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ידיעות כלליות
:כתובת לשכת סימני המסחר היא

מס רחוב אגודת ספורט מס, הגן הטכנולוגי,1' הפועל .96951מיקוד,5' בניין
א ה' קבלת קהל בימים ו. 13:30-ו 08:30בין השעות' עד .וערבי חגים אין קבלת קהל' בימי

מופיע באתר האינטרנט של מחלקת סימני, הניתן להורדה,PDFקובץ היומן בפורמט
: או באתר רשומות בכתובתwww.trademarks.gov.il: המסחר בכתובת

http://www.justice.gov.il/MOJHeb/Reshumot/

לפקודת סימני המסחר24הודעת התנגדות על פי סעיף

כל המעוניין להתנגד לרישום סימני מסחר על פי הבקשות שפרטיהן מתפרסמים להלן יכול
להגיש לרשם סימני המסחר הודעת התנגדות בדרך, תוך שלושה חודשים מתאריך יומן זה

.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

ademarks.justice.gov.ilwww.tr
http://www.justice.gov.il/MOJHeb/Reshumot/or at the address of Reshumot:

TICE OF OPPOSITION UNDER SECTION 24 OF THE TRADE MARKSNO
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

CORRIGENDAתיקוני טעויות

.29 בעמוד 5/2011בטעות להתנגדויות ביומן סימני המסחרםפורס 222530ןהסימ
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בקשות לרישום סימנים שפורסמו להתנגדות
TRADE MARKS APPLICATIONS PUBLISHED FOR OPPOSITION PURPOSES

Trade Mark No. 205143 מספר סימן

Application Date 25/10/2007 תאריך הגשה

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

Registration of this mark shall give no right to the 
exclusive use of the combination MOROCCAN OIL 
separately, but in the combination of the mark.

רישום סימן זה לא יתן זכות לשימוש ייחודי בצרוף 
MOROCCAN OIL בנפרד, אלא בהרכב הסימן.

 בעלים

שם: שמן מרוקאי ישראל בע"מ

כתובת : תל אביב, ישראל

מספר זיהוי: 514031053

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Joshua Stein, Adv.

Address: 3 Hayetzira St., P.O.B. 1978, Ramat Gan, 
52118, Israel

שם: יהושע שטיין, עו"ד

כתובת : רח' היצירה 3, ת.ד. 1978, רמת גן, 52118, ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 3 סוג: 3

Beauty products containing argan oil; all included in 
class 3.

מוצרי טיפוח המכילים שמן ארגן; הנכללים בסוג 3.                 
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Trade Mark No. 212222 מספר סימן

Application Date 05/06/2008 תאריך הגשה

 Owners

Name: Messe Frankfurt Exhibition GmbH

Address: Ludwig-Erhard-Anlage 1, Frankfurt am Main, 
60327, Germany

Identification No.: 59979

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: 41 סוג: 41

Providing of training; entertainment; sporting and 
cultural activities; personnel consultancy with regard 
to education and training; vocational guidance; 
organization and conducting of exhibitions and 
special shows for cultural and educational or tuitional 
purposes; organization and conducting of 
instructional shows, of congresses, seminars, 
conferences, symposia and workshops (education); 
arranging and conducting of colloquims; production 
and organization of shows; organization and 
conducting of balls; organization and conducting of 
competitions (entertainment); presentation of live 
performances; musical performances; party planning 
services (entertainment); seat reservation for 
entertainment events; all included in class 41.

אספקת הכשרה; בידור; פעילויות תרבותיות וספורטיביות; יעוץ 
אישי בנוגע לחינוך והכשרה; הדרכת מקצועית; ארגון וניהול של 
תערוכות והופעות מיוחדות לצרכים תרבותיים, חינוכיים או 

לימודיים; ארגון וניהול של הצגות חינוכיות, קונגרסים, סמינרים, 
ועידות, סימפוזיון וקבוצות דיון (חינוך); סידור וניהול סמינרים; 
הפקת וארגון הצגות; ארגון וניהול נשפים; ארגון וניהול תחרויות 
(בידור);הצגת הופעות חיות; הופעות מוסיקה; תכנון מסיבות 
(בידור); הזמנת מקומות לאירועי בידור; הנכללים כולם בסוג 
                                                                               .41
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Trade Mark No. 213144 מספר סימן

Application Date 07/07/2008 תאריך הגשה

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 30 סוג: 30

Any kind of chocolate, candy, shewing gum, 
marshmallow, toffee, marzipan, any other sort of 
sweet, pastry, pretzel, bagel, cracker, cereal product, 
pulses, rice, potato, any kind of nuts and grains, fruits 
and vegetables, in their different combinations and 
processing and all the snakes and sweets which are 
fundamentally made of foodstuffs; all included in 
class 30.

כל סוגי השוקולדים, הסוכריות, המסטיקים, המרשמלו, הטופי, 
המרציפן, כל דבר מתיקה אחר, סוגי מאפה, כעכים, בייגלה, 
קרקרים, מוצרי דגנים, קטניות, אורז, תפוחי אדמה, כל סוגי 
האגוזים וגרגירים, חומרי פירות וירקות אחרים בשילוביהם או 
בעיבודיהם השונים וכל החטיפים והממתקים העשויים בעיקרם 
מדברי מזון; הנכללים כולם בסוג 30.                                   
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Ownersבעלים

Name: Barel Alon Ltd. שם: בראל אלון בע"מ

Address: 1 Hayarmuk Street p.o.b. 13047, Yavne, Israel כתובת : רחוב הירמוק 1, ת.ד. 13047, יבנה, ישראל

Identification No.: 513035931מספר זיהוי: 513035931

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Gill Nadel, Adv.

Address: 3 Haarava St., P.O.B. 97, Airport City, 70150, 
Israel

שם: גיל נדל, עו"ד

כתובת : רחוב הערבה 3, ת.ד. 97, קרית שדה התעופה, 70150, 
ישראל
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TSDI

Trade Mark No. 213646 מספר סימן

Application Date 24/07/2008 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: Treitel Chemical Engineering Ltd. שם: טרייטל הנדסה כימית בע"מ

Address: Petah Tikva, Israel כתובת : פתח תקווה, ישראל

Identification No.: 510431372מספר זיהוי: 510431372

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Benjamin Landa, Adv.

Address: 41 Montifore Street, Tel Aviv, 65201, Israel

שם: בנימין לנדה, עו"ד

כתובת : רחוב מונטיפיורי 41, תל אביב, 65201, ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 1 סוג: 1

Resins for production of demineralized water, 
included in class 1.

שרפים להפקת מים נטולי מינרלים, הנכללים בסוג 1.               
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XTDI

Trade Mark No. 213648 מספר סימן

Application Date 24/07/2008 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: Treitel Chemical Engineering Ltd. שם: טרייטל הנדסה כימית בע"מ

Address: Petah Tikva, Israel כתובת : פתח תקווה, ישראל

Identification No.: 510431372מספר זיהוי: 510431372

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Benjamin Landa, Adv.

Address: 41 Montifore Street, Tel Aviv, 65201, Israel

שם: בנימין לנדה, עו"ד

כתובת : רחוב מונטיפיורי 41, תל אביב, 65201, ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 1 סוג: 1

Resins for production of demineralized water, 
included in class 1.

שרפים להפקת מים נטולי מינרלים, הנכללים בסוג 1.               
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UPDI

Trade Mark No. 213650 מספר סימן

Application Date 24/07/2008 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: Treitel Chemical Engineering Ltd. שם: טרייטל הנדסה כימית בע"מ

Address: Petah Tikva, Israel כתובת : פתח תקווה, ישראל

Identification No.: 510431372מספר זיהוי: 510431372

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Benjamin Landa, Adv.

Address: 41 Montifore Street, Tel Aviv, 65201, Israel

שם: בנימין לנדה, עו"ד

כתובת : רחוב מונטיפיורי 41, תל אביב, 65201, ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 1 סוג: 1

Resins for production of demineralized water, 
included in class 1.

שרפים להפקת מים נטולי מינרלים, הנכללים בסוג 1.               
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FPDI

Trade Mark No. 213652 מספר סימן

Application Date 24/07/2008 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: Treitel Chemical Engineering Ltd. שם: טרייטל הנדסה כימית בע"מ

Address: Petah Tikva, Israel כתובת : פתח תקווה, ישראל

Identification No.: 510431372מספר זיהוי: 510431372

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Benjamin Landa, Adv.

Address: 41 Montifore Street, Tel Aviv, 65201, Israel

שם: בנימין לנדה, עו"ד

כתובת : רחוב מונטיפיורי 41, תל אביב, 65201, ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 1 סוג: 1

Resins for production of demineralized water, 
included in class 1.

שרפים להפקת מים נטולי מינרלים, הנכללים בסוג 1.               
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MAFIA

Trade Mark No. 215636 מספר סימן

Application Date 19/10/2008 תאריך הגשה

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

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

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

האנגלי.

 Owners

Name: Take-Two Interactive Software, Inc.

Address: 622 Broadway, New York, New York, 10012, 
U.S.A.

Identification No.: 68855

(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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 9 סוג: 9

Computer game programs and software, including 
programs and software on recorded media for, and 
delivered digitally to, personal computers, video 
game consoles, handheld computing devices, mobile 
computing devices, and other computing devices; all 
included in class 9.

תוכניות ותוכנות משחקי מחשב, כולל תוכניות ותוכנות על גבי 
מדיה מוקלטת עבור, ומועברות דיגיטלית ל- , מחשבים אישיים, 
קונסולות משחקי וידאו, התקני חישוב המוחזקים ביד, התקני 
חישוב ניידים, והתקני חישוב אחרים; הנכללים כולם בסוג 9.     
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MAFIA

Trade Mark No. 215637 מספר סימן

Application Date 19/10/2008 תאריך הגשה

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

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

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

האנגלי.

 Owners

Name: Take-Two Interactive Software, Inc.

Address: 622 Broadway, New York, New York, 10012, 
U.S.A.

Identification No.: 68855

(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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 41 סוג: 41

Entertainment; provision of on-line entertainment; 
providing on-line computer games and/or on-line 
video games; providing information on entertainment 
in the field of computer games and video games; 
production of multimedia for entertainment purposes; 
design and production of computer games, video 
games and software for entertainment purposes; 
computer programming services; all included in class 
41.

בידור; אספקה של בידור מקוון; אספקה של משחקי מחשב 
מקוונים ו/או משחקי וידאו מקוונים; אספקת מידע על בידור 

בתחום של משחקי מחשב ומשחקי וידאו; הפקה של מולטימדיה 
עבור מטרות בידור; עיצוב והפקה של משחקי מחשב, משחקי 
וידאו ותוכנות למטרות בידור; שירותי תכנות מחשב; הנכללים 
כולם בסוג 41.                                                                 
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Trade Mark No. 218126 מספר סימן

Application Date 25/01/2009 תאריך הגשה

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

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

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

האנגלי.

Registration of this mark shall give no right to the 
exclusive use of the slogan BEST OF MILK, BEST 
OF LIFE   separately, but in the combination of the 
mark.

BEST  רישום סימן זה לא יתן זכות לשימוש ייחודי בסיסמא
OF MILK, BEST OF LIFE  בנפרד, אלא בהרכב הסימן.

 Owners

Name: Food Marketing International S.A.

Address: 6, rue Adolphe, L-1116Luxembourg, 
Luxembourg

Identification No.: 49819

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: 29 סוג: 29

milk, dairy products; cheese; butter; milk beverages 
(milk predominating); all included in class 29.

חלב, מוצרי חלב;  גבינה; חמאה; משקאות חלב (חלב רכיב 
עיקרי); הנכללים כולם בסוג 29.                                         
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Trade Mark No. 219140 מספר סימן

Application Date 15/02/2009 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: W. Grayeeb and Sons Ltd שם: ו גרייב ובניו בע"מ

Address: כתובת : חלת אל דר, ת.ד. 8287, נצרת, ישראל

Identification No.: 513344960מספר זיהוי: 513344960

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Mussallam Shafik, Adv.

Address: Namsaui, P.O.B. 2703, Nazareth, 16000, Israel

שם: מוסלם שפיק, עו"ד

כתובת : רח' נמסאוי, ת.ד. 2703, נצרת, 16000, ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 3 סוג: 3

Bleaching and other washing materials; cleansing 
products, brushing and chafing; soaps; hair lotions; 
tooth pastes; all included in class 3.

תכשירי הלבנה וחומרים אחרים המשמשים לכביסה; תכשירי 
ניקוי, צחצוח, מריקה ושפשוף; סבונים; תרחיצים לשיער; 

משחות שיניים; הכל נכלל בסוג 3.                   
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Trade Mark No. 219146 מספר סימן

Application Date 15/02/2009 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: W. Grayeeb and Sons Ltd שם: ו גרייב ובניו בע"מ

Address: כתובת : חלת אל דר, ת.ד. 8287, נצרת, ישראל

Identification No.: 513344960מספר זיהוי: 513344960

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Mussallam Shafik, Adv.

Address: Namsaui, P.O.B. 2703, Nazareth, 16000, Israel

שם: מוסלם שפיק, עו"ד

כתובת : רח' נמסאוי, ת.ד. 2703, נצרת, 16000, ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 21 סוג: 21

Tools and vats for home and kitchen (excluding ones 
made of or coated with expensive metals); carders 
and sponges; brushes (excluding paint brushes); 
itmes for cleaning; all included in class 21.

כלים ומיכלים לבית ולמטבח (אשר אינם ממתכת יקרה או 
מצופים בהם); מסרקות וספוגים; מברשות (פרט למכחולים); 
פרטים לצורכי ניקוי; כולם נכללים בסוג 21.                           
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Trade Mark No. 219156 מספר סימן

Application Date 12/02/2009 תאריך הגשה

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

Registration of this mark shall give no right to the 
exclusive use of the slogan THE BRIDGE TO 
KNOWLEDGE, but in the combination of the mark.

THE  רישום סימן זה לא יתן זכות לשימוש ייחודי בסיסמא
BRIDGE TO KNOWLEDGE, אלא בהרכב הסימן.

Ownersבעלים

Name: EX LIBRIS LTD. שם: אקס ליבריס בע"מ

Address: Technological Park, Building 9 Malcha, 
Jerusalem, Israel

כתובת : גן טכנולוגי, בנין 9 מלחה, ירושלים, ישראל

Identification No.: 510999774מספר זיהוי: 510999774

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

Computer services, namely design and development 
of online computer software systems for libraries, 
information centers, databases, archives, museums, 
research centers and information resources; 
programming services; computer consultations; 
design and developing services relating to computer 
software and programs; installation, updating and 
maintenance of computer software and programs; 
computer systems analysis; tecnical support services 
relating to computer hardware, software and 
programs; al included in class 42.

שירותי מחשב, דהיינו תכנון ופיתוח של מערכות תוכנות מחשב 
בזמן אמיתי עבור ספריות, מרכזי מידע, מאגרי נתונים, 

מוזיאונים, מרכזי מחקר ומקורות מידע; שירותי תכנות; יעוץ 
מחשבים; שירותי תכנון ופיתוח המתייחסים לתוכנות ותוכנות 
מחשב; התקנה ועדכון ואחזקה של תוכנות ותוכניות מחשב; 
אבחון מערכות מחשב; שירותי תמיכה טכנית המתייחסים 

לחומרות, תוכנות ותוכניות מחשב; כולם כלולים בסוג 42.         
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    

                                                      

כ"ח סיון תשע"א - 1630/06/2011



כ"ח סיון תשע"א - 1730/06/2011



Trade Mark No. 219161 מספר סימן

Application Date 12/02/2009 תאריך הגשה

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

Registration of this mark shall give no right to the 
exclusive use of the slogan THE BRIDGE TO 
KNOWLEDGE, but in the combination of the mark.

THE  רישום סימן זה לא יתן זכות לשימוש ייחודי בסיסמא
BRIDGE TO KNOWLEDGE, אלא בהרכב הסימן.

Ownersבעלים

Name: EX LIBRIS LTD. שם: אקס ליבריס בע"מ

Address: Technological Park, Building 9 Malcha, 
Jerusalem, Israel

כתובת : גן טכנולוגי, בנין 9 מלחה, ירושלים, ישראל

Identification No.: 510999774מספר זיהוי: 510999774

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 and programs used in the 
management of libraries, information centers, 
databases, archives, museums, research centers and 
information resources; computer software and 
programs used in creating, archiving, indexing, 
searching, managing and displaying databases, 
information resources and digital resources and 
collections; all goods included in class 9.

תוכנות ותוכניות מחשב המשמשות בניהול של ספריות, מרכזי 
מידע, מאגרי נתונים, ארכיבים, מוזיאונים, מרכזי מחקר 

ומקורות מידע; תוכנות ותוכניות מחשב המשמשות ביצירה, 
ניהול ארכיב, מיפוי, חיפוש, ניהול והצגה של מאגרי נתונים, 

מקורות מידע ומקורות ואוספים דיגיטאליים; כולם כלולים בסוג 
                                                                                 .9
                                                                                    

                                    

כ"ח סיון תשע"א - 1830/06/2011



כ"ח סיון תשע"א - 1930/06/2011



Trade Mark No. 220271 מספר סימן

Application Date 06/04/2009 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: Sigal Elul שם: סיגל אלול

Address: כתובת : רמת גן, ישראל

Identification No.: 2523959מספר זיהוי: 2523959

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Edelshtein, Kadosh, adv.

Address: 155 Jabotinski St., Ramat Gan, 52575, Israel

שם: אדלשטיין, קדוש, עו"ד

כתובת : ז'בוטינסקי 155, רמת גן, 52575, ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 3 סוג: 3

Facial creams, masks, serum, pealing, soaps, body 
cream, shampoo, hair conditioner, hair mask, etheric 
oils, vegetable oil, makeup, lipstiks, perfumes, 
deodorants; all included in class 3.

קרם פנים, מסכות, סרומים, פילינג וכד', סבונים, קרם גוף, 
שמפו, מרכך, מסכה לשיער, אמפולות, שמנים אתרים, ושמנים 
צמחיים, איפור, שפתונים, בשמים, דאודורנטיים; כולם נכללים 

בסוג 3.                                   

כ"ח סיון תשע"א - 2030/06/2011



Trade Mark No. 220295 מספר סימן

Application Date 07/04/2009 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: Masa Acher Online Ltd. שם: מסע אחר אונליין בע"מ

Address: 30 HaCharochet St., Or Yehuda, 60375, Israel כתובת : רחוב החרושת 30, אור יהודה, 60375, ישראל

Identification No.: 514298421מספר זיהוי: 514298421

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Naschitz, Brandes & Co., Advs.

Address: 5 Tuval Street, Tel Aviv, 67897, Israel

שם: נשיץ, ברנדס ושות', עו"ד

כתובת : רחוב תובל 5, תל אביב, 67897, ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 39 סוג: 39

Arranging of tours and voyages in Israel and in the 
world; transport and transfer; travel agency services 
by air, by sea and by land; different transport rental 
services including  vehicles; traveling services; tourist 
and traveling information agencies in Israel and in the 
world; different flying and traveling tickets reservation 
servcies; all services are provided also by the 
internet; all included in class 39.

ארגון טיולים ומסעות בארץ ובעולם; העברות והסעות; שירותי 
סוכנות נסיעות באוויר בים וביבשה; שירותי השכרת כלי 
תחבורה שונים לרבות רכבים; שירותי נמל; לשכות מידע 

לתיירות ולטיילים בארץ ובעולם; שירותי הזמנת כרטיסי טיסה 
ונסיעה שונים; כל השירותים גם באמצעות רשת האינטרנט; 

הנכללים כולם בסוג 39.                                                     
                                                                                    
                                                                                    

                                                  

כ"ח סיון תשע"א - 2130/06/2011



MONEY-GEMS

Trade Mark No. 220575 מספר סימן

Application Date 05/05/2009 תאריך הגשה

 Owners

Name: MPDD Holding Offshore

Address: Rue 160 n° 68, Malabatta Tanger, Morocco

Identification No.: 800244

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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 14 סוג: 14

Precious metals and their alloys; jewellery, precious 
stones;
Jewellery cases [caskets] ; all included in class 14

מתכות יקרות וסגסוגותיהן; תכשיטים, אבנים יקרות; תיבות 
תכשיטים; הנכללים כולם בסוג 14                                       

                            

כ"ח סיון תשע"א - 2230/06/2011



MONEY-GEMS

Trade Mark No. 220576 מספר סימן

Application Date 05/05/2009 תאריך הגשה

 Owners

Name: MPDD Holding Offshore

Address: Rue 160 n° 68, Malabatta Tanger, Morocco

Identification No.: 800244

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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 36 סוג: 36

Financial affairs; monetary affairs; banking; Issue of 
tokens of
value; jewellery appraisal ; financial information ; 
capital
investments ; deposits of valuables; all included in 
class 36

עסקי מימון; עסקי כספים; בנקאות; הנפקת ניירות ערך; הערכת 
תכשיטים; מידע פיננסי; השקעות הון; הפקדת חפצי ערך; 

הנכללים כולם בסוג 36                                                     
                                                                          

כ"ח סיון תשע"א - 2330/06/2011



Trade Mark No. 220645 מספר סימן

Application Date 04/05/2009 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: MyGranola Ltd. שם: חברת מייגרנולה בע"מ

Address: כתובת : קיבוץ גלויות 45, תל אביב-יפו, 66550, ישראל

Identification No.: 514230408מספר זיהוי: 514230408

חברה פרטית

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 30 סוג: 30

Products made of cereals and dry food; included in 
class 30.

מוצרים העשויים מדגנים ופירות יבשים; הנכללים בסוג 30.       
          

כ"ח סיון תשע"א - 2430/06/2011



ZERO 

Trade Mark No. 221070 מספר סימן

Application Date 02/06/2009 תאריך הגשה

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

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

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

האנגלי.

 Owners

Name: The Coca- Cola Company

Address: Atlanta, Georgia, U.S.A.

Identification No.: 31231

(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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 32 סוג: 32

All goods included in class 32. כל הסחורות הנכללות בסוג 32.         

כ"ח סיון תשע"א - 2530/06/2011



Trade Mark No. 221215 מספר סימן

Application Date 01/06/2009 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: NAORLYN TECH LTD. שם: נאורלין טק בע"מ

Address: 93 Hazayit St., Azar, 79800, Israel כתובת : רח' הזית 93, עזר, 79800, ישראל

Identification No.: 514023191מספר זיהוי: 514023191

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 35 סוג: 35

Advertising and promotional services for others; retail 
sale services and whole salr services of electric & 
electronic equipment, home facilities & elements, 
home & garden plumbing, games, sports equipment, 
hardware & software, phones equipment, flags, office 
equipment, all fore office & vehicle & home & bicycle; 
all included in class 35.

שירותי פרסום וקידום עבור אחרים; שירותי מכירה קמעונאית 
וסיטונאית של ציוד חשמלי ואלקטרוני, אביזרים ביתיים, מיכלי 
וכלים ביתיים, מוצרי אינסטלציה שונים לבית ולגינה, משחקים, 
מוצרי ספורט, תוכנות למערכות ולמחשבים, מוצרי מחשב 

שונים, מוצרים לטלפונים ניידים וביתיים, דגלים, ציוד משרדי, 
כל האמור לבית ולרכב ולמשרד ולאופניים; הנכללים בסוג 35.   

                    

כ"ח סיון תשע"א - 2630/06/2011



Trade Mark No. 221326 מספר סימן

Application Date 04/06/2009 תאריך הגשה

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

Registration of this mark shall give no right to the 
exclusive use of the words BUTCHER SHOP 
separately, but in the combination of the mark.

רישום סימן זה לא יתן זכות לשימוש ייחודי במילים 
VUTCHER SHOP בנפרד, אלא בהרכב הסימן.

Ownersבעלים

Name: Hinnawi butcher shop שם: אטליז חינאוי בע"מ

Address: כתובת : קדם 58, תל אביב-יפו, 68143, ישראל

Identification No.: 511793614מספר זיהוי: 511793614

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Shai Erez & Co., Adv.

Address: 10 Ben Gurion St., Ramat Gan, 52573, Israel

שם: שי ארז ושות', עו"ד

כתובת : רח' בן גוריון 10, רמת גן, 52573, ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 35 סוג: 35

Management of delicatessens, merchandise stores 
for food, alcoholic drinks, cutlery, cooking, grill and 
rosting devices; advertising services; included in 
class 35.

ניהול מעדניות, וחנויות לממכר מזון ומשקאות כוהליים, שיווק 
ומכירת התקנים לבישול ולצלייה ואביזרים נלווים; שירותי 

פרסום; הנכללים כולם בסוג 35.                                         
            

כ"ח סיון תשע"א - 2730/06/2011



Trade Mark No. 221328 מספר סימן

Application Date 04/06/2009 תאריך הגשה

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

Registration of this mark shall give no right to the 
exclusive use of the words BUTCHER SHOP 
separately, but in the combination of the mark.

רישום סימן זה לא יתן זכות לשימוש ייחודי במילים 
BUTCHER SHOP בנפרד, אלא בהרכב הסימן.

Ownersבעלים

Name: Hinnawi butcher shop שם: אטליז חינאוי בע"מ

Address: קדם 58, תל אביב-יפו, 68143, ישראל כתובת : קדם 58, תל אביב-יפו, 68143, ישראל

Identification No.: 511793614מספר זיהוי: 511793614

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Shai Erez & Co., Adv.

Address: 10 Ben Gurion St., Ramat Gan, 52573, Israel

שם: שי ארז ושות', עו"ד

כתובת : רח' בן גוריון 10, רמת גן, 52573, ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 43 סוג: 43

Events management, food services & beverages 
serving; included in class 43.       

ניהול אירועים, מתן שירותי הסעדה, הגשת משקאות, ושירותי 
מלצרות; הנכללים בסוג 43.

כ"ח סיון תשע"א - 2830/06/2011



Waussies

Trade Mark No. 222220 מספר סימן

Application Date 09/07/2009 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: Jacqui Ruth Taub שם: ג'קלין רות טאוב

Address:  ,71919 ,כתובת : אבני נצר 29/2, קרית ספר, מודיעין עלית
ישראל

Identification No.: 319379541מספר זיהוי: 319379541

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Yariv Kedem, Adv.

Address: Silver House 7 Abba Hilel Street, Ramat Gan, 
52522, Israel

שם: יריב קדם, עו"ד

כתובת : בית סילבר אבא הלל 7, רמת גן, 52522, ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 16 סוג: 16

Albums for coins, photographs, stamps, stickers, 
atlases, ball pens, banners of papers,bathroom 
tissue, bibs of paper, blank cards, books, book 
covers, bookmarks, book-cover paper, boxes of 
paper, calendars, cards, namely, business cards, 
christmas cards, greeting cards, correspondence 
cards, holiday cards, comics, computer game 
instruction manuals, coupons, crossword puzzles, 
custom paintings, diaries, dictionaries, disposable 
diapers, disposable napkins, disposable nappies, 
disposable swim pants for children and infants, 
document covers, document holders, drawing 
papers, drawings, encyclopedias, envelopes, 
erasers, folders, glue for stationery or household use, 
hygenic paper, magazines, maps, markers, memo 
blocks, newspapers, notebooks, organizers for 
stationery use, packing paper, paint boxes and 
brushes, paintings, paper, paper bags, paper for 
wrapping and packaging, pencils, pens, pictures, 
postcards, posters, printed materials, printed 
publications, stationery, writing instruments, all 
included in class 16.

אלבומים למטבעות, תמונות, בולים, מדבקות, אטלסים, עטים 
כדוריים, כרזות מנייר, נייר טואלט, סינורים מנייר, קלפים, 
ספרים, כריכות לספרים, כרטיסים-לרבות כרטיסי ביקור, 

כרטיסי חג מולד, כרטיסי ברכה, גלויות, ברכות לחגים, עיתונים 
מצויירים, חוברות הדרכה למשחקי מחשב, קופונים, תשבצים, 
ציורים לצביעה, יומנים, חיתולים מתכלים, מפיות מתכלות, 
סינורים מתכליפ, תחתוני שחייה מתכלים לילדים ופעוטות, 
עטיפות מסמכים, מחזיקי מסמכים, ניירות ציור, ציורים, 

אנציקולופדיות, מעטפות, מחקים, דבק לשימוש ביתי, נייר 
היגייני, מגזינים, מפות, סמנים, ניירות תזכורות,עיתונים, 
מחברות, ארגוניות, נייר אריזה, מברשות וקופסאות צבע, 
ציורים, ניירות, שקיות נייר, נייר עטיפה, עפרונות, עטים, 
תמונות, גלויות, פוסטרים, חומרים מודפסים, פרסומים 

מודפסים, מכתבות, מכשירי כתיבה; הכל כלול בסוג 16.           
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    

                                                                      

כ"ח סיון תשע"א - 2930/06/2011



GALLO

Trade Mark No. 222378 מספר סימן

Application Date 24/07/2009 תאריך הגשה

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

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

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

האנגלי.

 Owners

Name: Victor Guedes - Industria e Comercio, S.A.

Address: Largo Monterroio Mascarenhas, No.1,, Lisbon, 
Portugal

Identification No.: 800454

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: 30 סוג: 30

Vinegar and condiments; all included in class 30. חומץ ותבלינים; הנכללים כולם בסוג 30.                           

כ"ח סיון תשע"א - 3030/06/2011



Trade Mark No. 222400 מספר סימן

Application Date 24/07/2009 תאריך הגשה

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

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

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

האנגלי.

 Owners

Name: Victor Guedes - Industria e Comercio, S.A.

Address: Largo Monterroio Mascarenhas, No.1,, Lisbon, 
Portugal

Identification No.: 800454

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: 30 סוג: 30

Vinegar and condiments; all included in class 30. חומץ ותבלינים; הנכללים כולם בסוג 30.                           

כ"ח סיון תשע"א - 3130/06/2011



GALLO

Trade Mark No. 222402 מספר סימן

Application Date 24/07/2009 תאריך הגשה

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

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

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

האנגלי.

 Owners

Name: Victor Guedes - Industria e Comercio, S.A.

Address: Largo Monterroio Mascarenhas, No.1,, Lisbon, 
Portugal

Identification No.: 800454

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: 29 סוג: 29

Olive oil; all included in class 29. שמן זית; הנכללים כולם בסוג 29.             

כ"ח סיון תשע"א - 3230/06/2011



Trade Mark No. 222414 מספר סימן

Application Date 24/07/2009 תאריך הגשה

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

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

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

האנגלי.

 Owners

Name: Victor Guedes - Industria e Comercio, S.A.

Address: Largo Monterroio Mascarenhas, No.1,, Lisbon, 
Portugal

Identification No.: 800454

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: 29 סוג: 29

Olive oil; all included in class 29. שמן זית; הנכללים כולם בסוג 29.             

כ"ח סיון תשע"א - 3330/06/2011



Trade Mark No. 222566 מספר סימן

Application Date 28/07/2009 תאריך הגשה

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

Registration of this mark shall give no right to the 
exclusive use of the words הבנק and הבינלאומי 
separately, but in the combination of the mark.

רישום סימן זה לא יתן זכות לשימוש ייחודי במילים הבנק 
והבינלאומי בנפרד, אלא בהרכב הסימן.

Ownersבעלים

Name: THE FIRST INTERNATIONAL BANK OF 
ISRAEL LTD.

שם: הבנק הבינלאומי הראשון לישראל בע"מ

Address: 42 Shderot Rotchild, Tel Aviv, 66883, Israel כתובת : שדרות רוטשילד 42, תל אביב, 66883, ישראל

Identification No.: 520029083מספר זיהוי: 520029083

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Tulchinsky, Stern, Marciano, Cohen Levitski & 
Co.,

Address: Museum Tower 4 Berkowitz St., Tel Aviv, 
64238, Israel

שם: טולצ'ינסקי, שטרן, מרציאנו, כהן לויצקי ושות', עו"ד

כתובת : מגדל המוזיאון רח' ברקוביץ 4, תל אביב, 64238, 
ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 36 סוג: 36

Banking and financing services; all included in class 
36.

שירותי בנקאות ומימון; הנכללים כולם בסוג 36.                     
        

כ"ח סיון תשע"א - 3430/06/2011



Trade Mark No. 222578 מספר סימן

Application Date 28/07/2009 תאריך הגשה

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

Registration of this mark shall give no right to the 
exclusive use of the 'words included in the mark, but 
in the combination of the mark.

רישום סימן זה לא יתן זכות לשימוש ייחודי בכל המילים 
המרכיבות את הסימן, אלא בהרכב הסימן.

Ownersבעלים

Name: THE FIRST INTERNATIONAL BANK OF 
ISRAEL LTD.

שם: הבנק הבינלאומי הראשון לישראל בע"מ

Address: שדרות רוטשילד 42, תל אביב, 66883, ישראל כתובת : שדרות רוטשילד 42, תל אביב, 66883, ישראל

Identification No.: 520029083מספר זיהוי: 520029083

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Tulchinsky, Stern, Marciano, Cohen Levitski & 
Co.,

Address: Museum Tower 4 Berkowitz St., Tel Aviv, 
64238, Israel

שם: טולצ'ינסקי, שטרן, מרציאנו, כהן לויצקי ושות', עו"ד

כתובת : מגדל המוזיאון רח' ברקוביץ 4, תל אביב, 64238, 
ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 36 סוג: 36

Banking and financing services; all included in class 
36.

שירותי בנקאות ומימון; הנכללים כולם בסוג 36.                     
        

כ"ח סיון תשע"א - 3530/06/2011



FIRST INTERNATIONAL BANK OF ISRAEL

Trade Mark No. 222589 מספר סימן

Application Date 28/07/2009 תאריך הגשה

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

Registration of this mark shall give no right to the 
exclusive use of the words included in the mark, but 
in the combination of the mark.

רישום סימן זה לא יתן זכות לשימוש ייחודי בכל אחת מהמילים 
המרכיבות את הסימן, אלא בהרכב הסימן.

Ownersבעלים

Name: THE FIRST INTERNATIONAL BANK OF 
ISRAEL LTD.

שם: הבנק הבינלאומי הראשון לישראל בע"מ

Address: שדרות רוטשילד 42, תל אביב, 66883, ישראל כתובת : שדרות רוטשילד 42, תל אביב, 66883, ישראל

Identification No.: 520029083מספר זיהוי: 520029083

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Tulchinsky, Stern, Marciano, Cohen Levitski & 
Co.,

Address: Museum Tower 4 Berkowitz St., Tel Aviv, 
64238, Israel

שם: טולצ'ינסקי, שטרן, מרציאנו, כהן לויצקי ושות', עו"ד

כתובת : מגדל המוזיאון רח' ברקוביץ 4, תל אביב, 64238, 
ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 36 סוג: 36

Banking and financing services; all included in class 
36.

שירותי בנקאות ומימון; הנכללים כולם בסוג 36.                     
        

כ"ח סיון תשע"א - 3630/06/2011



הבנק הבינלאומי
Trade Mark No. 222590 מספר סימן

Application Date 28/07/2009 תאריך הגשה

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

Registration of this mark shall give no right to the 
exclusive use of the words הבנק הבינלאומיseparately, 
but in the combination of the mark.

רישום סימן זה לא יתן זכות לשימוש ייחודי במילים הבנק 
הבינלאומי בנפרד, אלא בהרכב הסימן.

Ownersבעלים

Name: THE FIRST INTERNATIONAL BANK OF 
ISRAEL LTD.

שם: הבנק הבינלאומי הראשון לישראל בע"מ

Address: שדרות רוטשילד 42, תל אביב, 66883, ישראל כתובת : שדרות רוטשילד 42, תל אביב, 66883, ישראל

Identification No.: 520029083מספר זיהוי: 520029083

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Tulchinsky, Stern, Marciano, Cohen Levitski & 
Co.,

Address: Museum Tower 4 Berkowitz St., Tel Aviv, 
64238, Israel

שם: טולצ'ינסקי, שטרן, מרציאנו, כהן לויצקי ושות', עו"ד

כתובת : מגדל המוזיאון רח' ברקוביץ 4, תל אביב, 64238, 
ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 36 סוג: 36

Banking and financing services; all included in class 
36.

שירותי בנקאות ומימון; הנכללים כולם בסוג 36.                     
        

כ"ח סיון תשע"א - 3730/06/2011



I3CUBE

Trade Mark No. 222666 מספר סימן

Application Date 06/08/2009 תאריך הגשה

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

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

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

האנגלי.

 Owners

Name: Ingenix, Inc.

Address: Eden Prairie, MN, U.S.A.

Identification No.: 45769

(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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 42 סוג: 42

Services of non-downloadable online computer 
software, for managing data related to research in 
the field of health care and clinical trial operations, 
which provides access to data in the field of health 
care and clinical trial operations, and provides access 
to a web-based data management system featuring 
software tools for clinical trial management; all 
included in class 42.

שרותי תוכנת מחשב מקוונת שאינה ניתנת להורדה, לניהול 
נתונים הקשורים למחקר בתחום של טיפולי בריאות וניתוחי 
ניסויים קליניים, המספקת גישה לנתונים בתחום של טיפולי 
בריאות וניתוחי ניסיים קליניים, ומספקת גישה למערכת ניהול 

נתונים על גבי הרשת המציגה כלי תוכנה לניהול ניסויים 
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)

U.S.A., 11/02/2009, No. 77668455 ארה"ב, 11/02/2009, מספר 77668455

Class: 42 סוג: 42

כ"ח סיון תשע"א - 3830/06/2011



YOUR CHILD CAN

Trade Mark No. 222805 מספר סימן

Application Date 17/08/2009 תאריך הגשה

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

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

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

האנגלי.

 Owners

Name: Your Baby Can, LLC

Address: 2320 Camino Vida Roble, Suite 105, Carlsbad, 
California, 92011, U.S.A.

Identification No.: 800512

Limited Liability Company of California

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: 9 סוג: 9

Pre-recorded audio and video compact disks, digital 
video disks, CD ROMs, electronic games, and 
downloadable web-based software, all of which 
relating to a variety of educational subjects featuring 
learning and entertainment activities for children and 
teaching skills for parents; apparatus for recording, 
transmitting, playing and displaying sound or images; 
all included in class 9.

תקליטורי אודיו ווידיאו מוקלטים מראש, תקליטורי וידאו 
דיגיטאליים, CD ROMs, משחקים אלקטרונים, ותוכנות 

מבוססות רשת הניתנות להורדה, הקשורים כולם למגוון נושאים 
חינוכיים המציגים פעילויות למידה ובידור לילדים ומיומנויות 
הוראה להורים; מכשירים להקלטה, שידור, נגינה והצגה של 
צלילים או דמויות; הנכללים כולם בסוג 9.                             
                                                                                    

                                                        

כ"ח סיון תשע"א - 3930/06/2011



התינוק שלך יכול
Trade Mark No. 222806 מספר סימן

Application Date 17/08/2009 תאריך הגשה

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

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

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

האנגלי.

 Owners

Name: Your Baby Can, LLC

Address: 2320 Camino Vida Roble, Suite 105, Carlsbad, 
California, 92011, U.S.A.

Identification No.: 800512

Limited Liability Company of California

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: 42 סוג: 42

Providing temporary use of non-downloadable web-
based software relating to a variety of educational 
subjects featuring learning and entertainment 
activities for children and teaching skills for parents; 
all included in class 42.

אספקת שימוש זמני בתוכנות מבוססות רשת שאינן ניתנות 
להורדה הקשורות למגוון נושאים חינוכיים המציגים פעילויות 
למידה ובידור לילדים ומיומנויות הוראה להורים; הנכללים כולם 
בסוג 42.                                                                         

                                          

כ"ח סיון תשע"א - 4030/06/2011



הילד שלך יכול
Trade Mark No. 222807 מספר סימן

Application Date 17/08/2009 תאריך הגשה

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

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

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

האנגלי.

 Owners

Name: Your Baby Can, LLC

Address: 2320 Camino Vida Roble, Suite 105, Carlsbad, 
California, 92011, U.S.A.

Identification No.: 800512

Limited Liability Company of California

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: 41 סוג: 41

Providing information at a website relating to a 
variety of educational subjects featuring learning and 
entertainment activities for children, teaching skills for 
parents, and news associated therewith; and 
producing live and online programming relating to a 
variety of educational subjects featuring learning and 
entertainment activities for children and teaching 
skills for parents; all included in class 41.

אספקת מידע באתר אינטרנט הקשור למגוון נושאים חינוכיים 
המציגים פעילויות למידה ובידור לילדים, מיומנויות הוראה 

להורים, וחדשות הקשורות אליהם; והפקת לוח תוכניות בשידור 
חי ומקוון הקשור למגוון נושאים חינוכיים המציגים פעילויות 

למידה ובידור לילדים ומיומנויות הוראה להורים; הנכללים כולם 
בסוג 41.                                                                         
                                                                                    
                                                                                    

            

כ"ח סיון תשע"א - 4130/06/2011



YOUR CHILD CAN

Trade Mark No. 222808 מספר סימן

Application Date 17/08/2009 תאריך הגשה

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

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

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

האנגלי.

 Owners

Name: Your Baby Can, LLC

Address: 2320 Camino Vida Roble, Suite 105, Carlsbad, 
California, 92011, U.S.A.

Identification No.: 800512

Limited Liability Company of California

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: 41 סוג: 41

Providing information at a website relating to a 
variety of educational subjects featuring learning and 
entertainment activities for children, teaching skills for 
parents, and news associated therewith; and 
producing live and online programming relating to a 
variety of educational subjects featuring learning and 
entertainment activities for children and teaching 
skills for parents; all included in class 41.

אספקת מידע באתר אינטרנט הקשור למגוון נושאים חינוכיים 
המציגים פעילויות למידה ובידור לילדים, מיומנויות הוראה 

להורים, וחדשות הקשורות אליהם; והפקת לוח תוכניות בשידור 
חי ומקוון הקשור למגוון נושאים חינוכיים המציגים פעילויות 

למידה ובידור לילדים ומיומנויות הוראה להורים; הנכללים כולם 
בסוג 41.                                                                         
                                                                                    
                                                                                    

            

כ"ח סיון תשע"א - 4230/06/2011



YOUR BABY CAN

Trade Mark No. 222809 מספר סימן

Application Date 17/08/2009 תאריך הגשה

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

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

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

האנגלי.

 Owners

Name: Your Baby Can, LLC

Address: 2320 Camino Vida Roble, Suite 105, Carlsbad, 
California, 92011, U.S.A.

Identification No.: 800512

Limited Liability Company of California

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: 41 סוג: 41

Providing information at a website relating to a 
variety of educational subjects featuring learning and 
entertainment activities for children, teaching skills for 
parents, and news associated therewith; and 
producing live and online programming relating to a 
variety of educational subjects featuring learning and 
entertainment activities for children and teaching 
skills for parents; all included in class 41.

אספקת מידע באתר אינטרנט הקשור למגוון נושאים חינוכיים 
המציגים פעילויות למידה ובידור לילדים, מיומנויות הוראה 

להורים, וחדשות הקשורות אליהם; והפקת לוח תוכניות בשידור 
חי ומקוון הקשור למגוון נושאים חינוכיים המציגים פעילויות 

למידה ובידור לילדים ומיומנויות הוראה להורים; הנכללים כולם 
בסוג 41.                                                                         
                                                                                    
                                                                                    

            

כ"ח סיון תשע"א - 4330/06/2011



התינוק שלך יכול
Trade Mark No. 222810 מספר סימן

Application Date 17/08/2009 תאריך הגשה

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

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

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

האנגלי.

 Owners

Name: Your Baby Can, LLC

Address: 2320 Camino Vida Roble, Suite 105, Carlsbad, 
California, 92011, U.S.A.

Identification No.: 800512

Limited Liability Company of California

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

Educational toys and games; crib toys; bath tub toys; 
puppets; plush toys and puzzles; all included in class 
28.

צעצועים ומשחקים חינוכיים; צעצועי עריסה; צעצועי אמבטיה; 
בובות; צעצועים קטיפתיים ופאזלים; הנכללים כולם בסוג 28.   

    

כ"ח סיון תשע"א - 4430/06/2011



הילד שלך יכול
Trade Mark No. 222811 מספר סימן

Application Date 17/08/2009 תאריך הגשה

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

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

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

האנגלי.

 Owners

Name: Your Baby Can, LLC

Address: 2320 Camino Vida Roble, Suite 105, Carlsbad, 
California, 92011, U.S.A.

Identification No.: 800512

Limited Liability Company of California

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: 16 סוג: 16

Pre-printed books, flash cards, graphic and 
photographic displays, charts and place mats, all of 
which relating to a variety of educational subjects 
featuring learning and entertainment activities for 
children and teaching skills for parents; writing paper; 
pens; pencils; and stickers; all included in class 16.

ספרים מודפסים מראש, כרטיסי פלאש, מצגות גראפיות 
וצילומיות, תרשימים ומצעיות, הקשורים כולם למגוון נושאים 
חינוכיים המציגים פעילויות למידה ובידור לילדים ומיומנויות 
הוראה להורים; נייר כתיבה; עטים; עפרונות; ומדבקות; 

הנכללים כולם בסוג 16.                                                     
                                                                                    

                            

כ"ח סיון תשע"א - 4530/06/2011



YOUR BABY CAN

Trade Mark No. 222812 מספר סימן

Application Date 17/08/2009 תאריך הגשה

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

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

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

האנגלי.

 Owners

Name: Your Baby Can, LLC

Address: 2320 Camino Vida Roble, Suite 105, Carlsbad, 
California, 92011, U.S.A.

Identification No.: 800512

Limited Liability Company of California

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: 16 סוג: 16

Pre-printed books, flash cards, graphic and 
photographic displays, charts and place mats, all of 
which relating to a variety of educational subjects 
featuring learning and entertainment activities for 
children and teaching skills for parents; writing paper; 
pens; pencils; and stickers; all included in class 16.

ספרים מודפסים מראש, כרטיסי פלאש, מצגות גראפיות 
וצילומיות, תרשימים ומצעיות, הקשורים כולם למגוון נושאים 
חינוכיים המציגים פעילויות למידה ובידור לילדים ומיומנויות 
הוראה להורים; נייר כתיבה; עטים; עפרונות; ומדבקות; 

הנכללים כולם בסוג 16.                                                     
                                                                                    

                            

כ"ח סיון תשע"א - 4630/06/2011



הילד שלך יכול
Trade Mark No. 222813 מספר סימן

Application Date 17/08/2009 תאריך הגשה

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

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

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

האנגלי.

 Owners

Name: Your Baby Can, LLC

Address: 2320 Camino Vida Roble, Suite 105, Carlsbad, 
California, 92011, U.S.A.

Identification No.: 800512

Limited Liability Company of California

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: 42 סוג: 42

Providing temporary use of non-downloadable web-
based software relating to a variety of educational 
subjects featuring learning and entertainment 
activities for children and teaching skills for parents; 
all included in class 42.

אספקת שימוש זמני בתוכנות מבוססות רשת שאינן ניתנות 
להורדה הקשורות למגוון נושאים חינוכיים המציגים פעילויות 
למידה ובידור לילדים ומיומנויות הוראה להורים; הנכללים כולם 
בסוג 42.                                                                         

                                          

כ"ח סיון תשע"א - 4730/06/2011



התינוק שלך יכול
Trade Mark No. 222815 מספר סימן

Application Date 17/08/2009 תאריך הגשה

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

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

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

האנגלי.

 Owners

Name: Your Baby Can, LLC

Address: 2320 Camino Vida Roble, Suite 105, Carlsbad, 
California, 92011, U.S.A.

Identification No.: 800512

Limited Liability Company of California

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: 41 סוג: 41

Providing information at a website relating to a 
variety of educational subjects featuring learning and 
entertainment activities for children, teaching skills for 
parents, and news associated therewith; and 
producing live and online programming relating to a 
variety of educational subjects featuring learning and 
entertainment activities for children and teaching 
skills for parents; all included in class 41.

אספקת מידע באתר אינטרנט הקשור למגוון נושאים חינוכיים 
המציגים פעילויות למידה ובידור לילדים, מיומנויות הוראה 

להורים, וחדשות הקשורות אליהם; והפקת לוח תוכניות בשידור 
חי ומקוון הקשור למגוון נושאים חינוכיים המציגים פעילויות 

למידה ובידור לילדים ומיומנויות הוראה להורים; הנכללים כולם 
בסוג 41.                                                                         
                                                                                    
                                                                                    

            

כ"ח סיון תשע"א - 4830/06/2011



YOUR BABY CAN

Trade Mark No. 222816 מספר סימן

Application Date 17/08/2009 תאריך הגשה

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

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

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

האנגלי.

 Owners

Name: Your Baby Can, LLC

Address: 2320 Camino Vida Roble, Suite 105, Carlsbad, 
California, 92011, U.S.A.

Identification No.: 800512

Limited Liability Company of California

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

Online retail store services relating to a variety of 
educational subjects featuring learning and 
entertainment activities for children and teaching 
skills for parents in the nature of audio and video 
disks, books, printed matter, toys, games and 
playthings; all included in class 35.

שירותי חנות קמעונאית מקוונת הקשורים למגוון נושאים 
חינוכיים המציגים פעילויות למידה ובידור לילדים ומיומנויות 
הוראה להורים בטיב של תקליטורי אודיו ווידאו, ספרים, דברי 
דפוס, צעצועים, משחקים ודברי משחק; הנכללים כולם בסוג 
                                                                               .35

                                                      

כ"ח סיון תשע"א - 4930/06/2011



התינוק שלך יכול
Trade Mark No. 222817 מספר סימן

Application Date 17/08/2009 תאריך הגשה

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

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

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

האנגלי.

 Owners

Name: Your Baby Can, LLC

Address: 2320 Camino Vida Roble, Suite 105, Carlsbad, 
California, 92011, U.S.A.

Identification No.: 800512

Limited Liability Company of California

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

Online retail store services relating to a variety of 
educational subjects featuring learning and 
entertainment activities for children and teaching 
skills for parents in the nature of audio and video 
disks, books, printed matter, toys, games and 
playthings; all included in class 35.

שירותי חנות קמעונאית מקוונת הקשורים למגוון נושאים 
חינוכיים המציגים פעילויות למידה ובידור לילדים ומיומנויות 
הוראה להורים בטיב של תקליטורי אודיו ווידאו, ספרים, דברי 
דפוס, צעצועים, משחקים ודברי משחק; הנכללים כולם בסוג 
                                                                               .35

                                                      

כ"ח סיון תשע"א - 5030/06/2011



YOUR BABY CAN

Trade Mark No. 222818 מספר סימן

Application Date 17/08/2009 תאריך הגשה

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

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

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

האנגלי.

 Owners

Name: Your Baby Can, LLC

Address: 2320 Camino Vida Roble, Suite 105, Carlsbad, 
California, 92011, U.S.A.

Identification No.: 800512

Limited Liability Company of California

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: 42 סוג: 42

Providing temporary use of non-downloadable web-
based software relating to a variety of educational 
subjects featuring learning and entertainment 
activities for children and teaching skills for parents; 
all included in class 42.

אספקת שימוש זמני בתוכנות מבוססות רשת שאינן ניתנות 
להורדה הקשורות למגוון נושאים חינוכיים המציגים פעילויות 
למידה ובידור לילדים ומיומנויות הוראה להורים; הנכללים כולם 
בסוג 42.                                                                         

                                          

כ"ח סיון תשע"א - 5130/06/2011



הילד שלך יכול
Trade Mark No. 222820 מספר סימן

Application Date 17/08/2009 תאריך הגשה

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

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

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

האנגלי.

 Owners

Name: Your Baby Can, LLC

Address: 2320 Camino Vida Roble, Suite 105, Carlsbad, 
California, 92011, U.S.A.

Identification No.: 800512

Limited Liability Company of California

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: 9 סוג: 9

Pre-recorded audio and video compact disks, digital 
video disks, CD ROMs, electronic games, and 
downloadable web-based software, all of which 
relating to a variety of educational subjects featuring 
learning and entertainment activities for children and 
teaching skills for parents; apparatus for recording, 
transmitting, playing and displaying sound or images; 
all included in class 9.

תקליטורי אודיו ווידיאו מוקלטים מראש, תקליטורי וידאו 
דיגיטאליים, CD ROMs, משחקים אלקטרונים, ותוכנות 

מבוססות רשת הניתנות להורדה, הקשורים כולם למגוון נושאים 
חינוכיים המציגים פעילויות למידה ובידור לילדים ומיומנויות 
הוראה להורים; מכשירים להקלטה, שידור, נגינה והצגה של 
צלילים או דמויות; הנכללים כולם בסוג 9.                             
                                                                                    

                                                        

כ"ח סיון תשע"א - 5230/06/2011



YOUR CHILD CAN

Trade Mark No. 222822 מספר סימן

Application Date 17/08/2009 תאריך הגשה

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

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

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

האנגלי.

 Owners

Name: Your Baby Can, LLC

Address: 2320 Camino Vida Roble, Suite 105, Carlsbad, 
California, 92011, U.S.A.

Identification No.: 800512

Limited Liability Company of California

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

Online retail store services relating to a variety of 
educational subjects featuring learning and 
entertainment activities for children and teaching 
skills for parents in the nature of audio and video 
disks, books, printed matter, toys, games and 
playthings; all included in class 35.

שירותי חנות קמעונאית מקוונת הקשורים למגוון נושאים 
חינוכיים המציגים פעילויות למידה ובידור לילדים ומיומנויות 
הוראה להורים בטיב של תקליטורי אודיו ווידאו, ספרים, דברי 
דפוס, צעצועים, משחקים ודברי משחק; הנכללים כולם בסוג 
                                                                               .35

                                                      

כ"ח סיון תשע"א - 5330/06/2011



YOUR CHILD CAN

Trade Mark No. 222823 מספר סימן

Application Date 17/08/2009 תאריך הגשה

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

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

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

האנגלי.

 Owners

Name: Your Baby Can, LLC

Address: 2320 Camino Vida Roble, Suite 105, Carlsbad, 
California, 92011, U.S.A.

Identification No.: 800512

Limited Liability Company of California

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

Educational toys and games; crib toys; bath tub toys; 
puppets; plush toys and puzzles; all included in class 
28.

צעצועים ומשחקים חינוכיים; צעצועי עריסה; צעצועי אמבטיה; 
בובות; צעצועים קטיפתיים ופאזלים; הנכללים כולם בסוג 28.   

    

כ"ח סיון תשע"א - 5430/06/2011



YOUR CHILD CAN

Trade Mark No. 222824 מספר סימן

Application Date 17/08/2009 תאריך הגשה

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

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

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

האנגלי.

 Owners

Name: Your Baby Can, LLC

Address: 2320 Camino Vida Roble, Suite 105, Carlsbad, 
California, 92011, U.S.A.

Identification No.: 800512

Limited Liability Company of California

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: 16 סוג: 16

Pre-printed books, flash cards, graphic and 
photographic displays, charts and place mats, all of 
which relating to a variety of educational subjects 
featuring learning and entertainment activities for 
children and teaching skills for parents; writing paper; 
pens; pencils; and stickers; all included in class 16.

ספרים מודפסים מראש, כרטיסי פלאש, מצגות גראפיות 
וצילומיות, תרשימים ומצעיות, הקשורים כולם למגוון נושאים 
חינוכיים המציגים פעילויות למידה ובידור לילדים ומיומנויות 
הוראה להורים; נייר כתיבה; עטים; עפרונות; ומדבקות; 

הנכללים כולם בסוג 16.                                                     
                                                                                    

                            

כ"ח סיון תשע"א - 5530/06/2011



YOUR CHILD CAN

Trade Mark No. 222826 מספר סימן

Application Date 17/08/2009 תאריך הגשה

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

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

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

האנגלי.

 Owners

Name: Your Baby Can, LLC

Address: 2320 Camino Vida Roble, Suite 105, Carlsbad, 
California, 92011, U.S.A.

Identification No.: 800512

Limited Liability Company of California

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: 42 סוג: 42

Providing temporary use of non-downloadable web-
based software relating to a variety of educational 
subjects featuring learning and entertainment 
activities for children and teaching skills for parents; 
all included in class 42.

אספקת שימוש זמני בתוכנות מבוססות רשת שאינן ניתנות 
להורדה הקשורות למגוון נושאים חינוכיים המציגים פעילויות 
למידה ובידור לילדים ומיומנויות הוראה להורים; הנכללים כולם 
בסוג 42.                                                                         

                                          

כ"ח סיון תשע"א - 5630/06/2011



התינוק שלך יכול
Trade Mark No. 222828 מספר סימן

Application Date 17/08/2009 תאריך הגשה

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

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

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

האנגלי.

 Owners

Name: Your Baby Can, LLC

Address: 2320 Camino Vida Roble, Suite 105, Carlsbad, 
California, 92011, U.S.A.

Identification No.: 800512

Limited Liability Company of California

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: 9 סוג: 9

Pre-recorded audio and video compact disks, digital 
video disks, CD ROMs, electronic games, and 
downloadable web-based software, all of which 
relating to a variety of educational subjects featuring 
learning and entertainment activities for children and 
teaching skills for parents; apparatus for recording, 
transmitting, playing and displaying sound or images; 
all included in class 9.

תקליטורי אודיו ווידיאו מוקלטים מראש, תקליטורי וידאו 
דיגיטאליים, CD ROMs, משחקים אלקטרונים, ותוכנות 

מבוססות רשת הניתנות להורדה, הקשורים כולם למגוון נושאים 
חינוכיים המציגים פעילויות למידה ובידור לילדים ומיומנויות 
הוראה להורים; מכשירים להקלטה, שידור, נגינה והצגה של 
צלילים או דמויות; הנכללים כולם בסוג 9.                             
                                                                                    

                                                        

כ"ח סיון תשע"א - 5730/06/2011



הילד שלך יכול
Trade Mark No. 222829 מספר סימן

Application Date 17/08/2009 תאריך הגשה

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

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

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

האנגלי.

 Owners

Name: Your Baby Can, LLC

Address: 2320 Camino Vida Roble, Suite 105, Carlsbad, 
California, 92011, U.S.A.

Identification No.: 800512

Limited Liability Company of California

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

Online retail store services relating to a variety of 
educational subjects featuring learning and 
entertainment activities for children and teaching 
skills for parents in the nature of audio and video 
disks, books, printed matter, toys, games and 
playthings; all included in class 35.

שירותי חנות קמעונאית מקוונת הקשורים למגוון נושאים 
חינוכיים המציגים פעילויות למידה ובידור לילדים ומיומנויות 
הוראה להורים בטיב של תקליטורי אודיו ווידאו, ספרים, דברי 
דפוס, צעצועים, משחקים ודברי משחק; הנכללים כולם בסוג 
                                                                               .35

                                                      

כ"ח סיון תשע"א - 5830/06/2011



YOUR BABY CAN

Trade Mark No. 222832 מספר סימן

Application Date 17/08/2009 תאריך הגשה

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

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

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

האנגלי.

 Owners

Name: Your Baby Can, LLC

Address: 2320 Camino Vida Roble, Suite 105, Carlsbad, 
California, 92011, U.S.A.

Identification No.: 800512

Limited Liability Company of California

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: 9 סוג: 9

Pre-recorded audio and video compact disks, digital 
video disks, CD ROMs, electronic games, and 
downloadable web-based software, all of which 
relating to a variety of educational subjects featuring 
learning and entertainment activities for children and 
teaching skills for parents; apparatus for recording, 
transmitting, playing and displaying sound or images; 
all included in class 9.

תקליטורי אודיו ווידיאו מוקלטים מראש, תקליטורי וידאו 
דיגיטאליים, CD ROMs, משחקים אלקטרונים, ותוכנות 

מבוססות רשת הניתנות להורדה, הקשורים כולם למגוון נושאים 
חינוכיים המציגים פעילויות למידה ובידור לילדים ומיומנויות 
הוראה להורים; מכשירים להקלטה, שידור, נגינה והצגה של 
צלילים או דמויות; הנכללים כולם בסוג 9.                             
                                                                                    

                                                        

כ"ח סיון תשע"א - 5930/06/2011



התינוק שלך יכול
Trade Mark No. 222833 מספר סימן

Application Date 17/08/2009 תאריך הגשה

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

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

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

האנגלי.

 Owners

Name: Your Baby Can, LLC

Address: 2320 Camino Vida Roble, Suite 105, Carlsbad, 
California, 92011, U.S.A.

Identification No.: 800512

Limited Liability Company of California

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: 16 סוג: 16

Pre-printed books, flash cards, graphic and 
photographic displays, charts and place mats, all of 
which relating to a variety of educational subjects 
featuring learning and entertainment activities for 
children and teaching skills for parents; writing paper; 
pens; pencils; and stickers; all included in class 16.

ספרים מודפסים מראש, כרטיסי פלאש, מצגות גראפיות 
וצילומיות, תרשימים ומצעיות, הקשורים כולם למגוון נושאים 
חינוכיים המציגים פעילויות למידה ובידור לילדים ומיומנויות 
הוראה להורים; נייר כתיבה; עטים; עפרונות; ומדבקות; 

הנכללים כולם בסוג 16.                                                     
                                                                                    

                            

כ"ח סיון תשע"א - 6030/06/2011



YOUR BABY CAN

Trade Mark No. 222834 מספר סימן

Application Date 17/08/2009 תאריך הגשה

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

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

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

האנגלי.

 Owners

Name: Your Baby Can, LLC

Address: 2320 Camino Vida Roble, Suite 105, Carlsbad, 
California, 92011, U.S.A.

Identification No.: 800512

Limited Liability Company of California

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

Educational toys and games; crib toys; bath tub toys; 
puppets; plush toys and puzzles; all included in class 
28.

צעצועים ומשחקים חינוכיים; צעצועי עריסה; צעצועי אמבטיה; 
בובות; צעצועים קטיפתיים ופאזלים; הנכללים כולם בסוג 28.   

    

כ"ח סיון תשע"א - 6130/06/2011



הילד שלך יכול
Trade Mark No. 222835 מספר סימן

Application Date 17/08/2009 תאריך הגשה

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

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

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

האנגלי.

 Owners

Name: Your Baby Can, LLC

Address: 2320 Camino Vida Roble, Suite 105, Carlsbad, 
California, 92011, U.S.A.

Identification No.: 800512

Limited Liability Company of California

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

Educational toys and games; crib toys; bath tub toys; 
puppets; plush toys and puzzles; all included in class 
28.

צעצועים ומשחקים חינוכיים; צעצועי עריסה; צעצועי אמבטיה; 
בובות; צעצועים קטיפתיים ופאזלים; הנכללים כולם בסוג 28.   

    

כ"ח סיון תשע"א - 6230/06/2011



ALCO

Trade Mark No. 222882 מספר סימן

Application Date 20/08/2009 תאריך הגשה

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

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

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

האנגלי.

 Owners

Name: Emerson Electric Co.

Address: 8000 West Florissant Ave,, St. Louis, Missouri, 
63136, U.S.A.

Identification No.: 2448

(Missouri 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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 11 סוג: 11

Control valves; fluid flow control valves; filters and 
filter dryers, all for household or industrial use, 
refrigerant control valves; refrigerant receivers; 
suction accumulators and refrigeration controls, 
included in Class 11.

שסתומי בקרה; שסתומים לבקרת זרם נוזלים; מסננים ומייבשי 
מסננים, כולם לשימוש ביתי או תעשייתי, שסתומים לבקרת 
נוזלי קירור; קולטי נוזל קירור; אוגר שאיבה ובקרות קירור, 

הנכללים בסוג 11.                                                           
                                            

כ"ח סיון תשע"א - 6330/06/2011



ONE SHOT

ואן שוט
Trade Mark No. 223176 מספר סימן

Application Date 26/08/2009 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: Zohar Dalia Agricultural Cooperative Society 
L.T.D

שם: זהר דליה אגודה שיתופית חקלאית בע"מ

Address: Kibutz Dalia, 19239, Israel כתובת : דליה, 19239, קיבוץ, ישראל

Identification No.: 570043885מספר זיהוי: 570043885

תאגידים שונים

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Balter, Guth, Aloni & Co., Advs.

Address: Kibutz Yagur, 30065, Israel

שם: בלטר, גוט, אלוני ושות', עו"ד

כתובת : קיבוץ יגור, 30065, ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 3 סוג: 3

Bleaching preparations and other substances for 
laundry use; washing rinsing and softening agents for 
laundry, soaps; soaps; hair shampoos and hair 
lotions; all included in class 3.

תכשירי הלבנה וחומרים אחרים המשמשים לכביסה; תכשירי 
ניקוי, מרככי כביסה, סבונים; תרחיצים לשיער ומרככי שיער; 

הנכללים כולם בסוג 3.                                                       
                                                          

כ"ח סיון תשע"א - 6430/06/2011



REDOX

רדוקס
Trade Mark No. 223178 מספר סימן

Application Date 26/08/2009 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: Zohar Dalia Agricultural Cooperative Society 
L.T.D

שם: זהר דליה אגודה שיתופית חקלאית בע"מ

Address: Kibutz Dalia, 19239, Israel כתובת : דליה, 19239, קיבוץ, ישראל

Identification No.: 570043885מספר זיהוי: 570043885

תאגידים שונים

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Balter, Guth, Aloni & Co., Advs.

Address: Kibutz Yagur, 30065, Israel

שם: בלטר, גוט, אלוני ושות', עו"ד

כתובת : קיבוץ יגור, 30065, ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 3 סוג: 3

Bleaching preparations and other substances for 
laundry use; washing rinsing and softening agents for 
laundry, soaps; soaps; hair shampoos and hair 
lotions; all included in class 3.

תכשירי הלבנה וחומרים אחרים המשמשים לכביסה; תכשירי 
ניקוי,מרככי כביסה, סבונים, תרחיצים לשיער ומרככי שיער; 

הנכללים כולם בסוג 3                                                       
                                                              

כ"ח סיון תשע"א - 6530/06/2011



SUPER MIX

סופר מיקס
Trade Mark No. 223179 מספר סימן

Application Date 26/08/2009 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: Zohar Dalia Agricultural Cooperative Society 
L.T.D

שם: זהר דליה אגודה שיתופית חקלאית בע"מ

Address: Kibutz Dalia, 19239, Israel כתובת : דליה, 19239, קיבוץ, ישראל

Identification No.: 570043885מספר זיהוי: 570043885

תאגידים שונים

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Balter, Guth, Aloni & Co., Advs.

Address: Kibutz Yagur, 30065, Israel

שם: בלטר, גוט, אלוני ושות', עו"ד

כתובת : קיבוץ יגור, 30065, ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 3 סוג: 3

Liquid laundry preparation included in class 3. נוזל כביסה הנכלל בסוג 3.                                               

כ"ח סיון תשע"א - 6630/06/2011



MAGIC POWDER

אבקת מג'יק
Trade Mark No. 223180 מספר סימן

Application Date 26/08/2009 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: Zohar Dalia Agricultural Cooperative Society 
L.T.D

שם: זהר דליה אגודה שיתופית חקלאית בע"מ

Address: Kibutz Dalia, 19239, Israel כתובת : דליה, 19239, קיבוץ, ישראל

Identification No.: 570043885מספר זיהוי: 570043885

תאגידים שונים

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Balter, Guth, Aloni & Co., Advs.

Address: Kibutz Yagur, 30065, Israel

שם: בלטר, גוט, אלוני ושות', עו"ד

כתובת : קיבוץ יגור, 30065, ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 3 סוג: 3

Laundry powder included in class 3. אבקת כביסה הנכללת בסוג 3.                     

כ"ח סיון תשע"א - 6730/06/2011



ASLON

אסלון
Trade Mark No. 223182 מספר סימן

Application Date 26/08/2009 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: Zohar Dalia Agricultural Cooperative Society 
L.T.D

שם: זהר דליה אגודה שיתופית חקלאית בע"מ

Address: Kibutz Dalia, 19239, Israel כתובת : דליה, 19239, קיבוץ, ישראל

Identification No.: 570043885מספר זיהוי: 570043885

תאגידים שונים

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Balter, Guth, Aloni & Co., Advs.

Address: Kibutz Yagur, 30065, Israel

שם: בלטר, גוט, אלוני ושות', עו"ד

כתובת : קיבוץ יגור, 30065, ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 3 סוג: 3

Toilet cleaning liquid included in class 3. נוזל לניקוי אסלות הנכלל בסוג 3.                         

כ"ח סיון תשע"א - 6830/06/2011



LIMONIT

לימונית
Trade Mark No. 223206 מספר סימן

Application Date 26/08/2009 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: Zohar Dalia Agricultural Cooperative Society 
L.T.D

שם: זהר דליה אגודה שיתופית חקלאית בע"מ

Address: Kibutz Dalia, 19239, Israel כתובת : דליה, 19239, קיבוץ, ישראל

Identification No.: 570043885מספר זיהוי: 570043885

תאגידים שונים

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Balter, Guth, Aloni & Co., Advs.

Address: Kibutz Yagur, 30065, Israel

שם: בלטר, גוט, אלוני ושות', עו"ד

כתובת : קיבוץ יגור, 30065, ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 3 סוג: 3

Bleaching preparations and other substances for 
laundry use; cleaning preparations; washing rinsing 
and softening agents for laundry, soaps; hair 
shampoos and hair lotions; all included in class 3.

תכשירי הלבנה וחומרים אחרים המשמשים לכביסה; תכשירי 
ניקוי; מרככי כביסה, סבונים; תרחיצים לשיער ומרככי שיער; 

הנכללים כולם בסוג 3.                                                       
                                                                                    

      

כ"ח סיון תשע"א - 6930/06/2011



NURIT

נורית
Trade Mark No. 223207 מספר סימן

Application Date 26/08/2009 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: Zohar Dalia Agricultural Cooperative Society 
L.T.D

שם: זהר דליה אגודה שיתופית חקלאית בע"מ

Address: Kibutz Dalia, 19239, Israel כתובת : דליה, 19239, קיבוץ, ישראל

Identification No.: 570043885מספר זיהוי: 570043885

תאגידים שונים

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Balter, Guth, Aloni & Co., Advs.

Address: Kibutz Yagur, 30065, Israel

שם: בלטר, גוט, אלוני ושות', עו"ד

כתובת : קיבוץ יגור, 30065, ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 3 סוג: 3

Liquid laundry preparation included in class 3. נוזל כביסה הנכלל בסוג 3.                                               

כ"ח סיון תשע"א - 7030/06/2011



C5

סי. 5
Trade Mark No. 223210 מספר סימן

Application Date 26/08/2009 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: Zohar Dalia Agricultural Cooperative Society 
L.T.D

שם: זהר דליה אגודה שיתופית חקלאית בע"מ

Address: Kibutz Dalia, 19239, Israel כתובת : דליה, 19239, קיבוץ, ישראל

Identification No.: 570043885מספר זיהוי: 570043885

תאגידים שונים

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Balter, Guth, Aloni & Co., Advs.

Address: Kibutz Yagur, 30065, Israel

שם: בלטר, גוט, אלוני ושות', עו"ד

כתובת : קיבוץ יגור, 30065, ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 3 סוג: 3

Cleaning preparations included in class 3. מוצרי ניקוי הנכללים בסוג 3                                 

כ"ח סיון תשע"א - 7130/06/2011



REHANIT SUPER

ריחנית סופר
Trade Mark No. 223219 מספר סימן

Application Date 26/08/2009 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: Zohar Dalia Agricultural Cooperative Society 
L.T.D

שם: זהר דליה אגודה שיתופית חקלאית בע"מ

Address: Kibutz Dalia, 19239, Israel כתובת : דליה, 19239, קיבוץ, ישראל

Identification No.: 570043885מספר זיהוי: 570043885

תאגידים שונים

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Balter, Guth, Aloni & Co., Advs.

Address: Kibutz Yagur, 30065, Israel

שם: בלטר, גוט, אלוני ושות', עו"ד

כתובת : קיבוץ יגור, 30065, ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 5 סוג: 5

Scent eliminating preparations and preparations for 
preventing the development of microorganizm; 
included in class 5.

תכשירים להפגת ריחות ומניעת התפתחות של מיקרואורגניזם; 
הנכללים בסוג 5.                                                             

                                      

כ"ח סיון תשע"א - 7230/06/2011



CENTREGO

Trade Mark No. 223441 מספר סימן

Application Date 13/09/2009 תאריך הגשה

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

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

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

האנגלי.

 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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 5 סוג: 5

Pharmaceutical preparations for the prevention and 
treatment of cardiovascular and thrombosis diseases; 
all included in class 5.

תכשירים רוקחיים למניעה ולטיפול במחלות לב וכלי דם ופקקת; 
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)

France, 09/04/2009, No. 09/3643006 צרפת, 09/04/2009, מספר 09/3643006

Class: 5 סוג: 5

כ"ח סיון תשע"א - 7330/06/2011



Trade Mark No. 223696 מספר סימן

Application Date 10/09/2009 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: DR. OR LTD. שם: ד"ר עור בע"מ

Address: ראשון לציון, ישראל כתובת : ראשון לציון, ישראל

Identification No.: 36918מספר זיהוי: 36918

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: 3 סוג: 3

Soaps; perfumery, essential oils; cosmetics; hair and 
body lotions; bath foams; shampoos; hair 
conditioners; creams, gels, moisturizers; salts; 
powders; toiletries; aftershaves; make-up 
preparations; deodorants for personal use; 
preparations for the treatment and care of the face 
and the body; dentifrices; all included in class 3.

סבונים; בשמים; שמנים אתריים; תכשירי קוסמטיקה; תרחיצים 
לגוף ולשיער; קצף אמבט; שמפו; מעצבי שיער; קרמים; ג'לים; 
תחליבים; מלחים; אבקות; תכשירי טואלטיקה; אפטר-שייב; 
תכשירי איפור; דאודורנטים לשימוש אישי; מוצרים לטיפול 

וטיפוח של הפנים והגוף; משחות שיניים; כולם נכללים בסוג 3.  
                                                                                     

                                          

כ"ח סיון תשע"א - 7430/06/2011



Trade Mark No. 223983 מספר סימן

Application Date 05/10/2009 תאריך הגשה

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

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

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

האנגלי.

 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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 10 סוג: 10

Surgical, medical, dental and veterinary apparatus 
and instruments; artificial limbs, eyes and teeth. 
Orthopedic articles. Suture materials; all included in 
class 10.

ציוד וכלים לכירורגיה, רפואה, רפואת שיניים ורפואת חיות; 
גפיים, עיניים ושיניים מלאכותיים; פריטים אורטופדיים, חומרי 
תפירה; 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)

France, 28/04/2009, No. 09/3646894 צרפת, 28/04/2009, מספר 09/3646894

Class: 10 סוג: 10

כ"ח סיון תשע"א - 7530/06/2011



Trade Mark No. 224210 מספר סימן

Application Date 01/10/2009 תאריך הגשה

 בעלים

שם: פייר אבו חליס

כתובת : יפו 59, ת.ד. 9072, חיפה, 35023, ישראל

מספר זיהוי: 45182

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 8 סוג: 8

Cutlery, razors, razor blades, scissors, hand operated 
hair thinning scissors and razors, manicure and 
pedicure instruments and bags and boxes thereof, 
nail nippers, tweezers, nail files, pocket knives, table 
knives, hair clippers; all included in class 8.

סכו"ם, מכשירי גילוח, להבי גילוח, מספריים, מספריים ותערים 
לדילול השיער המופעלים ידנית, מכשירי מניקור ופדיקור 

וקופסאות ותיקים שלהם, מצבתי ציפורניים, מלקטים, פצירת 
ציפורניים, אולרים, סכיני שולחן; גוזזי שיער; נכללים כולם בסוג 

                                                                 .8

כ"ח סיון תשע"א - 7630/06/2011



VUSDOE

Trade Mark No. 224273 מספר סימן

Application Date 22/10/2009 תאריך הגשה

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

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

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

האנגלי.

 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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 5 סוג: 5

Pharmaceutical preparations for the prevention and 
treatment of cardiovascular and thrombosis diseases; 
all included in class 5.

תכשירים רוקחיים למניעה ולטיפול במחלות לב וכלי דם ופקקת; 
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)

France, 14/05/2009, No. 09/3650486 צרפת, 14/05/2009, מספר 09/3650486

Class: 5 סוג: 5

כ"ח סיון תשע"א - 7730/06/2011



ASTRYMERY

Trade Mark No. 224317 מספר סימן

Application Date 22/10/2009 תאריך הגשה

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

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

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

האנגלי.

 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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 5 סוג: 5

Pharmaceutical preparations for the prevention and 
treatment of cardiovascular and thrombosis diseases; 
all included in class 5.

תכשירים רוקחיים למניעה ולטיפול במחלות לב וכלי דם ופקקת; 
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)

France, 14/05/2009, No. 09/3650485 צרפת, 14/05/2009, מספר 09/3650485

Class: 5 סוג: 5

כ"ח סיון תשע"א - 7830/06/2011



Trade Mark No. 224353 מספר סימן

Application Date 25/10/2009 תאריך הגשה

 Owners

Name: Arcor S.A.I.C

Address: Avda. Fulvio Pagani 487, Arroyito, Province of 
Cordoba, Argentina

Identification No.: 800685

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

Confectionery included in class 30. דברי מתיקה הנכללים בסוג 30.                 

כ"ח סיון תשע"א - 7930/06/2011



WIENER PHILHARMONIKER

Trade Mark No. 224417 מספר סימן

Application Date 27/10/2009 תאריך הגשה

Based on foreign registration מבוסס על רישום בחו"ל

European Community Trade Mark 
No. 008262735

איחוד האירופי לסימני מסחר מספר: 
008262735

Dated 29/04/2009 (Section 16) מיום 29/04/2009 (סעיף 16) 

 Owners

Name: Wiener Philharmoniker e.V.

Address: Bosendorferstrasse 12, 1010 Wien, Austria

Identification No.: 800691

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: 16 סוג: 16

Printed matter; periodicals; newspapers; magazines; 
journals; brochures; prospectuses; posters;  
programmes; tickets; invitation cards; graphic 
representations; photographs; music (sheet); note 
books; instructional and teaching material (except 
apparatus); office requisites (other than furniture); 
pencils; all included in class 16.

חומרים מודפסים; כתבי עת; עיתונים; מגזינים; ביטאונים; 
חוברות; פרוספקטים; פוסטרים; תוכניות; כרטיסים; כרטיסי 

הזמנה; תרשימים גרפיים;  תמונות; מוזיקה (דפים), מחברות; 
חומר לימודי וחינוכי (מלבד התקן); צורכי משרד (למעט ריהוט); 
עפרונות; הכל כלול 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)

European Community Trade Mark, 29/04/2009, No. 
008262735

איחוד האירופי לסימני מסחר, 29/04/2009, מספר 
008262735

Class: 16 סוג: 16

כ"ח סיון תשע"א - 8030/06/2011



WIENER PHILHARMONIKER

Trade Mark No. 224427 מספר סימן

Application Date 27/10/2009 תאריך הגשה

Based on foreign registration מבוסס על רישום בחו"ל

European Community Trade Mark 
No. 008262735

איחוד האירופי לסימני מסחר מספר: 
008262735

Dated 29/04/2009 (Section 16) מיום 29/04/2009 (סעיף 16) 

 Owners

Name: Wiener Philharmoniker e.V.

Address: Bosendorferstrasse 12, 1010 Wien, Austria

Identification No.: 800691

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: 41 סוג: 41

Providing of training, education and instruction, in 
particular music instruction and arranging and 
conducting of concerts, including with accompanying 
explanations; entertainment, in particular musical 
performances and arranging and conducting of 
concerts; seat reservation for entertainment events; 
publication of text, graphics, image and sound data 
which can be transmitted electronically via data 
networks; publication of magazines and books in 
electronic form, also on the Internet; all included in 
class 41.

אספקה של הכשרה, חינוך והדרכה, בעיקר הדרכת מוזיקה 
וארגון והנחייה של קונצרטים, כולל הסבר מלווה; בידור , בעיקר 

מופעים מוזיקליים וארגון והנחייה של קונצרטים; הזמנת 
מושבים לאירועי בידור;  פרסום של טקסטים, גרפיקה, מידע 
קול ותמונה שיכולים להיות מועברים בצורה אלקטרונית דרך 

רשתות מידע, פרסום מגזינים וספרים בתצורה אלקטרונית , גם 
באינטרנט, הכל כלול 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)

European Community Trade Mark, 29/04/2009, No. 
008262735

איחוד האירופי לסימני מסחר, 29/04/2009, מספר 
008262735

Class: 41 סוג: 41

כ"ח סיון תשע"א - 8130/06/2011



Trade Mark No. 224607 מספר סימן

Application Date 19/10/2009 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: David Ivgi שם: דוד איבגי

Address: Hasolelim 9, Bat Yam, Israel כתובת : הסוללים 9, בת ים, 59597, ישראל

Identification No.: 035855311מספר זיהוי: 035855311

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 20 סוג: 20

Furniture, picture frames; goods (not included in 
other classes) of wood, cork, reed, cane, wicker, and 
substitutes for all these materials, or of plastics; 
included in class 20.

רהיטים, מסגרות לתמונות, טובין (שאינם נכללים בסוגים 
אחרים) העשויים מעץ, שעם, סוף, קנים, נצרים, ותחליפים 

לחומרים אלו או מפלסטיק ; הנכללים כולם בסוג 20.               
                                            

כ"ח סיון תשע"א - 8230/06/2011



Trade Mark No. 224608 מספר סימן

Application Date 19/10/2009 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: David Ivgi שם: דוד איבגי

Address: הסוללים 9, בת ים, 59597, ישראל כתובת : הסוללים 9, בת ים, 59597, ישראל

Identification No.: 035855311מספר זיהוי: 035855311

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 20 סוג: 20

Furniture, picture frames; goods (not included in 
other classes) of wood, cork, reed, cane, wicker, and 
substitutes for all these materials, or of plastics; 
included in class 20.

רהיטים, מסגרות לתמונות, טובין (שאינם נכללים בסוגים 
אחרים) העשויים מעץ, שעם, סוף, קנים, נצרים, ותחליפים 

לחומרים אלו או מפלסטיק ; הנכללים כולם בסוג 20.               
                                            

כ"ח סיון תשע"א - 8330/06/2011



FlexFloor

Trade Mark No. 224916 מספר סימן

Application Date 19/11/2009 תאריך הגשה

Based on foreign registration מבוסס על רישום בחו"ל

U.S.A. No. 3828561 ארה"ב מספר: 3828561

Dated 03/08/2010 (Section 16) מיום 03/08/2010 (סעיף 16) 

 Owners

Name: Opel Eisenach GmbH

Address: Adam-Opel-Strasse 100, 99817 Eisenach, 
99817, Germany

Identification No.: 800750

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: 12 סוג: 12

Motor vehicles, their parts and spare parts (included 
in  Class 12); space dividing systems for motor 
vehicles; all included in class 12.

כלי רכב ממונעים, חלקיהם וחלקי חילוף (כלולים בסוג 12); 
מערכות לחלוקת חלל בכלי רכב ממונעים; הכל כלול 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)

European Community Trade Mark, 20/05/2009, No. 
8311946

איחוד האירופי לסימני מסחר, 20/05/2009, מספר 8311946

Class: 12 סוג: 12

כ"ח סיון תשע"א - 8430/06/2011



TRON LEGACY

Trade Mark No. 225092 מספר סימן

Application Date 25/11/2009 תאריך הגשה

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

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

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

האנגלי.

 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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 20 סוג: 20

Air mattresses for use when camping; bassinets; 
beds; benches; bookcases; cabinets; chairs; clips for 
holding and displaying photographs; coat racks; 
computer furniture; computer keyboard trays; cots; 
couches; decorative glitter; decorative mobiles; 
desks; drinking straws; figurines and statuettes made 
of bone, plaster, plastic, wax, or wood; flagpoles; foot 
stools; furniture; gift package decorations made of 
plastic; hand fans; hand-held mirrors; key fobs not of 
metal; lawn furniture; love seats; magazine racks; 
mattresses; mirrors; non-Christmas ornaments made 
of bone, plaster, plastic, wax or wood; ottomans; 
party ornaments of plastic; pedestals; picture frames; 
pillows; plant stands made of wire and metal; 
decorative wall plaques; plastic flags; plastic name 
badges; plastic novelty license plates; plastic 
pennants; plastic cake decorations; sea shells; 
sleeping bags; tables; toy chests; umbrella stands; 
venetian blinds; wind chimes; curtain rods; all 
included in class 20.

מזרוני אוויר לשימוש במחנאות; עריסות; מיטות; ספסלים; 
כונניות ספרים; שידות; כסאות; אטבים להחזקת תמונות 

והצגתן; מתלי מעילים; ריהוט למחשב; מגשי מקלדת מחשב; 
מיטות מתקפלות; ספות; ברק דקורטיבי; מוביילים דקורטיביים; 
שולחנות עבודה; קשי שתייה; פסלונים ופסלים קטנים עשויים 
מעצם, גבס, פלסטיק, שעווה או עץ; מוטות דגלים; הדומים; 
רהיטים; קישוטי אריזות מתנה עשויים מפלסטיק; מאווררי יד; 
מראות מוחזקות ביד; כיסי מפתחות שאינם ממתכת; רהיטי גן; 
ספות זוגיות; כוננים לכתבי עט; מזרונים; מראות; קישוטים לא 
עבור חג המולד העשויים מעצם, גבס, פלסטיק, שעווה או עץ; 
כורסאות; קישוטי מסיבה מפלסטיק; מעמדים; מסגרות לתמונה; 

כריות; מעמדים לעציץ העשויים מתיל ומתכת; לוחות קיר 
דקורטיביים; דגלי פלסטיק; תגי שם מפלסטיק; לוחיות רישוי 
מפלסטיק; דיגלוני פלסטיק; קישוטי עוגה מפלסטיק; קונכיות; 
שקי שינה; שולחנות; שידות צעצוע; מעמדים למטריות; וילונות 
ונציאניים; פעמוני רוח; מוטות לוילונות; הנכללים כולם בסוג 20. 
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    

כ"ח סיון תשע"א - 8530/06/2011



Trade Mark No. 225291 מספר סימן

Application Date 29/11/2009 תאריך הגשה

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

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

 Owners

Name: Anton Huebner GmbH & Co. KG

Address: Schlosstrasse-11-17, Ehrenkirchen, 79238, 
Germany

Identification No.: 43726

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

Dietary food for medicinal purposes; dietary food for 
non-medicinal purposes, mainly consisting of 
vitamins, trace elements and minerals; medicinal 
weight reducing products; medicinal products for 
medicinal purposes in humans; medicinal products 
for pharmaceutical purposes; food for medicinal 
purposes; food for non-medicinal purposes, mainly 
consisting of vitamins, trace elements, minerals; 
vitamin products; food supplements for non-medicinal 
purposes, mainly consisting of carbohydrates, 
especially when combined with vitamins, minerals, 
trace elements; all included in class 5.

מזון דיאטטי למטרות רפואיות; מזון דיאטטי למטרות שאינן 
רפואיות, הכולל בעיקרו ויטמינים, יסודות קורט ומינרלים; מוצרי 
הפחתת משקל רפואיים; מוצרים רפואיים למטרות רפואיות 
בבני אדם; מוצרים רפואיים למטרות רוקחיות; מזון למטרות 

רפואיות; מזון למטרות שאינן רפואיות, הכולל בעיקרו ויטמינים, 
יסודות קורט, מינרלים; מוצרי ויטמין; תוספי מזון למטרות 
רפואיות, הכוללים בעיקרם פחמימות במיוחד בצירוף עם 

ויטמינים, מינרלים ויסודות קורט; כולם כלולים בסוג 5.             
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    

                                            

כ"ח סיון תשע"א - 8630/06/2011



JUNIPER NETWORKS

Trade Mark No. 225374 מספר סימן

Application Date 03/12/2009 תאריך הגשה

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; providing consultation services for 
developing computer systems, networks, network 
security, databases and applications, and computer 
software and firmware, namely, application 
development computer software programs; 
operation, design and development of computer 
software applications, namely, network efficiency 
improvement software; computer support services in 
connection with hardware and software for 
interconnecting, managing, securing, monitoring, 
controlling, operating, and accessing local and wide 
area networks, computers, and telephony systems; 
design, testing, engineering, research and advisory 
services relating to computers, telecommunications, 
telephony systems, networks, computer software, 
computer hardware, computer programming, and 
network security; all included in Class 42.

שירותים מדעיים וטכנולוגיים ומחקר ועיצוב הקשורים אליהם; 
שירותי ניתוח ומחקר תעשייתיים; עיצוב ופיתוח של חומרת 

ותוכנת מחשב; תכנות מחשבים; מתן שירותי ייעוץ עבור פיתוח 
מערכות מחשב, רשתות, אבטחת רשת, מאגרי נתונים 

ואפליקציות, ותוכנת וקושחת מחשב, דהיינו, תוכנות מחשב 
לפיתוח אפליקציה; תפעול, עיצוב ופיתוח של אפליקציות תוכנת 

מחשב, דהיינו, תוכנת שיפור יעילות רשת; שירותי תמיכת 
מחשב הקשורים לתוכנה וחומרה עבור התקשרות הדדית, 
ניהול, אבטחה, ניטור, שליטה, הפעלה, וגישה לרשתות 
תקשורת מקומיות ורחבות, מחשבים, ומערכות טלפוניה; 
שירותי עיצוב, בדיקה, הנדסה, מחקר וייעוץ הנוגעים 

למחשבים, טלקומוניקציה, מערכות טלפוניה, רשתות, תוכנת 
מחשב, חומרת מחשב, תכנות מחשבים, ואבטחת רשת; 

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., 01/09/2009, No. 77/817891 ארה"ב, 01/09/2009, מספר 77/817891

Class: 42 סוג: 42

Design and development of computer hardware and 
software; computer programming; providing 
consultation services for developing computer 
systems, networks, network security, databases and 
applications, and computer software and firmware, 
namely, application development computer software 
programs; operation, design and development of 
computer software applications, namely, network 
efficiency improvement software; computer support 
services in connection with hardware and software for 
interconnecting, managing, securing, monitoring, 
controlling, operating, and accessing local and wide 
area networks, computers, and telephony systems; 
design, testing, engineering, research and advisory 
services relating to computers, telecommunications, 
telephony systems, networks, computer software, 
computer hardware, computer programming, and 
network security, in Class 42.

עיצוב ופיתוח של חומרת ותוכנת מחשב; תכנות מחשבים; מתן 
שירותי ייעוץ עבור פיתוח מערכות מחשב, רשתות, אבטחת 
רשת, מאגרי נתונים ואפליקציות, ותוכנת וקושחת מחשב, 

דהיינו, תוכנות מחשב לפיתוח אפליקציה; תפעול, עיצוב ופיתוח 
של אפליקציות תוכנת מחשב, דהיינו, תוכנת שיפור יעילות 
רשת; שירותי תמיכת מחשב הקשורים לתוכנה וחומרה עבור 
התקשרות הדדית, ניהול, אבטחה, ניטור, שליטה, הפעלה, 

וגישה לרשתות תקשורת מקומיות ורחבות, מחשבים, ומערכות 
טלפוניה; שירותי עיצוב, בדיקה, הנדסה, מחקר וייעוץ הנוגעים 
למחשבים, טלקומוניקציה, מערכות טלפוניה, רשתות, תוכנת 
מחשב, חומרת מחשב, תכנות מחשבים, ואבטחת רשת, בסיווג 
                                                                                 .42
                                                                                      
                                                                                      
                                                                                      
                                                                                      
                                                                                      

                                                                

כ"ח סיון תשע"א - 8730/06/2011



Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

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

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

האנגלי.

 Owners

Name: JUNIPER NETWORKS, INC.

Address: 1194 North Mathilda Avenue Sunnyvale, 
California, 94089, U.S.A.

Identification No.: 58957

(Delaware Corporation)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Ellen Shankman, Adv.

Address: 10 Plaut St., Rehovot, Israel

שם: אלן שנקמאן, עו"ד

כתובת : רחוב פלאוט 10, רחובות, ישראל

כ"ח סיון תשע"א - 8830/06/2011



JUNOS

Trade Mark No. 225375 מספר סימן

Application Date 03/12/2009 תאריך הגשה

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

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

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

האנגלי.

 Owners

Name: JUNIPER NETWORKS, INC.

Address: 1194 North Mathilda Avenue Sunnyvale, 
California, 94089, U.S.A.

Identification No.: 58957

(Delaware Corporation)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Ellen Shankman, Adv.

Address: 10 Plaut St., Rehovot, Israel

שם: אלן שנקמאן, עו"ד

כתובת : רחוב פלאוט 10, רחובות, ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 41 סוג: 41

Education; providing of training; providing of training 
and educational services on interconnecting, 
establishing, managing, securing, monitoring, 
troubleshooting, operating, and accessing computer 
hardware and software, peripherals, operating 
systems, databases, local, wide, and global area 
networks, network infrastructure, web browsers, and 
electronic devices; providing online tutorial and 
training sessions in the field of computer hardware 
and software, peripherals, operating systems, 
databases, local, wide, and global area networks, 
network infrastructure, web browsers, and electronic 
devices; developing educational manuals for others 
in the field of computer hardware and software, 
peripherals, operating systems, databases, local, 
wide, and global area networks, network 
infrastructure, web browsers, and electronic devices; 
all included in Class 41.

חינוך; מתן הדרכה; מתן הדרכה ושירותים חינוכיים להתקשרות 
הדדית, הקמה, ניהול, אבטחה, ניטור, איתור ופתרון בעיות, 
הפעלה, וגישה לחומרת ותוכנת מחשב, ציוד היקפי למחשב, 
מערכות הפעלה, מאגרי נתונים, רשתות מקומיות, רחבות, 

וגלובליות, תשתית רשת, דפדפני רשת, והתקנים אלקטרונים; 
מתן הדרכה (tutorial) מקוונת ושיעורי הדרכה בתחומי חומרת 
ותוכנת מחשבים, ציוד היקפי למחשב, מערכות הפעלה, מאגרי 
נתונים, רשתות מקומיות, רחבות, וגלובליות, תשתית רשת, 
דפדפני רשת, והתקנים אלקטרוניים; פיתוח מדריכים חינוכיים 
לאחרים בתחומי חומרת ותוכנת מחשבים, ציוד היקפי למחשב, 
מערכות הפעלה, מאגרי נתונים, רשתות מקומיות, רחבות, 

וגלובליות, תשתית רשת, דפדפני רשת, והתקנים אלקטרוניים; 
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., 03/09/2009, No. 77819310 ארה"ב, 03/09/2009, מספר 77819310

Class: 41 סוג: 41

כ"ח סיון תשע"א - 8930/06/2011



JUNIPER NETWORKS

Trade Mark No. 225376 מספר סימן

Application Date 03/12/2009 תאריך הגשה

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

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

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

האנגלי.

 Owners

Name: JUNIPER NETWORKS, INC.

Address: 1194 North Mathilda Avenue Sunnyvale, 
California, 94089, U.S.A.

Identification No.: 58957

(Delaware Corporation)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Ellen Shankman, Adv.

Address: 10 Plaut St., Rehovot, Israel

שם: אלן שנקמאן, עו"ד

כתובת : רחוב פלאוט 10, רחובות, ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 41 סוג: 41

Education; providing of training; providing of training 
and educational services on interconnecting, 
establishing, managing, securing, monitoring, 
troubleshooting, operating, and accessing computer 
hardware and software, peripherals, operating 
systems, databases, local, wide, and global area 
networks, network infrastructure, web browsers, and 
electronic devices; providing online tutorial and 
training sessions in the field of computer hardware 
and software, peripherals, operating systems, 
databases, local, wide, and global area networks, 
network infrastructure, web browsers, and electronic 
devices; developing educational manuals for others 
in the field of computer hardware and software, 
peripherals, operating systems, databases, local, 
wide, and global area networks, network 
infrastructure, web browsers, and electronic devices; 
all included in Class 41.

חינוך; מתן הדרכה; מתן הדרכה ושירותים חינוכיים להתקשרות 
הדדית, הקמה, ניהול, אבטחה, ניטור, איתור ופתרון בעיות, 
הפעלה, וגישה לחומרת ותוכנת מחשב, ציוד היקפי למחשב, 
מערכות הפעלה, מאגרי נתונים, רשתות מקומיות, רחבות, 

וגלובליות, תשתית רשת, דפדפני רשת, והתקנים אלקטרונים; 
מתן הדרכה (tutorial) מקוונת ושיעורי הדרכה בתחומי חומרת 
ותוכנת מחשבים, ציוד היקפי למחשב, מערכות הפעלה, מאגרי 
נתונים, רשתות מקומיות, רחבות, וגלובליות, תשתית רשת, 
דפדפני רשת, והתקנים אלקטרוניים; פיתוח מדריכים חינוכיים 
לאחרים בתחומי חומרת ותוכנת מחשבים, ציוד היקפי למחשב, 
מערכות הפעלה, מאגרי נתונים, רשתות מקומיות, רחבות, 

וגלובליות, תשתית רשת, דפדפני רשת, והתקנים אלקטרוניים; 
הכל כלול בסיווג 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., 01/09/2009, No. 77/817891 ארה"ב, 01/09/2009, מספר 77/817891

Class: 41 סוג: 41

כ"ח סיון תשע"א - 9030/06/2011



JUNOS

Trade Mark No. 225377 מספר סימן

Application Date 03/12/2009 תאריך הגשה

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; providing consultation services for 
developing computer systems, databases and 
applications, and computer software and firmware, 
namely, application development computer software 
programs; operation, design and development of 
computer software applications, namely, network 
efficiency improvement software; computer support 
services in connection with software and hardware 
for interconnecting, managing, securing, controlling, 
operating, and accessing local and wide area 
networks for computers, and telephony systems; 
design, testing, engineering, research and advisory 
services relating to computers, telecommunications, 
telephony systems, networks, computer software, 
computer hardware, computer programming and 
network security; all included in Class 42.

שירותים מדעיים וטכנולוגיים ומחקר ועיצוב הקשורים אליהם; 
שירותי ניתוח ומחקר תעשייתיים; עיצוב ופיתוח של חומרת 

ותוכנת מחשב; תכנות מחשבים; מתן שירותי ייעוץ עבור פיתוח 
מערכות מחשב, מאגרי נתונים ואפליקציות, ותוכנת וקושחת 
מחשב, דהיינו, תוכניות תוכנת מחשב לפיתוח אפליקציה; 
תפעול, עיצוב ופיתוח של אפליקציות תוכנת מחשב, דהיינו, 
תוכנת שיפור יעילות רשת; שירותי תמיכת מחשב הקשורים 
לתוכנה וחומרה עבור התקשרות הדדית, ניהול, אבטחה, 
שליטה, הפעלה, וגישה לרשתות מקומיות ורחבות של 

מחשבים, ומערכות טלפוניה; שירותי עיצוב, בדיקה, הנדסה, 
מחקר וייעוץ הנוגעים למחשבים, טלקומוניקציה, מערכות 
טלפוניה, רשתות, תוכנת מחשב, חומרת מחשב, תכנות 

מחשבים ואבטחת רשת; 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., 03/09/2009, No. 77/819310 ארה"ב, 03/09/2009, מספר 77/819310

Class: 42 סוג: 42

Design and development of computer hardware and 
software; computer programming; providing 
consultation services for developing computer 
systems, databases and applications, and computer 
software and firmware, namely, application 
development computer software programs; operation, 
design and development of computer software 
applications, namely, network efficiency improvement 
software; computer support services in connection 
with software and hardware for interconnecting, 
managing, securing, controlling, operating, and 
accessing local and wide area networks for 
computers, and telephony systems; design, testing, 
engineering, research and advisory services relating 
to computers, telecommunications, telephony 
systems, networks, computer software, computer 
hardware, computer programming and network 
security; all included in Class 42.

עיצוב ופיתוח של חומרת ותוכנת מחשב; תכנות מחשבים; מתן 
שירותי ייעוץ עבור פיתוח מערכות מחשב, מאגרי נתונים 

ואפליקציות, ותוכנת וקושחת מחשב, דהיינו, תוכניות תוכנת 
מחשב לפיתוח אפליקציה; תפעול, עיצוב ופיתוח של אפליקציות 

תוכנת מחשב, דהיינו, תוכנת שיפור יעילות רשת; שירותי 
תמיכת מחשב הקשורים לתוכנה וחומרה עבור התקשרות 
הדדית, ניהול, אבטחה, שליטה, הפעלה, וגישה לרשתות 
מקומיות ורחבות של מחשבים, ומערכות טלפוניה; שירותי 
עיצוב, בדיקה, הנדסה, מחקר וייעוץ הנוגעים למחשבים, 
טלקומוניקציה, מערכות טלפוניה, רשתות, תוכנת מחשב, 

חומרת מחשב, תכנות מחשבים ואבטחת רשת; הכל כלול בסיווג 
                                                                                 .42
                                                                                      
                                                                                      
                                                                                      
                                                                                      
                                                                                      

                                            

כ"ח סיון תשע"א - 9130/06/2011



Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

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

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

האנגלי.

 Owners

Name: JUNIPER NETWORKS, INC.

Address: 1194 North Mathilda Avenue Sunnyvale, 
California, 94089, U.S.A.

Identification No.: 58957

(Delaware Corporation)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Ellen Shankman, Adv.

Address: 10 Plaut St., Rehovot, Israel

שם: אלן שנקמאן, עו"ד

כתובת : רחוב פלאוט 10, רחובות, ישראל

כ"ח סיון תשע"א - 9230/06/2011



Trade Mark No. 225380 מספר סימן

Application Date 03/12/2009 תאריך הגשה

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 41 סוג: 41

Education; providing of training and educational 
services on interconnecting, establishing, managing, 
securing, monitoring, troubleshooting, operating, and 
accessing computer hardware and software, 
peripherals, operating systems, databases, local, 
wide, and global area networks, network 
infrastructure, web browsers, and electronic devices; 
providing online tutorial and training sessions in the 
field of computer hardware and software, peripherals, 
operating systems, databases, local, wide, and global 
area networks, network infrastructure, web browsers, 
and electronic devices; developing educational 
manuals for others in the field of computer hardware 
and software, peripherals, operating systems, 
databases, local, wide, and global area networks, 
network infrastructure, web browsers, and electronic 
device; all included in Class 41.

חינוך; מתן הדרכה; מתן הדרכה ושירותים חינוכיים להתקשרות 
הדדית, הקמה, ניהול, אבטחה, ניטור, איתור ופתרון בעיות, 
הפעלה, וגישה לחומרת ותוכנת מחשב, ציוד היקפי למחשב, 
מערכות הפעלה, מאגרי נתונים, רשתות מקומיות, רחבות, 

וגלובליות, תשתית רשת, דפדפני רשת, והתקנים אלקטרונים; 
מתן הדרכה (tutorial) מקוונת ושיעורי הדרכה בתחומי חומרת 
ותוכנת מחשבים, ציוד היקפי למחשב, מערכות הפעלה, מאגרי 
נתונים, רשתות מקומיות, רחבות, וגלובליות, תשתית רשת, 
דפדפני רשת, והתקנים אלקטרוניים; פיתוח מדריכים חינוכיים 
לאחרים בתחומי חומרת ותוכנת מחשבים, ציוד היקפי למחשב, 
מערכות הפעלה, מאגרי נתונים, רשתות מקומיות, רחבות, 

וגלובליות, תשתית רשת, דפדפני רשת, והתקנים אלקטרוניים; 
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., 01/09/2009, No. 77/817870 ארה"ב, 01/09/2009, מספר 77/817870

Class: 41 סוג: 41

כ"ח סיון תשע"א - 9330/06/2011



Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

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

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

האנגלי.

 Owners

Name: JUNIPER NETWORKS, INC.

Address: 1194 North Mathilda Avenue Sunnyvale, 
California, 94089, U.S.A.

Identification No.: 58957

(Delaware Corporation)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Ellen Shankman, Adv.

Address: 10 Plaut St., Rehovot, Israel

שם: אלן שנקמאן, עו"ד

כתובת : רחוב פלאוט 10, רחובות, ישראל

כ"ח סיון תשע"א - 9430/06/2011



Trade Mark No. 225381 מספר סימן

Application Date 03/12/2009 תאריך הגשה

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; providing consultation services for 
developing computer systems, databases and 
applications, and computer software and firmware, 
namely, application development computer software 
programs; operation, design and development of 
computer software applications, namely, network 
efficiency improvement software; computer support 
services in connection with software and hardware 
for interconnecting, managing, securing, controlling, 
operating, and accessing local and wide area 
networks for computers, and telephony systems; 
design, testing, engineering, research and advisory 
services relating to computers, telecommunications, 
telephony systems, networks, computer software, 
computer hardware, computer programming and 
network securityl all included in Class 42.

שירותים מדעיים וטכנולוגיים ומחקר ועיצוב הקשורים אליהם; 
שירותי ניתוח ומחקר תעשייתיים; עיצוב ופיתוח של חומרת 

ותוכנת מחשב; תכנות מחשבים; מתן שירותי ייעוץ עבור פיתוח 
מערכות מחשב, מאגרי נתונים ואפליקציות, ותוכנת וקושחת 
מחשב, דהיינו, תוכניות תוכנת מחשב לפיתוח אפליקציה; 
תפעול, עיצוב ופיתוח של אפליקציות תוכנת מחשב, דהיינו, 
תוכנת שיפור יעילות רשת; שירותי תמיכת מחשב הקשורים 
לתוכנה וחומרה עבור התקשרות הדדית, ניהול, אבטחה, 
שליטה, הפעלה, וגישה לרשתות מקומיות ורחבות של 

מחשבים, ומערכות טלפוניה; שירותי עיצוב, בדיקה, הנדסה, 
מחקר וייעוץ הנוגעים למחשבים, טלקומוניקציה, מערכות 
טלפוניה, רשתות, תוכנת מחשב, חומרת מחשב, תכנות 

מחשבים ואבטחת רשת; 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)

כ"ח סיון תשע"א - 9530/06/2011



Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

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

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

האנגלי.

 Owners

Name: JUNIPER NETWORKS, INC.

Address: 1194 North Mathilda Avenue Sunnyvale, 
California, 94089, U.S.A.

Identification No.: 58957

(Delaware Corporation)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Ellen Shankman, Adv.

Address: 10 Plaut St., Rehovot, Israel

שם: אלן שנקמאן, עו"ד

כתובת : רחוב פלאוט 10, רחובות, ישראל

U.S.A., 01/09/2009, No. 77/817870 ארה"ב, 01/09/2009, מספר 77/817870

Class: 42 סוג: 42

Design and development of computer hardware and 
software; computer programming; providing 
consultation services for developing computer 
systems, databases and applications, and computer 
software and firmware, namely, application 
development computer software programs; operation, 
design and development of computer software 
applications, namely, network efficiency improvement 
software; computer support services in connection 
with software and hardware for interconnecting, 
managing, securing, controlling, operating, and 
accessing local and wide area networks for 
computers, and telephony systems; design, testing, 
engineering, research and advisory services relating 
to computers, telecommunications, telephony 
systems, networks, computer software, computer 
hardware, computer programming and network 
security, in Class 42.

עיצוב ופיתוח של חומרת ותוכנת מחשב; תכנות מחשבים; מתן 
שירותי ייעוץ עבור פיתוח מערכות מחשב, מאגרי נתונים 

ואפליקציות, ותוכנת וקושחת מחשב, דהיינו, תוכניות תוכנת 
מחשב לפיתוח אפליקציה; תפעול, עיצוב ופיתוח של אפליקציות 

תוכנת מחשב, דהיינו, תוכנת שיפור יעילות רשת; שירותי 
תמיכת מחשב הקשורים לתוכנה וחומרה עבור התקשרות 
הדדית, ניהול, אבטחה, שליטה, הפעלה, וגישה לרשתות 
מקומיות ורחבות של מחשבים, ומערכות טלפוניה; שירותי 
עיצוב, בדיקה, הנדסה, מחקר וייעוץ הנוגעים למחשבים, 
טלקומוניקציה, מערכות טלפוניה, רשתות, תוכנת מחשב, 

חומרת מחשב, תכנות מחשבים ואבטחת רשת, בסיווג 42.       
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Trade Mark No. 225793 מספר סימן

Application Date 22/12/2009 תאריך הגשה

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

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

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

האנגלי.

 Owners

Name: Footbalance System Oy

Address: Hameentie 135 A, Helsinki 00560, Finland

Identification No.: 800852

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: 10 סוג: 10

Medical apparatus and instruments related to 
orthopedic articles, orthopedic insoles, orthopedic 
footwear and arch supports for footwear; orthopedic 
articles including orthopedic insoles, orthopedic 
footwear, arch supports for footwear; all included in 
class 10.

התקנים וכלים כירורגיים ורפואיים הקשורים לפריטים 
אורתופדיים, מדרסים אורתופדיים; הנעלה אורתופדית וקשתות 

תמיכה להנעלה, פריטים אורתופדיים, כולל מדרסים 
אורתופדיים, הנעלה אורתופדית כולל קשתות תמיכה להנעלה; 
הנכללים כולם בסוג 10.                                                     

                              

כ"ח סיון תשע"א - 9730/06/2011



Trade Mark No. 225794 מספר סימן

Application Date 22/12/2009 תאריך הגשה

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

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

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

האנגלי.

 Owners

Name: Footbalance System Oy

Address: Hameentie 135 A, Helsinki 00560, Finland

Identification No.: 800852

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: 25 סוג: 25

insoles; all included in class 25. מדרסים; הנכללים כולם בסוג 25.           

כ"ח סיון תשע"א - 9830/06/2011



Trade Mark No. 225873 מספר סימן

Application Date 10/12/2009 תאריך הגשה

 Owners

Name: CDZ TEKSTIL PAZARLAMA SANAYI VE 
TICARETLIMITED SIRKETI

Address: Zafer Han No. 1 K: 2, Merter - Istanbul, Turkey

Identification No.: 70762

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.     
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Trade Mark No. 225888 מספר סימן

Application Date 10/12/2009 תאריך הגשה

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 11 סוג: 11

Devices for heating and vapor producing 
installations, stoves (heating apparatus), boilers for 
central heating and natural gas installations, gas 
boilers, burners, heaters, heaters for baths, radiators, 
heat pumps, electric water boilers, solar collectors 
and devices, heating apparatus for solid, liquid or 
gaseous fuels, cookers; climatization and air-
conditioning devices, climatizers, air blowing fans, 
ventilators, air-conditioning apparatus including for 
vehicles; air disinfecting apparatus and their parts 
and accessories, all for residences; refrigerators, 
deep freezers, ice boxes, ice machines and devices; 
electric and gas operated apparatus, machines and 
equipment used in cooking and boiling; toasters, 
bread toasters, deep fryers, gridirons, grills, ovens, 
stoves, corn-poppers, autoclaves, coffee and tea 
machines, water boilers (kettles) and their parts; 
clothes drying machines (electric, for household 
purposes), electric hair-dryers, hand drying apparatus 
for washrooms; water softening apparatus and 
installations, water purifying apparatus and 
machines, water purification installations, 
incinerators, water purifiers; industrial type furnaces, 
industrial type dryer installations, industrial type dryer 
installations, industrial type cooling installations, 
cooling towers, air cooling apparatus; all included in 
class 11.

התקנים לחימום ומערכות להפקת אדים, תנורים (מכשיר 
חימום), דוד-חימום להסקה מרכזית ומערכות גז טבעי, דוד גז, 
מבערים, תנורי חימום, תנורי חימום לאמבטיה, רדיאטורים, 

משאבות-חום, קומקום חשמלי, מתקנים וקולטי שמש, התקנים 
לחימום לדלק מוצק, נוזלי או של גז, תנורי בישול; מערכות מיזוג 
אוויר, מזגנים, מאווררים, ונטילטורים, מתקני מיזוג, לרבות 

עבור כלי רכב, התקנים לטיהור אוויר, חלקים ואביזרים עבורם, 
כולם למגורים; מקררים, מקפיאים, תאי הקפאה, מתקנים 

ומכונות קרח; התקנים מופעלים על ידי חשמל וגז, מכונות וציוד 
לשימוש בבישול ורתיחה; טוסטרים, טוסטרים המשמשים 
לקליית לחם, סיר טיגון עמוק, מצלה, מנגל, תנורים, כיריים, 
מכונות פופקורן, סירי לחץ, מכונות קפה ותה, קומקומים 
וחלקיהם; מייבשים עבור בגדים (חשמליים, למטרות משק 
בית), מייבשי שיער חשמליים, מייבשי ידיים לחדר שירותים; 

מכשירים ומערכות לריכוך מים, מערכות ומכשירים לטיהור מים, 
מתקנים לטיהור מים, משרפות, מטהרי מים; כבשנים 

תעשייתיים, מתקני ייבוש תעשייתיים, מתקני קירור תעשייתיים, 
מגדלי קירור, מתקני קירור אוויר; הנכללים כולם בסוג 11.         
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    

          

כ"ח סיון תשע"א - 10030/06/2011



Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

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

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

האנגלי.

 Owners

Name: ITIMAT MAKINA SANAYI VE TICARET ANONIM 
SIRKETI

Address: Melikgazi N: 28, Kayseri, Turkey

Identification No.: 70764

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

כ"ח סיון תשע"א - 10130/06/2011



VIRTO

Trade Mark No. 226081 מספר סימן

Application Date 23/12/2009 תאריך הגשה

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

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

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

האנגלי.

 Owners

Name: Noble Rock Capital Management Limited

Address: Berkeley Square House, London, W1J 6BR, 
Suite 3- 6 Floor, United Kingdom

Identification No.: 70772

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Plinner & Co., Law Office

Address: 7 Jabotinski St., Moshe Aviv Tower, 38 th 
Floor, Ramat Gan, 52520, Israel

שם: פלינר ושות', עו"ד

כתובת : רח' ז'בוטינסקי 7, מגדל משה אביב, קומה 38, רמת גן, 
52520, ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 42 סוג: 42

Engineering services; technological services and 
research and design relating thereto; industrial 
analysis and research services; design and 
development of computer hardware and software; 
development of technology and computer software 
and programs relating to accelerated vibration in 
screening, sifting and vibration machines; providing 
of information, advice and consultancy relating to the 
aforesaid; all included in class 42.

שירותי הנדסה; שירותים ומחקר ועיצוב טכנולוגיים הנוגעים 
לאמור לעיל; שירותי ניתוח ומחקר תעשייתיים; עיצוב ופיתוח 
של חומרת ותוכנת מחשב; פיתוח טכנולוגיה ותוכנת מחשב 
ותוכנות הקשורות להאצת ויברציות בסינון, ניפוי ומכונות 

ויברציה; אספקת מידע, עצה וייעוץ בנוגע לאמור לעיל; הנכללים 
כולם בסוג 42.                                                                 
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Trade Mark No. 226086 מספר סימן

Application Date 23/12/2009 תאריך הגשה

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

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

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

האנגלי.

 Owners

Name: Noble Rock Capital Management Limited

Address: Berkeley Square House, London, W1J 6BR, 
Suite 3- 6 Floor, United Kingdom

Identification No.: 70772

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Plinner & Co., Law Office

Address: 7 Jabotinski St., Moshe Aviv Tower, 38 th 
Floor, Ramat Gan, 52520, Israel

שם: פלינר ושות', עו"ד

כתובת : רח' ז'בוטינסקי 7, מגדל משה אביב, קומה 38, רמת גן, 
52520, ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 42 סוג: 42

Engineering services; technological services and 
research and design relating theretoi industrial 
analysis and research services; design and 
development of computer hardware and software; 
development of technology and computer software 
and programs relating to accelerated vibration in 
screening, sifting and vibration machines; providing 
of information, advice and consultancy relating to the 
aforesaid; all included in class 42.

שירותי הנדסה; שירותים ומחקר ועיצוב טכנולוגיים הנוגעים 
לאמור לעיל; שירותי ניתוח ומחקר תעשייתיים; עיצוב ופיתוח 
של חומרת ותוכנת מחשב; פיתוח טכנולוגיה ותוכנת מחשב 
ותוכנות הקשורות להאצת ויברציות בסינון, ניפוי ומכונות 

ויברציה; אספקת מידע, עצה וייעוץ בנוגע לאמור לעיל; הנכללים 
כולם בסוג 42.                                                                 
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MFVexcite

Trade Mark No. 226089 מספר סימן

Application Date 23/12/2009 תאריך הגשה

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

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

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

האנגלי.

 Owners

Name: Noble Rock Capital Management Limited

Address: Berkeley Square House, London, W1J 6BR, 
Suite 3- 6 Floor, United Kingdom

Identification No.: 70772

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Plinner & Co., Law Office

Address: 7 Jabotinski St., Moshe Aviv Tower, 38 th 
Floor, Ramat Gan, 52520, Israel

שם: פלינר ושות', עו"ד

כתובת : רח' ז'בוטינסקי 7, מגדל משה אביב, קומה 38, רמת גן, 
52520, ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 42 סוג: 42

Engineering services; technological services and 
research and design relating thereto; industrial 
analysis and research services; design and 
development of computer hardware and software; 
development of technology and computer software 
and programs relating to accelerated vibration in 
screening, sifting and vibration machines; providing 
of information, advice and consultancy relating to the 
aforesaid; all included in class 42.

שירותי הנדסה; שירותים ומחקר ועיצוב טכנולוגיים הנוגעים 
לאמור לעיל; שירותי ניתוח ומחקר תעשייתיים; עיצוב ופיתוח 
של חומרת ותוכנת מחשב; פיתוח טכנולוגיה ותוכנת מחשב 
ותוכנות הקשורות להאצת ויברציות בסינון, ניפוי ומכונות 

ויברציה; אספקת מידע, עצה וייעוץ בנוגע לאמור לעיל; הנכללים 
כולם בסוג 42.                                                                 
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ADJISI

Trade Mark No. 226172 מספר סימן

Application Date 04/01/2010 תאריך הגשה

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

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

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

האנגלי.

 Owners

Name: Sanofi-Aventis

Address: 174, avenue de France, Paris, France

Identification No.: 800826

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: 5 סוג: 5

Pharmaceutical preparations for the prevention and 
treatment of cardiovascular and thrombosis diseases; 
all included in class 5.

תכשירים רוקחיים למניעה ולטיפול במחלות לב וכלי דם ופקקת; 
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)

France, 17/07/2009, No. 09/3664686 צרפת, 17/07/2009, מספר 09/3664686

Class: 5 סוג: 5

כ"ח סיון תשע"א - 10530/06/2011



VEGRINAY

Trade Mark No. 226173 מספר סימן

Application Date 04/01/2010 תאריך הגשה

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

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

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

האנגלי.

 Owners

Name: Sanofi-Aventis

Address: 174, avenue de France, Paris, France

Identification No.: 800826

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: 5 סוג: 5

Pharmaceutical preparations for the prevention and 
treatment of cardiovascular and thrombosis diseases; 
all included in class 5.

תכשירים רוקחיים למניעה ולטיפול במחלות לב וכלי דם ופקקת; 
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)

France, 31/07/2009, No. 09/3668345 צרפת, 31/07/2009, מספר 09/3668345

Class: 5 סוג: 5

כ"ח סיון תשע"א - 10630/06/2011



Trade Mark No. 226181 מספר סימן

Application Date 05/01/2010 תאריך הגשה

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

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

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

האנגלי.

 Owners

Name: Zynga Game Network, Inc. 

Address: 365 Vermont Street, San Francisco, California, 
94103, U.S.A.

Identification No.: 800765

(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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 41 סוג: 41

Enhancements for computer games, game 
applications, reviews of computer games, and 
information relating to computer games; providing an 
Internet website portal in the field of computer 
games, gaming and social networking; entertainment 
services, namely, providing social games and 
information regarding social networking via the 
Internet; Entertainment services, namely, providing 
on-line computer games included in class 41.

שיפורים למשחקי מחשב, אפליקציות משחקים, סקירות של 
משחקי מחשב ומידע הנוגע למשחקי מחשב; הספקת פורטל 
אינטרנט בתחום של משחקי מחשב, משחקי מזל ורישות 

חברתי; שירותי בידור, קרי, הספקת משחקי חברה ומידע הנוגע 
לרישות חברתי דרך האינטרנט;  שירותי בידור, קרי, הספקת 
משחקי מחשב מקוונים הכלולים 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., 01/07/2009, No. 77772110 ארה"ב, 01/07/2009, מספר 77772110

Class: 41 סוג: 41

Entertainment services, namely, providing on-line 
computer games all included in class 41.

 שירותי בידור, קרי, הספקת משחקי מחשב מקוונים הכלולים 
כולם בסוג 41.                                                 

כ"ח סיון תשע"א - 10730/06/2011



Trade Mark No. 226182 מספר סימן

Application Date 05/01/2010 תאריך הגשה

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 9 סוג: 9

Computer game software, video games, online 
games, and game related applications; interactive 
video game programs; electronic games and game 
related applications that may be accessed via the 
Internet, computers and wireless devices; computer 
software to enable uploading, posting, showing, 
displaying, tagging, blogging, sharing or otherwise 
providing electronic media or information regarding 
the fields of virtual communities, electronic gaming, 
entertainment, and general interest via the Internet or 
other communications networks with third parties;  
Downloadable computer game software for use on 
wireless devices and computers.

תוכנת משחק מחשב, משחקי וידאו, משחקים מקוונים, 
ואפליקציות הקשורות למשחק; תוכניות משחקי וידאו 

אינטראקטיביות; משחקים אלקטרוניים ואפליקציות הקשורות 
למשחקים הניתנות לגישה דרך האינטרנט, מחשבים והתקנים 

אלחוטיים; תוכנת מחשב המאפשרת להעלות, לפרסם, 
להראות, להציג, לתייג, לנהל בלוג, לחלוק או באופן אחר לספק 

מדיה או מידע אלקטרוניים בנוגע לתחומים של קהילות 
וירטואליות, משחקי מזל אלקטרוניים, בידור, ועניין כללי דרך 
האינטרנט או רשתות תקשורת אחרות עם צדדים שלישיים; 
תוכנת משחקי מחשב הניתנת להורדה לשימוש בהתקנים 

אלחוטיים ומחשבים.                                                         
                                                                                    
                                                                                    

                

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., 01/07/2009, No. 77772110 ארה"ב, 01/07/2009, מספר 77772110

Class: 9 סוג: 9

Downloadable computer game software for use on 
wireless devices and computers.

תוכנת משחקי מחשב הניתנת להורדה לשימוש בהתקנים 
אלחוטיים ומחשבים.                               

כ"ח סיון תשע"א - 10830/06/2011



Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

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

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

האנגלי.

 Owners

Name: Zynga Game Network, Inc. 

Address: 365 Vermont Street, San Francisco, California, 
94103, U.S.A.

Identification No.: 800765

(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

כ"ח סיון תשע"א - 10930/06/2011



Trade Mark No. 226200 מספר סימן

Application Date 05/01/2010 תאריך הגשה

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

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

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

האנגלי.

 Owners

Name: ReconRobotics, Inc.

Address: 7620 West 78th Street, Edina, Minnesota, 
55439, U.S.A.

Identification No.: 800877

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: 7 סוג: 7

Autonomous mobile robots to be used worldwide in 
security, reconnaissance, surveillance, access 
control, HAZMAT and first responder situations by 
military, local, state and federal authorities, police, 
SWAT, security agencies, private security firms and 
industries handling hazardous or dangerous 
materials; all included in class 7.

רובוטים ניידים אוטונמיים המשמשים ברחבי העולם 
לבטחון,סיור, פיקוח, בקרת גישה, חומרים מסוכנים 

(HAZMAT) ומצבי תגובה ראשונים על ידי צבא, רשויות 
מקומיות,מדיניתיות ופדרליות, משטרה, יחידות נשק וטקטיקה 
מיוחדות (SWAT),  סוכנויות בטחון,חברות בטחון פרטיות 

ותעשיות המטפלות בחומרים מסוכנים; 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, 17/11/2009, No. 
008695306

איחוד האירופי לסימני מסחר, 17/11/2009, מספר 
008695306

Class: 7 סוג: 7

כ"ח סיון תשע"א - 11030/06/2011



Trade Mark No. 226206 מספר סימן

Application Date 31/12/2009 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: Wise Environment Ltd. שם: וויז אינברומנט בע"מ

Address: 8A Yocheved St., Haifa, 34674, Israel כתובת : רח' יוכבד 8א, חיפה, 34674, ישראל

Identification No.: 514351022מספר זיהוי: 514351022

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: 9 סוג: 9

Radiation-reducing and/or radiation protection 
devices for radiation emitting devices and 
instruments; all included in class 9.

מפחיתי קרינה ו/או הגנה להתקנים ומכשירים פולטי קרינה, 
הנכללים כולם בסוג 9.                                                       

                                                      

כ"ח סיון תשע"א - 11130/06/2011



DRUMS ALIVE

Trade Mark No. 226396 מספר סימן

Application Date 17/01/2010 תאריך הגשה

 Owners

Name: Carrie Jean Ekins

Address: Fuchsberg 3, 86500 Kutzenhausen, 86500, 
Germany

Identification No.: 800907

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: 41 סוג: 41

Educational services, namely, conducting classes 
and workshops for fitness trainers and instructors, 
medical fitness trainers and instructors, and health 
care providers, all in the fields of fitness, medical 
fitness and health care; providing training and 
courses in the fields of fitness, medical fitness and 
health care; providing instruction in the fields of 
fitness, medical fitness and health care; all included 
in class 41.

שירותים חינוכיים, בעיקר, ניהול שיעורים וסדנאות למדריכי 
ומורי כושר, למדריכי ומורי כושר רפואי, וספקי שירותי בריאות, 
הכל בתחומי כושר גופני, כושר רפואי ושירותי בריאות; סיפוק 
הדרכה ושיעורים בתחומי כושר גופני, כושר רפואי ושירותי 

בריאות; סיפוק הוראה בתחומי כושר גופני, כושר רפואי ושירותי 
בריאות; הכל כלול בסוג 41.                                               
                                                                                    
                                                                                    

                                

כ"ח סיון תשע"א - 11230/06/2011



GILLETTE FUSION PROSERIES

Trade Mark No. 226413 מספר סימן

Application Date 17/01/2010 תאריך הגשה

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

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

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

האנגלי.

 Owners

Name: The Gillette Company

Address: Prudential Tower Building, Boston, MA, 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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 3 סוג: 3

Soaps, perfumeries, essential oils, preparations for 
body and beauty care, hair lotions, dentifrices.

סבונים, בשמים, שמנים אתריים, תכשירי  לטיפוח הגוף והיופי, 
תרחצים לשיער, משחות שיניים                                     

כ"ח סיון תשע"א - 11330/06/2011



Trade Mark No. 226458 מספר סימן

Application Date 07/01/2010 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: Amiram Rozilio שם: עמירם רוזיליו

Address: 4 Hakibutzim St., Kiryat Haim, Haifa, 26254, 
Israel

כתובת : רחוב הקיבוצים 4, קרית חיים, חיפה, 26254, ישראל

Identification No.: 031809734מספר זיהוי: 031809734

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 3 סוג: 3

Hair colors, hair oxygen water, hair shampoo, hair 
conditioner, hair linen oil, hair linen spray, hair silicon 
drops, hair silicon, hair mask, hair spray, hair aqua 
wax, hair gel, hair ampules, hair cream lotion, hair 
mousse, hair highlights powder; all included in class 
3.

צבעים לשיער, מי חמצן לשיער, שמפו לשיער, מרכך לשיער, 
שמן פשתן לשיער, ספרי פשתן לשיער, טיפות סיליקון לשיער, 
ספרי סיליקון לשיער, מסכה לשיער, ספרי לשיער, אקווה וקס 
לשיער, ג'ל לשיער, אמפולות לשיער, קרם לחות לשיער, מוס 
לשיער, אבקת הבהרה לשיער; הנכללים כולם בסוג 3.             

                    

כ"ח סיון תשע"א - 11430/06/2011



Trade Mark No. 226660 מספר סימן

Application Date 17/01/2010 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: Abu Zahra general trade Lts. שם: אבו זהרה למסחר כללי בע"מ 

Address: כתובת : רח' חאלד אבן-וליד 9, ירושלים, ואדי ג'וז, ישראל

Identification No.: 513823302מספר זיהוי: 513823302

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Ashraf Sharif

Address: Abu Ovida 2, Jerusalem, 91013, Israel

שם: אשרף שריף עו"ד 

כתובת : רח' אבו עוביידה 2, ת.ד. 1386, ירושלים, 91013, 
ישראל

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; משחות שיניים ; הנכללים 
כולם בסוג 3.                                                                   
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Trade Mark No. 226662 מספר סימן

Application Date 17/01/2010 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: Abu Zahra general trade Lts. שם: אבו זהרה למסחר כללי בע"מ 

Address: 9 Haled Iben Walid St., Jerusalem, Israel כתובת : רח' חאלד אבן-וליד 9, ירושלים, ואדי ג'וז, ישראל

Identification No.: 513823302מספר זיהוי: 513823302

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Ashraf Sharif

Address: Abu Ovida 2, Jerusalem, 91013, Israel

שם: אשרף שריף עו"ד 

כתובת : רח' אבו עוביידה 2, ת.ד. 1386, ירושלים, 91013, 
ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 4 סוג: 4

Industrial oils, dust absorbing compositions, candles 
and wicks for lighting; all included in class 4.

שמנים תעשייתיים, תרכובות סופגות אבק, נרות ופתילות 
לתאורה; הנכללים כולם בסוג 4.                                         

        

כ"ח סיון תשע"א - 11630/06/2011



Trade Mark No. 226663 מספר סימן

Application Date 17/01/2010 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: Abu Zahra general trade Lts. שם: אבו זהרה למסחר כללי בע"מ 

Address: 9 Haled Iben Walid St., Jerusalem, Israel כתובת : רח' חאלד אבן-וליד 9, ירושלים, ואדי ג'וז, ישראל

Identification No.: 513823302מספר זיהוי: 513823302

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Ashraf Sharif

Address: Abu Ovida 2, Jerusalem, 91013, Israel

שם: אשרף שריף עו"ד 

כתובת : רח' אבו עוביידה 2, ת.ד. 1386, ירושלים, 91013, 
ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 29 סוג: 29

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.

פירות וירקות משומרים, מיובשים ומבושלים; ריבות, מרקחות, 
לפתנים, ביצים, חלב ומוצרי חלב; שמני ושומני מאכל; הנכללים 
כולם בסוג 29.                                                                 

        

כ"ח סיון תשע"א - 11730/06/2011



Trade Mark No. 226664 מספר סימן

Application Date 17/01/2010 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: Abu Zahra general trade Lts. שם: אבו זהרה למסחר כללי בע"מ 

Address: 9 Haled Iben Walid St., Jerusalem, Israel כתובת : רח' חאלד אבן-וליד 9, ירושלים, ואדי ג'וז, ישראל

Identification No.: 513823302מספר זיהוי: 513823302

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Ashraf Sharif

Address: Abu Ovida 2, Jerusalem, 91013, Israel

שם: אשרף שריף עו"ד 

כתובת : רח' אבו עוביידה 2, ת.ד. 1386, ירושלים, 91013, 
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"ח סיון תשע"א - 11830/06/2011



Trade Mark No. 226665 מספר סימן

Application Date 17/01/2010 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: Abu Zahra general trade Lts. שם: אבו זהרה למסחר כללי בע"מ 

Address: 9 Haled Iben Walid St., Jerusalem, Israel כתובת : רח' חאלד אבן-וליד 9, ירושלים, ואדי ג'וז, ישראל

Identification No.: 513823302מספר זיהוי: 513823302

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Ashraf Sharif

Address: Abu Ovida 2, Jerusalem, 91013, Israel

שם: אשרף שריף עו"ד 

כתובת : רח' אבו עוביידה 2, ת.ד. 1386, ירושלים, 91013, 
ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 35 סוג: 35

Advertising, business management, business 
administration, office functions, retail store services 
of food and beverages; all included in class 35.

פרסום, ניהול עסקים, טיפול בעסקים, פעולות משרדיות, מכירה 
קמעונאית של מוצרי מזון ומשקה; הנכללים כולם בסוג 35.       

                                                                          

כ"ח סיון תשע"א - 11930/06/2011



Trade Mark No. 226666 מספר סימן

Application Date 17/01/2010 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: Abu Zahra general trade Lts. שם: אבו זהרה למסחר כללי בע"מ 

Address: 9 Haled Iben Walid St., Jerusalem, Israel כתובת : רח' חאלד אבן-וליד 9, ירושלים, ואדי ג'וז, ישראל

Identification No.: 513823302מספר זיהוי: 513823302

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Ashraf Sharif

Address: Abu Ovida 2, Jerusalem, 91013, Israel

שם: אשרף שריף עו"ד 

כתובת : רח' אבו עוביידה 2, ת.ד. 1386, ירושלים, 91013, 
ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 30 סוג: 30

Coffe, tea, cocoa, sugar, rice, tapioca, artificial 
coffee; flour and preparations made from cereals, 
bread, pastry and confectionery, ices; honey, treacle; 
yeast, baking-powder; salt, mustard; vinegar, sauces 
(condiments); spices; all included in class 30.

קפה, תה, קקאו, סוכר, אורז, טפיוקה, תחליפי קפה; קמח 
ומוצרים העשויים מדגנים, לחם, דברי מאפה וממתקים, גלידות; 
דבש; נופת; שמרים, אבקת אפיה; מלח, חרדל, חומץ, רטבים 
(נותני טעם); תבלינים; הנכללים כולם בסוג 30.                     
                                                                                    

      

כ"ח סיון תשע"א - 12030/06/2011



Trade Mark No. 226667 מספר סימן

Application Date 17/01/2010 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: Abu Zahra general trade Lts. שם: אבו זהרה למסחר כללי בע"מ 

Address: 9 Haled Iben Walid St., Jerusalem, Israel כתובת : רח' חאלד אבן-וליד 9, ירושלים, ואדי ג'וז, ישראל

Identification No.: 513823302מספר זיהוי: 513823302

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Ashraf Sharif

Address: Abu Ovida 2, Jerusalem, 91013, Israel

שם: אשרף שריף עו"ד 

כתובת : רח' אבו עוביידה 2, ת.ד. 1386, ירושלים, 91013, 
ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 39 סוג: 39

Packaging and storage of goods; all included in class 
39.

אריזה ואחסנה של סחורות; הנכללים כולם בסוג 39.               
          

כ"ח סיון תשע"א - 12130/06/2011



EMPORIO VALENTINI

אמפוריו ולנטיני 
Trade Mark No. 226788 מספר סימן

Application Date 27/01/2010 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: A.M.L.P  IMPORT & MARKETING LTD שם: א.מ.ל.פ יבוא ושיווק בע"מ

Address: 64 Levinsky Street, Tel Aviv, 66855, Israel כתובת : לוינסקי 64, תל אביב, 66855, ישראל

Identification No.: 57566מספר זיהוי: 57566

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: 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"ח סיון תשע"א - 12230/06/2011



Trade Mark No. 226811 מספר סימן

Application Date 28/01/2010 תאריך הגשה

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

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

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

האנגלי.

 Owners

Name: INFOSYS TECHNOLOGIES LIMITED

Address: Plot No.44, Electronics City, Hosur Road, 
Bangalore, 560 100, India

Identification No.: 53620

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: 39 סוג: 39

Storage of computer data; all included in class 39. אחסון של נתוני מחשב; הנכללים כולם בסוג 39.                   

Class: 42 סוג: 42

Design and development of computer hardware and 
software; consultancy, analysis, back-up, purge, 
recovery and conversion of computer data; computer 
data; computer programming; duplication of 
computer programs; computer software design; 
installation of computer software; maintenance of 
computer software; updating of computer software; 
computer system design; computer systems analysis; 
computer software consultancy; conversion of data or 
documents from physical to electronic media; 
computer system design; maintenance of computer 
software; all included in class 42.

עיצוב ופיתוח של חומרה ותוכנת מחשב; ייעוץ, ניתוח, גיבוי, 
ניקוי, החזרה והמרה של נתוני מחשב; תכנות מחשב; שכפול 
תוכניות מחשב; עיצוב תוכנת מחשב; התקנת תוכנת מחשב; 
תחזוק תוכנת מחשב; עדכון תוכנת מחשב; עיצוב מערכת 
מחשב; ניתוח מערכות מחשב; ייעוץ תוכנת מחשב; המרת 
נתונים או מסמכים ממדיה פיזית לאלקטרונית; עיצוב מערכת 
מחשב; תחזוק 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)

United Kingdom, 28/07/2009, No. 2522221 ממלכה מאוחדת, 28/07/2009, מספר 2522221

Class: 42 סוג: 42

כ"ח סיון תשע"א - 12330/06/2011



SAMEENA

Trade Mark No. 226935 מספר סימן

Application Date 03/02/2010 תאריך הגשה

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

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

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

האנגלי.

 Owners

Name: Amira Foods (India) Ltd.

Address: 54, Prakriti Marg, Sultanpur Farms, Mehrauli, 
New Delhi, 110 030, India

Identification No.: 800354

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

Ricel included in class 30. אורז הנכלל בסוג 30.                 

כ"ח סיון תשע"א - 12430/06/2011



SAMEENA

Trade Mark No. 226936 מספר סימן

Application Date 03/02/2010 תאריך הגשה

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

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

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

האנגלי.

 Owners

Name: Amira Foods (India) Ltd.

Address: 54, Prakriti Marg, Sultanpur Farms, Mehrauli, 
New Delhi, 110 030, India

Identification No.: 800354

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: 29 סוג: 29

Meat, fish, poultry & game, meat extracts, preserved, 
dried and cooked fruits and vegetables, jellies, jams, 
fruit sauces, eggs, milk and other dairy products, 
edible oils and fats and pickles; 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 וחמוצים ; הנכללים כולם בסוג 
                                                                                 29

                    

כ"ח סיון תשע"א - 12530/06/2011



Trade Mark No. 227124 מספר סימן

Application Date 04/02/2010 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: BEIT HAYOZER TOCHEN LTD. שם: בית היוצר תוכן בע"מ

Address: 2 Habarzel St., Tel Aviv, Ramat Hachayal, 
Israel

כתובת : רח' הברזל 2, תל אביב, רמת החייל, ישראל

Identification No.: 513893693מספר זיהוי: 513893693

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Ronel Fisher, Neri & Co., Adv.

Address: 1 Ben Gurion Rd., B.S.R. Tower, 5th Floor, 
Bnei Brak, 51201, Israel

שם: רונאל פישר, נרי ושות', עו"ד

כתובת : רח' בן גוריון 1, מגדל ב.ס.ר. 2, קומה 5, בני ברק, 
51201, ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 9 סוג: 9

Apparatus for recording, transmission or reproduction 
of sound and images; all included in class 9.

התקנים להקלטה, העברה או שיחזור של קול וחוזי והכל לפי 
הכלול בסעיף; הנכללים כולם בסוג 9.                           

כ"ח סיון תשע"א - 12630/06/2011



Trade Mark No. 227125 מספר סימן

Application Date 04/02/2010 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: BEIT HAYOZER TOCHEN LTD. שם: בית היוצר תוכן בע"מ

Address: 2 Habarzel St., Tel Aviv, Ramat Hachayal, 
Israel

כתובת : רח' הברזל 2, תל אביב, רמת החייל, ישראל

Identification No.: 513893693מספר זיהוי: 513893693

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Ronel Fisher, Neri & Co., Adv.

Address: 1 Ben Gurion Rd., B.S.R. Tower, 5th Floor, 
Bnei Brak, 51201, Israel

שם: רונאל פישר, נרי ושות', עו"ד

כתובת : רח' בן גוריון 1, מגדל ב.ס.ר. 2, קומה 5, בני ברק, 
51201, ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 16 סוג: 16

Activity workbooks and printing objects; all included 
in class 16.

חוברות הפעלה לילדים ודברי דפוס; הנכללים כולם בסוג 16.   
                        

כ"ח סיון תשע"א - 12730/06/2011



Trade Mark No. 227126 מספר סימן

Application Date 04/02/2010 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: BEIT HAYOZER TOCHEN LTD. שם: בית היוצר תוכן בע"מ

Address: רח' הברזל 2, תל אביב, רמת החייל, ישראל כתובת : רח' הברזל 2, תל אביב, רמת החייל, ישראל

Identification No.: 513893693מספר זיהוי: 513893693

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Ronel Fisher, Neri & Co., Adv.

Address: 1 Ben Gurion Rd., B.S.R. Tower, 5th Floor, 
Bnei Brak, 51201, Israel

שם: רונאל פישר, נרי ושות', עו"ד

כתובת : רח' בן גוריון 1, מגדל ב.ס.ר. 2, קומה 5, בני ברק, 
51201, ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 41 סוג: 41

Entertainment services and production of musical 
events; all included in class 41.

שירותי בידור והפקת אירועי בידור מוזיקליים; הנכללים כולם 
בסוג 41.                                     

כ"ח סיון תשע"א - 12830/06/2011



TRANSPACIFIC

Trade Mark No. 227288 מספר סימן

Application Date 15/02/2010 תאריך הגשה

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

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

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

האנגלי.

 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

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.                                 

כ"ח סיון תשע"א - 12930/06/2011



FRUCHT-TIGER

Trade Mark No. 227385 מספר סימן

Application Date 18/02/2010 תאריך הגשה

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

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

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

האנגלי.

 Owners

Name: Eckes-Granini Deutschland GmbH

Address: Ludwig-Eckes-Allee 6, D-55268 Nieder-Olm, 
Germany

Identification No.: 800992

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: 32 סוג: 32

Non-alcoholic drinks with fruit ingredients and/or fruit 
flavor, fruit drinks and fruit juices, fruit syrups and fruit 
preparations for making beverages; all included in 
class 32.

משקאות לא אלכוהוליים עם רכיבי פירות ו\או בטעם פירות, 
משקאות פירות ומיצי פירות, סירופי פירות ותכשירי פירות 

להכנת משקאות; הנכללים כולם בסוג 32.                             
                                                

כ"ח סיון תשע"א - 13030/06/2011



FRUIT-TIGER

Trade Mark No. 227386 מספר סימן

Application Date 18/02/2010 תאריך הגשה

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

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

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

האנגלי.

 Owners

Name: Eckes-Granini Deutschland GmbH

Address: Ludwig-Eckes-Allee 6, D-55268 Nieder-Olm, 
Germany

Identification No.: 800992

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: 32 סוג: 32

Non-alcoholic drinks with fruit ingredients and/or fruit 
flavor, fruit drinks and fruit juices, fruit syrups and fruit 
preparations for making beverages; all included in 
class 32.

משקאות לא אלכוהוליים עם רכיבי פירות ו\או בטעם פירות, 
משקאות פירות ומיצי פירות, סירופי פירות ותכשירי פירות 

להכנת משקאות; הנכללים כולם בסוג 32.                             
                                                

כ"ח סיון תשע"א - 13130/06/2011



טייגר-פירות
Trade Mark No. 227387 מספר סימן

Application Date 18/02/2010 תאריך הגשה

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

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

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

האנגלי.

 Owners

Name: Eckes-Granini Deutschland GmbH

Address: Ludwig-Eckes-Allee 6, D-55268 Nieder-Olm, 
Germany

Identification No.: 800992

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: 32 סוג: 32

Non-alcoholic drinks with fruit ingredients and/or fruit 
flavor, fruit drinks and fruit juices, fruit syrups and fruit 
preparations for making beverages; all included in 
class 32.

משקאות לא אלכוהוליים עם רכיבי פירות ו\או בטעם פירות, 
משקאות פירות ומיצי פירות, סירופי פירות ותכשירי פירות 

להכנת משקאות; הנכללים כולם בסוג 32.                             
                                                

כ"ח סיון תשע"א - 13230/06/2011



Trade Mark No. 227434 מספר סימן

Application Date 11/02/2010 תאריך הגשה

 בעלים

שם: גאיה ארועי יוקרה בע"מ 

כתובת : רח' המסגר 14, חדרה, ישראל

מספר זיהוי: 514300227

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Eilonn Magid, Adv

Address: 5 Jabotinsky St., Ramat Gan, 52520, Israel

שם: אילון מגיד, עו"ד

כתובת : רחוב ז'בוטינסקי 5, רמת גן, 52520, ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 43 סוג: 43

Eventa halls services; included in class 43. שרותי אולמות ארועים; הנכללים כולם בסוג 43.     

כ"ח סיון תשע"א - 13330/06/2011



Trade Mark No. 227435 מספר סימן

Application Date 11/02/2010 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: SHARON CHOVEL  שם: שרון חובל

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

Identification No.: 028435097מספר זיהוי: 028435097

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: BUBLIL & Co., Adv.

Address: 3 Maavar Ishay, Bat Yam, 59385, Israel

שם: בובליל ושות', עו"ד

כתובת : מעבר ישי 3, בת ים, 59385, ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 39 סוג: 39

Services booking in advance of travel vacations and 
tourism packages and flights in the country and 
abroad; all inlcuded in class 39.

שירותי הזמנה מראש של חבילות נופש ותיירות וטיסות לארץ 
ולחו"ל; הנכללים כולם בסוג 39.                                           

                                                            

כ"ח סיון תשע"א - 13430/06/2011



MAGICTIME

Trade Mark No. 227442 מספר סימן

Application Date 14/02/2010 תאריך הגשה

 Owners

Name: MAGIC TIME INT'L LLC

Address: 2335 N.W.. 107th Ave, Suite M12, Miami, 
Florida, 33172, U.S.A.

Identification No.: 70858

(Florida 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: 1 סוג: 1

Artificial sweeteners; Saccharin; included in class 1. ממתיקים מלאכותיים; סכרין; הנכלל בסוג 1.                         
      

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., 16/11/2009 ארה"ב, 16/11/2009

Class: 1 סוג: 1

Saccharin; included in class 1. סכרין; הנכלל בסוג 1.                       

כ"ח סיון תשע"א - 13530/06/2011



MAGICTIME

Trade Mark No. 227443 מספר סימן

Application Date 14/02/2010 תאריך הגשה

 Owners

Name: MAGIC TIME INT'L LLC

Address: 2335 N.W.. 107th Ave, Suite M12, Miami, 
Florida, 33172, U.S.A.

Identification No.: 70858

(Florida 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: 29 סוג: 29

Canned, cooked or otherwise processed tomatoes; 
cheese powder; cranberry sauce; fruit-based filling 
for cakes and pies; instant potatoes; Maraschino 
cherries; non-dairy creamers; peanut butter; pickled 
jalapenos; potato chips and chips; shortening;  
Sandwich spread, namely, flavored mayonnaise and 
mayonnaise; tomato paste; all included in class 29.

עגבניות בקופסת שימורים, מבושלות או מעובדות אחרת; 
אבקת גבינה; רוטב חמוצית; מילויים מבוססי פרי עבור עוגות 
ופשטידות; תפוחי אדמה להכנה מיידית; דודדבני מרסיקנו; 
שמנת שאינה חלבית; חמאת אגוזים; צ'ילי פפר כבושים; 

פריכית תפוחי אדמה וצ'יפס; שמן אפיה; ממרח כריך, דהיינו 
מיונז בטעם ומיונז; ממרח עגבניה; כולם כלולים בסוג 29.         

                                                                      

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., 16/11/2009 ארה"ב, 16/11/2009

Class: 29 סוג: 29

Sandwich spread, namely, flavored mayonnaise and 
mayonnaise; tomato paste; all included in class 29.

ממרח כריך, דהיינו מיונז בטעם ומיונז; ממרח עגבניה; כולם 
כלולים בסוג 29.                                                             

כ"ח סיון תשע"א - 13630/06/2011



MAGICTIME

Trade Mark No. 227444 מספר סימן

Application Date 14/02/2010 תאריך הגשה

 Owners

Name: MAGIC TIME INT'L LLC

Address: 2335 N.W.. 107th Ave, Suite M12, Miami, 
Florida, 33172, U.S.A.

Identification No.: 70858

(Florida 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: 30 סוג: 30

Baking powder; barbecue sauce; bread crumbs; 
breakfast cereals; brownie mixes; cake mixes; 
chicken wing sauce; chocolate syrup; coffee; coffee 
beverages with milk; cookie mixes; cooking salt; 
flavored and sweetened gelatins; flavoring syrup; 
grits; hot sauce; iced tea; instant tea; ketchup; 
macaroni and cheese; mayonnaise; mustard; 
oatmeal; pancake mixes; pancake syrup; pasta 
sauce; pizza sauce; salad dressings; salt; soy sauce; 
spaghetti; spaghetti sauce; steak sauce; vinegar; 
Worcestershire sauce; unpopped popcorn and 
microwave popcorn; Baking soda; corn starch; 
flavored vinegar; pizza sauce; teriyaki sauce; 
marinades; flavored and sweetened gelatin desserts; 
flavored syrup; muffin mixes; tomato sauce; all 
included in class 30.

אבקות אפיה; רוטב ברביקיו; פירורי לחם; דגני ארוחת בוקר; 
תערובות עוגות שוקולד; תערובות עוגות; רוטב כנף עוף; סירופ 
שוקולד; קקאו; קפה; משקאות קפה עם חלב; תערובות עוגיות; 
מלח בישול; ג'לטינים בטעמים וממותקים; סירופ בטעמים; 

גרגירי שבולת שועל; רוטב חם; אייס תה; תה להכנה מיידית; 
קטשופ; מקרוני וגבינה; מיונז; חרדל; קמח שבולת שועל; 

תערובות פנקייק; סירופ פנקייק, רוטב פסטה; רוטב פיצה, רטבי 
סלט; מלח; רוטב סויה; ספגטי; רוטב ספגטי; רוטב סטייק; 
חומץ; רוטב ווסטרשייר; פופקורן שאיננו מתנפץ ופפוקורן 
מיקרוגל; סודה לאפיה; עמילן תירס, חומץ בטעמים; רוטב 
פיצה; רוטב טריאקי; מרינדות; קינוחי ג'לטין בטעמים 

וממותקים; סירופ בטעמים; תערובות אפיפית; רוטב עגבניות; 
כולם כלולים בסוג 30.                                                       
                                                                                    

                          

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., 16/11/2009 ארה"ב, 16/11/2009

Class: 30 סוג: 30

Baking soda; corn starch; flavored vinegar; pizza 
sauce; teriyaki sauce; marinades; flavored and 
sweetened gelatin desserts; flavored syrup; muffin 
mixes; tomato sauce; all included in class 30.

סודה לאפיה; עמילן תירס, חומץ בטעמים; רוטב פיצה; רוטב 
טריאקי; מרינדות; קינוחי ג'לטין בטעמים וממותקים; סירופ 

בטעמים; תערובות אפיפית; רוטב עגבניות; כולם כלולים בסוג 
                                                           .30

כ"ח סיון תשע"א - 13730/06/2011



MAGICTIME

Trade Mark No. 227445 מספר סימן

Application Date 14/02/2010 תאריך הגשה

 Owners

Name: MAGIC TIME INT'L LLC

Address: 2335 N.W.. 107th Ave, Suite M12, Miami, 
Florida, 33172, U.S.A.

Identification No.: 70858

(Florida 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: 32 סוג: 32

Apple juice beverages; coffee-flavored soft drinks; 
colas; concentrated fruit juice; concentrates; syrups 
or powders used in the preparation of soft drinks; fruit 
drinks and fruit juices; fruit drinks and juices; fruit 
juice concentrates; grape juice beverages; Ginger 
ale; included in class 32.

משקאות מיץ תפוחים; משקאות קלים מבוססי קפה; משקאות 
קולה; מיץ פרי מרוכז; תמציות, סירופים או אבקות המשמשים 
בהכנה של משקאות קלים; משקאות פרי ומיצי פרי; משקאות 
ומיצי פרי; תמציות מיץ פרי; משקאות מיץ ענבים; שכר זנגביל; 
הנכלל 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)

U.S.A., 16/11/2009 ארה"ב, 16/11/2009

Class: 32 סוג: 32

Ginger ale; included in class 32. שכר זנגביל; הנכלל בסוג 32.               

כ"ח סיון תשע"א - 13830/06/2011



Trade Mark No. 227513 מספר סימן

Application Date 23/02/2010 תאריך הגשה

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 35 סוג: 35

Commercial intermediary services in the field of 
automobiles; sales arranging of automobiles; retail 
services for automobiles; wholesale services for 
automobiles; brokerage services for parts and 
accessories of automobiles; commercial intermediary 
services in the field of parts and accessories of 
automobiles; sales arranging for parts and 
accessories of automobiles; retail services for parts 
and accessories of automobiles; wholesale services 
for parts and accessories of automobiles; import-
export agencies; advertising; marketing consulting; 
marketing services; investigations of marketing 
strategy; organization of trade fairs for commercial or 
advertising purposes; organization of exhibitions for 
commercial or advertising purposes; demonstration 
of goods; shop window dressing; sports marketing 
services; distribution of prospectuses and samples; 
public relations; business management and 
organization consultancy; business management 
assistance; business management consultancy; 
relocation services for businesses; business 
information; business organization consultancy; 
advisory services for business management; 
business planning; business management; business 
research; providing of business information; business 
inquiries; business inquiries and appraisal; business 
appraisals; industrial management assistance; 
commercial or industrial management assistance; 
commercial or industrial management assistance; 
commercial management assistance; commercial 
information agency; collection of commercial 
information; commercial information agencies; 
commercial administration of the licensing of the 
goods and services of others; commercial information 
and advice for consumers [consumer advice shop]; 
consumer research; market reports and studies; 
market analysis; marketing research; outsourcing 
services [business assistance]; opinion polling; 
provision of commercial information via the internet; 
inventory control; stocktaking; professional business 
consultancy; compilation of statistics

שירותי תיווך מסחריים בתחום המכוניות; הסדרת מכירות של 
מכוניות; שירותי קמעונאות למכוניות; שירותי סיטונאות 

למכוניות; שירותי תיווך לחלקים ואביזרים למכוניות; שירותי 
תיווך מסחריים בתחום חלקים ואביזרים למכוניות; הסדרת 

מכירות לחלקים ואביזרים למכוניות; שירותי קמעונאות לחלקים 
ואביזרים לרכבים; שירותי סיטונאות לחלקים ואביזרים 

למכוניות; סוכנויות יבוא-יצוא; פרסום; יעוץ שיווקי; שירותי 
שיווק; חקירות של אסטרטגיה שיווקית; ארגון ירידי סחר 
למטרות מסחריות או פרסומיות; ארגון תערוכות למטרות 

מסחריות או פרסומיות; הדגמה של טובין; חלון ראווה לחנות; 
שירותי שיווק ספורט; הפצת של פרוספקטים ודוגמאות; יחסי 
ציבור; מנהל עסקים וייעוץ ארגוני; סיוע בניהול עסקים; ייעוץ 

בניהול עסקים; שירותי מיקום מחדש לעסקים; מידע עסקי; יעוץ 
ארגוני עסקי; שירותי ייעוץ לניהול עסקים; תכנון עסקי; ניהול 
עסקים; מחקר עסקי; אספקת מידע עסקי; חקירות עסקיות; 
חקירות והערכות עסקיות; הערכות עסקיות; סיוע בניהול 

תעשייתי; סיוע בניהול תעשייתי או מסחרי; סיוע בניהול מסחרי; 
סוכנות מידע מסחרי; איסוף מידע מסחרי; סוכנויות מידע 

מסחרי; אדמינסטרציה מסחרית של רישוי טובין ושירותים של 
אחרים; מידע והסברה מסחריים לצרכנים [ חנות מידע לצרכן]; 

חקר צרכנים; מחקר ודו"חות שוק; ניתוח שוק; חקר שוק; 
שירותי מיקור חוץ [סיוע עסקית]; עריכת סקרי דעת; אספקת 
מידע מסחרי באמצעות האינטרנט; פיקוח מצאי; ספירת מלאי; 
יעוץ עסקי מקצועי; איסוף של סטיסטיקות                             
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    

                          

כ"ח סיון תשע"א - 13930/06/2011



Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

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

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

האנגלי.

 Owners

Name: HYUNDAI MOTOR COMPANY

Address: 231, Yangjae-Dong, Seocho-Gu, Seoul, 
Democratic People's Republic of Korea

Identification No.: 6225

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

כ"ח סיון תשע"א - 14030/06/2011



ENTROPIC

Trade Mark No. 227531 מספר סימן

Application Date 23/02/2010 תאריך הגשה

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

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

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

האנגלי.

 Owners

Name: Entropic Communications, Inc.

Address: 6290 Sequence Drive, San Diego, California, 
92121, U.S.A.

Identification No.: 801009

a 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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 9 סוג: 9

Broadband network communication integrated 
circuits installed in various components of a home 
entertainment network to enable said components to 
communicate with each other and software executed 
within such integrated circuits; semiconductor chips 
and semiconductor devices for use in 
telecommunications products, and software for 
operating the semiconductor chips and 
semiconductor devices; Included in class 9.

מעגלים משולבים בתקשורת רשת פס רחב המותקנים ברכיבים 
שונים של רשת בידור ביתית על מנת לאפשר לרכיבים 

האמורים לתקשר זה עם זה ותוכנה המבוצעת בתוך מעגלים 
משולבים אלו; שבבים מוליכים למחצה והתקנים מוליכים 
למחצה לשימוש במוצרי טלקומוניקאציה, ותוכנה להפעלת 
השבבים המוליכים למחצה וההתקנים המוליכים למחצה; 

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., 26/01/2010, No. 77920871 ארה"ב, 26/01/2010, מספר 77920871

Class: 9 סוג: 9

כ"ח סיון תשע"א - 14130/06/2011



الموھوب الصغیر
Trade Mark No. 227590 מספר סימן

Application Date 17/02/2010 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: The Elakadmyon Alarab Ltd. שם: אלאקאדימיון אלערב בע"מ

Address: P.O.B. 947, Majid Elkurum, 20190, Israel כתובת : ת.ד. 947, מג'ד אלכרום, 20190, ישראל

Identification No.: 513025049מספר זיהוי: 513025049

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 41 סוג: 41

Educational services, namely, enrichment coursed 
that giveelementary and junior high school students 
special psychometric talents; all included in class 41.

שירותי חינוך שהם קורסי העשרה והקניית מיומניות חשיבה 
בתחום החשיבה הפסיכומטרית לתמידי יסודי וחט"ב; הנכללים 
כולם בסוג 41 .                                                               

            

כ"ח סיון תשע"א - 14230/06/2011



األكادیمیون الصغار
Trade Mark No. 227591 מספר סימן

Application Date 17/02/2010 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: The Elakadmyon Alarab Ltd. שם: אלאקאדימיון אלערב בע"מ

Address: P.O.B. 947, מג'ד אלכרום, 20190, ישראל כתובת : ת.ד. 947, מג'ד אלכרום, 20190, ישראל

Identification No.: 513025049מספר זיהוי: 513025049

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 41 סוג: 41

Educational services, namely, enrichment coursed 
that giveelementary and junior high school students 
special psychometric talents; all included in class 41.

שירותי חינוך שהם קורסי העשרה והקניית מיומניות חשיבה 
בתחום החשיבה הפסיכומטרית לתמידי יסודי וחט"ב; הנכללים 
כולם בסוג 41 .                                                               

            

כ"ח סיון תשע"א - 14330/06/2011



Trade Mark No. 227617 מספר סימן

Application Date 28/02/2010 תאריך הגשה

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

Registration of this mark shall give no right to the 
exclusive use of the word GROUP separately, but in 
the combination of the mark.

 GROUP רישום סימן זה לא יתן זכות לשימוש ייחודי במילה
בנפרד, אלא בהרכב הסימן.

Ownersבעלים

Name: K.F.L. Ltd. שם: קיי.אפ.אל בע"מ

Address: 19 Moshe Dayan St., Modiin, Israel כתובת : משה דיין 19, מודיעין-מכבים, ישראל

Identification No.: 514358043מספר זיהוי: 514358043

514358043

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: 35 סוג: 35

Provision of consumers club benefits; administration 
and handling consumer club for the provision of 
goods and services of others; retail and wholesale 
services; offering consumers goods and services of 
third parties via the internet, magazines, direct 
mailing, catalogues and in businesses; activities of 
organizing, brokerage, and managing arrangements 
with suppliers and consumers which are members of 
consumers club. Included in class 35.

שרותי הטבות מועדון צרכנות; ניהול וטיפול בעסקי מועדון 
צרכנות לאספקת מוצרים ושרותים של אחרים; שרותי מסחר 
קמעונאי וסיטונאי; הצעה לצרכנים של סחורות ושרותים של 

צדדים שלישיים באמצעות האינטרנט, מגזינים, דיוור 
ישיר,קטלוגים ובבתי עסק; פעולות ארגון, תיווך וניהול של 
הסדרים עם ספקים וצרכנים עמיתי מועדון צרכנות. הכלולים 

בסוג 35.                                                                         
                                                                                    
                                                                                    

          

כ"ח סיון תשע"א - 14430/06/2011



BIOGEL ORTHOPRO

Trade Mark No. 227649 מספר סימן

Application Date 02/03/2010 תאריך הגשה

 Owners

Name: Molnlycke Healthcare A.B.

Address: Gamlestadsvagen 3 C, Goteborg, 40252, 
Sweden

Identification No.: 800732

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

Surgical gloves; all included in Class 10. כפפות כרורגיות; הכל כלול בסוג 10.                   

כ"ח סיון תשע"א - 14530/06/2011



NUCYNTA 

Trade Mark No. 227656 מספר סימן

Application Date 02/03/2010 תאריך הגשה

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

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

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

האנגלי.

 Owners

Name: Johnson & Johnson

Address: One Johnson & Johnson Plaza, New Brunswick, 
New Jersey, U.S.A.

Identification No.: 604

(New Jersey 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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 5 סוג: 5

Pharmaceutical preparations for the treatment of 
central nervous system disorders including pain and 
analgesia; all included in class 5.

תכשירים רוקחיים לטיפול בהפרעות של מערכת העצבים 
המרכזית לרבות כאב ושיכוך כאב; הנכללים כולם בסוג 5.         

                                                                      

כ"ח סיון תשע"א - 14630/06/2011



PARATHOM

Trade Mark No. 227684 מספר סימן

Application Date 02/03/2010 תאריך הגשה

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

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

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

האנגלי.

 Owners

Name: OSRAM Gesellschaft mit beschrankter 
Haftung

Address: Hellabrunner Strasse 1, Munchen, Germany

Identification No.: 49128

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: 11 סוג: 11

Installations and apparatus for lighting, electric 
lamps, parts and fittings for electric lamps; all 
included in class 11.

התקנים ומכשירים לתאורה, מנורות חשמליות, חלקים ואביזרים 
למנורות חשמליות; הנכללים כולם בסוג 11.                           

                                

כ"ח סיון תשע"א - 14730/06/2011



GREENMAIL 

Trade Mark No. 227727 מספר סימן

Application Date 03/03/2010 תאריך הגשה

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

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

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

האנגלי.

 Owners

Name: Sequoia Capital Operations, LLC

Address: Menlo Park, California, U.S.A.

Identification No.: 60707

(Delaware Limited Liability Company)

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: 16 סוג: 16

Newsletters featuring business developments and 
business opportunities; all included in class 16.

עיתונים המציגים התפתחות עסקית ואפשרויות עסקיות; 
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., 11/09/2009, No. 77/825,214 ארה"ב, 11/09/2009, מספר 77/825,214

Class: 16 סוג: 16

כ"ח סיון תשע"א - 14830/06/2011



Trade Mark No. 227743 מספר סימן

Application Date 21/02/2010 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: Egzoz fashion Ltd. שם: אופנת אגזוז בע"מ

Address: 34 Ra'anan St., Tel Aviv, 66096, Israel כתובת : רח' רענן  34, תל אביב, 66096, ישראל

Identification No.: 513185900מספר זיהוי: 513185900

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 25 סוג: 25

Clothes; included in class 25. בגדים; הנכללים כולם בסוג 25.     

כ"ח סיון תשע"א - 14930/06/2011



Trade Mark No. 227764 מספר סימן

Application Date 03/03/2010 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: Tnuva Central Cooperative for the Marketing 
of Agricultural Produce in Israel Ltd.

שם: תנובה מרכז שיתופי לשיווק תוצרת חקלאית בישראל    
בע"מ

Address: P.O.B 7007, Ramat Hasharon, 47100, Israel כתובת : ת.ד. 7007, רמת השרון, 47100, ישראל

Identification No.: 570000745מספר זיהוי: 570000745

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

Sandwiches, pastries, snacks and ready-made 
meals; all included in class 30.

כריכים, דברי מאפה, חטיפים וארוחות מוכנות; הנכללים כולם 
בסוג 30.                           

כ"ח סיון תשע"א - 15030/06/2011



טעים לדרך
Trade Mark No. 227765 מספר סימן

Application Date 03/03/2010 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: Tnuva Central Cooperative for the Marketing 
of Agricultural Produce in Israel Ltd.

שם: תנובה מרכז שיתופי לשיווק תוצרת חקלאית בישראל    
בע"מ

Address: P.O.B 7007, Ramat Hasharon, 47100, Israel כתובת : ת.ד. 7007, רמת השרון, 47100, ישראל

Identification No.: 570000745מספר זיהוי: 570000745

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

Sandwiches, pastries, snacks and ready-made 
meals; all included in class 30.

כריכים, דברי מאפה, חטיפים וארוחות מוכנות; הנכללים כולם 
בסוג 30.                           

כ"ח סיון תשע"א - 15130/06/2011



הגנה מוקדמת
Trade Mark No. 227848 מספר סימן

Application Date 05/03/2010 תאריך הגשה

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

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

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

האנגלי.

 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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 5 סוג: 5

Infant formula; all included in class 5. פורמולה לתינוקות; הנכללים כולם בסוג 5.     

כ"ח סיון תשע"א - 15230/06/2011



Tzora Vineyards 

יקב צרעה 
Trade Mark No. 227881 מספר סימן

Application Date 01/03/2010 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: TSORA WINES LTD. שם: יינות צרעה בע"מ 

Address: כתובת : צרעה, 99803, ישראל

Identification No.: 512248717מספר זיהוי: 512248717

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: 33 סוג: 33

Alcoholic beverages; all included in class 33 משקאות כוהליים; הנכללים כולם בסוג 33                   

כ"ח סיון תשע"א - 15330/06/2011



Misty Hills 

מיסטי הילס 
Trade Mark No. 227883 מספר סימן

Application Date 01/03/2010 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: TSORA WINES LTD. שם: יינות צרעה בע"מ 

Address: צרעה, 99803, ישראל כתובת : צרעה, 99803, ישראל

Identification No.: 512248717מספר זיהוי: 512248717

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: 33 סוג: 33

Alcoholic beverages; all included in class 33 משקאות כוהליים; הנכללים כולם בסוג 33                   

כ"ח סיון תשע"א - 15430/06/2011



Shoresh 

שורש
Trade Mark No. 227885 מספר סימן

Application Date 01/03/2010 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: TSORA WINES LTD. שם: יינות צרעה בע"מ 

Address: צרעה, 99803, ישראל כתובת : צרעה, 99803, ישראל

Identification No.: 512248717מספר זיהוי: 512248717

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: 33 סוג: 33

Alcoholic beverages; all included in class 33 משקאות כוהליים; הנכללים כולם בסוג 33                   

כ"ח סיון תשע"א - 15530/06/2011



Stone Hill 

גבעת החלוקים 
Trade Mark No. 227886 מספר סימן

Application Date 01/03/2010 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: TSORA WINES LTD. שם: יינות צרעה בע"מ 

Address: צרעה, 99803, ישראל כתובת : צרעה, 99803, ישראל

Identification No.: 512248717מספר זיהוי: 512248717

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: 33 סוג: 33

Alcoholic beverages; all included in class 33 משקאות כוהליים; הנכללים כולם בסוג 33                   

כ"ח סיון תשע"א - 15630/06/2011



Trade Mark No. 227891 מספר סימן

Application Date 01/03/2010 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: Yehiel Shazar ltd. שם: יחיאל שזר בע"מ 

Address: 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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 11 סוג: 11

Meat roasting apparatus- portable grills; all included 
in class 11.

מתקנים לצליית בשר- גרילים ניידים; הנכללים כולם בסוג 11.   
                      

כ"ח סיון תשע"א - 15730/06/2011



SIMPLEXA 

Trade Mark No. 227912 מספר סימן

Application Date 02/03/2010 תאריך הגשה

 Owners

Name: Quest Diagnostics Investments Incorporated

Address: 300 Delaware Avenue St, Wilmington, 
Delaware, 19899, U.S.A.

Identification No.: 70876

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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 5 סוג: 5

Diagnostic preparations for the treatment, monitoring 
or diagnosis of disease for clinical or medical use; 
kits for the treatment, monitoring or diagnosis of 
disease for clinical or medical use, consisting of 
reagents, software for analysis of test results, test 
preparation materials, namely, reagents for clinical or 
medical use, specimen holders in the nature of cups, 
swabs, slides or tubes, and instructions, in class 5.

תכשירים רפואיים דיאגנוסטיים לטיפול, מעקב ואיבחון של 
מחלות לשימוש קליני או רפואי; ערכות לטיפול, מעקב ואיבחון 
של מחלות לשימוש קליני או רפואי, המכילות ריאגנטים, תוכנה 
לניתוח תוצאות בדיקות, ציוד לעריכת בדיקות, דהיינו, ריאגנטים 
לשימוש קליני או רפואי, מיכלים לאיסוף דגימות כגון כוסות, 

ספוגיות, זכוכיות נושא או מבחנות, והוראות, בסוג 5.               
                                                                                    
                                                                                    

            

כ"ח סיון תשע"א - 15830/06/2011



CAVALLI

Trade Mark No. 227927 מספר סימן

Application Date 10/03/2010 תאריך הגשה

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

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

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

האנגלי.

 Owners

Name: Roberto Cavalli S.p.A.

Address: Piazza San Babila 3, Milano, 20122, Italy

Identification No.: 801059

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: 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"ח סיון תשע"א - 15930/06/2011



CAVALLI

Trade Mark No. 227928 מספר סימן

Application Date 10/03/2010 תאריך הגשה

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

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

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

האנגלי.

 Owners

Name: Roberto Cavalli S.p.A.

Address: Piazza San Babila 3, Milano, 20122, Italy

Identification No.: 801059

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

Provision of food and drink; restaurant, bar, cocktail 
smoking and cigar lounge services; temporary 
accommodation services; hotels, motels, boarding 
houses, guest houses, tourist homes; all included in 
class 43.

אספקת מזון ומשקאות; שירותים לעניין מסעדה, בר, קוקטייל, 
טרקלין עישון וסיגר; שירותי לינה זמנית; מלונות, מוטלים, 

אכסניות, בתי הארחה, בתים לתיירים; הנכללים כולם בסוג 43. 
                                                                                    

        

כ"ח סיון תשע"א - 16030/06/2011



עדן טבע מרקט
Trade Mark No. 227944 מספר סימן

Application Date 11/03/2010 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: EDEN BRIUT TEVA MARKET LTD שם: עדן בריאות טבע מרקט בע"מ

Address: 4 Yad Haruzim St., Industrial Zone, Poleg, 
Netanya, 42505, Israel

כתובת : רחוב יד חרוצים 4, אזור תעשייה פולג, נתניה, 42505, 
ישראל

Identification No.: 513330209מספר זיהוי: 513330209

ישראלי

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: 35 סוג: 35

Retail and wholesale marketing services, namely, 
chais of stores and supermarkets; management, 
promotion, advertising and operation of stores and 
supermarkets, all of the above related, among others, 
to organic, ecological, natural, nutritional and health 
products; included in Class 35.

שירותי שיווק קמעונאי וסיטונאי, דהיינו, רשת חנויות ומרכולים; 
ניהול, קידום, פרסום והפעלה של רשת חנויות ומרכולים, כולם 
בין היתר עבור מוצרים אורגניים, אקולוגיים, טבעיים, תזונתיים 
ובריאותיים; הנכללים כולם בסוג 35                                     
                                                                                    

                                        

כ"ח סיון תשע"א - 16130/06/2011



MENTORED LEARNING

Trade Mark No. 227962 מספר סימן

Application Date 11/03/2010 תאריך הגשה

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

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

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

האנגלי.

 Owners

Name: NEW HORIZONS EDUCATION CORPORATION

Address: 1900 State College Blvd., Anaheim, CA, 92806, 
U.S.A.

Identification No.: 46407

(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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 41 סוג: 41

Educational services, namely, conducting courses 
related to the use of computer software and 
hardware, non-technical business skills and 
professional development and providing training in 
professional skills in the use of computer software 
and hardware and distribution of course materials in 
connection therewith; providing interactive, on-line 
newsletters that are accessed via a global computer 
network and featuring information on computers; all 
included in class 41.

שירותי חינוך, דהיינו, עריכת קורסים הקשורים לשימוש בתכנה 
וחמרת מחשב, מיומנויות עסקים לא טכניות ופיתוח מקצועי 

ואספקת הכשרה במיומנויות מקצועיות בשימוש בתכנה וחמרת 
מחשב והפצת חומרי קורס בקשר לכך; אספקת עלוני חדשות 
אינטראקטיביים, מקוונים הנגישים דרך רשת מחשבים גלובלית 
והמציגים מידע על מחשבים; הנכללים כולם בסוג 41.             
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    

                                                          

כ"ח סיון תשע"א - 16230/06/2011



MENTORED LEARNING

Trade Mark No. 227964 מספר סימן

Application Date 11/03/2010 תאריך הגשה

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

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

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

האנגלי.

 Owners

Name: NEW HORIZONS EDUCATION CORPORATION

Address: 1900 State College Blvd., Anaheim, CA, 92806, 
U.S.A.

Identification No.: 46407

(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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 38 סוג: 38

Providing on-line electronic bulletin boards and chat 
rooms for transmission of messages among 
computer users concerning computers and study 
groups and instructor support for computer and 
information technology classes; all included in class 
38.

אספקת לוחות מודעות וחדרי צ'אט מקוונים אלקטרוניים 
להעברת מסרים בין משתמשי מחשב בנוגע למחשבים וקבוצות 

למידה ותמיכת מדריך לכיתות טכנולוגיית מחשב ומידע; 
הנכללים כולם בסוג 38.                                                     
                                                                                    

              

כ"ח סיון תשע"א - 16330/06/2011



MENTORED LEARNING

Trade Mark No. 227965 מספר סימן

Application Date 11/03/2010 תאריך הגשה

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

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

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

האנגלי.

 Owners

Name: NEW HORIZONS EDUCATION CORPORATION

Address: 1900 State College Blvd., Anaheim, CA, 92806, 
U.S.A.

Identification No.: 46407

(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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 16 סוג: 16

Printed instructional, educational, and teaching 
materials pertaining to the use of computer software 
and hardware, and non-technical business skills and 
professional development; all included in class 16.

חומרי הדרכה, חינוך, והוראה מודפסים המשמשים לשימוש של 
תכנה וחמרת מחשב, ולמיומנויות עסקים לא טכניות ופיתוח 

מקצועי; הנכללים כולם בסוג 16.                                         
                                                                                    

                  

כ"ח סיון תשע"א - 16430/06/2011



VIBRAPULSE

Trade Mark No. 228080 מספר סימן

Application Date 16/03/2010 תאריך הגשה

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

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

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

האנגלי.

 Owners

Name: Bing Innovations LLC

Address: Suite B206 1535 SE 17 St.,, Fort Lauderdale, 
33316, Florida, U.S.A.

Identification No.: 801075

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Shilon Zuckerstein & Co.

Address: Azrieli Center 1, Round Tower, Tel Aviv, 67012, 
Israel

שם: שילון צוקרשטיין ושות' 

כתובת : מרכז עזריאלי 1, המגדל העגול, תל אביב-יפו, 67012, 
ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 9 סוג: 9

Microprocessor-based hardware system used to 
provide a vibrating stimulus in a recurring sequence 
to prevent painful sensations, such as those 
associated with an injection, from being sensed by 
the brain; all included in class 9.

מערכת חומרה המבוססת מיקרו-מעבד המספקת גירוי רוטט 
ברצף חוזר כדי למנוע תחושות מכאיבות, כגון אלה הקשורים 

בזריקה, מלהיות מורגשות על ידי המוח; 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., 16/09/2009, No. 77/827,853 ארה"ב, 16/09/2009, מספר 77/827,853

Class: 9 סוג: 9

כ"ח סיון תשע"א - 16530/06/2011



DENTALVIBE

Trade Mark No. 228081 מספר סימן

Application Date 16/03/2010 תאריך הגשה

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

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

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

האנגלי.

 Owners

Name: Bing Innovations LLC

Address: Suite B206 1535 SE 17 St.,, Fort Lauderdale, 
33316, Florida, U.S.A.

Identification No.: 801075

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Shilon Zuckerstein & Co.

Address: Azrieli Center 1, Round Tower, Tel Aviv, 67012, 
Israel

שם: שילון צוקרשטיין ושות' 

כתובת : מרכז עזריאלי 1, המגדל העגול, תל אביב-יפו, 67012, 
ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 10 סוג: 10

Vibrating instrument used to reduce the pain of a 
hypodermic injection during dental and medical 
procedures

מכשיר רוטט המשמש להפחתת הכאב של זריקה תת-עורית 
במהלך פרוצדורות דנטליות ורפואיות                                   

                      

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., 16/09/2009, No. 77/827,896 ארה"ב, 16/09/2009, מספר 77/827,896

Class: 10 סוג: 10

כ"ח סיון תשע"א - 16630/06/2011



BRAVE

Trade Mark No. 228093 מספר סימן

Application Date 16/03/2010 תאריך הגשה

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

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

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

האנגלי.

 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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 3 סוג: 3

After-shave lotions; antiperspirants; aromatherapy 
oils; artificial eyelashes and fingernails; baby oil; 
baby wipes; bath gels; bath powder; beauty masks; 
blush; body creams, lotions, and powders; breath 
freshener; bubble bath; cologne; cosmetics; 
dentifrices; deodorants; dusting powder; essential 
oils for personal use; eye liner; eye shadows; 
eyebrow pencils; face powder; facial creams; facial 
lotion; facial masks; facial scrubs; fragrance emitting 
wicks for room fragrance; fragrances for personal 
use; hair gel; hair conditioners; hair shampoo; hair 
mousse; hair creams; hair spray; hand cream; hand 
lotions; hand soaps; lip balm; lipstick; lipstick holders; 
lip gloss; liquid soaps; makeup; mascara; 
mouthwash; nail care preparations; nail glitter; nail 
hardeners; nail polish; non-medicated toiletries; 
perfume; potpourri; room fragrances; shaving cream; 
skin soap; talcum powders; toilet water; skin creams; 
skin moisturizer; sun block; sun screen; all included 
in class 3.

תחליבי אפטר שייב; תכשירים נגד הזעה; שמנים ארומתרפיים; 
ריסים וציפורניים מלאכותיים; שמן תינוקות; מגבונים לתינוק; 
ג'לים לאמבט; אבקת אמבט; מסיכות יופי; סומק; קרמים לגוף, 
תחליבים, ואבקות; מרענני נשימה; קצף אמבט; מי קולון; מוצרי 
קוסמטיקה; משחות שיניים; דאודורנטים; אבקת פידור; תמציות 
שמנים לשימוש אישי;  עיפרון עיניים; צלליות לעיניים; עפרונות 
גבה; פודרה לפנים; קרמים לפנים; תחליב לפנים; מסיכות 

לפנים; תרחיצים לפנים; פתילים פולטי ניחוחות לניחוח בחדר; 
ניחוחות לשימוש אישי; ג'ל לשיער; מייצבי שיער; שמפו לשיער; 
מוס לשיער; קרמי שיער; תרסיס לשיער; קרם לידיים; תחליבים 
לידיים; סבונים לידיים; שפתונים להגנה מפני יובש; שפתון; 

מחזיקי שפתון; ברק לשפתיים; סבונים נוזליים; איפור; מסקרה; 
שטיפת פה; תכשירים לטיפוח הציפורניים; ברק לציפורניים; 
מחזקי ציפורניים; לקה לציפורניים; מוצרי טיפוח שאינם 
רפואיים; בושם; תערובת בשמים; ניחוחות לחדר; קרמים 

לגילוח; סבון לעור; אבקות טלק; מי טואלט; קרמים לעור; קרם 
לחות לעור; משחת מגנה מהשמש; קרם הגנה מהשמש; 

הנכללים כולם בסוג 3.                                                       
                              

כ"ח סיון תשע"א - 16730/06/2011



BRAVE

Trade Mark No. 228094 מספר סימן

Application Date 16/03/2010 תאריך הגשה

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

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

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

האנגלי.

 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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 20 סוג: 20

Air mattresses for use when camping; bassinets; 
beds; benches; bookcases; cabinets; chairs; clips for 
holding and displaying photographs; coat racks; 
computer furniture; computer keyboard trays; cots; 
couches; decorative glitter; decorative mobiles; 
desks; drinking straws; figurines and statuettes made 
of bone, plaster, plastic, wax, or wood; flagpoles; foot 
stools; furniture; gift package decorations made of 
plastic; hand fans; hand-held mirrors; key fobs not of 
metal; lawn furniture; love seats; magazine racks; 
mattresses; mirrors; non-Christmas ornaments made 
of bone, plaster, plastic, wax or wood; ottomans; 
party ornaments of plastic; pedestals; picture frames; 
pillows; plant stands made of wire and metal; 
decorative wall art; plastic flags; plastic name 
badges; plastic novelty license plates; plastic 
pennants; plastic cake decorations; sea shells; 
sleeping bags; tables; toy chests; umbrella stands; 
venetian blinds; wind chimes; curtain rods; all 
included in class 20.

מזרוני אוויר לשימוש במחנאות; עריסות; מיטות; ספסלים; 
כונניות ספרים; שידות; כסאות; אטבים להחזקת תמונות 

והצגתן; מתלי מעילים; ריהוט למחשב; מגשי מקלדת מחשב; 
מיטות מתקפלות; ספות; ברק דקורטיבי; מוביילים דקורטיביים; 
שולחנות עבודה; קשי שתייה; פסלונים ופסלים קטנים עשויים 
מעצם, גבס, פלסטיק, שעווה או עץ; מוטות דגלים; הדומים; 
רהיטים; קישוטי אריזות מתנה עשויים מפלסטיק; מאווררי יד; 
מראות מוחזקות ביד; כיסי מפתחות שאינם ממתכת; רהיטי גן; 
ספות זוגיות; כוננים לכתבי עת; מזרונים; מראות; קישוטים לא 
עבור חג המולד העשויים מעצם, גבס, פלסטיק, שעווה או עץ; 
כורסאות; קישוטי מסיבה מפלסטיק; מעמדים; מסגרות לתמונה; 

כריות; מעמדים לעציץ העשויים מתיל ומתכת; קישוטי קיר 
דקורטיביים; דגלי פלסטיק; תגי שם מפלסטיק; לוחיות רישוי 
מפלסטיק; דיגלוני פלסטיק; קישוטי עוגה מפלסטיק; קונכיות; 
שקי שינה; שולחנות; שידות צעצוע; מעמדים למטריות; וילונות 
ונציאניים; פעמוני רוח; מוטות וילון; הנכללים כולם בסוג 20.     
                                                                                    
                                                                                    

                                                                            

כ"ח סיון תשע"א - 16830/06/2011



LONSELOR

Trade Mark No. 228110 מספר סימן

Application Date 17/03/2010 תאריך הגשה

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

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

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

האנגלי.

 Owners

Name: BASF SE

Address: Carl-Bosch-Strasse 38, Ludwigshafen am 
Rhein, Germany

Identification No.: 67585

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: 5 סוג: 5

Preparations for destroying and combating vermin, 
fungicides, herbicides, pesticides; all included in 
class 5.

תכשירים להשמדה ומאבק ברמשים, קוטלי פטריות, קוטלי 
עשבים, קוטלי מזיקים; הנכללים כולם בסוג  5.                       

                

כ"ח סיון תשע"א - 16930/06/2011



Trade Mark No. 228113 מספר סימן

Application Date 17/03/2010 תאריך הגשה

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.

בירות; מים מינרליים ומוגזים ומשקאות אחרים שאינם 
אלכוהוליים; משקאות מפירות ומיצי פירות; סירופים ותכשירים 
אחרים להכנת משקאות; הנכללים כולם 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)

Benelux, 09/10/2009, No. 0870801 בנלוקס, 09/10/2009, מספר 0870801

Class: 32 סוג: 32

כ"ח סיון תשע"א - 17030/06/2011



Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

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

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

האנגלי.

The colors appearing in the mark are: blue in 
pantone shade PMS 287, gold in pantone shade 
PMS 871 and silver in pantone shade PMS 877.

הצבעים הנראים בסימן הם:, כחול בגוון פנטון    
PMS 287, זהב בגוון פנטון PMS  871 וכסף בגוון פנטון 

.PMS 877

The three dimentional image of the can per se, does 
not constitute a part of the mark.

הדמות התלת מימדית של הפחית כשלעצמה, אינה מהווה חלק 
מהסימן.

 Owners

Name: BAVARIA N.V.

Address: Lieshout, Netherlands

Identification No.: 10442

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

כ"ח סיון תשע"א - 17130/06/2011



SERCADIS

Trade Mark No. 228114 מספר סימן

Application Date 17/03/2010 תאריך הגשה

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

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

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

האנגלי.

 Owners

Name: BASF SE

Address: Carl-Bosch-Strasse 38, Ludwigshafen am 
Rhein, Germany

Identification No.: 67585

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: 31 סוג: 31

Agricultural, horticultural and forestry products as 
well as grains and cereals not included in other 
classes; seeds; foodstuffs for animals; all included in 
class 31.

מוצרי חקלאות, גננות ויערנות וכמו כן תבואות ודגנים שאינם 
נכללים בסוגים אחרים; זרעים; דברי מאכל לחיות; הנכללים 

כולם בסוג 31.                                                                 
                          

כ"ח סיון תשע"א - 17230/06/2011



SERCADIS

Trade Mark No. 228117 מספר סימן

Application Date 17/03/2010 תאריך הגשה

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

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

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

האנגלי.

 Owners

Name: BASF SE

Address: Carl-Bosch-Strasse 38, Ludwigshafen am 
Rhein, Germany

Identification No.: 67585

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: 5 סוג: 5

Preparations for destroying and combating vermin, 
fungicides, herbicides, pesticides; all included in 
class 5.

תכשירים להשמדה ומאבק ברמשים, קוטלי פטריות, קוטלי 
עשבים, קוטלי מזיקים; הנכללים כולם בסוג  5.                       

                

כ"ח סיון תשע"א - 17330/06/2011



SERCADIS

Trade Mark No. 228118 מספר סימן

Application Date 17/03/2010 תאריך הגשה

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

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

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

האנגלי.

 Owners

Name: BASF SE

Address: Carl-Bosch-Strasse 38, Ludwigshafen am 
Rhein, Germany

Identification No.: 67585

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: 1 סוג: 1

Chemicals used in agriculture, horticulture and 
forestry, especially plant fortifying preparations, plant 
growth regulating preparations, chemical 
preparations for the treatment of seeds, surfactants, 
natural or artificial chemicals to be used as sexual 
baits or agents to confuse insects; all included in 
class 1.

כימיקלים המשמשים בחקלאות, גננות ויערנות, במיוחד 
תכשירים לחיזוק צמחים, תכשירים לוויסות גדילת צמחים, 
תכשירים כימיים לטיפול בזרעים, חומרים פעילי שטח, 

כימיקלים טבעיים או מלאכותיים לשימוש כפיתיונות או סוכנים 
מיניים לבלבול חרקים; הנכללים כולם בסוג 1.                       
                                                                                    

                                  

כ"ח סיון תשע"א - 17430/06/2011



LONSELOR

Trade Mark No. 228123 מספר סימן

Application Date 17/03/2010 תאריך הגשה

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

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

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

האנגלי.

 Owners

Name: BASF SE

Address: Carl-Bosch-Strasse 38, Ludwigshafen am 
Rhein, Germany

Identification No.: 67585

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: 31 סוג: 31

Agricultural, horticultural and forestry products as 
well as grains and cereals not included in other 
classes; seeds; foodstuffs for animals; all included in 
class 31.

מוצרי חקלאות, גננות ויערנות וכמו כן תבואות ודגנים שאינם 
נכללים בסוגים אחרים; זרעים; דברי מאכל לחיות; הנכללים 

כולם בסוג 31.                                                                 
                          

כ"ח סיון תשע"א - 17530/06/2011



Trade Mark No. 228173 מספר סימן

Application Date 11/03/2010 תאריך הגשה

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; goods of 
common metal not included in other classes; all the 
aforementioned goods only in connection with traffic 
security systems and road equipment; building 
components for use in connection with traffic security 
systems and road equipment, shaped parts and 
section parts for safety barriers, crash barriers, posts 
and signboards of steel and other metals, coated or 
uncoated, in particular with metallic or chemical 
coatings; shaped sheet-metal parts of steel and other 
metals; rolled, pressed, extruded components and 
profile parts of steel and other metals; rods, bars, 
beads, rails, supports, stays, of metal, pipes, plates 
and sheets of steel and other metals; machined or 
hand-worked shaped parts, in particular drilled, 
turned, milled, pressed or stamped, of metal, in the 
form of protective barriers, crash barriers, posts and 
signboards; prefabricated sheet-metal linings of steel 
and other metals; fastening components and covers 
of steel and other metals; composite components of 
steel and other metals; connectors; mould clamping 
connectors, clamp connectors, all the aforesaid 
goods of steel and other metals, coated or uncoated, 
including in particular with metallic or chemical 
coatings; noise absorbent barriers, visual protection 
barriers, in particular noise and visual protection 
barriers which can be planted, essentially made of 
steel and other metals; shaped parts of steel, namely 
marker road studs and marking plates for roads and 
crash barriers for roads; formed components of steel, 
namely marker road studs and marking plates for 
roads; all included in class 6.

מתכות פשוטות וסגסוגותיהן; חומרי בניה ממתכת; בתים ניידים 
ממתכת; חומרים מתכתיים עבור פסי מסילות רכבת; כבלים 
ותייל לא חשמליים העשויים ממתכת פשוטה; מוצרי ברזל, 
פרטים קטנים של מוצרי מתכת; צינורות ושפופרות ממתכת; 
סחורות ממתכת פשוטה שאינן נכללות בסוגים אחרים; כל 
הטובין האמורים לעיל בקשר עם מערכות בטיחות לתחבורה 
וציוד כביש; מרכיבי בניה לשימוש בקשר עם מערכות בטיחות 
לתחבורה וציוד כביש, רכיבים מעוצבים וחלקים למחסומי 

בטיחות, מחסומי התנגשות, עמדות ותמרורים מפלדה ומתכות 
אחרות, מצופים או בלתי מצופים, בייחוד בציפוי מתכתי או כימי, 
רכיבי רדידי מתכת מעוצבים מפלדה ומתכות אחרות, רכיבים 
וחלקי פרופילים מגוללים, דחוסים, מעוצבים עשויים פלדה 
ומתכות אחרות; מוטות, קורות, חרוזים, מעקות, תומכות, 
משהים, ממתכת, צנורות, לוחיות וגיליונות עשויים פלדה 

ומתכות אחרות; רכיבים עשוים במכונה או בעיצוב ידני, ביחוד, 
קדוחים, מהופכים, טחונים, דחוסים או מוטבעים, ממתכת, 

בצורת מחסומים מגנים, מחסומי התנגשות, עמדות ותמרורים; 
רפידות גיליונות מתכת עשויים מראש מפלדה ומתכות אחרות; 

רכיבים מהדקים וכסויים ממתכת ומתכות אחרות; רכיבי 
קומפוסיט מפלדה ומתכות אחרות; מחברים, מקשרי תבניות, 
מקשרי מחצים, כל הסחורות האמורות לעיל מפלדה ומתכות 
אחרות, מצופים או לא מצופים, כולל בייחוד עם ציפוים מתכתי 
או כימי; מחסומים סופגי רעש, מחסומים מגני ראיה, בייחוד 
מחסומים מגני רעש וראיה ניתנים לשתילה, עשויים ביסודם 

מפלדה ומתכות אחרות; חלקים מעוצבים מפלדה, כלומר יתדות 
ציון דרך ולוחיות ציון לדרכים ומחסומי התנגשות לדרכים; 

רכיבים צורניים מפלדה, שהם יתדות ציון ולוחיות ציון לדרכים; 
הנכללים כולם בסוג 6.                                                       
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                

כ"ח סיון תשע"א - 17630/06/2011



Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

The mark is limited to the colours white, light blue, 
dark blue  as shown in the  mark.

הסימן מוגבל לצבעים לבן, כחול בהיר, כחול כהה הנראים 
בסימן.

 Owners

Name: VOLKMANN & ROSSBACH GMBH & CO KG

Address: Hohe Str. 9-17, Montabaur, 56410, Germany

Identification No.: 70892

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

כ"ח סיון תשע"א - 17730/06/2011



GROASIS

Trade Mark No. 228201 מספר סימן

Application Date 07/03/2010 תאריך הגשה

 Owners

Name: Holding P.M.M. Hoff B.V. 

Address: Franseweg 9, 4651 PV Steenbergen, 
Netherlands

Identification No.: 70897

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

Non-metal tanks for collecting water and for 
distribution of water, including non-metal barrels for 
agricultural, horticultural and forestry purposes; all 
included in class 20.

טנקים לא מתכתיים לאיסוף מים וחלוקת מים, כולל חביות לא 
מתכתיות למטרות חקלאות, גננות ויערנות; הנכללים בסוג 20.  
                                                                                     

                                                  

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, 07/09/2009, No. 0870370 בנלוקס, 07/09/2009, מספר 0870370

Class: 20 סוג: 20

כ"ח סיון תשע"א - 17830/06/2011



Trade Mark No. 228221 מספר סימן

Application Date 21/03/2010 תאריך הגשה

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

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

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

האנגלי.

 Owners

Name: Hess Family Estates AG

Address: Steinholzli, CH - 3097 Liebefeld-Bern, 
Switzerland

Identification No.: 801086

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

Wines; all included in class 33. יינות; הנכללים כולם בסוג 33.         

כ"ח סיון תשע"א - 17930/06/2011



Trade Mark No. 228229 מספר סימן

Application Date 09/03/2010 תאריך הגשה

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

Registration of this mark shall give no right to the 
exclusive use of the slogan CONTROL YOUR 
SPACE separately, but in the combination of the 
mark.

רישום סימן זה לא יתן זכות לשימוש ייחודי בבסיסמא 
CONTROL YOUR SPACE בנפרד, אלא בהרכב הסימן.

Ownersבעלים

Name: Bolster Import Ltd. שם: בולסטר יבוא בע"מ

Address: Bar Yehuda 101, Nesher, Israel כתובת : בר יהודה 101, נשר, ישראל

Identification No.: 514355254מספר זיהוי: 514355254

חברה פרטית

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Galanti, Sudri, Rand Adv.

Address: 6 Ben Gurion Boulevard, Hifa, 35414, Israel

שם: גלנטי, סודרי, רנד, עו"ד

כתובת : שד' בן גוריון 6, חיפה, 35414, ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 12 סוג: 12

כלי רכב; התקנים לתנועה ביבשה, באויר או במים; הנכללים 
בסוג 12.

כ"ח סיון תשע"א - 18030/06/2011



AMVR

Trade Mark No. 228267 מספר סימן

Application Date 10/03/2010 תאריך הגשה

 Owners

Name: VOLKMANN & ROSSBACH GMBH & CO KG

Address: Hohe Str. 9-17, Montabaur, 56410, Germany

Identification No.: 70892

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: 37 סוג: 37

Building construction; repair; installation services; all 
the aforementioned services exclusive for use in 
connection with traffic security systems and road 
equipment; installation, maintenance, repair and/or 
servicing of crash barriers, crash walls, skid barriers, 
guard walls, noise protection embankments and 
sight-screen walls, for roads, road signs and panels, 
bollards and road barriers; road marking operations;  
all included in class 37.

בניית מבנים; תיקון; שירותי התקנה; כל הטובין האמורים לעיל 
לשימוש בלעדי עם מערכות בטיחות לתחבורה וציוד כביש; 
התקנה, אחזקה, תיקון ו/או שירות של מחסומי התנגשות, 
מחסומי החלקה, חומות שמירה, בוללות הגנה מפני רעשים 
וחומות הכוונות ראייה, לדרכים, תמרורי דרכים ולוחות בקרה, 
עמודי עגינה ומחסומי דרכים; פעולות ציון דרכים; הנכללים כולם 
בסוג 37.                                                                         
                                                                                    

                                                                          

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, 10/09/2009, No. 
008541484

איחוד האירופי לסימני מסחר, 10/09/2009, מספר 
008541484

Class: 37 סוג: 37

כ"ח סיון תשע"א - 18130/06/2011



AMVR

Trade Mark No. 228268 מספר סימן

Application Date 10/03/2010 תאריך הגשה

 Owners

Name: VOLKMANN & ROSSBACH GMBH & CO KG

Address: Hohe Str. 9-17, Montabaur, 56410, Germany

Identification No.: 70892

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: 19 סוג: 19

Building materials (non-metallic); non-metallic rigid 
pipes for building, asphalt, pitch and bitumen; 
preassembled building parts, shaped parts and 
profile parts, not of metal, in the form of crash 
barriers, crash walls and skid barriers for roads; 
building components, shaped parts and profile parts 
not of metal for crash barriers, crash walls and skid 
barriers for roads; signs, non-luminous and non-
mechanical, not of metal for roads; glass granules, 
for marking roads; road marking sheets and strips of 
synthetic material; marker road studs of plastic for 
marking carriageways; all included in class 19.

חומרי בניה (לא מתכתיים); צינורות קשיחים לא מתכתיים 
לבניה, אספלט, עלרוד וביטומן; חלקי בניה מורכבים מראש, 
חלקים מעוצבים וחלקי פרופילים, לא ממתכת, בצורת מחסומי 
התנגשות, חומות התנגשות ומחסומי החלקה לדרכים; רכיבי 
בניה, חלקים מעוצבים וחלקי פרופילים לא ממתכת למחסומי 

התנגשות, חומות התנגשות ומחסומי החלקה לדרכים; 
תמרורים, בלתי מוארים ובלתי מכניים, שאינם עשויים מתכת 
לדרכים,  גרגרי זכוכית לסימון דרכים, גליונות ורצועות לסימון 
דרכים מחומר סינטטי; יתדות לציון דרכים מפלסטיק לסימון 

רחובות חד סטריים; הנכללים כולם בסוג 19.                         
                                                                                    
                                                                                    

      

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, 10/09/2009, No. 
008541484

איחוד האירופי לסימני מסחר, 10/09/2009, מספר 
008541484

Class: 19 סוג: 19

כ"ח סיון תשע"א - 18230/06/2011



AMVR

Trade Mark No. 228269 מספר סימן

Application Date 10/03/2010 תאריך הגשה

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; goods of 
common metal not included in other classes; all the 
aforementioned goods only in connection with traffic 
security systems and road equipment; building 
components, for use in connection with traffic 
security systems and road equipment, shaped parts 
and section parts for safety barriers, crash barriers, 
posts and signboards of steel and other metals, 
coated or uncoated, in particular with metallic or 
chemical coatings; shaped sheet-metal parts of steel 
and other metals; rolled, pressed, extruded 
components and profile parts of steel and other 
metals; rods, bars, beads, rails, supports, stays, of 
metal, pipes, plates and sheets of steel and other 
metals; machined or hand-worked shaped parts, in 
particular drilled, turned, milled, pressed or stamped, 
of metal, in the form of protective barriers, crash 
barriers, posts and signboards; prefabricated sheet-
metal linings of steel and other metals; fastening 
components and covers of steel and other metals; 
composite components of steel and other metals; 
connectors; mould clamping connectors, clamp 
connectors, all the aforesaid goods of steel and other 
metals, coated or uncoated, including in particular 
with metallic or chemical coatings; noise absorbent 
barriers, visual protection barriers, in particular noise 
and visual protection barriers which can be planted, 
essentially made of steel and other metals; shaped 
parts of steel, namely marker road studs and marking 
plates for roads and crash barriers for roads; formed 
components of steel, namely marker road studs and 
marking plates for roads; all included in class 6.

מתכות פשוטות וסגסוגותיהן; חומרי בניה ממתכת; בתים ניידים 
ממתכת; חומרים מתכתיים עבור פסי מסילות רכבת; כבלים 
ותייל לא חשמליים העשויים ממתכת פשוטה; מוצרי ברזל, 
פרטים קטנים של מוצרי מתכת; צינורות ושפופרות ממתכת; 
סחורות ממתכת פשוטה שאינן נכללות בסוגים אחרים, כל 
הטובין האמורים לעיל בקשר עם מערכות בטיחות לתחבורה 
וציוד כביש; מרכיבי בניה לשימוש בקשר עם מערכות בטיחות 
לתחבורה וציוד כביש, רכיבים מעוצבים וחלקים למחסומי 

בטיחות, מחסומי התנגשות, עמדות ותמרורים מפלדה ומתכות 
אחרות, מצופים או בלתי מצופים, בייחוד בציפוי מתכתי או כימי, 
רכיבי רדידי מתכת מעוצבים מפלדה ומתכות אחרות, רכיבים 
וחלקי פרופילים מגוללים, דחוסים, מעוצבים עשויים פלדה 
ומתכות אחרות; מוטות, קורות, חרוזים, מעקות, תומכות, 
משהים, ממתכת, צנורות, לוחיות וגיליונות עשויים פלדה 

ומתכות אחרות; רכיבים עשוים במכונה או בעיצוב ידני, ביחוד, 
קדוחים, מהופכים, טחונים, דחוסים או מוטבעים, ממתכת, 

בצורת מחסומים מגנים, מחסומי התנגשות, עמדות ותמרורים; 
רפידות גיליונות מתכת עשויים מראש מפלדה ומתכות אחרות; 

רכיבים מהדקים וכסויים ממתכת ומתכות אחרות; רכיבי 
קומפוסיט מפלדה ומתכות אחרות; מחברים, מקשרי תבניות, 
מקשרי מחצים, כל הסחורות האמורות לעיל מפלדה ומתכות 
אחרות, מצופים או לא מצופים, כולל בייחוד עם ציפוים מתכתי 
או כימי; מחסומים סופגי רעש, מחסומים מגני ראיה, בייחוד 
מחסומים מגני רעש וראיה ניתנים לשתילה, עשויים ביסודם 

מפלדה ומתכות אחרות; חלקים מעוצבים מפלדה, כלומר יתדות 
ציון דרך ולוחיות ציון לדרכים ומחסומי התנגשות לדרכים; 

רכיבים צורניים מפלדה, שהם יתדות ציון ולוחיות ציון לדרכים; 
הנכללים כולם 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, 10/09/2009, No. 
008541484

איחוד האירופי לסימני מסחר, 10/09/2009, מספר 
008541484

Class: 6 סוג: 6

כ"ח סיון תשע"א - 18330/06/2011



 Owners

Name: VOLKMANN & ROSSBACH GMBH & CO KG

Address: Hohe Str. 9-17, Montabaur, 56410, Germany

Identification No.: 70892

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

כ"ח סיון תשע"א - 18430/06/2011



URAL 

Trade Mark No. 228331 מספר סימן

Application Date 15/03/2010 תאריך הגשה

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

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

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

האנגלי.

 Owners

Name: TUGCAN TEKSTIL SANAYI VE TICARET 
LIMITED SIRKETI 

Address: Mimar Kemalettin Caddesi, No: 90, Cankaya - 
Izmir, Turkey

Identification No.: 70904

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, namely, trousers, jackets, overcoats, coats, 
skirts, suits, jersey, waistcoats, shirt, T-shirts, 
sweatshirts, dresses, Bermuda shorts, shorts, 
pajamas, pullovers, jeans, tracksuits, rainwear, 
beachwear, bathing suits, swimming suits; articles of 
clothing made from cotton denim, articles of clothing 
made from knitted fabrics, clothing for sportswear, 
clothing for babies; underclothing, namely ,boxer 
shorts, brassieres, briefs, pants; footwear, namely 
shoes (excluding orthopedic shoes),  sandals, 
waterproof boots, walking boots, sporting shoes, 
slippers; shoe parts namely heelpieces, insoles for 
footwear, footwear uppers; headgear, namely caps, 
skull caps, sports saps, hats, berets; gloves 
(clothing), socks, stockings, belts (clothing), 
camisoles, sarongs, scarves, neck scarves, shawls, 
collars, mufflers (clothing), neckties, ties, suspender 
belts; all included in class 25.

הלבשה, דהיינו מכנסיים, ז'קטים, מעיל עליונים, מעילים, 
חצאיות, חליפות, אפודות צמר, מקטורנים, חולצות, חולצות טי, 
סוודרים, שמלות, מכנסי ברמודה, מכנסיים קצרים, פיג'מות, 

אפודות, ג'ינסים, חליפות אימון, בגדי גשם, בגדי חוף, בגדי-ים, 
בגדי שחייה; מוצרי הלבשה עשויים מדנים כותנה, מוצרי 
הלבשה עשויים מבדים סרוגים, הלבשה לביגוד ספורטיבי, 
הלבשה לתינוקות; הלבשה תחתונה, דהיינו, תחתוני בוקסר, 
חזיות, תחתונים, מכנסיים; הנעלה, דהיינו נעליים (למעט 

נעליים אורתופדיות), סנדלים, מגפיים אטימי מים, מגפי הליכה, 
נעלי ספורט, נעלי-בית; חלקי נעליים דהיינו, עקבים, סוליות 
נעליים, גפות; כיסויי ראש, דהיינו, מצחיות, כובעי ספורט, 
כובעים, כומתות; כפפות (ביגוד), גרביים, גרבונים, חגורות 
(ביגוד), כותונות, סרונג, צעיפים, צעיפי צוואר, רדידים, 

צווארונים, סודר (ביגוד), עניבות צוואר, עניבות, חגורת -ביריות; 
הנכללים כולם בסוג 25.                                                     
                                                                                    

                                                                          

כ"ח סיון תשע"א - 18530/06/2011



Trade Mark No. 228416 מספר סימן

Application Date 25/03/2010 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: Tony Vespa Pizza Ltd. שם: טוני ווספה פיצה בע"מ

Address: 267 Dizengoff Ltd., Tel Aviv, Israel כתובת : רחוב דיזנגוף 267, תל אביב, ישראל

Identification No.: 513939793מספר זיהוי: 513939793

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: 30 סוג: 30

Coffe, 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"ח סיון תשע"א - 18630/06/2011



Trade Mark No. 228417 מספר סימן

Application Date 25/03/2010 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: Tony Vespa Pizza Ltd. שם: טוני ווספה פיצה בע"מ

Address: 267 Dizengoff Ltd., Tel Aviv, Israel כתובת : רחוב דיזנגוף 267, תל אביב, ישראל

Identification No.: 513939793מספר זיהוי: 513939793

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: 33 סוג: 33

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

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

כ"ח סיון תשע"א - 18730/06/2011



Trade Mark No. 228418 מספר סימן

Application Date 25/03/2010 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: Tony Vespa Pizza Ltd. שם: טוני ווספה פיצה בע"מ

Address: 267 Dizengoff Ltd., Tel Aviv, Israel כתובת : רחוב דיזנגוף 267, תל אביב, ישראל

Identification No.: 513939793מספר זיהוי: 513939793

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: 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; עסיסים ותכשירים אחרים 

להכנת משקאות ; הנכללים כולם בסוג 32.                           
                                              

כ"ח סיון תשע"א - 18830/06/2011



Trade Mark No. 228419 מספר סימן

Application Date 25/03/2010 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: Tony Vespa Pizza Ltd. שם: טוני ווספה פיצה בע"מ

Address: 267 Dizengoff Ltd., Tel Aviv, Israel כתובת : רחוב דיזנגוף 267, תל אביב, ישראל

Identification No.: 513939793מספר זיהוי: 513939793

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: 43 סוג: 43

Services for providing food and drink; all included in 
class 43.

שירותים להספקת מזון ומשקה ; הנכללים כולם בסוג 43.         
                      

כ"ח סיון תשע"א - 18930/06/2011



Trade Mark No. 228420 מספר סימן

Application Date 25/03/2010 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: Tony Vespa Pizza Ltd. שם: טוני ווספה פיצה בע"מ

Address: 267 Dizengoff Ltd., Tel Aviv, Israel כתובת : רחוב דיזנגוף 267, תל אביב, ישראל

Identification No.: 513939793מספר זיהוי: 513939793

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: 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; עסיסים ותכשירים אחרים 

להכנת משקאות ; הנכללים כולם בסוג 32.                           
                                              

כ"ח סיון תשע"א - 19030/06/2011



Trade Mark No. 228421 מספר סימן

Application Date 25/03/2010 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: Tony Vespa Pizza Ltd. שם: טוני ווספה פיצה בע"מ

Address: 267 Dizengoff Ltd., Tel Aviv, Israel כתובת : רחוב דיזנגוף 267, תל אביב, ישראל

Identification No.: 513939793מספר זיהוי: 513939793

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: 43 סוג: 43

Services for providing food and drink; all included in 
class 43.

שירותים להספקת מזון ומשקה; הנכללים כולם בסוג 43.         
                        

כ"ח סיון תשע"א - 19130/06/2011



Trade Mark No. 228422 מספר סימן

Application Date 25/03/2010 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: Tony Vespa Pizza Ltd. שם: טוני ווספה פיצה בע"מ

Address: 267 Dizengoff Ltd., Tel Aviv, Israel כתובת : רחוב דיזנגוף 267, תל אביב, ישראל

Identification No.: 513939793מספר זיהוי: 513939793

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: 30 סוג: 30

Coffe, 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"ח סיון תשע"א - 19230/06/2011



Trade Mark No. 228423 מספר סימן

Application Date 25/03/2010 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: Tony Vespa Pizza Ltd. שם: טוני ווספה פיצה בע"מ

Address: 267 Dizengoff Ltd., Tel Aviv, Israel כתובת : רחוב דיזנגוף 267, תל אביב, ישראל

Identification No.: 513939793מספר זיהוי: 513939793

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: 33 סוג: 33

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

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

כ"ח סיון תשע"א - 19330/06/2011



FENLIPS

Trade Mark No. 228491 מספר סימן

Application Date 28/03/2010 תאריך הגשה

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

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

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

האנגלי.

 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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 5 סוג: 5

Anti-viral preparations; all included in class 5. תכשירים אנטי ויראליים; הנכללים כולם בסוג 5.             

כ"ח סיון תשע"א - 19430/06/2011



פנליפס
Trade Mark No. 228492 מספר סימן

Application Date 28/03/2010 תאריך הגשה

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

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

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

האנגלי.

 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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 5 סוג: 5

Anti-viral preparations; all included in class 5. תכשירים אנטי ויראליים; הנכללים כולם בסוג 5.             

כ"ח סיון תשע"א - 19530/06/2011



Trade Mark No. 228499 מספר סימן

Application Date 28/03/2010 תאריך הגשה

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

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

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

האנגלי.

 Owners

Name: WINEZERO S.R.L.

Address: Via Manin 3, Milano, 20121, Italy

Identification No.: 801107

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: 33 סוג: 33

Grape-based beverages which contain alcohol; all 
included in class 33.

משקאות על בסיס ענבים המכילים אלכוהול; 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)

Italy, 05/10/2009, No. VI2009C000495 VI2009C000495 איטליה, 05/10/2009, מספר

Class: 33 סוג: 33

כ"ח סיון תשע"א - 19630/06/2011



ZEPENDO

Trade Mark No. 228503 מספר סימן

Application Date 28/03/2010 תאריך הגשה

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

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

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

האנגלי.

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

 Owners

Name: Actelion Pharmaceuticals Ltd.

Address: Gewerbestrasse 16, CH-4123 Allschwil, 
Switzerland

Identification No.: 800696

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: 5 סוג: 5

Pharmaceutical preparations; all included in class 5. תכשירי רוקחות; 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, 13/10/2009, No. 613322009 שוויץ, 13/10/2009, מספר 613322009

Class: 5 סוג: 5

כ"ח סיון תשע"א - 19730/06/2011



Trade Mark No. 228513 מספר סימן

Application Date 28/03/2010 תאריך הגשה

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 41 סוג: 41

Education; providing of training; entertainment; 
sporting and cultural activities, television sporting and 
cultural entertainment; organization of cultural and 
educational exhibitions; organisation of lotteries and 
competitions; betting and gaming services relating to 
or in conjunction with sport; entertainment services 
provided at or relating to sports events; organisation 
of sporting and cultural events and activities; 
organisation of real or virtual sporting competitions; 
management of sporting facilities; rental services for 
audio and video equipment; production, presentation, 
distribution of films and video and sounds recordings; 
rental of films and video and sounds recordings; 
presentation, networking and/or rental of interactive 
education and entertainment products, namely 
interactive compact discs, CD-ROMs, computer and 
video games; radio and television coverage of 
sporting events; radio and television program and 
video tapes production services; production of 
animated movies; production of animated television 
programs; seat booking services for shows and 
sporting events; timing of sports events; organisation 
of beauty contests; interactive entertainment; on-line 
gambling services; providing of games over the 
Internet; providing of raffle services; information 
relating to entertainment or education, provided on-
line from a computer database or the Internet; 
electronic games services provided by means of the 
Internet; providing on-line electronic publications; 
publication of books, reviews, journals, magazines, 
texts (other than publicity texts); on-line publication of 
electronic books, reviews, journals, magazines, texts 
(other than publicity texts); providing digital music 
from the Internet; providing digital music from MP3 
Internet web sites; sport record and statistical 
information services; leasing of recorded sound and 
images; audio production services; providing sporting 
results; information related to sporting events 
provided on-line from a computer database or from 
the Internet; publishing and production services; 
providing digital music (non-downloadable); archive 
services for still and moving images; all included in 
class 41.

חינוך; אספקת אימון; בידור; פעילויות ספורט ותרבות, בידור 
בטלוויזיה בנושאי ספורט ותרבות; ארגון תערוכות בנושאי 
תרבות וחינוך; ארגון הגרלות ותחרויות; שירותי הימורים 

ומשחקי מזל הקשורים לספורט או בשילוב עם ספורט; שירותי 
בידור המסופקים באירועי ספורט או קשורים אליהם; ארגון 
אירועים ופעילויות ספורט ותרבות; ארגון תחרויות ספורט 

אמיתיות או וירטואליות; ניהול מתקני ספורט; שירותי השכרה 
לציוד אודיו ווידיאו; הפקה, הצגה והפצה של סרטים ושל 
הקלטות וידיאו וקול; השכרת סרטים והקלטות וידיאו וקול; 

הצגה, רישות ו/או השכרה של מוצרי חינוך ובידור 
CD- ,אינטראקטיביים, דהיינו תקליטורים אינטראקטיביים

ROMs, משחקי מחשב ומשחקי וידיאו; סיקור אירועי ספורט 
ברדיו ובטלוויזיה; שירותי הפקה של תוכניות רדיו וטלוויזיה ושל 
סרטי וידיאו; הפקת סרטים מונפשים; הפקת תוכניות טלוויזיה 
מונפשות; שירותי הזמנת כרטיסים מראש להצגות ולאירועי 
ספורט; תזמון אירועי ספורט; ארגון תחרויות יופי; בידור 

אינטראקטיבי; שירותי הימורים מקוונים; אספקת משחקים על 
גבי האינטרנט; אספקת שירותי הגרלות; מידע הקשור לבידור 
או לחינוך, המסופק באופן מקוון מבסיס נתונים ממוחשב או 

באינטרנט; שירותי משחקים אלקטרוניים המסופקים באמצעות 
האינטרנט; אספקת פרסומים אלקטרוניים מקוונים; פרסום 

ספרים, סקירות, עיתונים, כתבי עת, טקסטים (למעט טקסטים 
של פרסומות); פרסום מקוון של ספרים, סקירות, עיתונים, 

כתבי עת, טקסטים אלקטרוניים (למעט טקסטים של פרסומות); 
אספקת מוזיקה דיגיטלית מהאינטרנט; אספקת מוזיקה 

דיגיטלית מאתרי MP3 באינטרנט; שירותי מידע לגבי שיאי 
ספורט ונתונים סטטיסטיים; שכירת קובצי קול ותמונה 

מוקלטים; שירותי הפקות אודיו; אספקת תוצאות ספורט; מידע 
לגבי אירועי ספורט המסופק באופן מקוון מבסיס נתונים 

ממוחשב או באינטרנט; שירותי פרסום והפקה; אספקת מוזיקה 
דיגיטלית (לא ניתנת להורדה); שירותי ארכיון לדמויות דוממות 
ונעות; הנכללים כולם בסוג 41.                                           
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    

                  

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

כ"ח סיון תשע"א - 19830/06/2011



Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

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

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

האנגלי.

 Owners

Name: Comite International Olympique

Address: Chateau de Vidy, Lausanne, Switzerland

Identification No.: 66533

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

(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)

Liechtenstein, 16/10/2009, No. 15521 ליכטנשטיין, 16/10/2009, מספר 15521

Class: 41 סוג: 41

כ"ח סיון תשע"א - 19930/06/2011



Trade Mark No. 228568 מספר סימן

Application Date 04/04/2010 תאריך הגשה

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

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

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

האנגלי.

 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

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.; all included in class 05.

תכשירי רוקחות ווטרינריים; תכשירים סניטריים 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 פטריות וקוטלי עשבים; הנכללים כולם בסוג 5.   
                                                                                    

                                      

כ"ח סיון תשע"א - 20030/06/2011



סנדוז
Trade Mark No. 228569 מספר סימן

Application Date 04/04/2010 תאריך הגשה

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

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

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

האנגלי.

 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

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.; all included in class 05.

תכשירי רוקחות ווטרינריים; תכשירים סניטריים 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 פטריות וקוטלי עשבים; הנכללים כולם בסוג 5.   
                                                                                    

                                      

כ"ח סיון תשע"א - 20130/06/2011



CITI VELOCITY

Trade Mark No. 228580 מספר סימן

Application Date 06/04/2010 תאריך הגשה

 Owners

Name: Citigroup Inc.

Address: 399 Park Ave., New York, New York, 10043, 
U.S.A.

Identification No.: 6369

(Delaware Corporation)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Ellen Shankman, Adv.

Address: 10 Plaut St., Rehovot, Israel

שם: אלן שנקמאן, עו"ד

כתובת : רחוב פלאוט 10, רחובות, 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 ניידי ; 
הנכללים כולם בסוג 36                                           

כ"ח סיון תשע"א - 20230/06/2011



DIAMONDBRITE

Trade Mark No. 228619 מספר סימן

Application Date 06/04/2010 תאריך הגשה

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

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

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

האנגלי.

 Owners

Name: Jewelultra Limited

Address: Diamondbrite House, Ewell Lane, West 
Farleigh, Maidstone, Kent ME 15 0NG, United Kingdom

Identification No.: 801122

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: 1 סוג: 1

Chemical preparations for the protection of chrome, 
rubber, leather, plastic vinyl, fabric, carpet, metallic 
and painted surfaces in and/or on vehicles, aircraft 
and marine craft; all included in class 1.

תכשירים כימיים להגנה על משטחי כרום, גומי, עור, ויניל 
פלסטי, בד, שטיח, מטאל וצבע בתוך ו/או על גבי כלי רכב, כלי 
תעופה וכלי שייט; הנכללים כולם בסוג 1.                               
                                                                                    

כ"ח סיון תשע"א - 20330/06/2011



Trade Mark No. 228620 מספר סימן

Application Date 06/04/2010 תאריך הגשה

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

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

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

האנגלי.

 Owners

Name: Morga AG

Address: Kapplerstrasse 60, 9642 Ebnat-Kappel, 
Switzerland

Identification No.: 801123

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

Meat, fish, poultry and game; meat extracts; 
preserved, dried and cooked fruit and vegetables; 
jellies, jams, compotes; eggs, milk and dairy 
products; edible oils and fats; all included in class 29.

בשר, דגים, עופות ובשר ציד; תמציות בשר; פירות וירקות 
משומרים, מיובשים ומבושלים; מיקפאים, ריבות, רטבי פירות; 
ביצים, חלב ומוצרי חלב; שמנים ושומנים אכילים; הנכללים כולם 

בסוג 29.                                                   

כ"ח סיון תשע"א - 20430/06/2011



DIAMONDBRITE

Trade Mark No. 228621 מספר סימן

Application Date 06/04/2010 תאריך הגשה

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

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

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

האנגלי.

 Owners

Name: Jewelultra Limited

Address: Diamondbrite House, Ewell Lane, West 
Farleigh, Maidstone, Kent ME 15 0NG, United Kingdom

Identification No.: 801122

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: 2 סוג: 2

Varnishes, lacquers, glazes; preparations used for 
the protection of vehicles, aircraft and marine craft 
against corrosion and rust; all included in class 2.

ורנישים, לכות, גלזורות; תכשירים המשמשים להגנה על כלי 
רכב, כלי תעופה וכלי שיט כנגד קורוזיה וחלודה; הנכללים כולם 
בסוג 2.                                                                           

    

כ"ח סיון תשע"א - 20530/06/2011



DIAMONDBRITE

Trade Mark No. 228622 מספר סימן

Application Date 06/04/2010 תאריך הגשה

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

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

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

האנגלי.

 Owners

Name: Jewelultra Limited

Address: Diamondbrite House, Ewell Lane, West 
Farleigh, Maidstone, Kent ME 15 0NG, United Kingdom

Identification No.: 801122

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

Cleaning, polishing, scouring, waxing, shampooing 
and abrasive preparations; all the aforesaid goods for 
use only on vehicles, aircraft and marine craft; all 
included in class 3.

תכשירי ניקוי, הברקה, צחצוח, ווקס, שמפו ושפשוף; כל 
הסחורות הנזכרות לעיל לשימוש רק על גבי כלי רכב, כלי 

תעופה וכלי שיט; הנכללים כולם בסוג 3.                               
                                                    

כ"ח סיון תשע"א - 20630/06/2011



Trade Mark No. 228624 מספר סימן

Application Date 06/04/2010 תאריך הגשה

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

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

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

האנגלי.

 Owners

Name: Hess Family Estates AG

Address: Steinholzli, CH - 3097 Liebefeld-Bern, 
Switzerland

Identification No.: 801086

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

Wines; all included in class 33. יינות; הנכללים כולם בסוג 33.         

כ"ח סיון תשע"א - 20730/06/2011



Trade Mark No. 228626 מספר סימן

Application Date 06/04/2010 תאריך הגשה

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

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

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

האנגלי.

 Owners

Name: Morga AG

Address: Kapplerstrasse 60, 9642 Ebnat-Kappel, 
Switzerland

Identification No.: 801123

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: 32 סוג: 32

Mineral and aerated water and other non-alcoholic 
beverages; fruit drinks and fruit juices; syrups and 
other preparations for making beverages; all included 
in class 32.

מים מינרליים ומוגזים ומשקאות לא כוהליים אחרים; שתייה 
מפירות ומיצי פירות; סירופים ותכשירים אחרים להכנת 

משקאות; הנכללים כולם בסוג 32.                                       
                                      

כ"ח סיון תשע"א - 20830/06/2011



Trade Mark No. 228627 מספר סימן

Application Date 06/04/2010 תאריך הגשה

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

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

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

האנגלי.

 Owners

Name: Morga AG

Address: Kapplerstrasse 60, 9642 Ebnat-Kappel, 
Switzerland

Identification No.: 801123

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

Coffee, tea, cocoa, sugar, rice, tapioca, sago, 
artificial coffee; flour and preparations made from 
cereals, bread, pastry and confectionery, edible ice; 
honey, treacle; yeast, baking-powder; salt, mustard; 
vinegar, sauces (condiments); spices; ice for 
refreshment; all included in class 30.

קפה, תה, קקאו, סוכר, אורז, טפיוקה, סגו, קפה מלאכותי; 
קמח ומוצרים העשויים מדגנים, לחם, דברי מאפה וממתקים, 
קרח אכיל; דבש, פסולת סוכר; שמרים, אבקת אפיה; מלח, 
חרדל; חומץ, רטבים (נותני טעם); תבלינים; קרח לרענון; 

הנכללים כולם בסוג 30.                                                     
                                                                          

כ"ח סיון תשע"א - 20930/06/2011



Trade Mark No. 228629 מספר סימן

Application Date 06/04/2010 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: Super Medic (Medic Light) Ltd. שם: סופר מדיק (מדיק לייט) בע"מ

Address: 8 Fliman St. Extra Center, Haifa, 35084, Israel כתובת : רחוב פלימן 8 מרכז קסטרא, חיפה, 35084, ישראל

Identification No.: 512251349מספר זיהוי: 512251349

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: 5 סוג: 5

Natural pastils for cough and throat, herbal candies 
for medicinal use, capsules for breath refreshing and 
lubricating the vocal cords, throat spray for treatment 
and relief of throat pain and hoarseness, spray and 
ointment for treating common cold and prevention of 
dry nose, tea and herbal extract for cough and breath 
refreshing, minerals and vitamin candies, minerals 
and vitamin capsules, herbs and iron extract, natural 
syrups; all included in class 5.

לכסניות טבעיות לשיעול ולגרון, סוכריות צמחים לשימוש רפואי, 
כמוסות לרענון הנשימה וסיכוך מיתרי הקול, תרסיס לגרון 

לטיפול והקלה על כאבי גרון וצרידות, תרסיס ומשחה לטיפול 
בנזלת ומניעת יובש באף, תה ותמצית צמחים לשיעול ורענון 

הנשימה, סוכריות ויטמינים ומינרלים, כמוסות ויטמינים 
ומינרלים, תמציות צמחים וברזל ,סירופים טבעיים; כולם נכללים 
בסוג 5.                                                                           
                                                                                    
                                                                                    

        

כ"ח סיון תשע"א - 21030/06/2011



Trade Mark No. 228630 מספר סימן

Application Date 06/04/2010 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: Super Medic (Medic Light) Ltd. שם: סופר מדיק (מדיק לייט) בע"מ

Address: 8 Fliman St. Extra Center, Haifa, 35084, Israel כתובת : רחוב פלימן 8 מרכז קסטרא, חיפה, 35084, ישראל

Identification No.: 512251349מספר זיהוי: 512251349

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: 3 סוג: 3

Perfumes and soaps, tooth pastes and preparations 
for the hair, cr?mes for hair and skin care and 
treatment, cosmetics and toiletry; all included in class 
3.

בשמים וסבונים, משחות שיניים, תכשירים לשיער, קרמים 
לטיפוח העור והשיער, מוצרי קוסמטיקה וטואלטיקה; כולם 

נכללים בסוג 3.                                                               
                      

כ"ח סיון תשע"א - 21130/06/2011



Elderblut

אלדרבלוט
Trade Mark No. 228631 מספר סימן

Application Date 06/04/2010 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: Super Medic (Medic Light) Ltd. שם: סופר מדיק (מדיק לייט) בע"מ

Address: 8 Fliman St. Extra Center, Haifa, 35084, Israel כתובת : רחוב פלימן 8 מרכז קסטרא, חיפה, 35084, ישראל

Identification No.: 512251349מספר זיהוי: 512251349

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: 5 סוג: 5

Natural pastils for cough and throat, herbal candies 
for medicinal use, capsules for breath refreshing and 
lubricating the vocal cords, throat spray for treatment 
and relief of throat pain and hoarseness, spray and 
ointment for treating common cold and prevention of 
dry nose, tea and herbal extract for cough and breath 
refreshing, minerals and vitamin candies, minerals 
and vitamin capsules, herbs and iron extract, natural 
syrups; all included in class 5.

לכסניות טבעיות לשיעול ולגרון, סוכריות צמחים לשימוש רפואי, 
כמוסות לרענון הנשימה וסיכוך מיתרי הקול, תרסיס לגרון 

לטיפול והקלה על כאבי גרון וצרידות, תרסיס ומשחה לטיפול 
בנזלת ומניעת יובש באף, תה ותמצית צמחים לשיעול ורענון 

הנשימה, סוכריות ויטמינים ומינרלים, כמוסות ויטמינים 
ומינרלים, תמציות צמחים וברזל ,סירופים טבעיים; כולם נכללים 
בסוג 5.                                                                           
                                                                                    
                                                                                    

        

כ"ח סיון תשע"א - 21230/06/2011



Elderblut

אלדרבלוט
Trade Mark No. 228632 מספר סימן

Application Date 06/04/2010 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: Super Medic (Medic Light) Ltd. שם: סופר מדיק (מדיק לייט) בע"מ

Address: 8 Fliman St. Extra Center, Haifa, 35084, Israel כתובת : רחוב פלימן 8 מרכז קסטרא, חיפה, 35084, ישראל

Identification No.: 512251349מספר זיהוי: 512251349

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: 3 סוג: 3

Perfumes and soaps, tooth pastes and preparations 
for the hair, cr?mes for hair and skin care and 
treatment, cosmetics and toiletry; all included in class 
3.

בשמים וסבונים, משחות שיניים, תכשירים לשיער, קרמים 
לטיפוח העור והשיער, מוצרי קוסמטיקה וטואלטיקה; כולם 

נכללים בסוג 3.                                                               
                      

כ"ח סיון תשע"א - 21330/06/2011



Trade Mark No. 228667 מספר סימן

Application Date 21/03/2010 תאריך הגשה

 Owners

Name: TRIANGLE TYRE CO., LTD.

Address: Weihai, Shandong, People's Republic of China

Identification No.: 54615

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

All kinds of tires; included in class 12. כל הסוגים של הצמיגים; הנכללים בסוג 12.       

כ"ח סיון תשע"א - 21430/06/2011



SYSTIVA

Trade Mark No. 228695 מספר סימן

Application Date 07/04/2010 תאריך הגשה

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

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

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

האנגלי.

 Owners

Name: BASF SE

Address: Carl-Bosch-Strasse 38, Ludwigshafen am 
Rhein, Germany

Identification No.: 67585

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: 31 סוג: 31

Agriculture, horticulture and forestry products as well 
as grains and cereals not included in other classes; 
seeds; foodstuffs for animals; all included in class 31.

מוצרי חקלאות, גננות ויערנות כמו גם תבואה ודגנים שאינם 
נכללים בסוגים אחרים; זרעים; דברי מאכל לחיות; הנכללים 

כולם בסוג 31.                                                                 
                          

כ"ח סיון תשע"א - 21530/06/2011



Trade Mark No. 228813 מספר סימן

Application Date 25/03/2010 תאריך הגשה

 Owners

Name: SPERMVITAL AS

Address: Holsetgaten, N-2317 HAMAR, Norway

Identification No.: 70926

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Webb & Co,Patent Attorneys

Address: 3 Pekeris Street, P.O.B. 2189, Rehovot, 76121, 
Israel

שם: וב ושות', עורכי פטנטים

כתובת : רחוב פקריס 3, ת.ד. 2189, רחובות, 76121, ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 44 סוג: 44

Medical and veterinary servcies for reproductions 
technology; all included in class 44.

שירותים רפואיים ווטרינריים הקשורים בטכנולוגיית הרבייה; 
הנכללים 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)

Norway, 09/12/2009, No. 200912880 נורבגיה, 09/12/2009, מספר 200912880

Class: 44 סוג: 44

כ"ח סיון תשע"א - 21630/06/2011



Trade Mark No. 228814 מספר סימן

Application Date 25/03/2010 תאריך הגשה

 Owners

Name: SPERMVITAL AS

Address: Holsetgaten, N-2317 HAMAR, Norway

Identification No.: 70926

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Webb & Co,Patent Attorneys

Address: 3 Pekeris Street, P.O.B. 2189, Rehovot, 76121, 
Israel

שם: וב ושות', עורכי פטנטים

כתובת : רחוב פקריס 3, ת.ד. 2189, רחובות, 76121, ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 5 סוג: 5

Pharmaceutical and veterinary preparations for use 
in artificial insemination and animals' conception; 
semen for artificial insemination and animals' 
conception; implantable encapsulates containing 
semen; all included in class 5.

תכשירי רוקחות ווטרינריה לשימוש בהזרעה מלאכותית ועיבור 
בעלי חיים, זרע עבור הזרעה מלאכותית ועיבור בעלי חיים, 

קפסולות ניתנות לנשתלה מכילות זרע; 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)

Norway, 09/12/2009, No. 200912880 נורבגיה, 09/12/2009, מספר 200912880

Class: 5 סוג: 5

כ"ח סיון תשע"א - 21730/06/2011



Trade Mark No. 228845 מספר סימן

Application Date 28/03/2010 תאריך הגשה

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

Registration of this mark shall give no right to the 
exclusive use of the combination דור שלם של מקלחונים 
separately, but in the combination of the mark.

רישום סימן זה לא יתן זכות לשימוש ייחודי בצרוף דור שלם של 
מקלחונים בנפרד, אלא בהרכב הסימן.

Ownersבעלים

Name: A.Y.S. Ador Ltd. שם: א.י.ס אדור בע"מ

Address: 9 Eliezer Hazal Street, Rishon Lezion, Israel כתובת : rjuc tkhgzr nzk 9, ראשון לציון, ישראל

Identification No.: 513758334מספר זיהוי: 513758334

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Yosef Gavrieli, Adv.

Address: 76 Ibn Gvirol St., Tel Aviv, 64162, Israel

שם: יוסף גבריאלי, עו"ד

כתובת : רח' אבן גבירול 76, תל אביב, 64162, ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 11 סוג: 11

Bath and shower cubicles; all included in class 11. מקלחונים ואביזרי אמבט; כולם נכללים בסוג 11.                 

כ"ח סיון תשע"א - 21830/06/2011



CHESTRATA

Trade Mark No. 228877 מספר סימן

Application Date 11/04/2010 תאריך הגשה

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

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

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

האנגלי.

 Owners

Name: Amgen Inc.

Address: One Amgen Center Drive, Thousand Oaks, 
California, 91320-1799, U.S.A.

Identification No.: 4896

(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

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 והפרעות 
אונקולוגיות, וסיבוכים הקשורים אליהם; הנכללים כולם בסוג 5.  
                                                                                     

                      

כ"ח סיון תשע"א - 21930/06/2011



SILENT EAGLE

Trade Mark No. 228923 מספר סימן

Application Date 12/04/2010 תאריך הגשה

 Owners

Name: Boeing Management Company

Address: 2201 Seal Beach Boulevard, Seal Beach, 
California, 90740-1515, U.S.A.

Identification No.: 801148

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: 12 סוג: 12

Aircraft, aircraft parts, excluding tires; all included in 
Class 12.

מטוסים, חלקי מטוסים, למעט צמיגים; הכל כלול 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)

U.S.A., 04/11/2009, No. 77/864,834 ארה"ב, 04/11/2009, מספר 77/864,834

Class: 12 סוג: 12

Aircraft; all included in Class 12. מטוסים; הכל כלול בסוג 12.                     

כ"ח סיון תשע"א - 22030/06/2011



Trade Mark No. 229043 מספר סימן

Application Date 16/04/2010 תאריך הגשה

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

Registration of this mark shall give no right to the 
exclusive use of the word SUPER, but in the 
combination of the mark.

 ,SUPER רישום סימן זה לא יתן זכות לשימוש ייחודי במילה
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.

Ownersבעלים

Name: Avnei Sela Import and Marketing Building 
Supplies Ltd.

שם: אבני סלע יבוא ושיווק מוצרי בניה בע"מ

Address: Rehov Hata'assiya 5, Talpiot, P.O.B. 53227, 
Jerusalem, 91523, Israel

כתובת : מרכז בליליוס, רחוב התעשיה 5, תלפיות, ת.ד. 53227, 
ירושלים, 91523, ישראל

Identification No.: 511744450מספר זיהוי: 511744450

חברה פרטית מוגבלת

Name: Tuboul Building Supplies (1990) Ltd. שם: טובול חומרי בנין (1990) בע"מ

Address: Rehov Hata'assiya 5, Talpiot, P.O.B. 53227, 
Jerusalem, 91523, Israel

כתובת : מרכז בליליוס, רחוב התעשיה 5, תלפיות, ת.ד. 53227, 
ירושלים, 91523, ישראל

Identification No.: 511529414מספר זיהוי: 511529414

חברה פרטית מוגבלת

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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 22 סוג: 22

Ropes, string, nets, tents, awnings, tarpaulins, sails, 
sacks and bags (not included in other classes); 
padding and stuffing materials (except of rubber or 
plastics); raw fiborous textile materials; all included in 
class 22

חבלים, חוטים, רשתות, אוהלים, יריעות, טרפולין, מפרשים, 
שקים ותיקים (שאינם כלולים בסוגים אחרים); חומרי ריפוד 

ומילוי (למעט גומי או פלסטיק); חומרי טקסטיל סיביים גולמיים; 
הנכללים כולם בסוג 22                                                     

                      

כ"ח סיון תשע"א - 22130/06/2011



Trade Mark No. 229044 מספר סימן

Application Date 16/04/2010 תאריך הגשה

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

Registration of this mark shall give no right to the 
exclusive use of the word SUPER, but in the 
combination of the mark.

 ,SUPER רישום סימן זה לא יתן זכות לשימוש ייחודי במילה
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.

Ownersבעלים

Name: Avnei Sela Import and Marketing Building 
Supplies Ltd.

שם: אבני סלע יבוא ושיווק מוצרי בניה בע"מ

Address: Rehov Hata'assiya 5, Talpiot, P.O.B. 53227, 
Jerusalem, 91523, Israel

כתובת : מרכז בליליוס, רחוב התעשיה 5, תלפיות, ת.ד. 53227, 
ירושלים, 91523, ישראל

Identification No.: 511744450מספר זיהוי: 511744450

חברה פרטית מוגבלת

Name: Tuboul Building Supplies (1990) Ltd. שם: טובול חומרי בנין (1990) בע"מ

Address: Rehov Hata'assiya 5, Talpiot, P.O.B. 53227, 
Jerusalem, 91523, Israel

כתובת : מרכז בליליוס, רחוב התעשיה 5, תלפיות, ת.ד. 53227, 
ירושלים, 91523, ישראל

Identification No.: 511529414מספר זיהוי: 511529414

חברה פרטית מוגבלת

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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 6 סוג: 6

Common metals and their alloys; metal building 
materials; non-electric cables and wires of common 
metal; ironmongery, small items of metal hardware; 
pipes and tubes of metal; goods of common metal 
not included in other classes; ores; all included in 
class 6

מתכות פשוטות וסגסוגותיהן; חומרי בניה ממתכת; כבלים ותייל 
לא חשמליים העשויים ממתכת פשוטה; מוצרי ברזל, פריטים 
קטנים של מוצרי מתכת; צנורות ואבובים ממתכת; סחורות 

ממתכת פשוטה שאינן נכללות בסוגים אחרים; עופרות מתכת; 
הנכללים כולם בסוג 6                                                       

    

כ"ח סיון תשע"א - 22230/06/2011



Trade Mark No. 229045 מספר סימן

Application Date 16/04/2010 תאריך הגשה

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

Registration of this mark shall give no right to the 
exclusive use of the word SUPER, but in the 
combination of the mark.

 ,SUPER רישום סימן זה לא יתן זכות לשימוש ייחודי במילה
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.

Ownersבעלים

Name: Avnei Sela Import and Marketing Building 
Supplies Ltd.

שם: אבני סלע יבוא ושיווק מוצרי בניה בע"מ

Address: Rehov Hata'assiya 5, Talpiot, P.O.B. 53227, 
Jerusalem, 91523, Israel

כתובת : מרכז בליליוס, רחוב התעשיה 5, תלפיות, ת.ד. 53227, 
ירושלים, 91523, ישראל

Identification No.: 511744450מספר זיהוי: 511744450

חברה פרטית מוגבלת

Name: Tuboul Building Supplies (1990) Ltd. שם: טובול חומרי בנין (1990) בע"מ

Address: Rehov Hata'assiya 5, Talpiot, P.O.B. 53227, 
Jerusalem, 91523, Israel

כתובת : מרכז בליליוס, רחוב התעשיה 5, תלפיות, ת.ד. 53227, 
ירושלים, 91523, ישראל

Identification No.: 511529414מספר זיהוי: 511529414

חברה פרטית מוגבלת

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

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; all included in class 19

חומרי בנין (לא מתכתיים); צינורות קשיחים אל מתכתיים 
לבניה; אספלט, זפת וחמר; בניינים ניידים שאינם מתכתיים; 

מצבות שאינן ממתכת; הנכללים כולם בסוג 19                       
                                                                    

כ"ח סיון תשע"א - 22330/06/2011



Trade Mark No. 229046 מספר סימן

Application Date 16/04/2010 תאריך הגשה

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

Registration of this mark shall give no right to the 
exclusive use of the word SUPER, but in the 
combination of the mark.

 ,SUPER רישום סימן זה לא יתן זכות לשימוש ייחודי במילה
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.

Ownersבעלים

Name: Avnei Sela Import and Marketing Building 
Supplies Ltd.

שם: אבני סלע יבוא ושיווק מוצרי בניה בע"מ

Address: Rehov Hata'assiya 5, Talpiot, P.O.B. 53227, 
Jerusalem, 91523, Israel

כתובת : מרכז בליליוס, רחוב התעשיה 5, תלפיות, ת.ד. 53227, 
ירושלים, 91523, ישראל

Identification No.: 511744450מספר זיהוי: 511744450

חברה פרטית מוגבלת

Name: Tuboul Building Supplies (1990) Ltd. שם: טובול חומרי בנין (1990) בע"מ

Address: Rehov Hata'assiya 5, Talpiot, P.O.B. 53227, 
Jerusalem, 91523, Israel

כתובת : מרכז בליליוס, רחוב התעשיה 5, תלפיות, ת.ד. 53227, 
ירושלים, 91523, ישראל

Identification No.: 511529414מספר זיהוי: 511529414

חברה פרטית מוגבלת

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

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

התקנים למאור, לחימום, להפקת אדים, לבישול, לקירור, 
לייבוש, לאוורור, לאספקת מים ולמטרות סניטריות ; הנכללים 
כולם בסוג 11                                                                 

              

כ"ח סיון תשע"א - 22430/06/2011



Trade Mark No. 229047 מספר סימן

Application Date 16/04/2010 תאריך הגשה

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

Registration of this mark shall give no right to the 
exclusive use of the word SUPER, but in the 
combination of the mark.

 ,SUPER רישום סימן זה לא יתן זכות לשימוש ייחודי במילה
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.

Ownersבעלים

Name: Avnei Sela Import and Marketing Building 
Supplies Ltd.

שם: אבני סלע יבוא ושיווק מוצרי בניה בע"מ

Address: Rehov Hata'assiya 5, Talpiot, P.O.B. 53227, 
Jerusalem, 91523, Israel

כתובת : מרכז בליליוס, רחוב התעשיה 5, תלפיות, ת.ד. 53227, 
ירושלים, 91523, ישראל

Identification No.: 511744450מספר זיהוי: 511744450

חברה פרטית מוגבלת

Name: Tuboul Building Supplies (1990) Ltd. שם: טובול חומרי בנין (1990) בע"מ

Address: Rehov Hata'assiya 5, Talpiot, P.O.B. 53227, 
Jerusalem, 91523, Israel

כתובת : מרכז בליליוס, רחוב התעשיה 5, תלפיות, ת.ד. 53227, 
ירושלים, 91523, ישראל

Identification No.: 511529414מספר זיהוי: 511529414

חברה פרטית מוגבלת

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

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 

מחושלים לשימוש בייצור; חומרי אטימה, סתימה ובידוד; 
צינורות גמישים שאינם ממתכת; הנכללים כולם בסוג 17         
                                                                                    

              

כ"ח סיון תשע"א - 22530/06/2011



Trade Mark No. 229048 מספר סימן

Application Date 16/04/2010 תאריך הגשה

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

Registration of this mark shall give no right to the 
exclusive use of the word SUPER, but in the 
combination of the mark.

 ,SUPER רישום סימן זה לא יתן זכות לשימוש ייחודי במילה
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.

Ownersבעלים

Name: Avnei Sela Import and Marketing Building 
Supplies Ltd.

שם: אבני סלע יבוא ושיווק מוצרי בניה בע"מ

Address: Rehov Hata'assiya 5, Talpiot, P.O.B. 53227, 
Jerusalem, 91523, Israel

כתובת : מרכז בליליוס, רחוב התעשיה 5, תלפיות, ת.ד. 53227, 
ירושלים, 91523, ישראל

Identification No.: 511744450מספר זיהוי: 511744450

חברה פרטית מוגבלת

Name: Tuboul Building Supplies (1990) Ltd. שם: טובול חומרי בנין (1990) בע"מ

Address: Rehov Hata'assiya 5, Talpiot, P.O.B. 53227, 
Jerusalem, 91523, Israel

כתובת : מרכז בליליוס, רחוב התעשיה 5, תלפיות, ת.ד. 53227, 
ירושלים, 91523, ישראל

Identification No.: 511529414מספר זיהוי: 511529414

חברה פרטית מוגבלת

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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 8 סוג: 8

Hand tools and implements (hand operated); cutlery; 
razors ; all included in class 8

כלי עבודה ומכשירי עבודה ידניים (המופעלים ידנית); סכו"ם; 
תערים ; הנכללים כולם בסוג 8   

כ"ח סיון תשע"א - 22630/06/2011



EDMOND DE ROTHSCHILD

Trade Mark No. 229112 מספר סימן

Application Date 18/04/2010 תאריך הגשה

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

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

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

האנגלי.

 Owners

Name: HOLDING BENJAMIN ET EDMOND DE 
ROTHSCHILD, PREGNY SA

Address: Pregny-Chambesy, Switzerland

Identification No.: 43432

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

Direct mail advertising (leaflets, prospectuses, 
printed matter, samples); newspaper subscriptions 
(Arranging __ ) for others; business management 
and organisation consultancy; bookkeeping; 
document reproduction; employment agencies; 
management of computerized files; organization of 
exhibitions for commercial or advertising purposes; 
on-line advertising on a computer network; rental of 
advertising time on communication media; 
publication of publicity texts; rental of advertising 
space; dissemination of advertising matter; public 
relations; all included in class 35.

פרסום בדיוור ישיר (עלונים, פרוספקטים, דברי דפוס, 
דוגמאות); מינויים לעיתון (הסדרת - ) לאחרים; יעוץ לגבי ניהול 

וארגון עסק; הנהלת חשבונות; שכפול מסמכים; סוכנויות 
תעסוקה; ניהול של קבצים ממוחשבים; ארגון של תערוכות 
למטרות מסחריות או פרסומיות; פרסום מקוון על גבי רשת 

מחשבים; השכרת זמן פרסום על מדיית תקשורת; הוצאה לאור 
של טקסטים של פרסום; השכרת מקום פרסום; הפצת דברי 
פרסום; יחסי ציבור; 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)

France, 29/12/2009, No. 093701735 צרפת, 29/12/2009, מספר 093701735

Class: 35 סוג: 35

כ"ח סיון תשע"א - 22730/06/2011



EDMOND DE ROTHSCHILD

Trade Mark No. 229115 מספר סימן

Application Date 18/04/2010 תאריך הגשה

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

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

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

האנגלי.

 Owners

Name: HOLDING BENJAMIN ET EDMOND DE 
ROTHSCHILD, PREGNY SA

Address: Pregny-Chambesy, Switzerland

Identification No.: 43432

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

Insurance underwriting; banking; real estate 
business; savings banks; home banking; issuing of 
travellers' checks or credit cards; real estate 
appraisal; real estate management; financing 
services; financial analysis; mutual funds or capital 
investments; financial consultancy; financial 
evaluation (insurance, banking, real estate); capital 
investments; all included in class 36.

חיתום ביטוח; בנקאות; עסקי נדל"ן; בנקי חיסכון; בנקאות 
ביתית; הנפקת המחאות נוסעים או כרטיסי אשראי; הערכת 

נדל"ן; ניהול נדל"ן; שירותי מימון; ניתוח פיננסי; קרנות נאמנות 
או השקעות הון; יעוץ פיננסי; אומדן פיננסי (ביטוח, בנקאות, 

נדל"ן); השקעות הון; הנכללים כולם 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)

France, 29/12/2009, No. 093701735 צרפת, 29/12/2009, מספר 093701735

Class: 36 סוג: 36

כ"ח סיון תשע"א - 22830/06/2011



EDMOND DE ROTHSCHILD

Trade Mark No. 229116 מספר סימן

Application Date 18/04/2010 תאריך הגשה

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

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

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

האנגלי.

 Owners

Name: HOLDING BENJAMIN ET EDMOND DE 
ROTHSCHILD, PREGNY SA

Address: Pregny-Chambesy, Switzerland

Identification No.: 43432

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: 38 סוג: 38

Telecommunication; information about 
telecommunication; communications by computer 
terminals or fiber (fibre) optic networks; radio 
broadcasting or communications by telephone; 
cellular telephone communication services; providing 
user access to a global computer network [service 
providers]; electronic bulletin board services 
(telecommunications services); providing 
telecommunications connections to a global 
computer network; news agencies; rental of 
telecommunication equipment; radio or television 
broadcasting; teleconferencing services; electronic 
mail services; rental of' access time to global 
computer networks; all included in class 38.

תקשורת רחק; מידע לגבי תקשורת רחק; תקשורת על ידי 
מסופי מחשב או רשתות סיבים (פייבר) אופטיים; שידור ברדיו 
או תקשורות על ידי טלפון; שירותי תקשורת טלפונים סלולריים; 

אספקת גישת משתמש לרשת מחשבים גלובלית [ספקי 
שירותים]; שירותי לוח מודעות אלקטרוני (שירותי תקשורות 

רחק); אספקת חיבורי תקשורות רחק לרשת מחשבים גלובלית; 
סוכנויות חדשות; השכרת ציוד תקשורת רחק; שידור ברדיו או 
בטלוויזיה; שירותי ניהול ועידת-רחק; שירותי דואר אלקטרוני; 
השכרת זמן גישה לרשתות מחשב גלובליות; 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)

France, 29/12/2009, No. 093701735 צרפת, 29/12/2009, מספר 093701735

Class: 38 סוג: 38

כ"ח סיון תשע"א - 22930/06/2011



EDMOND DE ROTHSCHILD

Trade Mark No. 229117 מספר סימן

Application Date 18/04/2010 תאריך הגשה

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

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

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

האנגלי.

 Owners

Name: HOLDING BENJAMIN ET EDMOND DE 
ROTHSCHILD, PREGNY SA

Address: Pregny-Chambesy, Switzerland

Identification No.: 43432

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: 41 סוג: 41

Teaching and training in the field of finance; 
entertainment or education information; recreation 
facilities (providing _); publication of books; lending 
libraries; animal training; videotape film production; 
rental of motion pictures; rental of sound recordings; 
rental of video cassette recorders or radio and 
television sets; rental of show scenery; videotape 
editing; photography services; organization of 
competitions (education or entertainment); arranging 
and conducting of colloquiums conferences or 
congresses; organization of exhibitions for cultural or 
educational purposes; booking of seats for shows; 
game services provided on-line from a computer 
network; gaming; publication of electronic books and 
journals on-line; electronic desktop publishing; all 
included in class 41.

הוראה ואימון בתחום הכספים; מידע בידורי או חינוכי; מתקני 
בילוי (אספקת -); הוצאה לאור של ספרים; ספריות השאלה; 
אימון חיות; הפקת סרטי קלטת וידיאו; השכרת סרטי קולנוע; 
השכרת הקלטות קול; השכרת מכשירי וידיאו או מקלטי רדיו 
וטלוויזיה; השכרת תפאורת הצגה; עריכת קלטות וידיאו; 

שירותי צילום; ארגון תחרויות (חינוך או בידור); סידור ועריכה 
של קולוקוויומים כנסים או קונגרסים; ארגון תערוכות למטרות 
תרבות או חינוך; הזמנת מושבים מראש למופעים; שירותי 
משחק המסופקים בצורה מקוונת מרשת מחשבים; משחקי 
מזל; הוצאה לאור של ספרים וכתבי-עת אלקטרוניים בצורה 

מקוונת; הוצאה לאור שולחנית אלקטרונית; 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, 29/12/2009, No. 093701735 צרפת, 29/12/2009, מספר 093701735

Class: 41 סוג: 41

כ"ח סיון תשע"א - 23030/06/2011



Trade Mark No. 229171 מספר סימן

Application Date 21/04/2010 תאריך הגשה

 Owners

Name: S.A. F-LLI GALLI, CAMIS & STOCK

Address: Viale ten Col. giuseeppe galli CH-6830, Chiasso 
-3, Switzerland

Identification No.: 1881

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: 33 סוג: 33

Vodkaand espresso based liquors; included in Class 
33.

ליקרי וודקה המבוססים על אספרסו; הנכללים בסוג 33.           
  

כ"ח סיון תשע"א - 23130/06/2011



Trade Mark No. 229177 מספר סימן

Application Date 11/04/2010 תאריך הגשה

 Owners

Name: ITO KOKI CO., LTD 

Address: 10-4 Hakodono-cho Higashiosaka-shi, Osaka 
579-8083, Japan

Identification No.: 70949

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: 7 סוג: 7

Pressure regulators (parts of machines), carburetors 
for LP gas; all included in class 7.

וסתי לחץ (חלקים של מכונות), קרבורטורים עבור גז LP; כולם 
כלולים 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)

Japan, 07/04/2010 יפן, 07/04/2010

Class: 7 סוג: 7

כ"ח סיון תשע"א - 23230/06/2011



LACTEL

Trade Mark No. 229179 מספר סימן

Application Date 21/04/2010 תאריך הגשה

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

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

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

האנגלי.

 Owners

Name: Claudel Roustang Galac

Address: 33, Avenue du Maine Tour Maine 
Montparnasse, Paris, 75015, France

Identification No.: 801168

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: 29 סוג: 29

Meat, fish, poultry and game; meat extracts; 
preserved, frozen, dried and
cooked fruits and vegetables; jellies, jams, 
marmalades, compotes,   milk and milk
products; food preparations and cooked dishes made 
from milk and milk products;
Soya milk; edible oils and fats; milk beverages (milk 
predominating),

בשר, דגים, עוף ובשר ציד; תמציות בשר; פירות וירקות 
משומרים, קפואים, מיובשים ומבושלים; מקפאים, ריבות, 
מרמלדות, לפתנים, חלב ומוצרי חלב; תכשירי מזון ומנות 
מבושלות העשויים מחלב ומוצרי חלב; חלב סויה; שמנים 

ושומנים אכילים; משקאות חלב (עשויים ברובם מחלב).           
                                                                                    

                              

כ"ח סיון תשע"א - 23330/06/2011



LACTEL

Trade Mark No. 229180 מספר סימן

Application Date 21/04/2010 תאריך הגשה

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

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

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

האנגלי.

 Owners

Name: Claudel Roustang Galac

Address: 33, Avenue du Maine Tour Maine 
Montparnasse, Paris, 75015, France

Identification No.: 801168

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: 30 סוג: 30

Coffee, tea, cocoa, sugar, rice, tapioca, sago, flour 
and preparations made from
cereals, bread, pastry and confectionery, ices; honey, 
treacle; yeast, baking-powder;
salt; ice

קפה, תה, קקאו, סוכר, אורז, טפיוקה, סגו, קמח ותכשירים 
העשויים מדגנים, לחם, מאפים ודברי מתיקה, זיגוגים; דבש, 

מולסה; שמרים, אבקת אפיה; מלח; קרח                               
                                              

כ"ח סיון תשע"א - 23430/06/2011



LACTEL

Trade Mark No. 229184 מספר סימן

Application Date 21/04/2010 תאריך הגשה

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

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

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

האנגלי.

 Owners

Name: Claudel Roustang Galac

Address: 33, Avenue du Maine Tour Maine 
Montparnasse, Paris, 75015, France

Identification No.: 801168

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: 5 סוג: 5

Dietetic substances, beverages, and foods adapted 
for medical  use; foods, beverages, milk and milk 
products for babies

חומרים דיאטטים, משקאות ומזון המותאמים לשימוש רפואי; 
מזון, משקאות, חלב ומוצרי חלב לתינוקות.                           

                                

כ"ח סיון תשע"א - 23530/06/2011



Trade Mark No. 229210 מספר סימן

Application Date 21/04/2010 תאריך הגשה

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 1 סוג: 1

Chemicals used in industry, science and 
photography, as well as in agriculture, horticulture 
and forestry; unprocessed artificial resins, 
unprocessed plastics; manures; fire extinguishing 
compositions; tempering and soldering preparations; 
chemical substances for preserving foodstuffs; 
tanning substances; adhesives used in industry; 
chemicals used in industry, science and photography, 
in particular photographic film, photographic paper 
and processing chemicals for them, photographic 
sensitized materials using inorganic substances 
(including silver halide) or organic substances 
(including diazo compounds) and processing 
chemicals for them, materials for recording image 
using change of electric charge, or of physical or 
chemical property, of organic or inorganic substances 
by exposure to light or other radiation energy 
(including materials for photomechanical process or 
printing using such materials for recording image), 
and processing chemicals and toners for them, 
materials for photomechanical process or printing 
and processing chemicals for them, intensifying 
screen for radiography, materials for detecting 
radiation information using stimulable phosphor, 
materials for chemical, physicochemical or optical 
analysis of blood, materials for analysis by 
electrophoresis, membrane filter, photoresist, 
absorbing agent for infrared ray, pressure sensitive 
recording materials and thermosensitive recording 
materials (including thermosensitive recording film 
and light fixable thermosensitive film), industrial 
chemicals, materials for measuring light, color, 
optical density, pressure and radiation dose; 
unprocessed artificial resins, unprocessed plastics; 
adhesives used in industry; all included in class 1.

כימיקלים לשימוש בתעשייה, מדע וצילום, כמו גם בחקלאות, 
גננות ויערנות; שרפים מלאכותיים שאינם מעובדים, פלסטיק 

שאינו מעובד; דשנים; הרכבי כיבוי אש; תכשירי חיסום 
והלחמה; חומרים כימיקלים לשמירת דברי מזון; חומרי שיזוף; 
דבקים לשימוש בתעשייה; כימיקלים לשימוש בתעשייה, מדע 
וצילום, במיוחד סרט צילום, נייר צילום וכימיקלי הכנה עבורם, 
חומרים רגישים לצילום בעזרת חומרים לא אורגניים (הכוללים 
הליד כסף) או חומרים אורגנים (הכוללים תרכובות דיאזו) 

וכימיקלי עיבוד עבורם, חומרים להקלטת דמות בעזרת שינוי של 
מתח חשמלי, פיזי או תכונה כימיקלית, של חומר אורגני או 

שאינו אורגני באמצעות חשיפה לאור או אנרגיית קרינה אחרת 
(הכוללים חומרים לעיבוד פוטומכני או הדפסה בעזרת חומרים 
כאלה להקלטת דמות), וכימיקלי עיבוד וטונרים עבורם, חומרים 
לעיבוד פוטומכני או צילום ועיבוד כימקלים או הדפסה ועיבוד 
של כימיקלים עבורם, מסך הגברה לרדיוגרפיה, חומרים לגילוי 

מידע על קרינה באמצעות זרחן מומרץ, חומרים לאבחון 
כימיקלי, פיזיוכימיקלי או אופטיקלי של הדם, חומרי לאבחון 

באמצעות אלקטרופוריזה, מסנן רקמות, פולימר נוזלי רגיש-אור 
אשר הופך להיות בלתי מסיס לאחר חשיפתו לאור, חומרים 
לאבחון כימי, פיזקוכימי או אופטי של הדם, חומרים לאבחון 

באמצעות אלקטרופוריזה, סינון רקמות, פולימר נוזלי רגיש-אור 
אשר הופך להיות בלתי מסיס לאחר חשיפתו לאור, חומר סופג 
לקרן אינפרא אדום, חומרים מקליטים רגישים ללחץ וחומרים 
מקליטים רגישות חום (הכוללים סרט הקלטה רגיש חום וסרט 
רגיש חום קל וניתן לסידור), כימיקלים תעשייתיים, חומרים 

למדידת אור, צבע, צפיפות אופטית, לחץ ומנת קרינה; שרפים 
מלאכותיים שאינם מעובדים, פלסטיק שאינו מעובד; דבקים 

לשימוש בתעשייה; הנכללים כולם בסוג 1.                             
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    

                                  

כ"ח סיון תשע"א - 23630/06/2011



Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

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

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

האנגלי.

 Owners

Name: FUJIFILM Corporation

Address: 26-30, Nishiazabu 2-chome, Minato-ku, Tokyo, 
Japan

Identification No.: 65348

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

כ"ח סיון תשע"א - 23730/06/2011



Trade Mark No. 229211 מספר סימן

Application Date 21/04/2010 תאריך הגשה

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

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

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

האנגלי.

 Owners

Name: FUJIFILM Corporation

Address: 26-30, Nishiazabu 2-chome, Minato-ku, Tokyo, 
Japan

Identification No.: 65348

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: 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; paper and goods made from paper including, 
in particular copying papers including carbonless 
copying paper, thermosensitive recording papers, 
photographs and printed matter; stationery including 
transparency for overhead projector and adhesives 
for stationery; office requisites; instructional and 
teaching material; all included in class 16.

נייר, קרטון וסחורות העשויים מחומרים אלה, שאינם נכללים 
בסוגים אחרים; חומר מודפס; חומר כריכת ספרים; תצלומים; 
מכשירי כתיבה; דבקים לשימוש מכשירי כתיבה או לשימוש 
ביתי; חומרי אמנים; מברשות צבע; מכונות כתיבה ואביזרי 

משרד (למעט רהיטים); חומרי הוראה ולמידה (למעט התקנים); 
חומרי פלסטיק לאריזה (שאינם נכללים בסוגים אחרים); תבנית 
מדפסות; בלוקי מדפסת; נייר וסחורות העשויות מנייר הכוללות, 

במיוחד נייר העתקה הכולל נייר העתקה ללא פחם, נייר 
הקלטה רגיש לחום, תצלומים וחומר מודפס; מכשירי כתיבה 
הכוללים שקופיות למקרן עילי ודבקים למכשירי כתיבה; אביזרי 
משרד; חומר הוראתי ולימודי;  הנכללים כולם בסוג 16.           
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    

                                                        

כ"ח סיון תשע"א - 23830/06/2011



Trade Mark No. 229225 מספר סימן

Application Date 12/04/2010 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: Elad Yehoshua  שם: אלעד יהושע

Address: 30 Cabbirim St, Haifa, Israel כתובת : רח' כבירים 30, חיפה, ישראל

Identification No.: 026666289מספר זיהוי: 026666289

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Amnon M. Sheeloh, Adv.

Address: 38 Hanarkisim St., Kiryat Tivon, 36073, Israel

שם: אמנון מ' שילה, עו"ד

כתובת : רח' הנרקיסים 38, קרית טבעון, 36073, ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 43 סוג: 43

Cafe, restaurant; all included in class 43. בית קפה, מסעדה; הנכללים כולם בסוג 43.             

כ"ח סיון תשע"א - 23930/06/2011



S7 - 1500

Trade Mark No. 229233 מספר סימן

Application Date 22/04/2010 תאריך הגשה

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

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

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

האנגלי.

 Owners

Name: Siemens Aktiengesellschaft

Address: Munchen, Germany

Identification No.: 2707

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: 42 סוג: 42

Design and development of electronic devices, 
computer hardware and software; all included in 
class 42.

עיצוב ופיתוח של מכשירים אלקטרוניים, חומרה ותוכנת מחשב; 
הנכללים כולם בסוג 42.                                                     

  

כ"ח סיון תשע"א - 24030/06/2011



S7 - 1500

Trade Mark No. 229234 מספר סימן

Application Date 22/04/2010 תאריך הגשה

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

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

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

האנגלי.

 Owners

Name: Siemens Aktiengesellschaft

Address: Munchen, Germany

Identification No.: 2707

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: 37 סוג: 37

Repair, maintenance and installation of electric and 
electronic components; all included in class 37.

תיקון, תחזוקה והתקנה של מרכיבים חשמליים ואלקטרוניים; 
הנכללים כולם בסוג 37.                                                     

  

כ"ח סיון תשע"א - 24130/06/2011



NATURALVIA

נטורלויה
Trade Mark No. 229250 מספר סימן

Application Date 25/04/2010 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: SUCRAZIT LTD. שם: סוכרזית בע"מ

Address: Sderot Hatsionut 28, Tel Aviv 62503, Israel כתובת : שדרות הציונות 28, תל אביב-יפו, 62503, ישראל

Identification No.: 512656018מספר זיהוי: 512656018

חברה פרטית

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: 1 סוג: 1

Artificial table sweetener; included in Class 1. ממתיק שולחני מלאכותי; הנכלל בסוג 1.                           

כ"ח סיון תשע"א - 24230/06/2011



NATURAVIA

נטורויה
Trade Mark No. 229252 מספר סימן

Application Date 25/04/2010 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: SUCRAZIT LTD. שם: סוכרזית בע"מ

Address: Sderot Hatsionut 28, Tel Aviv 62503, Israel כתובת : שדרות הציונות 28, תל אביב-יפו, 62503, ישראל

Identification No.: 512656018מספר זיהוי: 512656018

חברה פרטית

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: 1 סוג: 1

Artificial table sweetener; included in Class 1. ממתיק שולחני מלאכותי, הנכלל בסוג 1.                           

כ"ח סיון תשע"א - 24330/06/2011



Trade Mark No. 229281 מספר סימן

Application Date 26/04/2010 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: SUCRAZIT LTD. שם: סוכרזית בע"מ

Address: Sderot Hatsionut 28, Tel Aviv 62503, Israel כתובת : שדרות הציונות 28, תל אביב-יפו, 62503, ישראל

Identification No.: 512656018מספר זיהוי: 512656018

חברה פרטית

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: 30 סוג: 30

Sugar, included in Class 30 סוכר, הנכלל בסוג 30                 

כ"ח סיון תשע"א - 24430/06/2011



Trade Mark No. 229282 מספר סימן

Application Date 26/04/2010 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: SUCRAZIT LTD. שם: סוכרזית בע"מ

Address: Sderot Hatsionut 28, Tel Aviv 62503, Israel כתובת : שדרות הציונות 28, תל אביב-יפו, 62503, ישראל

Identification No.: 512656018מספר זיהוי: 512656018

חברה פרטית

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: 30 סוג: 30

Sugar, included in Class 30 סוכר, הנכלל בסוג 30                 

כ"ח סיון תשע"א - 24530/06/2011



Trade Mark No. 229283 מספר סימן

Application Date 26/04/2010 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: SUCRAZIT LTD. שם: סוכרזית בע"מ

Address: Sderot Hatsionut 28, Tel Aviv 62503, Israel כתובת : שדרות הציונות 28, תל אביב-יפו, 62503, ישראל

Identification No.: 512656018מספר זיהוי: 512656018

חברה פרטית

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: 1 סוג: 1

Artificial table sweetener, included in Class 1 ממתיק שולחני מלאכותי, הנכלל בסוג 1                           

כ"ח סיון תשע"א - 24630/06/2011



Trade Mark No. 229284 מספר סימן

Application Date 26/04/2010 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: SUCRAZIT LTD. שם: סוכרזית בע"מ

Address: Sderot Hatsionut 28, Tel Aviv 62503, Israel כתובת : שדרות הציונות 28, תל אביב-יפו, 62503, ישראל

Identification No.: 512656018מספר זיהוי: 512656018

חברה פרטית

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: 1 סוג: 1

Artificial table sweetener, included in Class 1 ממתיק שולחני מלאכותי, הנכלל בסוג 1                           

כ"ח סיון תשע"א - 24730/06/2011



KASPERSKY

Trade Mark No. 229329 מספר סימן

Application Date 27/04/2010 תאריך הגשה

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

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

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

האנגלי.

 Owners

Name: Kaspersky Lab, ZAO

Address: 1/10, 1st Volokolamsky proezd, Moscow, 
123060, Russian Federation

Identification No.: 801189

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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 42 סוג: 42

Design, development and consultancy services 
relating to computer software; computer 
programming; installation, updating and maintenance 
of computer software and computer programs; 
recovery of computer data; all included in Class 42

שירותי עיצוב, פיתוח וייעוץ הקשורים לתוכנות מחשב; שירותי 
תיכנות מחשבים: התקנה, עדכון ותחזוקה של תוכנת מחשב 
ותוכנות מחשב; שירותי שחזור של נתונים במחשב; הנכללים 
כולם בסוג 42                                                                 

                                                            

כ"ח סיון תשע"א - 24830/06/2011



Trade Mark No. 229340 מספר סימן

Application Date 27/04/2010 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: Bayit Balev Ltd. שם: בית בלב בע"מ

Address: 8 Hamanofim Str, HERRZELIYA, 46725, Israel כתובת : המנופים 8 הרצליה, הרצליה, 46725, ישראל

Identification No.: 511564510מספר זיהוי: 511564510

 511564510

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: 45 סוג: 45

Personal and social services, welfare services; all 
included in class 45.       

שירותים אישיים וחברתיים, שירותים סוציאלים, שירותי סעד; 
הנכללים כולם בסוג 45.

כ"ח סיון תשע"א - 24930/06/2011



Trade Mark No. 229347 מספר סימן

Application Date 19/04/2010 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: Amir Haberfeld שם: אמיר הברפלד

Address: Kfar Monash, Israel כתובת : כפר מונאש, ישראל

Identification No.: 22422534מספר זיהוי: 22422534

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Lapidot & Lapidot, Adv.

Address: 8 Hagiborim, Binyamina, 30500, Israel

שם: לפידות את לפידות, עו"ד

כתובת : הגיבורים 8, בנימינה, 30500, ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 25 סוג: 25

Underwear items for women, shirts, hats, and all 
goods included in class 25; all included in class 25.

הלבשה תחתונה לנשים, חולצות, כובעים וכל הסחורות 
הנכללות בסוג זה; הנכללים כולם בסוג 25.                           

        

כ"ח סיון תשע"א - 25030/06/2011



La Violet- The Pathway To balance And Well-Being

דרך הסגולה- חיים בעוצמת הבחירה
Trade Mark No. 229355 מספר סימן

Application Date 19/04/2010 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: Mika Almagor שם: מיקה אלמגור

Address: Reut, Israel כתובת : רעות, ישראל

Identification No.: 57258451מספר זיהוי: 57258451

Name: Goni Almagor שם: גוני אלמגור

Address: 26 Rothchild Street, Kfar Saba, Israel כתובת : רוטשילד 26, כפר סבא, ישראל

Identification No.: 59097709מספר זיהוי: 59097709

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 45 סוג: 45

Spirtual treatment; included in class 45. טיפול רוחני; הנכלל בסוג 45.                             

כ"ח סיון תשע"א - 25130/06/2011



Trade Mark No. 229358 מספר סימן

Application Date 27/04/2010 תאריך הגשה

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

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

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

האנגלי.

 Owners

Name: FUTURIS S.P.A.

Address: Via Montefeltro, 4, Milan, 20156, Italy

Identification No.: 800688

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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 40 סוג: 40

Electric energy production; all included in class 40. ייצור אנרגיה חשמלית; 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)

Italy, 17/02/2010, No. MI2010C 001567 MI2010C 001567 איטליה, 17/02/2010, מספר

Class: 40 סוג: 40

כ"ח סיון תשע"א - 25230/06/2011



Trade Mark No. 229359 מספר סימן

Application Date 27/04/2010 תאריך הגשה

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

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

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

האנגלי.

 Owners

Name: FUTURIS S.P.A.

Address: Via Montefeltro, 4, Milan, 20156, Italy

Identification No.: 800688

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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 39 סוג: 39

Electric energy distribution; electric energy supply; all 
included in class 39.

הפצת אנרגיה חשמלית; הספקת אנרגיה חשמלית; הנכללים 
כולם 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)

Italy, 17/02/2010, No. MI2010C 001567 MI2010C 001567 איטליה, 17/02/2010, מספר

Class: 39 סוג: 39

כ"ח סיון תשע"א - 25330/06/2011



Trade Mark No. 229364 מספר סימן

Application Date 27/04/2010 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: Bayit Balev Ltd. שם: בית בלב בע"מ

Address: 8 Hamanofim Str, HERRZELIYA, 46725, Israel כתובת : המנופים 8 הרצליה, הרצליה, 46725, ישראל

Identification No.: 511564510מספר זיהוי: 511564510

 511564510

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: 44 סוג: 44

Medical services; hygienic care ; nursing services; all 
included in class 44.

שירותים רפואיים; טיפולים היגיינים; שירותי סיעוד; הנכללים 
כולם בסוג 44.               

כ"ח סיון תשע"א - 25430/06/2011



Trade Mark No. 229367 מספר סימן

Application Date 25/04/2010 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: Ethosia Ltd. שם: אתוסיה בע"מ

Address: 72 Pinhas Rozen St., Tel Aviv, 69512, Israel כתובת : רח' פנחס רוזן 72, תל אביב, 69512, ישראל

Identification No.: 513093617מספר זיהוי: 513093617

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Mor Alon, Adv.

Address: 

שם: מור אלון, עו"ד

כתובת : רח' בן גוריון 1 (מגדלי ב.ס.ר), בני ברק, ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 35 סוג: 35

Internet portal and information services for career 
management, pre-academic consulting, management 
career, employees motivation, crisis management, 
organization, management and reputation promotion; 
all included in class 35.

פורטל אינטרנט לניהול קריירה- שירותי מידע בתחומי ניהול 
קריירה, בחירת מסלולי לימודים, קריירת ניהול, ניהול עובדים, 
ניהול משברים, ניהול ארגונים וקידום מוניטין; הנכללים כולם 

בסוג 35.                                                                         
                        

כ"ח סיון תשע"א - 25530/06/2011



Trade Mark No. 229378 מספר סימן

Application Date 25/04/2010 תאריך הגשה

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 9 סוג: 9

Magnetic data carriers; computer sofware 
downloadable from the Internet; magnetic data 
carriers, CDs (CD-ROMs), video compact discs 
(video discs), interactive CDs (CD-Is); information 
storage devices, included in class 9; electronic 
publications provided by electronic mail; 
communications hardware and software; interactive 
computer systems, included in class 9; prepaid 
cards, magnetic, charge, discount and encoded 
cards; loyalty scheme cards (encodable); cards for 
use in connection with promotional schemes 
(encodable); computer software (recorded); 
computer, electronic and video games programs and 
equipment adapted for use with television receivers; 
online games (software); electronic apparatus for 
gaming and betting information included in class 9; 
parts and fittings for all the aforesaid; computer game 
software programs on media; computer game 
software programs downloadable from a computer 
network; electronic publications, in particular 
magazines, newsletters, instructions, sets of rules 
and tutorials in the field of games and entertainment; 
all included in class 9.

נושאי נתונים מגנטיים; תוכנות מחשב הנתנות להורדה 
מהאינטרנט; נושאי נתונים מגנטיים, CDs (תקליטורים), דיסקי 
 (CD-Is) קלטת וידאו (דיסקי וידאו), תקליטורים אינטראקטיבים
מתקני אחסון מידע, הכלולים בסוג 9; פרסומים אלקטרוניים 

המוענקים באמצעות דואר אלקטרוני; חומרות ותוכנות 
תקשורות; מערכות מחשב אינטראקטיביות, הכלולות בסוג 9; 
כרטיס תשלום מראש, כרטיסים מגנטיים, כרטיסי חיוב, כרטיסי 

הנחה וכרטיסי קידוד; כרטיסי תוכנית נאמנות (הניתנים 
לקידוד); תוכנות מחשב (מוקלטות); תוכניות משחקי מחשב, 

משחקים אלקטרוניים ומשחקי וידאו וציוד המותאם לשימוש עם 
מקלטי טלוויזיה; משחקים בזמן אמיתי (תוכנות); התקנים 

אלקטרוניים עבור מידע משחק והימור, הכלולים בסוג 9; חלקים 
ומתאמים עבור כל האמור לעיל; תוכניות תוכנות משחק מחשב 
על גבי מצע; תוכניות תוכנות משחק מחשב הניתנות להורדה 

מרשת מחשב; פרסומים אלקטרוניים, במיוחד מגזינים, 
עיתונים, מדריכים, ערכות של חוקים והדרכות בתחום של 

משחקים ובידור; 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)

European Community Trade Mark, 03/11/2009 איחוד האירופי לסימני מסחר, 03/11/2009

Class: 9 סוג: 9

כ"ח סיון תשע"א - 25630/06/2011



 Owners

Name: ANACHUSA LTD.

Address: 57/63 Line Wall Road, Gibraltar, Gibraltar

Identification No.: 70958

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"ח סיון תשע"א - 25730/06/2011



Trade Mark No. 229380 מספר סימן

Application Date 25/04/2010 תאריך הגשה

 Owners

Name: ANACHUSA LTD.

Address: 57/63 Line Wall Road, Gibraltar, Gibraltar

Identification No.: 70958

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: 28 סוג: 28

Games and playthings: gymnastic and sporting 
articles not included in other classes; board games; 
card games; electronic games apparatus and video 
games apparatus not included in other classes; 
counters for games; tokens for games; roulette chips; 
game cards; all included in class 28.                           
                

משחקים וצעצועים; פריטי התעמלות וספורט שאינם כלולים 
בסוגים אחרים; לוחות משחק; משחקי כרטיס; התקני משחקים 
אלקטרוניים אחרים; לוחות משחק; משחקי כרטיס; התקני 
משחקים אלקטרוניים והתקני משחקי וידאו שאינם כלולים 
בסוגים אחרים; התקני מניה עבור משחקים; מטבעות עבור 
משחקים; שבבי רולטה; כרטיסי משחק; 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)

European Community Trade Mark, 03/11/2009 איחוד האירופי לסימני מסחר, 03/11/2009

Class: 28 סוג: 28

כ"ח סיון תשע"א - 25830/06/2011



Trade Mark No. 229381 מספר סימן

Application Date 25/04/2010 תאריך הגשה

 Owners

Name: ANACHUSA LTD.

Address: 57/63 Line Wall Road, Gibraltar, Gibraltar

Identification No.: 70958

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: 35 סוג: 35

Advertising; compilation of advertisements for use on 
the Internet; collating of data in computer databases; 
provision of on-line business and commercial 
information; arranging contracts, for others, in 
particular for games of chance; marketing, 
advertising and promotional services; online mail 
order services in relation to videos; all included in 
class 35.

פרסום; איסוף של פרסומים לשימוש באינטרנט; איסוף של 
נתונים במאגרי מידע ממוחשבים; הענקת מידע מסחרי ועסקי 
בזמן אמיתי; ארגון חוזים, עבור אחרים, במיוחד עבור משחקי 
מזל; שירותי שיווק, פרסום וקידום; שירותי הזמנה בדואר בזמן 
אמיתי בהקשר לסרטי וידאו; כולם כלולים 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)

European Community Trade Mark, 03/11/2009 איחוד האירופי לסימני מסחר, 03/11/2009

Class: 35 סוג: 35

כ"ח סיון תשע"א - 25930/06/2011



Trade Mark No. 229386 מספר סימן

Application Date 25/04/2010 תאריך הגשה

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 36 סוג: 36

Financial affairs; monetary affairs; financial services; 
in particular relating to betting, gaming, games of 
chance, lotteries or book-making; provision of 
financial information relating to betting, gaming, 
gambling, lotteries or book-making services; 
providing financial information via global computer 
networks, including the Internet; electronic 
information relating to financial information provided 
on-line from a computer database or via the Internet; 
all included in class 36.

ענייני פיננסיים; ענייני כספים; שירותים פיננסיים; במיוחד 
המתייחסים להתערבות, משחק, משחקי מזל, הגרלות או 

מבצעים; הענקה של מידע פיננסי בנוגע להתערבות, משחק, 
הימור, הגרלות ושירותי מבצעים, הענקת מידע פיננסי 

באמצעות רשתות מחשב, הכוללות את האינטרנט; מידע 
אלקטרוני בנוגע למידע פיננסי המוענק בזמן אמיתי ממאגר 
נתונים ממוחשב או באמצעות האינטרנט; 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)

European Community Trade Mark, 03/11/2009 איחוד האירופי לסימני מסחר, 03/11/2009

Class: 36 סוג: 36

כ"ח סיון תשע"א - 26030/06/2011



 Owners

Name: ANACHUSA LTD.

Address: 57/63 Line Wall Road, Gibraltar, Gibraltar

Identification No.: 70958

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"ח סיון תשע"א - 26130/06/2011



Trade Mark No. 229389 מספר סימן

Application Date 25/04/2010 תאריך הגשה

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 38 סוג: 38

Providing access to databases with sporting and 
gaming information and news; providing access to 
information relating to gaming, in particular 
instructional material on the Internet or on computer 
networks; providing access to information for 
arranging and conducting events in the fields of 
gaming, gaming competitions, recreation and 
entertainment, on the Internet or on computer 
networks; telecommunications on the Internet; 
transmission of information via global computer 
networks, including the Internet, including news, 
images and information, in particular relating to 
sporting, gaming, games of chance and betting 
information, including odds, dividend and results, 
commentaries and reports; interactive 
telecommunications by computer; providing access 
(software), connections and links to interactive 
computer databases and the Internet; electronic data 
exchange including sending and receiving electronic 
mail; provision of news information over a global 
computer network such as the Internet; providing 
access (software) to databases via the Internet with 
information on various goods, services, in particular 
games and instructional material; providing access 
(software) to computer networks for the playing of 
and for information relating to card games and 
casino-type games and access to competitions for 
these games via global computer networks, wireless 
networks or interactive television; providing of 
financial news and information via a global computer 
network such as the Internet; all included in class 38.

הענקת גישה למאגרי נתונים הכוללים מידע וחדשות בתחומי 
הספורט והמשחק; הענקת גישה למידע בנוגע למשחק, במיוחד 
חומר הדרכה באינטרנט או ברשתות מחשב; הענקת גישה 
למידע עבור ארגון וניהול אירועים בתחומים של משחק; 

תחרויות משחק, נופש ובידור, באינטרנט או ברשתות מחשב; 
טלקומוניקציות באינטרנט; העברה של מידע באמצעות רשתות 
מחשב גלובליות; לרבות האינטרנט, הכולל חדשות, דמויות 
ומידע, במיוחד מידע בנוגע לספורט, משחק, משחקי מזל 
והתערבות, לרבות סיכויים, דיבידינדים ותוצאות, פרשנויות 
ודיווחים; טלקומוניקציות אינטראקטיביות באמצעות מחשב; 
הענקת גישה (תוכנות), חיבורים וקישורים למאגרי נתונים 
ממוחשבים אינטאקטיביים ולאינטרנט; החלפת נתונים 

אלקטרונית הכוללים משלוח וקבלה של דואר אלקטרוני; הענקה 
של מידע חדשות באמצעות רשת מחשב גלובלית כדוגמת 
האינטרנט הענקת גישה (תוכנות) למאגרי נתונים באמצעות 
האינטרנט עם מידע בנוגע למוצרים ושירותים שונים, במיוחד 
משחקים וחומר הדרכה; הענקת גישה (תוכנות) לרשתות 

מחשב עבור משחק של ועבור מידע המתייחס למשחקי כרטיס 
ומשחקים מסוג קזינו וגישה לתחרויות עבור משחקים כאמור 
באמצעות רשתות מחשב גלובליות, רשתות אלחוטיות או 
טלוויזיה אינטראקטיבית; הענקה של חדשות ומידע פיננסי 
באמצעות רשת מחשב גלובלית כדוגמת האינטרנט; כולם 

כלולים 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)

כ"ח סיון תשע"א - 26230/06/2011



 Owners

Name: ANACHUSA LTD.

Address: 57/63 Line Wall Road, Gibraltar, Gibraltar

Identification No.: 70958

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

European Community Trade Mark, 03/11/2009 איחוד האירופי לסימני מסחר, 03/11/2009

Class: 38 סוג: 38

כ"ח סיון תשע"א - 26330/06/2011



Trade Mark No. 229390 מספר סימן

Application Date 25/04/2010 תאריך הגשה

Goods/Services סחורות/שירותים

כ"ח סיון תשע"א - 26430/06/2011



Class: 41 סוג: 41

Publication of texts (other than publicity texts), 
namely compilation of sport, competition and games 
instructions, educational materials and user 
instructions; providing of training; sporting and 
cultural activities; arranging and conducting of events 
in the fields of gaming, gaming competitions, 
recreation and entertainment; provision of the 
aforesaid services in electronic or computerized form; 
provision of information relating to gaming services 
accessible via a global computer network; provision 
of information on-line from a computer database or 
from the Internet in relation to gaming, amusement 
and entertainment services; entertainment services; 
production and rental of television programmes, 
interactive entertainment, video recordings: television 
entertainment; radio entertainment; provision of 
interactive entertainment; videotaping; video-tape film 
production; organization, production and presentation 
of shows, competitions, contests, games and events; 
providing of entertainment and competitions 
accessed via communications and computer 
networks; gaming services; provision of electronic 
gaming, gambling and betting services transmitted 
via a global computer network such as the Internet; 
gaming services for entertainment purposes; credit 
card-based betting, gaming, games of chance, lottery 
and bookmaking services; gaming casinos, 
bookmaking, namely conducting prize games; 
provision of information relating to sports, betting and 
gaming services accessible via a global computer 
network; arranging and conducting competitions and 
sports events; arranging and conducting of lotteries, 
betting, gaming, games of chance, lotteries or 
bookmaking services, namely conducting credit card-
based prize games; electronic information relating to 
entertainment, online gaming and gambling, provided 
on-line from a computer database or via the Internet; 
publication of sporting and other statistics, including 
odds; electronic publications and providing sporting 
and gaming information online, downloadable from 
databases or the Internet; information, consultancy 
and assistance with regard to the aforesaid services, 
included in class 41; all included in class 41.

פרסום של טקסטים (שאינם טקסטים פרסומיים), דהיינו איסוף 
של ספורט, תחרויות והדרכות משחקים, מוצר חינוכי ומדריכי 
משתמש; הענקה של אימון; פעילויות ספורט ותרבות; ארגון 
וניהול של אירועים בתחומים של משחקים, תחרויות משחק, 
נופש ובידור; הענקה של השירותים הנזכרים לעיל בצורה 

אלקטרונית או ממוחשבת; הענקה של מידע המתייחס לשירותי 
משחק הנגישים באמצעות רשת מחשב גלובלית; הענקה של 
מידע בזמן אמיתי ממאגר מחשב או מהאינטרנט בהקשר 

לשירותי משחק, שעשוע ובידור; שירותי בידור; הפקה והשכרה 
של תוכניות טלוויזיה, בידור אינטראקטיבי, הקלטת וידאו; בידור 
טלוויזיוני; בידור רדיו; הענקה של בידור אינטראקטיבי; הסרטת 
סרטים; הפקת סרטי קלטות וידאו; אירגון, הפקה ותצוגה של 
מופעים, תחרויות, מאבקים, משחקים ואירועים; הענקה של 

בידור ותחרויות הנגישים באמצעות רשתות תקשורות ומחשב; 
שירותי משחק; הענקה של שירותי משחקים אלקטרוניים, 
הימורים והתערבויות המשודרים באמצעות רשת מחשב 

גלובלית כדוגמת האינטרנט; שירותי משחק למטרות בידור; 
התערבות, משחק משחקי מזל, הגרלות, ושירותי מבצעים 
מבוססי כרטיס אשראי; קזינו משחק, מבצעים דהיינו הכנת 
משחקי זכיה; הענקה של מידע המתייחס לשירותי ספורט, 
התערבות ומשחק הנגישים באמצעות רשת מחשב גלובלית; 
ארגון וניהול של תחרויות ואירועי ספורט; ארגון וניהול של 

שירותי הגרלות, התערבות, משחק, משחקי מזל, הגרלות או 
מבצעים, דהיינו ניהול משחקי זכיה מבוססי כרטיס אשראי; 

מידע אלקטרוני המתייחס לבידור, משחק והימור בזמן אמיתי, 
המוענק בזמן אמיתי ממאגר נתונים ממוחשב או באמצעות 
האינטרנט; פרסום של סטטיסטיקות ספורט ואחרות, הכולל 
עדיפויות; פרסום אלקטרוני והענקת מידע בנוגע לספורט 
ולמשחק בזמן אמיתי, הניתן להורדה ממאגרי נתונים או 

מהאינטרנט; מידע, יעוץ וסיוע בנוגע לשירותים הנזכרים לעיל, 
הכלולים בסוג 41; כולם כלולים 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)

European Community Trade Mark, 03/11/2009 איחוד האירופי לסימני מסחר, 03/11/2009

Class: 41 סוג: 41

כ"ח סיון תשע"א - 26530/06/2011



 Owners

Name: ANACHUSA LTD.

Address: 57/63 Line Wall Road, Gibraltar, Gibraltar

Identification No.: 70958

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"ח סיון תשע"א - 26630/06/2011



Trade Mark No. 229391 מספר סימן

Application Date 25/04/2010 תאריך הגשה

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 42 סוג: 42

Technological services and design relating thereto; 
software design and software development; creating 
and maintaining websites; hosting of websites, for 
others, namely storage of websites; technological 
services and research and design relating thereto; 
creating and design of computer database websites 
or electronic information, provided via the Internet, 
relating to information technology, technological 
services, research, design and development of 
computer hardware and software; installation and 
maintenance of computer software; consultancy in 
the field of computers; all included in class 42.

שירותי טכנולוגיים ופיתוח המתייחסים אליהם; עיצוב תוכנות 
מחשב ופיתוח תוכנות מחשב; יצירת ואחזקת אתרי אינטרנט; 
אירוח של אתרי אינטרנט, עבור אחרים, דהיינו אחסון של אתרי 

אינטרנט; שירותים טכנולוגיים ומחקר ופיתוח המתייחסים 
אליהם; יצירה ופיתוח של אתרי מאגר נתונים ממוחשב או מידע 

אלקטרוני, המוענק באמצעות האינטרנט המתייחס למידע 
טכנולוגי, שירותים טכנולוגיים, מחקר, עיצוב ופיתוח של חומרות 

ותוכנות מחשב; התקנה ואחזקה של תוכנות מחשב; ייעוץ 
בתחום של מחשבים; כולם כלולים 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)

European Community Trade Mark, 03/11/2009 איחוד האירופי לסימני מסחר, 03/11/2009

Class: 42 סוג: 42

כ"ח סיון תשע"א - 26730/06/2011



 Owners

Name: ANACHUSA LTD.

Address: 57/63 Line Wall Road, Gibraltar, Gibraltar

Identification No.: 70958

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"ח סיון תשע"א - 26830/06/2011



ADAM

Trade Mark No. 229394 מספר סימן

Application Date 28/04/2010 תאריך הגשה

 Owners

Name: Opel Eisenach GmbH

Address: Adam-Opel-Strasse 100, Eisenach 99817, 
Germany

Identification No.: 800792

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: 12 סוג: 12

Motor vehicles, their parts and spare parts, all 
included in Class 12.

כלי רכב, חלקיהם וחלקי החילוף שלהם; הכל כלול 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, 30/10/2009, No. 302009063963 גרמניה, 30/10/2009, מספר 302009063963

Class: 12 סוג: 12

כ"ח סיון תשע"א - 26930/06/2011



S7 - 1200

Trade Mark No. 229414 מספר סימן

Application Date 28/04/2010 תאריך הגשה

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

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

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

האנגלי.

 Owners

Name: Siemens Aktiengesellschaft

Address: Munchen, Germany

Identification No.: 2707

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: 37 סוג: 37

Repair, maintenance and installation of electric and 
electronic components; all included in class 37.

תיקון, תחזוקה והתקנה של מרכיבים חשמליים ואלקטרוניים; 
הנכללים כולם בסוג 37.                                                     

  

כ"ח סיון תשע"א - 27030/06/2011



S7 - 1200

Trade Mark No. 229421 מספר סימן

Application Date 28/04/2010 תאריך הגשה

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

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

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

האנגלי.

 Owners

Name: Siemens Aktiengesellschaft

Address: Munchen, Germany

Identification No.: 2707

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: 42 סוג: 42

Design and development of electronic devices, 
computer hardware and software; all included in 
class 42.

עיצוב ופיתוח של מכשירים אלקטרוניים, חומרה ותוכנת מחשב; 
הנכללים כולם בסוג 42.                                                     

  

כ"ח סיון תשע"א - 27130/06/2011



Trade Mark No. 229460 מספר סימן

Application Date 30/04/2010 תאריך הגשה

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

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

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

האנגלי.

 Owners

Name: Nike International Ltd.

Address: Beaverton, Oregon, U.S.A.

Identification No.: 8003

(Bermuda 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: 41 סוג: 41

Entertainment services in the nature of sporting and 
cultural events, namely contests, tournaments, 
exhibitions, art exhibitions, displaying films, and live 
musical performances; organizing, conducting, and 
promoting sporting events and competitions; athletic 
training services; all included in class 41.

שירותי בידור באופי של אירועי ספורט ותרבות, שהינם 
תחרויות, טורנירים, תערוכות, תערוכות אמנות, הצגת סרטים, 
והופעות מוסיקליות חיות; ארגון, ניהול, וקידום אירועי ספורט 
ותחרויות; שירותי אימון ספורטיביים; הנכללים כולם בסוג 41.   
                                                                                    
                                                                                    

  

כ"ח סיון תשע"א - 27230/06/2011



COMBAT APPLICATION TOURNIQUET 

Trade Mark No. 229470 מספר סימן

Application Date 02/05/2010 תאריך הגשה

Based on foreign registration מבוסס על רישום בחו"ל

U.S.A. No. 3863064 ארה"ב מספר: 3863064

Dated 19/10/2010 (Section 16) מיום 19/10/2010 (סעיף 16) 

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

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

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

האנגלי.

 Owners

Name: Phil Durango, LLC

Address: 21899 Grandview Avenue, Golden, CO, U.S.A.

Identification No.: 801205

(a Colorado Limited Liability Company)

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: 10 סוג: 10

Medical devices, namely, constricting or compressing 
devices used to stop the flow of blood; all included in 
class 10.

התקנים רפואיים,שהם התקני כיווץ או לחץ המשמשים לעצירת 
זרימת הדם; 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., 02/12/2009, No. 77/884125 ארה"ב, 02/12/2009, מספר 77/884125

Class: 10 סוג: 10

כ"ח סיון תשע"א - 27330/06/2011



Trade Mark No. 229513 מספר סימן

Application Date 28/04/2010 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: Dana Levin שם: דנה לוין

Address: כתובת : היקינטון 5, רעננה, ישראל

Identification No.: 31823529מספר זיהוי: 31823529

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 35 סוג: 35

Importing and distributing of house accessories from 
Scandinavia.

ייבוא והפצה של אביזרים לבית מסקנדינביה.                         
                            

כ"ח סיון תשע"א - 27430/06/2011



Trade Mark No. 229530 מספר סימן

Application Date 29/04/2010 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: Daphna Fuss שם: דפנה פוס

Address: 7 Gliksberg Dt., Na'ot Afeka, Tel Aviv, 69412, 
Israel

כתובת : רחוב גליקסברג 7, נאות אפקה, תל אביב, 69412, 
ישראל

Identification No.: 00000013מספר זיהוי: 00000013

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: 41 סוג: 41

Providing of training, courses, workshops in the field 
of nutrition; all included in class 41.

אימון, קורסים, הפעלות בתחום התזונה; הנכללים כולם בסוג 
                                                                           .41

Class: 44 סוג: 44

Consulting services in the field of nutrition; included 
in class 44.

שירותי ייעוץ בתחום התזונה; הנכללים בסוג 44.                     
                              

כ"ח סיון תשע"א - 27530/06/2011



Trade Mark No. 229532 מספר סימן

Application Date 29/04/2010 תאריך הגשה

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 35 סוג: 35

Advertising; business appraisals management; 
commercial administration; arranging newspaper 
subscriptions for others; commercial administration of 
the licensing of the goods and services of others; 
business management assistance; business 
management and organization consultancy; 
professional business consultancy; cost price 
analysis; dissemination of advertising matter; 
procurement services for others [purchasing goods 
and services for other businesses]; presentation of 
goods on communication media for retail purposes; 
price comparison services; commercial information 
and advice for consumers [consumer advice shop]; 
demonstration of goods; direct mail advertising; 
distribution of samples; auctioneering; marketing 
studies; efficiency experts; organization of exhibitions 
for commercial or advertising purposes; organization 
of trade fairs for commercial or advertising purposes; 
opinion polling; sponsorship search; economic 
forecasting; business management assistance; sales 
promotion for others; publication of publicity texts; on-
line advertising on a computer network; public 
relations; news clipping services, all in the field of 
environmental protection; all included in class 35.

פרסום; ניהול הערכת שווי עסקים; אדמינסטרציה מסחרית; 
ארגון מנויים לעיתונים בעבור אחרים; אדמינסטרציה מסחרית 
של רישיונות של טובין ושירותים בעבור אחרים; סיוע בניהול 
עסקים; ניהול עסקים ויעוץ ארגוני; יעוץ עסקי מקצועי; ניתוח 
עלויות; הפצה של חומרים פרסומיים; שירותי קניינות בעבור 

אחרים [רכישה של טובין ושירותים עבור עסקים אחרים]; הצגה 
של טובין בכלי תקשורת למטרות מכירה; שירותי השוואת 

מחירים; מתן אינפורמציה מסחרית וייעוץ לצרכנים [חנות לייעוץ 
לצרכנים]; הצגה של טובין; פרסום בדיוור ישיר; הפצה של 

דוגמיות; מכירות פומביות; מחקרי שוק; מומחים לייעול; ארגון 
תערוכות למטרות מסחריות או פרסומיות; ארגון של ירידי 
מכירות למטרות מסחריות או פרסומיות; מחקרי דעת קהל; 
חיפוש אחר נותני חסות; מתן תחזיות כלכליות; סיוע בניהול 
עסקים; קידום מכירות בעבור אחרים; הוצאה לאור של 

פרסומים; פרסום מקוון ברשתות מחשבים; יחסי ציבור; שירותי 
מעקב אחר ידיעות הכל בתחום איכות הסביבה; 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)

Switzerland, 02/06/2010, No. 64001/2009 שוויץ, 02/06/2010, מספר 64001/2009

Class: 35 סוג: 35

כ"ח סיון תשע"א - 27630/06/2011



Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

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

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

האנגלי.

 Owners

Name: Richemont International SA

Address: Route des Biches 10, Villars-sur-Glane, 
Switzerland

Identification No.: 54632

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

כ"ח סיון תשע"א - 27730/06/2011



Trade Mark No. 229533 מספר סימן

Application Date 29/04/2010 תאריך הגשה

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 41 סוג: 41

Education; providing of training; entertainment; 
sporting and cultural activities; clubs services 
[entertainment or education], arranging and 
conducting of colloquiums, organization of sports 
competitions, organization of competitions [education 
or entertainment], arranging and conducting of 
conferences, arranging and conducting of 
congresses, providing on-line electronic publications 
not downloadable, organization of exhibitions for 
cultural or educational purposes, film production, 
practical training [demonstration], digital imaging 
services, photography, photographic reporting, 
lending libraries, publication of books and journals, 
arranging and conducting of workshops [training], 
arranging and conducting of seminars, publication of 
texts other than publicity texts, publication of 
electronic books and journals on-line, writing of texts 
other than publicity texts, news reporters services, 
organization of shows, all in the field of 
environmental protection, included in class 41.

חינוך; הכשרה; בידור; פעילויות ספורט ותרבות; שירותי מועדון 
[בידור או חינוך], ארגון וקיום של קולוקויומים, ארגון תחרויות 
ספורט, ארגון תחרויות [חינוך או בידור], ארגון וקיום ועידות, 
ארגון וקיום קונגרסים, אספקת פרסום מקוון אשר אינו ניתן 

להורדה, ארגון תערוכות למטרות תרבותיות או חינוכיות, הפקת 
סרטים, הכשרה מעשית [הדגמה], שירותי אימג'ינג דיגיטליים, 
צילום, דיווח מצולם, ספריות השאלה, הוצאה לאור של ספרים 
וכתבי עת, ארגון וקיום סדנאות [הכשרה], ארגון וקיום של 

סמינרים, הוצאה לאור של טקסטים, שאינם פרסומיים, הוצאה 
לאור של ספרים אלקטרוניים וכתבי עת מקוונים, כתיבת 

טקסטים,שאינם פרסומיים, שירות של כתבי חדשות, ארגון 
מופעים, הכל בתחום איכות הסביבה,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, 10/12/2009, No. 64001/2009 שוויץ, 10/12/2009, מספר 64001/2009

Class: 41 סוג: 41

כ"ח סיון תשע"א - 27830/06/2011



Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

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

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

האנגלי.

 Owners

Name: Richemont International SA

Address: Route des Biches 10, Villars-sur-Glane, 
Switzerland

Identification No.: 54632

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

כ"ח סיון תשע"א - 27930/06/2011



Trade Mark No. 229534 מספר סימן

Application Date 29/04/2010 תאריך הגשה

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

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

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

האנגלי.

 Owners

Name: Richemont International SA

Address: Route des Biches 10, Villars-sur-Glane, 
Switzerland

Identification No.: 54632

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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 42 סוג: 42

Analysis services and scientific, technological and 
industrial researches; consultancy in the field of 
energy-saving; quality control; material testing; 
project studies (technical-); surveying; engineering; 
research in the field of environmental protection; 
research and development for others; technical 
research; styling [industrial design], all in the field of 
environmental protection; all included in class 42.

שירותי ניתוח ומחקרים מדעיים, טכנולוגיים ותעשייתיים; ייעוץ 
בתחום חסכון באנרגיה; בקרת איכות; בדיקת חומרים; לימודי 
פרוייקטים (טכניים-); סקירה; הנדסה; מחקר בתחום הגנת 
הסביבה; מחקר ופיתוח בעבור אחרים; מחקר טכני; סטיילינג 
[עיצוב תעשייתי], הכל בתחום איכות הסביבה, הנכללים 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)

Switzerland, 10/12/2009, No. 64001/2009 שוויץ, 10/12/2009, מספר 64001/2009

Class: 42 סוג: 42

כ"ח סיון תשע"א - 28030/06/2011



Trade Mark No. 229540 מספר סימן

Application Date 03/05/2010 תאריך הגשה

Based on foreign registration מבוסס על רישום בחו"ל

European Community Trade Mark 
No. 009073511

איחוד האירופי לסימני מסחר מספר: 
009073511

Dated 19/10/2010 (Section 16) מיום 19/10/2010 (סעיף 16) 

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

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

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

האנגלי.

 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

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 colour 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; צבע הגנה לטיפול בשיער; 

תכשירים לסלסול ותלתול תמידי; מחליקי שיער; שמנים אתרים 
לשימוש אישי; הנכללים כולם בסוג 3.                                   
                                                                                    

                                                        

כ"ח סיון תשע"א - 28130/06/2011



FINISHRED

Trade Mark No. 229631 מספר סימן

Application Date 28/04/2010 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: ISCAR LTD. שם: ישקר בע"מ

Address: P.O.B. 11, Tefen, 24959, Israel כתובת : ת.ד. 11, תפן, 24959, ישראל

Identification No.: 513829614מספר זיהוי: 513829614

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Iscar Ltd.

Address: Patent Department, P.O.B. 11, Tefen, 24959, 
Israel

שם: ישקר בע"מ

כתובת : מחלקת פטנטים, ת.ד. 11, תפן, 24959, ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 7 סוג: 7

Cutting tools, namely, solid carbide and mills, for use 
with power operated machines, all included in class 
7.

כלי חיתוך, דהיינו, כרסומי אצבע ממתק"ש מלא, המופעלים 
בעזרת מכונות; הנכללים כולם בסוג 7.                                 

                

כ"ח סיון תשע"א - 28230/06/2011



TITAN MINIMAL ART 

Trade Mark No. 229826 מספר סימן

Application Date 06/05/2010 תאריך הגשה

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

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

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

האנגלי.

 Owners

Name: SILHOUETTE International Schmied AG

Address: Linz, Austria

Identification No.: 52007

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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 9 סוג: 9

Spectacles, in particular optical spectacles, 
sunglasses, sports eyewear, protective eyewear, 
spectacles fitted with decorative items; eyewear 
frames, spectacle settings and frames as well as 
spectacle supports and temples; optical spectacles 
and sunglasses with frames made of metal or of a 
combination of metal and plastic; spectacle settings, 
spectacle temples, spectacle supports and spectacle 
frames made of metal or of a combination of metal 
and plastic; containers and cases for all the above 
goods; all the aforesaid goods produced using at 
least partly titanium; optical apparatus and 
instruments, in particular ophthalmic apparatus; 
spectacle glasses; optical lenses, contact lenses; 
optical goods, optical glass; All goods included in 
Class 9.

משקפיים, במיוחד משקפיים אופטיות, משקפי שמש, משקפי 
לספורט, משקפי הגנה, משקפיים בעלות פריטים דקורטיביים; 
מסגרות למשקפיים, תושבות למשקפיים ומסגרות כמו גם 

תומכי משקפיים וסוגרים; משקפיים אופטיות ומשקפי שמש עם 
מסגרות עשויות ממתכת או משילוב של מתכת ופלסטיק; 
תושבות למשקפיים, סוגרים למשקפיים, תומכי משקפיים 
מסגרות משקפיים עשויים ממתכת או מהשילוב של מתכת 
ופלסטיק; מיכלים וקופסאות עבור כל הטובין לעיל; כל הטובין 

לעיל מיוצרים תוך שימוש לפחות בחלקו מטיטניום; מתקן אופטי 
ומכשירים, במיוחד מתקן אופטומולוגי; משקפי זכוכית; עדשות 
אופטיות, עדשות מגע; טובין אופטיים, זכוכית אופטית; 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)

Austria, 10/12/2009, No. 7347/2009 אוסטריה, 10/12/2009, מספר 7347/2009

Class: 9 סוג: 9

כ"ח סיון תשע"א - 28330/06/2011



Trade Mark No. 229879 מספר סימן

Application Date 10/05/2010 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: MASKILIM LTD שם: משכילים בע"מ

Address: כתובת : רח' סוסקין אברהם 5/1, תל אביב, 69184, ישראל

Identification No.: 514415314מספר זיהוי: 514415314

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: LIORA BARATZ, ADV.

Address: 26 Golan St., P.O.B. 1069, Cochav Yair, 
44864, Israel

שם: ליאורה ברץ, עו"ד

כתובת : רחוב גולן 26, ת.ד. 1069, כוכב יאיר, 44864, ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 41 סוג: 41

Education, providing training namely, providing online 
and frontal courses; all included in class 41.

חינוך, הענקת אימונים דהיינו, אספקת קורסים מקוונים 
ופרונטאליים; הנכללים כולם בסוג 41.                                  

כ"ח סיון תשע"א - 28430/06/2011



Trade Mark No. 229887 מספר סימן

Application Date 11/05/2010 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: Israel Ragutzky  שם: ישראל רגוטצקי

Address: כתובת : רח' ברוש 34, מבשרת ציון, ישראל

Identification No.: 034926890מספר זיהוי: 034926890

Name: Nimrod Luria  שם: נמרוד לוריא

Address: כתובת : רח' ברוך בוארון 6, חדרה, ישראל

Identification No.: 038397626מספר זיהוי: 038397626

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 9 סוג: 9

Computerized data protection product; all included in 
clas 9.

מוצר אבטחת מידע ממוחשב; הנכללים כולם בסוג 9.               
                    

כ"ח סיון תשע"א - 28530/06/2011



AH-64D APACHE LONGBOW

Trade Mark No. 229908 מספר סימן

Application Date 17/05/2010 תאריך הגשה

 Owners

Name: Boeing Management Company

Address: 2201 Seal Beach Boulevard, Seal Beach, 
California, 90740-1515, U.S.A.

Identification No.: 801148

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: 12 סוג: 12

Vehicles; apparatus for locomotion by land, air or 
water; aircraft; aircraft parts and manuals therefor; all 
included in Class 12.

רכבים; התקנים לתנועה ביבשה, באוויר או במים; כלי טייס; 
חלקים ומדריכים לכלי טייס; הכל כלול בסוג 12.                     

                                              

כ"ח סיון תשע"א - 28630/06/2011



AH-64 APACHE

Trade Mark No. 229911 מספר סימן

Application Date 17/05/2010 תאריך הגשה

 Owners

Name: Boeing Management Company

Address: 2201 Seal Beach Boulevard, Seal Beach, 
California, 90740-1515, U.S.A.

Identification No.: 801148

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: 12 סוג: 12

Vehicles; apparatus for locomotion by land, air or 
water; aircraft; aircraft parts and manuals therefor; all 
included in Class 12.

רכבים; התקנים לתנועה ביבשה, באוויר או במים; כלי טייס; 
חלקים ומדריכים לכלי טייס; הכל כלול בסוג 12.                     

                                              

כ"ח סיון תשע"א - 28730/06/2011



AH-64 APACHE

Trade Mark No. 229912 מספר סימן

Application Date 17/05/2010 תאריך הגשה

 Owners

Name: Boeing Management Company

Address: 2201 Seal Beach Boulevard, Seal Beach, 
California, 90740-1515, U.S.A.

Identification No.: 801148

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: 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 וחלקים לכלי טייס; שירותי תמיכה 
טכנית, בעיקר, הענקת ייעוץ טכני בתחום שיפוץ, תיקון, 

הפעלה, אחזקה או שינוי של כלי טייס; הכל כלול בסוג 37.       
                                                                                    

                                              

כ"ח סיון תשע"א - 28830/06/2011



AH-64D APACHE LONGBOW

Trade Mark No. 229918 מספר סימן

Application Date 17/05/2010 תאריך הגשה

 Owners

Name: Boeing Management Company

Address: 2201 Seal Beach Boulevard, Seal Beach, 
California, 90740-1515, U.S.A.

Identification No.: 801148

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: 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 וחלקים לכלי טייס; שירותי תמיכה 
טכנית, בעיקר, הענקת ייעוץ טכני בתחום שיפוץ, תיקון, 

הפעלה, אחזקה או שינוי של כלי טייס; הכל כלול בסוג 37.       
                                                                                    

                                              

כ"ח סיון תשע"א - 28930/06/2011



Trade Mark No. 230017 מספר סימן

Application Date 13/05/2010 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: JOSHUA STRAHL שם: יהושע שטראהל

Address: RECTIOV SHIVTEI YISRAEL 3/1, P.O.B. 1641, 
BEIT SHMESH, 99522, Israel

כתובת : רח' שבטי ישראל 3/1, ת.ד. 1641, בית שמש, 99522, 
ישראל

Identification No.: 309639540מספר זיהוי: 309639540

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 37 סוג: 37

plombing services;maintenance services; contractor 
services; included in class 37.

שירותי שרברבות, שירותי אחזקות, שירותי שיפוצים; הנכללים 
כולם בסוג 37.                             

כ"ח סיון תשע"א - 29030/06/2011



Trade Mark No. 230041 מספר סימן

Application Date 23/05/2010 תאריך הגשה

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

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

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

האנגלי.

 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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 5 סוג: 5

Ophtalmic preparations for the treatment of 
glaucoma; all included in class 5.

תכשירים רוקחיים לעיניים לטיפול במחלת הגלאוקומה; 
הנכללים כולם בסוג 5.                     

כ"ח סיון תשע"א - 29130/06/2011



SWEDISH ORPHAN BIOVITRUM

Trade Mark No. 230125 מספר סימן

Application Date 25/05/2010 תאריך הגשה

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

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

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

האנגלי.

 Owners

Name: Swedish Orphan Biovitrum AB (publ)

Address: Stockholm, 112 76, Sweden

Identification No.: 70476

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: 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; all included in class 5.

תכשירים רוקחיים ווטרינריים; תכשירים סניטריים למטרות 
רפואיות; חומרים דיאטטיים המותאמים לשימוש רפואי, מזון 
לתינוקות; פלסטרים, חומרי חבישה; חומרים לסתימת שיניים, 
וקס דנטלי; תכשירי חיטוי; קוטלי מזיקים; קוטלי פטריות; קוטלי 
עשבים; הנכללים כולם בסוג 5.                                           
                                                                                    

                                  

כ"ח סיון תשע"א - 29230/06/2011



SWEDISH ORPHAN BIOVITRUM

Trade Mark No. 230126 מספר סימן

Application Date 25/05/2010 תאריך הגשה

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

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

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

האנגלי.

 Owners

Name: Swedish Orphan Biovitrum AB (publ)

Address: Stockholm, 112 76, Sweden

Identification No.: 70476

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: 10 סוג: 10

Surgical, medical, dental and veterinary apparatus 
and instruments, artificial limbs, eyes and teeth; 
orthopedic articles; suture materials ; all included in 
class 10

מכשירים ומתקנים כירורגיים, רפואיים, דנטאליים ווטרינרים; 
גפיים, עיניים ושיניים מלאכותיים; פריטים אורתופדיים; חומרי 
איחוי; הנכללים כולם בסוג 10.                                           

      

כ"ח סיון תשע"א - 29330/06/2011



ZENHALE

Trade Mark No. 230127 מספר סימן

Application Date 25/05/2010 תאריך הגשה

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

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

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

האנגלי.

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

 Owners

Name: Schering-Plough Ltd.

Address: Lucerne, Switzerland

Identification No.: 10100

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: 5 סוג: 5

Pharmaceutical preparations; all inecluded in class 5. תכשירי רוקחות; הנכללים כולם בסוג 5.                               
        

כ"ח סיון תשע"א - 29430/06/2011



Trade Mark No. 230134 מספר סימן

Application Date 26/05/2010 תאריך הגשה

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

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

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

האנגלי.

 Owners

Name: Massimo Zanetti Beverage USA Inc.

Address: 200 Port Centre Parkway, Portsmouth, Virginia, 
23704, U.S.A.

Identification No.: 801270

(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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 30 סוג: 30

Coffee; all included in class 30. קפה; הנכללים כולם בסוג 30                 

כ"ח סיון תשע"א - 29530/06/2011



HILLS BROS

Trade Mark No. 230135 מספר סימן

Application Date 26/05/2010 תאריך הגשה

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

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

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

האנגלי.

 Owners

Name: Massimo Zanetti Beverage USA Inc.

Address: 200 Port Centre Parkway, Portsmouth, Virginia, 
23704, U.S.A.

Identification No.: 801270

(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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 30 סוג: 30

Coffee; all included in class 30. קפה; הנכללים כולם בסוג   30.           

כ"ח סיון תשע"א - 29630/06/2011



BA9

Trade Mark No. 230152 מספר סימן

Application Date 28/05/2010 תאריך הגשה

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

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

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

האנגלי.

 Owners

Name: Biosensors Europe SA

Address: Rue de Lausanne 29, Morges, 1110, 
Switzerland

Identification No.: 801278

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: 10 סוג: 10

Medical devices, namely, stents and drug-eluting 
stents; all included in class 10.                       

התקנים רפואיים, דהינו, תומכנים (סטנטים) ותומכנים 
(סטנטים) מפרישי תרופה; הנכללים כולם בסוג 10.

כ"ח סיון תשע"א - 29730/06/2011



BA9

Trade Mark No. 230154 מספר סימן

Application Date 28/05/2010 תאריך הגשה

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

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

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

האנגלי.

 Owners

Name: Biosensors Europe SA

Address: Rue de Lausanne 29, Morges, 1110, 
Switzerland

Identification No.: 801278

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: 5 סוג: 5

Pharmaceuticals, namely, immuno-suppressants and 
anti-proliferates; all included in class 05.

תרופות, דהינו, מדכאי מערכת החיסון ונוגדי התרבות; הנכללים 
כולם בסוג 05.                                               

כ"ח סיון תשע"א - 29830/06/2011



MOBICATH

Trade Mark No. 230199 מספר סימן

Application Date 30/05/2010 תאריך הגשה

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

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

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

האנגלי.

 Owners

Name: Cordis Corporation

Address: 430 Route 22, Bridgewater, NJ, 08807, U.S.A.

Identification No.: 41370

(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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 10 סוג: 10

Deflectable guiding sheaths, fixed guiding sheaths, 
transseptal needles; all included in class 10.

נדני הנחיה ברי הטייה, נדני הנחיה קבועים, מחטים 
טרנספטאליים; הנכללים כולם בסוג 10.                               

    

כ"ח סיון תשע"א - 29930/06/2011



NCFM

Trade Mark No. 230291 מספר סימן

Application Date 02/06/2010 תאריך הגשה

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

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

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

האנגלי.

 Owners

Name: Danisco A/S

Address: Langebrogade1, P.O.B. 17, Copenhagen K, 
DK-1001, Denmark

Identification No.: 6861

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: 5 סוג: 5

Cultures of microorganisms for use in pharmaceutical 
and veterinary preparations, in nutritionals (infant and 
toddler formulas), and in dietary supplements, 
cultures of microorganisms for use in foodstuffs, 
including dairy products; all the above for medical 
purposes; all included in class 5.

תרביות מיקרואורגניזמים לשימוש בתכשירים רוקחיים 
ווטרינריים, בתוספות תזונתיות (פורמולות תינוקות ופעוטות), 
ובתוספות דיאטטיות, תרביות מיקרואורגניזמים לשימוש 

במצרכי מזון, כולל מוצרי חלב; כל הנ"ל עבור מטרות רפואיות; 
הנכללים כולם בסוג 5.                                                       

                                                                        

כ"ח סיון תשע"א - 30030/06/2011



NCFM

Trade Mark No. 230292 מספר סימן

Application Date 02/06/2010 תאריך הגשה

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

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

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

האנגלי.

 Owners

Name: Danisco A/S

Address: Langebrogade1, P.O.B. 17, Copenhagen K, 
DK-1001, Denmark

Identification No.: 6861

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: 1 סוג: 1

Ingredients for the industrial manufacture of 
foodstuffs and beverages for both human and animal 
consumption, namely cultures of microorganisms, not 
for medical or veterinary purposes; all included in 
class 1.

מרכיבים לייצור התעשייתי של מצרכי מזון ומשקאות לצריכת 
בני אדם וחיות כאחד, דהיינו, תרביות מיקרואורגניזמים, לא 

למטרות רפואיות או וטרינריות; הנכללים כולם בסוג 1.             
                                                                                    

        

כ"ח סיון תשע"א - 30130/06/2011



NCFM

Trade Mark No. 230301 מספר סימן

Application Date 02/06/2010 תאריך הגשה

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

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

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

האנגלי.

 Owners

Name: Danisco A/S

Address: Langebrogade1, P.O.B. 17, Copenhagen K, 
DK-1001, Denmark

Identification No.: 6861

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

Dairy products; all included in class 29. מוצרי חלב; הנכללים כולם בסוג 29.                   

כ"ח סיון תשע"א - 30230/06/2011



CELLTRION

Trade Mark No. 230319 מספר סימן

Application Date 30/05/2010 תאריך הגשה

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

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

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

האנגלי.

 Owners

Name: Celltrion, Inc.

Address: 13-6 Songdo-dong, Yeonsu-gu, Incheon, 
Republic of Korea

Identification No.: 71016

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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 42 סוג: 42

Pharmaceutical research; bacteriological research; 
biological research; research and development for 
others; material testing; chemistry services; chemical 
research and analysis; research and development 
consulting services in the field of biotechnology; drug 
research and development with animal cells; 
genetically modified plants research; biotechnology 
research; biopharmaceutical research and 
development; medical product testing; in class 42.

מחקר פרמצבטי; מחקר בקטריולוגי; מחקר ביולוגי; מחקר 
ופיתוח בעבור אחרים; בדיקת חומרים; שירותי כימיה; מחקר 

וניתוח כימיים; שירותי ייעוץ למחקר ופיתוח בתחום 
הביוטכנולוגיה; פיתוח ומחקר תרופתי באמצעות תאים מבעלי 
חיים; מחקר על הנדסה גנטית בצמחים; מחקר ביוטכנולוגי; 
מחקר ופיתוח ביופרמצבטיקה; בדיקת מוצרים רפואיים; הכל 

בסוג 42.                                                                         
                                                                                    
                                                                                    

                        

כ"ח סיון תשע"א - 30330/06/2011



Trade Mark No. 230322 מספר סימן

Application Date 30/05/2010 תאריך הגשה

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

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

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

האנגלי.

 Owners

Name: Celltrion, Inc.

Address: 13-6 Songdo-dong, Yeonsu-gu, Incheon, 
Republic of Korea

Identification No.: 71016

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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 42 סוג: 42

Pharmaceutical research; bacteriological research; 
biological research; research and development for 
others; material testing; chemistry services; chemical 
research and analysis; research and development 
consulting services in the field of biotechnology; drug 
research and development with animal cells; 
genetically modified plants research; biotechnology 
research; biopharmaceutical research and 
development; medical product testing; in class 42.

מחקר פרמצבטי; מחקר בקטריולוגי; מחקר ביולוגי; מחקר 
ופיתוח בעבור אחרים; בדיקת חומרים; שירותי כימיה; מחקר 

וניתוח כימיים; שירותי ייעוץ למחקר ופיתוח בתחום 
הביוטכנולוגיה; פיתוח ומחקר תרופתי באמצעות תאים מבעלי 
חיים; מחקר על הנדסה גנטית בצמחים; מחקר ביוטכנולוגי; 
מחקר ופיתוח ביופרמצבטיקה; בדיקת מוצרים רפואיים; הכל 

בסוג 42.                                                                         
                                                                                    
                                                                                    

                        

כ"ח סיון תשע"א - 30430/06/2011



Trade Mark No. 230335 מספר סימן

Application Date 30/05/2010 תאריך הגשה

 בעלים

שם: אומנות האופנה שיקה בע"מ

כתובת : רח' שד' נוה עובד 13, הרצליה, ישראל

מספר זיהוי: 514409416

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 35 סוג: 35

Fashion store selling clothing, apparel, shoes, 
accessories like, hats, sunglasses, belts, bracelets, 
bags etc.; all included in class 35/

חנות לממכר מוצרי אופנה כגון בגדים, נעליים, אביזרים כגון 
כובעים, משקפי שמש,חגורות, צמיידים, תיקים וכו'; הכל נכלל 

בסוג 35.                                     

כ"ח סיון תשע"א - 30530/06/2011



JUICY SHOT

Trade Mark No. 230378 מספר סימן

Application Date 06/06/2010 תאריך הגשה

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

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

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

האנגלי.

 Owners

Name: Lancome Parfums et Beaute & Cie

Address: Paris, France

Identification No.: 1259

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: 3 סוג: 3

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

תכשירי מוצרים קוסמטיים ואיפור; הנכללים כולם בסוג 3.         
                          

כ"ח סיון תשע"א - 30630/06/2011



POINTGRAB

Trade Mark No. 230405 מספר סימן

Application Date 31/05/2010 תאריך הגשה

Base for International Trademark No. 1063154 בסיס לסימן מסחר בינלאומי מס.

Ownersבעלים

Name: POINTGRAB LTD. שם: פוינט גראב בע"מ

Address: Hacharash street 4, P.O.B. 6442, Hod 
Hasharon, 45251, Israel

כתובת : רחוב החרש 4, ת.ד. 6442, הוד השרון, 45251, ישראל

Identification No.: 71033מספר זיהוי: 71033

חברה פרטית

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

Software, driver, firmware and hardware featuring 
video pattern and movement recognition and control 
technology used as an input device in the field of 
personal computers, home appliances and gaming 
consoles; all included in class 9.

תוכנה, דרייבר, קושחה וחומרה הכוללים תבנית וידאו 
וטכנולוגית זיהוי ובקרת תנועה המשמשים כאמצעי קלט בתחום 
של מחשבים אישיים, מכשירי חשמל ביתיים וקונסולות משחק; 
הנכללים כולם בסוג 9.                                                       

                                                              

כ"ח סיון תשע"א - 30730/06/2011



Trade Mark No. 230430 מספר סימן

Application Date 08/06/2010 תאריך הגשה

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

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

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

האנגלי.

 Owners

Name: Coda Automotive, Inc.

Address: 1601 Wilshire Blvd, Santa Monica, California, 
U.S.A.

Identification No.: 801295

(a 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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 42 סוג: 42

Research and development services featuring 
materials, chemicals, products, and processes for 
manufacturing the same in the field of energy 
generation, energy storage, charging and recharging, 
and batteries for use with automotive vehicles and 
power storage; all included in class 42.

שירותי מחקר ופיתוח המאפיינים חומרים, כימיקלים, מוצרים 
ומעבדים לייצור הנזכרים בתחום של יצירת אנרגיה, אחסון 
אנרגיה, טעינה וטעינה מחדש, ובטריות לשימוש עם כלי רכב 

אוטומטיים ואחסון כח; 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., 10/12/2009, No. 77890807 ארה"ב, 10/12/2009, מספר 77890807

Class: 42 סוג: 42

כ"ח סיון תשע"א - 30830/06/2011



Trade Mark No. 230439 מספר סימן

Application Date 10/06/2010 תאריך הגשה

 Owners

Name: PCI-SIG

Address: 3855 SW 153rd Drive, Beaverton, Oregon, 
97006, U.S.A.

Identification No.: 801301

Non-Profit Corporation in the State of Oregon

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: 42 סוג: 42

Design and development of computer hardware, 
software and computer peripheral devices; Computer 
system design; Development of interoperability and 
interconnect standards and specifications for 
computer hardware and computer peripheral devices; 
Consultancy in the field of computer hardware, 
software and computer peripheral devices; Testing of 
computer hardware and computer peripheral devices 
for compliance with interoperability and interconnect 
standards and specifications; all included in Class 42.

עיצוב ופיתוח של חמרת מחשב, תכנת מחשב והתקנים הקפיים 
למחשב; עיצוב מערכות מחשב; פיתוח סטנדרטים ומפרטים של 

יכולת פעולה הדדים והתחברות לחמרת מחשב והתקנים 
הקפיים למחשב; ייעוץ בתחום חמרת מחשב, תכנת מחשב 
והתקנים הקפיים למחשב; בדיקת חמרת מחשב והתקנים 

הקפיים למחשב לציות לסטנדרטים ומפרטים של יכולת פעולה 
הדדים והתחברות; בכל כלול בסוג 42.                                 
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    

                                                                  

כ"ח סיון תשע"א - 30930/06/2011



DETTOL

Trade Mark No. 230462 מספר סימן

Application Date 13/06/2010 תאריך הגשה

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

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

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

האנגלי.

 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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 5 סוג: 5

Articles impregnated with a disinfectant or 
antibacterial product; articles impregnated with an 
antiseptic product; antiseptic preparations; 
antibacterial preparations; antibacterial handwash; 
antibacterial hand foam; hand sanitizers; bactericidal 
cleansing preparations for the skin; disinfecting 
preparations, germicides; disinfectants, including 
disinfectant liquid and disinfectant spray; insecticides 
and miticides; insect repellents; preparations for 
destroying and repelling vermin; fungicides; 
herbicides; cloths, wipes, tissues and sponges 
impregnated with disinfectant; cloths, wipes, tissues 
and sponges impregnated with medicated 
preparations; impregnated antiseptic wipes; 
sanitizing wipes; impregnated medicated wipes; air 
freshening preparations, air purifying preparations, 
air sanitising preparations; air deodorising 
preparations; deodorants and deodorisers (other than 
for personal use); air purifiers; preparations and 
substances for neutralising, controlling or reducing 
allergens; medicated toiletries, medicated soaps, 
medicated skin and hair care preparations; 
medicated talcum powder; medicated plasters, 
materials for dressing; filled first-aid boxes; all 
included in class 5.

פריטים מוספגים מראש במוצר חיטוי או אנטי בקטריאלי; 
פריטים מוספגים במוצר אנטיספטי; תכשירים אנטיספטיים; 
תכשירים אנטי בקטריאליים; שטיפת ידיים אנטי בקטריאלית; 
קצף ידיים אנטי בקטריאלי; מוצרי חיטוי ידיים; תכשירי טיהור 
חיידקים לעור; תכשירי חיטוי; קוטלי חיידקים; חומר חיטוי, כולל 
נוזל חיטוי וספריי חיטוי; קוטלי חרקים וקרדית; דוחי חרקים; 
תכשירים להשמדה ודחיית מכרסמים; קוטלי פטרת; קוטלי 
עשב; בדים, מגבונים, טישואים וספוגים מוספגים בתכשירים 
תרופתיים; תכשירי בישום לאוויר; תכשירים לטיהור האוויר; 

דאודורנטים וחומרים מפיגי ריח (שאינם לשימוש אישי); מטהרי 
אוויר; תכשירים וחומרים לניטרול, שליטה והפחתת אלרגנים; 
תמרוקים תרופתיים, סבונים תרופתיים, תכשירים תרופתיים 

לטיפוח השיער והעור; אבקת טלק תרופתי; פלסטרים 
תרופתיים, חומרים לחבישה; קופסאות עזרה ראשונה מלאות; 
הנכללים כולם בסוג 5.                                                       
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    

                                                                    

כ"ח סיון תשע"א - 31030/06/2011



RUBIE'S ISRAEL 

Trade Mark No. 230523 מספר סימן

Application Date 02/06/2010 תאריך הגשה

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

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

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

האנגלי.

 Owners

Name: Rubie's Costume Co., Inc.

Address: Richmond Hill, NY, 11418, One Rubie Plaza, 
U.S.A.

Identification No.: 70220

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Edward Langer

Address: 312 Giron Center, P.O.B. 410, Raanana, 
43103, Israel

שם: אדוארד לנגר

כתובת : מרכז גירון 312, ת.ד. 410, רעננה, 43103, ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 25 סוג: 25

Children and adult masquerade, disguise and 
theatrical costumes, in class 25.     

תלבושות לתיאטרון, לתחפושות, ולנשפי מסכות לילדים 
ומבוגרים; הנכללים כולם בסוג 25.

כ"ח סיון תשע"א - 31130/06/2011



Trade Mark No. 230530 מספר סימן

Application Date 02/06/2010 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: YASHIR GROUP ELECTRIC MARKETING 
NETWORK 2010 LTD

שם: חשמל ישיר רשת שיווק לציוד חשמל 2010 בע"מ

Address: כתובת : חולון, 58855, ישראל

Identification No.: 514437284מספר זיהוי: 514437284

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Amit Yahalomi, Adv.

Address: 8 Shaul Hamelech Blvd., Tel Aviv, 64733, Israel

שם: עמית יהלומי, עו"ד

כתובת : שדרות שאול המלך 8, תל אביב, 64733, ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 35 סוג: 35

Trade, sale, branding, advertising, marketing and 
distribution services of devices and instruments for 
transmission, switching, converting, collection, 
regulation, adjustment or control of electricity, 
apparatus for lighting, heating, steam generating, 
cooking, refrigerating, drying, ventilating, electric 
equipment for industrial and construction purposes; 
all included in class 35.

שירותי מסחר, מכירה, מיתוג, פרסום,  שיווק והפצה של 
התקנים ומכשירים להולכה, מיתוג, המרה, צבירה, וויסות או 
בקרה על חשמל, התקנים למאור, לחימום, להפקת אדים, 

לבישול, לקירור, לייבוש, לאוורור, ציוד חשמל לבניין ולתעשייה; 
הנכללים כולם בסוג 35.                                                     
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                  

כ"ח סיון תשע"א - 31230/06/2011



PERMACRETE

Trade Mark No. 230536 מספר סימן

Application Date 06/06/2010 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: Technocrete (1992) Ltd. שם: טכנוקריט (1992) בע"מ

Address: 6 Nahal Bokek St., Modiin, 71700, Israel כתובת : רחוב נחל בוקק 6, מודיעין, 71700, ישראל

Identification No.: 511738247מספר זיהוי: 511738247

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 19 סוג: 19

Concrete poured and applied in a unique in the job 
site, after inserting chemicals according a special 
formula. after drying handled by heavy equipment 
while impregnation of additional chemicals; all 
included in class 19.

בטון הנוצק ומעובד בשיטה ייחודית באתר הבניה, לאחר 
שהוספו לו כימיקלים ע"פ נוסחה ייחודית, לאחר התייבשותו 
מקבל טיפול ע"י ציוד מכאני כבד תוך כדי הספגת כימיקלים 

נוספים; הנכללים כולם בסוג 19.                                         
                                  

כ"ח סיון תשע"א - 31330/06/2011



CHOCO CHOICE

שוקו צ'ויס
Trade Mark No. 230572 מספר סימן

Application Date 17/06/2010 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: Oded Halevy שם: עודד הלוי

Address: 45 Hannah Senesh St., Hod HaSharon, 45264, 
Israel

כתובת : חנה סנש 45, הוד השרון, 45264, ישראל

Identification No.: 024429441מספר זיהוי: 024429441

Name: Niza Halevy שם: ניצה הלוי

Address: 45 Hannah Senesh St., Hod HaSharon, 45264, 
Israel

כתובת : חנה סנש 45, הוד השרון, 45264, ישראל

Identification No.: 069630689מספר זיהוי: 069630689

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: 30 סוג: 30

Cocoa and products made from cocoa; coffee, 
artificial coffee, coffee essences, mixtures of coffee; 
tea, tea extracts; chocolate, chocolate products; 
cakes, cookies and other pastries; confections; ice 
cream, water ices, materials for making ice cream 
and/or water ices; baking-powder; sauces 
(condiments); spices; cocoa drinks, chocolate drinks; 
food products made from cereals and/or rice and/or 
flour; breakfast cereals, bread, biscuits; honey and 
honey substitutes; snack foods, prepared meals, 
desserts and puddings; all included in class 30.

קקאו ומוצרים המבוססים על קקאו; קפה, תחליפי קפה, תרכיזי 
קפה, תערובות של קפה; תה, תמציות תה; שוקולד, מוצרי 

שוקולד; עוגות, עוגיות ודברי מאפה אחרים; ממתקים; גלידות, 
שלגונים, חומרים להכנת גלידות ו/או שלגונים; אבקת אפיה; 
רטבים (נותני טעם); תבלינים, משקאות קקאו, משקאות 

שוקולד; מוצרי מזון העשויים מדגנים ו/או אורז ו/או קמח; דגני 
בוקר, לחם, רקיקים; דבש ותחליפי דבש; חטיפי מזון, ארוחות 
מוכנות, קינוחים ורפרפות; הנכללים כולם בסוג 30.                 
                                                                                    
                                                                                    

                                                                

כ"ח סיון תשע"א - 31430/06/2011



SUN RICE

Trade Mark No. 230578 מספר סימן

Application Date 17/06/2010 תאריך הגשה

 Owners

Name: Rubezahl Schokoladen GmnH

Address: Dieselstrasse 9, Dettingen-Teck, 73265, 
Germany

Identification No.: 801337

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

Puffed rice in chocolate; all included in Class 30. אורז תפוח בציפוי שוקולד; הכל כלול בסוג 30.                   

כ"ח סיון תשע"א - 31530/06/2011



FLENNOR 

Trade Mark No. 230593 מספר סימן

Application Date 08/06/2010 תאריך הגשה

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

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

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

האנגלי.

 Owners

Name: Walther Flender GmbH 

Address: Schwarzer Weg 100-107, Düsseldorf, D-40593, 
Germany

Identification No.: 71049

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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 12 סוג: 12

Ball joint sets, steering parts for land vehicls, wheel 
bearings for land vehicles, hydraulic hoses for 
vehicles, air brake hoses for vehicles, wiper blades 
for windshield wipers, all included in class 12.

סט מפרקים כדוריים, חלקי היגוי לרכבי יבשה; מסבי גלגלים 
לרכבי יבשה; זרנוקים הידראוליים לרכבים, זרנוקי בלימת אויר 
לרכבים; להבי-מגבים למגבי השמשות; הנכללים כולם בסוג 
                                                                               .12

  

כ"ח סיון תשע"א - 31630/06/2011



Trade Mark No. 230607 מספר סימן

Application Date 10/06/2010 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: Quality Canadian Products Ltd. שם: מוצרי איכות קנדיים בע"מ

Address: 38 רחוב העמל, P.O.B. 4055, רעננה, 43659, ישראל כתובת : רחוב העמל 38, ת.ד. 4055, רעננה, 43659, ישראל

Identification No.: 513820597מספר זיהוי: 513820597

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Sharon-Goldstein & Co., Advs.

Address: 38 He'amel Street, P.O.B. 43659, Ra'anana, 
4224, Israel

שם: שרון-גולדשטיין ושות', עו"ד

כתובת : רחוב העמל 38, ת.ד. 4224, רעננה, 43659, ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 34 סוג: 34

Tobacco products; smoker's articles; matches; all 
included in class 34.

מוצרי טבק; צרכי מעשנים; גפרורים; הנכללים כולם בסוג 34.   
                                

כ"ח סיון תשע"א - 31730/06/2011



Trade Mark No. 230608 מספר סימן

Application Date 10/06/2010 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: Quality Canadian Products Ltd. שם: מוצרי איכות קנדיים בע"מ

Address: 38 רחוב העמל, P.O.B. 4055, רעננה, 43659, ישראל כתובת : רחוב העמל 38, ת.ד. 4055, רעננה, 43659, ישראל

Identification No.: 513820597מספר זיהוי: 513820597

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Sharon-Goldstein & Co., Advs.

Address: 38 He'amel Street, P.O.B. 43659, Ra'anana, 
4224, Israel

שם: שרון-גולדשטיין ושות', עו"ד

כתובת : רחוב העמל 38, ת.ד. 4224, רעננה, 43659, ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 34 סוג: 34

Tobacco products; smoker's articles; matches; all 
included in class 34.

מוצרי טבק; צרכי מעשנים; גפרורים; הנכללים כולם בסוג 34.   
                                

כ"ח סיון תשע"א - 31830/06/2011



GLUALITY

Trade Mark No. 230611 מספר סימן

Application Date 17/06/2010 תאריך הגשה

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

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

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

האנגלי.

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

 Owners

Name: Bristol-Myers Squibb Company

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

Identification No.: 603

(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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 5 סוג: 5

Pharmaceutical preparations for human use; all 
included in class 5.

תכשירים רוקחיים לשימוש אדם; הנכללים כולם בסוג 5.           
                            

כ"ח סיון תשע"א - 31930/06/2011



Trade Mark No. 230641 מספר סימן

Application Date 02/06/2010 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: YASHIR GROUP ELECTRIC MARKETING 
NETWORK 2010 LTD

שם: חשמל ישיר רשת שיווק לציוד חשמל 2010 בע"מ

Address: חולון, 58855, ישראל כתובת : חולון, 58855, ישראל

Identification No.: 514437284מספר זיהוי: 514437284

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Amit Yahalomi, Adv.

Address: 8 Shaul Hamelech Blvd., Tel Aviv, 64733, Israel

שם: עמית יהלומי, עו"ד

כתובת : שדרות שאול המלך 8, תל אביב, 64733, ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 9 סוג: 9

Devices and instruments for transmission, switching, 
converting, collection, regulation, adjustment or 
control of electricity; all included in class 9.

התקנים ומכשירים להולכה, מיתוג, המרה, צבירה, וויסות או 
בקרה על חשמל; הנכללים בסוג 9.                                       
                                                                                    

              

Class: 35 סוג: 35

Trade, sale, branding, advertising, marketing and 
distribution services of devices and instruments for 
transmission, switching, converting, collection, 
regulation, adjustment or control of electricity, 
apparatus for lighting, heating, steam generating, 
cooking, refrigerating, drying, ventilating, electric 
equipment for industrial and construction purposes; 
all included in class 35.

שירותי מסחר, מכירה, מיתוג, פרסום, שיווק והפצה של 
התקנים ומכשירים להולכה, מיתוג, המרה, צבירה, וויסות או 
בקרה על חשמל, התקנים למאור, לחימום, להפקת אדים, 

לבישול, לקירור, לייבוש, לאוורור, ציוד חשמל לבניין ולתעשייה; 
הנכללים כולם בסוג 35.                                                     
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    

כ"ח סיון תשע"א - 32030/06/2011



RENOLIT EXOFOL

Trade Mark No. 230642 מספר סימן

Application Date 13/06/2010 תאריך הגשה

 Owners

Name: Renolit AG

Address: Horchheimer Strasse 50, Worms, D-67547, 
Germany

Identification No.: 46634

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: 17 סוג: 17

Films and sheets of plastic for designing the surface 
of building components, including doors, windows, 
fences, facades; all included in class 17.

סרטים וגיליונות מפלסטיק עבור עיצוב משטח של רכיבי בנין, 
הכוללים דלתות, חלונות, גדרות, חזיתות; הנכללים כולם בסוג 

                                                                 .17

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, 04/02/2010 גרמניה, 04/02/2010

Class: 17 סוג: 17

כ"ח סיון תשע"א - 32130/06/2011



Trade Mark No. 230656 מספר סימן

Application Date 22/06/2010 תאריך הגשה

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

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

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

האנגלי.

 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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 5 סוג: 5

Pharmaceutical preparations and substances having 
analgesic, anti-inflammatory and anti-pyretic 
properties; all included in class 5

תכשירי רוקחות לשיכוך כאבים, טיפול בדלקות ולהורדת חום; 
הנכללים כולם בסוג 5.                                                       

                                                            

כ"ח סיון תשע"א - 32230/06/2011



Trade Mark No. 230665 מספר סימן

Application Date 10/06/2010 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: Shrimps House Ltd. שם: שרימפס האוס בע"מ 

Address: 105 .H'agana Av., Haifa, Israel כתובת : רח' שד' ההגנה 105, חיפה, ישראל

Identification No.: 513821900מספר זיהוי: 513821900

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Attorney Rebkin Offer

Address: 

שם: עו"ד רבקין עופר 

כתובת : רח' שד' גוריון 6, חיפה, ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 43 סוג: 43

Providing food and beverages services; included in 
class 43.

שרותים להספקת מזון ומשקה; הנכללים כולם בסוג 43.           
                

כ"ח סיון תשע"א - 32330/06/2011



SYLDESTA

Trade Mark No. 230676 מספר סימן

Application Date 22/06/2010 תאריך הגשה

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

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

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

האנגלי.

 Owners

Name: Johnson & Johnson

Address: One Johnson & Johnson Plaza, New Brunswick, 
New Jersey, U.S.A.

Identification No.: 604

(New Jersey 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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 5 סוג: 5

Monoclonal antibody to treat cancer, castleman's 
disease, multiple myeloma, prostate cancer and 
avarian cancer; all included in class 5.

נוגדן מונוקלונלי לטיפול בסרטן, מחלקת קסלמן, מיילומה 
נפוצה, סרטן הערמונית וסרטן השחלות; הנכללים כולם בסוג 5. 

                                                          

כ"ח סיון תשע"א - 32430/06/2011



Trade Mark No. 230721 מספר סימן

Application Date 24/06/2010 תאריך הגשה

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

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

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

האנגלי.

 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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 5 סוג: 5

Anti-viral preparations; all included in class 5. תכשירים אנטי ויראליים; הנכללים כולם בסוג 5.             

כ"ח סיון תשע"א - 32530/06/2011



Trade Mark No. 230722 מספר סימן

Application Date 24/06/2010 תאריך הגשה

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

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

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

האנגלי.

 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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 5 סוג: 5

Anti-viral preparations; all included in class 5. תכשירים אנטי ויראליים; הנכללים כולם בסוג 5.             

כ"ח סיון תשע"א - 32630/06/2011



Trade Mark No. 230821 מספר סימן

Application Date 16/06/2010 תאריך הגשה

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

Registration of this mark shall give no right to the 
exclusive use of the slogan כשבא לי אנטריקוט 
separately, but in the combination of the mark.

רישום סימן זה לא יתן זכות לשימוש ייחודי בסיסמא כשבא לי 
אנטריקוט בנפרד, אלא בהרכב הסימן.

Ownersבעלים

Name: Amichay Ohauon שם: עמיחי אוחיון

Address: כתובת : מנחם בגין 12, רמת גן, 52700, ישראל

Identification No.: 34022830מספר זיהוי: 34022830

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Rammy abeles, Adv.

Address: 

שם: רמי אבלס, עו"ד

כתובת : בית דרום אפריקה, בצלאל 25, רמת גן, ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 43 סוג: 43

Reataurant chain services. שרותי רשת מסעדות.                   

כ"ח סיון תשע"א - 32730/06/2011



MAPEX 

Trade Mark No. 230846 מספר סימן

Application Date 17/06/2010 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: Elisra Electronic Systems Ltd. שם: אלישרא מערכות אלקטרוניות בע"מ

Address: 48 Mivtza Kadesh St., Bnei Brak, 51203, Israel כתובת : רח' מבצע קדש 48, בני ברק, 51203, ישראל

Identification No.: 520035874מספר זיהוי: 520035874

חברה פרטית

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

Electronic maps and electronic means for their 
display; software development kit for map 
infrastructure; included in class 9.

מפות אלקטרוניות ואמצעים אלקטרוניים להצגתן; ערכות 
לפיתוח תוכנת מחשב עבור תשתיץ מפה; הכלולים בסוג 9.       

                                                

כ"ח סיון תשע"א - 32830/06/2011



CASPRIA

Trade Mark No. 230858 מספר סימן

Application Date 28/06/2010 תאריך הגשה

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

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

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

האנגלי.

 Owners

Name: Schering Corporation

Address: Kenilworth, New Jersey, U.S.A.

Identification No.: 609

(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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 5 סוג: 5

Pharmaceutical preparations for the treatment of 
Hepatitis; all included in class 5

תכשירים רוקחיים לטיפול במחלת דלקת הכבד; הנכללים כולם 
בסוג 5                                                 

כ"ח סיון תשע"א - 32930/06/2011



VICTRELIS

Trade Mark No. 230865 מספר סימן

Application Date 28/06/2010 תאריך הגשה

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

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

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

האנגלי.

 Owners

Name: Schering Corporation

Address: Kenilworth, New Jersey, U.S.A.

Identification No.: 609

(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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 5 סוג: 5

Pharmaceutical preparations for the treatment of 
Hepatitis; all included in class 5.

תכשירים רוקחיים לטיפול במחלת דלקת הכבד; הנכללים כולם 
בסוג 5.                                                 

כ"ח סיון תשע"א - 33030/06/2011



SYNERGENZ

Trade Mark No. 230883 מספר סימן

Application Date 29/06/2010 תאריך הגשה

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

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

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

האנגלי.

 Owners

Name: Synergenz Bioscience Limited

Address: Sea Meadow House, P.O.B. 116, Road Town, 
Tortola, Virgin Islands

Identification No.: 801366

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

Medical, diagnostic and prognostic screening and 
testing kits including those for cancer; all included in 
class 5.

ערכות סינון ובדיקה רפואיות, אבחוניות וסימפטומיות ובכללן 
כאלו לסרטן; הכלולים כולם בסוג 5.                                     

                

כ"ח סיון תשע"א - 33130/06/2011



SYNERGENZ

Trade Mark No. 230884 מספר סימן

Application Date 29/06/2010 תאריך הגשה

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

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

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

האנגלי.

 Owners

Name: Synergenz Bioscience Limited

Address: Sea Meadow House, P.O.B. 116, Road Town, 
Tortola, Virgin Islands

Identification No.: 801366

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: 44 סוג: 44

Medical, diagnostic and prognostic screening and 
testing services including those for cancer; 
information, advisory and consultancy services 
relating to the foregoing; all included in class 44.

שירותי סינון ובדיקה רפואיים, אבחוניים וסימפטומיים ובכללם 
כאלו לסרטן; מתן שירותי מידע, ייעוץ והכוונה הקשורים 

לשירותים האמורים; הכלולים כולם בסוג 44.                         
                                                                    

כ"ח סיון תשע"א - 33230/06/2011



RESPIRAGENE

Trade Mark No. 230885 מספר סימן

Application Date 29/06/2010 תאריך הגשה

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

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

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

האנגלי.

 Owners

Name: Synergenz Bioscience Limited

Address: Sea Meadow House, P.O.B. 116, Road Town, 
Tortola, Virgin Islands

Identification No.: 801366

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

Medical, diagnostic and prognostic screening and 
testing kits including those for cancer, emphysema, 
chronic obstructive pulmonary disease (COPD), 
occupational chronic obstructive pulmonary disease 
(OCOPD) and impaired lung function; all included in 
class 5.

ערכות סינון ובדיקה רפואיות, אבחוניות וסימפטומיות ובכללן 
 ,(COPD) כאלו לסרטן, נפחת, מחלת ריאות חסימתית כרונית
מחלת ריאות חסימתית כרונית תעסוקתית (OCOPD) ותפקוד 
ריאות לקוי; הכלולים כולם בסוג 5.                                       
                                                                                    

              

כ"ח סיון תשע"א - 33330/06/2011



RESPIRAGENE

Trade Mark No. 230886 מספר סימן

Application Date 29/06/2010 תאריך הגשה

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

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

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

האנגלי.

 Owners

Name: Synergenz Bioscience Limited

Address: Sea Meadow House, P.O.B. 116, Road Town, 
Tortola, Virgin Islands

Identification No.: 801366

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: 44 סוג: 44

Medical, diagnostic and prognostic screening and 
testing services including those for cancer, 
emphysema, chronic obstructive pulmonary disease 
(COPD), occupational chronic obstructive pulmonary 
disease (OCOPD) and impaired lung function; 
information, advisory and consultancy services 
relating to the foregoing; all included in class 44.

שירותי סינון ובדיקה רפואיים, אבחוניים וסימפטומיים ובכללם 
 ,(COPD) כאלו לסרטן, נפחת, מחלת ריאות חסימתית כרונית
מחלת ריאות חסימתית כרונית תעסוקתית (OCOPD) ותפקוד 

ריאות לקוי; מתן שירותי מידע, ייעוץ והכוונה הקשורים 
לשירותים האמורים; הכלולים כולם בסוג 44.                         
                                                                                    

                                                                    

כ"ח סיון תשע"א - 33430/06/2011



Kim's

Trade Mark No. 230887 מספר סימן

Application Date 29/06/2010 תאריך הגשה

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

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

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

האנגלי.

 Owners

Name: MAMA SITA'S HOLDING CO. INC. 

Address: 131 F. Manalo Street, San Juan City, 
Philippines

Identification No.: 801347

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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 30 סוג: 30

Mustard, pepper, vinegar, sauces & spices; all 
included in class 30.

חרדל, פלפל, חומץ, רטבים ותבלינים; הנכללים כולם בסוג 30.  
                         

כ"ח סיון תשע"א - 33530/06/2011



Kim's

Trade Mark No. 230888 מספר סימן

Application Date 29/06/2010 תאריך הגשה

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

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

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

האנגלי.

 Owners

Name: MAMA SITA'S HOLDING CO. INC. 

Address: 131 F. Manalo Street, San Juan City, 
Philippines

Identification No.: 801347

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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 29 סוג: 29

fish, meat, dried and cooked fruits, vegetables, 
jellies, milk, preserved pickles, canned meat; all 
included in class 29.

דגים, בשר, פירות מיובשים ומבושלים, ירקות, ג'לי, חלב, 
חמוצים משומרים, בשר משומר; הנכללים כולם בסוג 29.         

                                

כ"ח סיון תשע"א - 33630/06/2011



V.A.C. VERAFLO 

Trade Mark No. 230946 מספר סימן

Application Date 22/06/2010 תאריך הגשה

 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: 5 סוג: 5

Dressings including dressings for wound healing and 
treatment; included in class 5.

תחבושות לרבות תחבושות לריפוי ולטיפול בפצעים; 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., 22/12/2009, No. 77/898852 ארה"ב, 22/12/2009, מספר 77/898852

Class: 5 סוג: 5

Wound dressings for negative pressure tissue 
treatment.

תחבושות לפצעים לצורך טיפול ברקמות באמצעות תת לחץ.     
        

כ"ח סיון תשע"א - 33730/06/2011



V.A.C. VERAFLO 

Trade Mark No. 230947 מספר סימן

Application Date 22/06/2010 תאריך הגשה

 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; wound treatment devices for negative 
pressure wound treatment; included in class 10.

מכשירים ומתקנים רפואיים ולצרכי ניתוח; מתקנים ומכשירים 
לטיפול ולריפוי פצעים מתקני חבישה לפצעים לצורך טיפול 

בפצעים באמצעות תת לחץ;  הכלולים 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., 22/12/2009, No. 77/898852 ארה"ב, 22/12/2009, מספר 77/898852

Class: 10 סוג: 10

Negative pressure wound therapy systems, 
comprised of sub-atmospheric pressure source, 
controls, canisters, tubing and wound interface, with 
adaptations for wound irrigation; included in class 10.

שיטות ריפוי פצעים בתת לחץ המכילות מקור לחץ 
תת-אטמוספרי ,בקריש, מיכלים, צנרת ומתקני השקה לפצעים, 
עם התקנים לשטיפת פצעים הכלולים בסוג 10.                       
                                                                                      

            

כ"ח סיון תשע"א - 33830/06/2011



V.A.C. VERAFLO 

Trade Mark No. 230948 מספר סימן

Application Date 22/06/2010 תאריך הגשה

 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: 44 סוג: 44

Medical services; included in class 44. שירותים רפואיים; כלולים 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)

U.S.A., 22/12/2009, No. 77/898852 ארה"ב, 22/12/2009, מספר 77/898852

Class: 44 סוג: 44

Therapeutic healthcare services, particularly the 
automated alternating application of negative 
pressure wound therapy and controlled delivery of 
topical solutions to a wound site; included in class 44.

שירותי בריאות רפואיים ובמיוחד יישום תת לחץ באופן אוטוכוטי 
לריפוי פצעים והמצאה מבוקרת של תמיסות טופיקליות לאתר 
פציעה. כלולים בסוג 44.                                                     
                                                                                      

כ"ח סיון תשע"א - 33930/06/2011



V.A.C. VERAFLO CLEANSE

Trade Mark No. 230949 מספר סימן

Application Date 22/06/2010 תאריך הגשה

 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: 5 סוג: 5

Dressings including dressings for wound healing and 
treatment; included in class 5.

תחבושות לרבות תחבושות לריפוי ולטיפול בפצעים; 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., 22/12/2009, No. 77/898811 ארה"ב, 22/12/2009, מספר 77/898811

Class: 5 סוג: 5

Wound dressings for negative pressure tissue 
treatment. included in class 5.

תחבושות לפצעים לצורך טיפול ברקמות באמצעות תת לחץ; 
הנכללים כולם בסוג 5.             

כ"ח סיון תשע"א - 34030/06/2011



V.A.C. VERAFLO CLEANSE

Trade Mark No. 230950 מספר סימן

Application Date 22/06/2010 תאריך הגשה

 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;  included in class 10.

מכשירים ומתקנים רפואיים ולצרכי ניתוח ;מתקנים ומכשירים 
לטיפול ולריפוי פצעים; 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)

U.S.A., 22/12/2009, No. 77/898811 ארה"ב, 22/12/2009, מספר 77/898811

Class: 10 סוג: 10

Wound dressing devices for use with negative 
pressure wound treatment; all included in class 10.

מתקני חבישה  לפצעים לצורך טיפול בפצעים באמצעות תת 
לחץ הכלולים בסוג 10.                                                     

כ"ח סיון תשע"א - 34130/06/2011



STOPPER 

סטופר 
Trade Mark No. 230954 מספר סימן

Application Date 23/06/2010 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: TREE OF LIFE PHARMA LTD. שם: טרי אוף לייף פארמה בע"מ

Address: 41 Hasivim St., P.O.B. 7735, Petach Tikva, 
49170, Israel

כתובת : רח' הסיבים 41, ת.ד. 7735, פתח תקווה, 49170, 
ישראל

Identification No.: 513071621מספר זיהוי: 513071621

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 5 סוג: 5

Mosquito repelling roll included in class 5. רול לדחיית יתושים הנכלל בסוג 5.                           

כ"ח סיון תשע"א - 34230/06/2011



Trade Mark No. 230959 מספר סימן

Application Date 21/06/2010 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: Família & Co.  Events Ltd שם: פמילי וקו אירועים בע"מ

Address: Hamacabim 14, Rishon le Zion, Israel כתובת : דרך המכבים 14, ראשון לציון, ישראל

Identification No.: 514160902מספר זיהוי: 514160902

חברה פרטית

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Amir Tenne, Adv.

Address: 10 Sokolov St., Rehovot, 76445, Israel

שם: אמיר טנא, עו"ד

כתובת : רח' סוקולוב 10, רחובות, 76445, ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 41 סוג: 41

Events management services, including: Bar/Bat 
mitzva, wedding, ritual circumcisions and other 
events; overall service events consulting and 
planning, selecting the event location, communication 
with vendors and suppliers, desining the event, etc.

שירותי הפקת אירועים, לרבות: בר/בת מצווה, חתונה, בריתות 
ואירועים אחרים; שירותי הכולל יעוץ ותכנון האירוע, בחירת 
מיקום האירוע, התקשרות עם ספקים וספקי משנה, עיצוב 

הארוע וכיוצ"ב.                                                                 
                                                                                    

כ"ח סיון תשע"א - 34330/06/2011



Trade Mark No. 231032 מספר סימן

Application Date 24/06/2010 תאריך הגשה

 Owners

Name: Closed Joint Stock Company “Industrial 
Association “KONTI”

Address: 6-b Shevchenko Avenue, Donetsk, 83100, 
Ukraine

Identification No.: 801358

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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 30 סוג: 30

Candies; sweetmeats; pastilles; jelly candies; toffees; 
chocolate candies; caramels; all included in class 30.

סוכריות; דברי מתיקה; פסטילים; סוכריות ג'לי; סוכריות טופי; 
סוכריות שוקולד; קרמלים; הנכללים כולם בסוג 30.               

כ"ח סיון תשע"א - 34430/06/2011



Trade Mark No. 231051 מספר סימן

Application Date 24/06/2010 תאריך הגשה

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

Registration of this mark shall give no right to the 
exclusive use of the slogan להקשיב לטבע שלך, but in 
the combination of the mark.

רישום סימן זה לא יתן זכות לשימוש ייחודי בסיסמא להקשיב 
לטבע שלך, אלא בהרכב הסימן.

Ownersבעלים

Name: Shai Quality Products Ltd. שם: שי מוצרי איכות בע"מ

Address: 2 Harimon St., P.O.B. 294, Mosav Rishpon, 
46915, Israel

כתובת : רח' הרימון 2, ת.ד. 294, מושב רשפון, 46915, ישראל

Identification No.: 511679490מספר זיהוי: 511679490

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 5 סוג: 5

Para medical food supplement; included in class 5. תוספי תזונה לשימוש פארא-רפואי; הנכללים בסוג 5.         

כ"ח סיון תשע"א - 34530/06/2011



Trade Mark No. 231072 מספר סימן

Application Date 04/07/2010 תאריך הגשה

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

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

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

האנגלי.

 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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 12 סוג: 12

Automobiles, wagons, trucks, vans, sport utility 
vehicles, buses, recreational vehicles (RV), sports 
cars, racing cars, lorries, fork lift trucks, towing 
tractors (tractors), and structural parts and fittings 
therefor; tractors; anti-theft alarms for vehicles; 
adhesive rubber patches for repairing tubes or tires; 
all included in International Class 12.

מכוניות, קרונות, משאיות, טנדרים, כלי רכב לשימושי ספורט, 
אוטובוסים, רכבי פנאי (RV), רכבי ספורט, רכבי מרוץ, מכוניות 

משא, מלגזות, טרקטורים לגרירה (טרקטורים), חלקים 
ומתאמים מבניים עבורם; טרקטורים; אזעקות כנגד גניבות 
לרכבים; טלאי גומי דביק לתיקון גלגלים או צמיגים; הנכללים 
כולם בסוג 12.                                                                 
                                                                                  

כ"ח סיון תשע"א - 34630/06/2011



Trade Mark No. 231123 מספר סימן

Application Date 23/06/2010 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: YOZMOT NETO LTD. שם: יוזמות נטו בע"מ

Address: כתובת : רח' גולומב 75, הרצליה, 46305, ישראל

Identification No.: 514191782מספר זיהוי: 514191782

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"ח סיון תשע"א - 34730/06/2011



SMA Solar Academy 

Trade Mark No. 231124 מספר סימן

Application Date 29/06/2010 תאריך הגשה

 Owners

Name: SMA Solar Technology AG

Address: Niestetal, Germany

Identification No.: 68819

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: 16 סוג: 16

Instructional manuals and teaching materials in 
printed form referring to solar energy;  included in 
class 16.

מדריכי הנחיות וחומר הוראה בצורה מודפסת; המתייחסים 
לאנרגיה סולרית; הנכללים 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., 04/01/2010, No. 77/904,173 ארה"ב, 04/01/2010, מספר 77/904,173

Class: 16 סוג: 16

כ"ח סיון תשע"א - 34830/06/2011



SMA Solar Academy 

Trade Mark No. 231125 מספר סימן

Application Date 29/06/2010 תאריך הגשה

 Owners

Name: SMA Solar Technology AG

Address: Niestetal, Germany

Identification No.: 68819

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: 41 סוג: 41

Education and training in respect of solar technology, 
included in class 41.

חינוך והוראה בנוגע לטכנולוגיה סולרית; הנכללים 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., 04/01/2010 ארה"ב, 04/01/2010

Class: 41 סוג: 41

כ"ח סיון תשע"א - 34930/06/2011



Trade Mark No. 231126 מספר סימן

Application Date 29/06/2010 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: BRIMAG DIGITAL AGE LTD. שם: ברימאג דיגיטל אייג' בע"מ

Address: 19 Hashikma Street, Azur, 58001, Israel כתובת : רחוב השקמה 19, אזור, 58001, ישראל

Identification No.: 511786378מספר זיהוי: 511786378

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: 11 סוג: 11

Heating and cooling appliances; apparatus for drying 
and ventilating; refrigerators, deep freezers, ovens, 
stoves, cooker-moods, dryers, frying pans, electrical 
heating and frying pots, toasters, microwave, coffee-
makers and percolators, hair dryers, cooking pans, 
electric jars, kettles, fan-heaters, radiators, fans, air 
conditioning apparatus and instruments; irons; steam 
irons and cleaners; parts and accessories for the 
above-mentioned goods; all included in class 11.

מכשירי חימום וקירור; התקנים לייבוש ואוורור; מקררים, 
מקפיאים, תנורים, כיריים, קולטי אדים, מייבשי כביסה, פלטות 
לטיגון, סירים לטיגון וחימום (חשמליים), טוסטרים, מצנמים, 
מיקרוגל, מכונות קפה ופרקולטורים, מייבשי שיער, פלטות 
בישול, כדים חשמליים, קומקומים, מפזרי חום, רדיאטורים, 
מאווררים, מכשירים והתקנים למיזוג אוויר; מגהצים; ערכות 
גיהוץ וניקוי בקיטור; חלקים ואביזרים עבור הסחורות שלעיל; 
הנכללים כולם בסוג 11.                                                     
                                                                                    

          

כ"ח סיון תשע"א - 35030/06/2011



Trade Mark No. 231156 מספר סימן

Application Date 06/07/2010 תאריך הגשה

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

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

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

האנגלי.

The three dimentional image of the bottle does not 
constitute a part of the mark.

דמות הבקבוק התלת מימדית אינה מהווה חלק מן הסימן.

 Owners

Name: Yves Saint Laurent Parfums

Address: 28/34 Blvd. du Parc, Neuilly sur Seine, France

Identification No.: 36210

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: 3 סוג: 3

Perfume, eau de toilette; gels, salts for the bath and 
the shower not for medical purpose; toilet soaps, 
body deodorants; cosmetics namely creams, milks, 
lotions, gels and powders for the face, the body and 
the hands; sun care preparations  (cosmetic 
products); make-up preparations; shampoos; gels, 
sprays, mousses and balms for the hair styling and 
hair care; hair lacquers; hair colouring and hair 
decolorant preparations; permanent waving and 
curling preparations; essential oils for personal use; 
all included in class 3.

בשמים, מי טואלט; ג'לים, מלחים לאמבט ולמקלחת לא לשימוש 
רפואי; סבון טואלט, דאודורנט לגוף; מוצרי קוסמטיקה שהם 
קרמים, תחליבים, תרחיצים, ג'ל ואבקות לפנים, לגוף ולידיים; 
תכשירים להגנה מהשמש; (מוצרי קוסמטיקה); תכשירים 
לאיפור; שמפו; ג'ל; ספריי; מוסים ומשחות לעיצוב ולטיפוח 

השיער; לכות לשיער;   תכשירי צביעה לשיער ותכשירים מסירי 
צבע; תכשירים לתלתול וסלסול תמידי; שמנים תמציתיים 

לשימוש אישי;הנכללים כולם בסוג 3                                     
                                                                                    
                                                                                    

                                                

כ"ח סיון תשע"א - 35130/06/2011



Trade Mark No. 231242 מספר סימן

Application Date 05/07/2010 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: Non-Stop M.G. Importing and Marketing Ltd. שם: נון סטופ מ.ג. יבוא ושיווק בע"מ

Address: רחוב הגבולות 6, תל אביב, ישראל כתובת : רחוב הגבולות 6, תל אביב, ישראל

Identification No.: 513010843מספר זיהוי: 513010843

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Israel Sade, Adv.

Address: 50 Dizengoff Street, Tel Aviv, 64332, Israel

שם: ישראל שדה, עו"ד

כתובת : רחוב דיזנגוף 50, תל אביב, 64332, 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"ח סיון תשע"א - 35230/06/2011



BIGWAVE 

Trade Mark No. 231243 מספר סימן

Application Date 05/07/2010 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: Non-Stop M.G. Importing and Marketing Ltd. שם: נון סטופ מ.ג. יבוא ושיווק בע"מ

Address: רחוב הגבולות 6, תל אביב, ישראל כתובת : רחוב הגבולות 6, תל אביב, ישראל

Identification No.: 513010843מספר זיהוי: 513010843

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Israel Sade, Adv.

Address: 50 Dizengoff Street, Tel Aviv, 64332, Israel

שם: ישראל שדה, עו"ד

כתובת : רחוב דיזנגוף 50, תל אביב, 64332, 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"ח סיון תשע"א - 35330/06/2011



Trade Mark No. 231251 מספר סימן

Application Date 11/07/2010 תאריך הגשה

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 5 סוג: 5

Pharmaceutical preparations and substances for the 
treatment and relief of sore throats, sore mouths, and 
symptoms of colds and influenza; medicated 
confectionery; all included in class 5.

תכשירי וחומרי רוקחות לטיפול והקלה של כאב גרון, כאב בפה 
ותסמינים של התקררות ושפעת; דברי מתיקה תרופתיים; 

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, 21/06/2010, No. 
009190778

איחוד האירופי לסימני מסחר, 21/06/2010, מספר 
009190778

Class: 5 סוג: 5

כ"ח סיון תשע"א - 35430/06/2011



Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

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

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

האנגלי.

 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

כ"ח סיון תשע"א - 35530/06/2011



Trade Mark No. 231252 מספר סימן

Application Date 11/07/2010 תאריך הגשה

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

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

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

האנגלי.

 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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 5 סוג: 5

Pharmaceutical preparations and substances for the 
treatment and relief of sore throats, sore mouths, and 
symptoms of colds and influenza; medicated 
confectionery; all included in class 5.

תכשירי וחומרי רוקחות לטיפול והקלה של כאב גרון, כאב בפה 
ותסמינים של התקררות ושפעת; דברי מתיקה תרופתיים; 

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, 15/02/2010, No. 
008883944

איחוד האירופי לסימני מסחר, 15/02/2010, מספר 
008883944

Class: 5 סוג: 5

כ"ח סיון תשע"א - 35630/06/2011



Trade Mark No. 231253 מספר סימן

Application Date 11/07/2010 תאריך הגשה

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

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

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

האנגלי.

 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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 5 סוג: 5

Pharmaceutical preparations and substances for the 
treatment and relief of sore throats, sore mouths, and 
symptoms of colds and influenza; medicated 
confectionery; all included in class 5.

תכשירי וחומרי רוקחות לטיפול והקלה של כאב גרון, כאב בפה 
ותסמינים של התקררות ושפעת; דברי מתיקה תרופתיים; 

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, 15/02/2010, No. 
008884074

איחוד האירופי לסימני מסחר, 15/02/2010, מספר 
008884074

Class: 5 סוג: 5

כ"ח סיון תשע"א - 35730/06/2011



Trade Mark No. 231254 מספר סימן

Application Date 11/07/2010 תאריך הגשה

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

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

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

האנגלי.

 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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 5 סוג: 5

Pharmaceutical preparations and substances for the 
treatment and relief of sore throats, sore mouths, and 
symptoms of colds and influenza; medicated 
confectionery; all included in class 5.

תכשירי וחומרי רוקחות לטיפול והקלה של כאב גרון, כאב בפה 
ותסמינים של התקררות ושפעת; דברי מתיקה תרופתיים; 

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, 15/02/2010, No. 
008884637

איחוד האירופי לסימני מסחר, 15/02/2010, מספר 
008884637

Class: 5 סוג: 5

כ"ח סיון תשע"א - 35830/06/2011



Trade Mark No. 231255 מספר סימן

Application Date 11/07/2010 תאריך הגשה

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

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

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

האנגלי.

 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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 5 סוג: 5

Pharmaceutical preparations and substances for the 
treatment and relief of sore throats, sore mouths, and 
symptoms of colds and influenza; medicated 
confectionery; all included in class 5.

תכשירי וחומרי רוקחות לטיפול והקלה של כאב גרון, כאב בפה 
ותסמינים של התקררות ושפעת; דברי מתיקה תרופתיים; 

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, 15/02/2010, No. 
008884454

איחוד האירופי לסימני מסחר, 15/02/2010, מספר 
008884454

Class: 5 סוג: 5

כ"ח סיון תשע"א - 35930/06/2011



Trade Mark No. 231256 מספר סימן

Application Date 11/07/2010 תאריך הגשה

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

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

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

האנגלי.

 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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 5 סוג: 5

Pharmaceutical preparations and substances for the 
treatment and relief of sore throats, sore mouths, and 
symptoms of colds and influenza; medicated 
confectionery; all included in class 5.

תכשירי וחומרי רוקחות לטיפול והקלה של כאב גרון, כאב בפה 
ותסמינים של התקררות ושפעת; דברי מתיקה תרופתיים; 

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, 15/02/2010, No. 
008884561

איחוד האירופי לסימני מסחר, 15/02/2010, מספר 
008884561

Class: 5 סוג: 5

כ"ח סיון תשע"א - 36030/06/2011



RICHLITE

Trade Mark No. 231262 מספר סימן

Application Date 11/07/2010 תאריך הגשה

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

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

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

האנגלי.

 Owners

Name: Rainier Plywood Company

Address: 624 East 15th Street, Tacoma, Washington, 
98421, U.S.A.

Identification No.: 801404

(Washington Corporation)

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: 19 סוג: 19

Phenolic laminates, namely fibrous base such as 
paper impregnated with a synthetic resin for overlay 
upon plywood or hardboard; laminated fiber sheets, 
boards and panels for use in the aerospace, marine, 
commercial food services, and materials handling 
industries; and composite materials for skateboards 
ramps; all included in class 19.

למינציה פנולית, דהיינו בסיס סיבי כגון נייר ספוג שרף סינטטי 
לצורך ציפוי לביד או דיקטים; גיליונות סיבים, לוחות ופאנלים 
אשר עברו למינציה לשימוש בתעשיית החלל והתעופה, 
בתעשיה הימית, בשירותי מזון תעשייתי וחומרים לשימוש 
בתעשיות; וחומרים מרוכבים לרמפות עבור סקייטבורדים; 

הכלולים כולם בסוג 19.                                                     
                                                      

כ"ח סיון תשע"א - 36130/06/2011



SILPADA

Trade Mark No. 231292 מספר סימן

Application Date 13/07/2010 תאריך הגשה

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

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

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

האנגלי.

 Owners

Name: Silpada Designs LLC

Address: 11550 Renner Blvd., Lenexa, Kansas, U.S.A.

Identification No.: 801409

(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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 35 סוג: 35

Retail merchandising of products, distributorship 
services, retail services by direct solicitation by 
independent sales
   representatives, telephone shop at home services, 
mail order catalog services, interactive retail store 
services rendered by means of a global computer 
information network, retail services by direct 
solicitation of independent sales representatives at 
home shopping  parties, direct sales organization and 
planning, namely offering technical assistance in the 
establishment and/or operation of home parties, and 
administration of programs that provide incentives to 
people to conduct home product sales parties all in 
the fields of  jewelry, gift items, handbags, watches, 
belts, and other fashion
   accessories; All included in class 35.

קמעונאות של מוצרים, שירותי הפצה, שירותי קמעונאות 
באמצעות שידול ישיר ע"י נציגי מכירות עצמאיים, שירותי חנות 
טלפונית ביתית, שירותי קטלוג הזמנות בדואר, שירותי חנות 
קמעונאית אינטראקטיביים המתבצעים באמצעות רשת מידע 
ממוחשבת גלובאלית, שירותי קמעונאות באמצעות שידול ישיר 
של נציגי מכירות עצמאיים במסיבות קניות ביתיות, ארגון ותכנון 
מכירות ישירות, שהם הצעת סיוע טכני בהקמה ו/או תפעול של 
מסיבות ביתיות, וניהול תוכניות המספקות תמריצים לאנשים 
לעריכת מסיבות ביתיות למכירת מוצרים שכולן בתחומי 

התכשיטים, פריטי מתנות, תיקי יד, שעוני יד, חגורות ופריטי 
אופנה אחרים; הנכללים כולם בסוג 35.                                 
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    

                            

כ"ח סיון תשע"א - 36230/06/2011



SILPADA

Trade Mark No. 231293 מספר סימן

Application Date 13/07/2010 תאריך הגשה

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

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

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

האנגלי.

 Owners

Name: Silpada Designs LLC

Address: 11550 Renner Blvd., Lenexa, Kansas, U.S.A.

Identification No.: 801409

(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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 14 סוג: 14

Jewelry; sterling silver jewelry, costume jewelry, 
costume jewelry; watches; all included in class 14.

תכשיטים, תכשיטי כסף סטרלינג, דמויי תכשיט; שעונים; 
הנכללים כולם בסוג 14.                                                     

          

כ"ח סיון תשע"א - 36330/06/2011



SILPADA

Trade Mark No. 231294 מספר סימן

Application Date 13/07/2010 תאריך הגשה

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

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

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

האנגלי.

 Owners

Name: Silpada Designs LLC

Address: 11550 Renner Blvd., Lenexa, Kansas, U.S.A.

Identification No.: 801409

(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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 25 סוג: 25

Women's wearing apparel, namely, shirts, pants, t-
shirts, sweatshirts, sweatpants; women's footwear, 
namely, flip flops; headwear, namely, caps and hats; 
All included in class 25.

מלבושי נשים, שהם, חולצות, מכנסיים, חולצות T, מיזעים, 
מכנסי טריינינג; הנעלה לנשים, שהיא, סנדלי אצבע; כיסויי 

ראש, שהם, מצחיות וכובעים; הנכללים כולם בסוג 25.             
                                      

כ"ח סיון תשע"א - 36430/06/2011



Trade Mark No. 231352 מספר סימן

Application Date 01/07/2010 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: BEN SHIMON FLORIS LTD. שם: בן שמעון פלוריש בע"מ

Address: P.O.B. 1306, Misgav, 20179, Israel כתובת : ת.ד. 1306, משגב, 20179, ישראל

Identification No.: 511126831מספר זיהוי: 511126831

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 5 סוג: 5

Food supplement being vitamin D; included in class 
5.

תוספי תזונה שהם ויטמין D; הנכללים כולם בסוג 5.               

כ"ח סיון תשע"א - 36530/06/2011



Trade Mark No. 231383 מספר סימן

Application Date 06/07/2010 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: Natalie Sindel l.t.d  שם: נטלי סינדל בע"מ

Address: 7 mizrahi st, Tel Aviv, Israel כתובת : רח' מזרחי 7, תל אביב, ישראל

Identification No.: 513923144מספר זיהוי: 513923144

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: KARNI, MARKOVICH, MICHAELI & CO 

Address: 163 Dizingoff st, Tel Aviv, 63461, Israel

שם: קרני, מרקוביץ מיכאלי ושות' 

כתובת : רח' דיזינגוף 163, תל אביב, 63461, ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 25 סוג: 25

Underwear, socks; all included in class 25. הלבשה תחתונה, גרביים; הנכללים כולם בסוג 25.

כ"ח סיון תשע"א - 36630/06/2011



Trade Mark No. 231477 מספר סימן

Application Date 18/07/2010 תאריך הגשה

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

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

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

האנגלי.

 Owners

Name: Stannah Lifts Holdings Limited

Address: Watt Close, East Portway, Andover, Hampshire, 
SP10 3SD, United Kingdom

Identification No.: 801425

A UK Limited company

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: 7 סוג: 7

Lifts, stair lifts, escalators, moving walkways and 
staircases, electric service lifts, chair hoists; parts 
and fittings therefor; all included in Class 7

מעליות, מעליות לגרם מדרגות, דרגנועים, שבילים וגרמי 
מדרגות נעים, מעליות שירות חשמליות, התקנים להרמת 

כסאות; חלקים ואביזרים עבורם; הנכללים 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)

United Kingdom, 09/03/2010, No. 2541273 ממלכה מאוחדת, 09/03/2010, מספר 2541273

Class: 7 סוג: 7

כ"ח סיון תשע"א - 36730/06/2011



Trade Mark No. 231478 מספר סימן

Application Date 18/07/2010 תאריך הגשה

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

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

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

האנגלי.

 Owners

Name: Stannah Lifts Holdings Limited

Address: Watt Close, East Portway, Andover, Hampshire, 
SP10 3SD, United Kingdom

Identification No.: 801425

A UK Limited company

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: 37 סוג: 37

Installation, maintenance and repair services relating 
to lifts, stair lifts, chair hoists, escalators, moving 
walkways and staircases; advisory, information and 
consultancy services relating thereto; all included in 
Class 37

שירותי התקנה, תחזוקה ותיקון לגבי מעליות, מעליות לגרם 
מדרגות, התקנים להרמת כסאות, דרגנועים, שבילים וגרמי 

מדרגות נעים; שירותי יעוץ, מידע והתייעצות המתייחסים לנ"ל; 
הנכללים כולם בסוג 37                                                     

                                    

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)

United Kingdom, 09/03/2010, No. 2541273 ממלכה מאוחדת, 09/03/2010, מספר 2541273

Class: 37 סוג: 37

כ"ח סיון תשע"א - 36830/06/2011



INGAVIRIN 

Trade Mark No. 231492 מספר סימן

Application Date 12/07/2010 תאריך הגשה

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

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

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

האנגלי.

 Owners

Name: Obschestvo s ogranichennoy 
otvetstvennostyu "INGAPHARM" 

Address: st.2, d.18, ul. Generala Dorokhova, Moscow, 
119530, Russian Federation

Identification No.: 71095

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: 5 סוג: 5

Pharmaceutical preparations having antiviral, anti-
inflammatory and immunomodulatory action for 
people for the treatment of virus infections including 
flue of different etiology, parainfluenza, acute 
respiratory virus infections, adenovirus infections; 
veterinary pharmaceutical preparations having 
antiviral, anti-inflammatory and immunomodulatory 
action for the treatment of virus infections in domestic 
animals; all included in class 5.

תכשירים רפואיים בעלי פעילות אנטי וויראלית, אנטי דלקתית 
ואימונומודולטורית עבור אנשים לטיפול בזיהומי וירוסים, לרבות 
שפעת מאטיולוגיות שונות, וירוס הפרא-אינפלואנזה, זיהומים 
מתסמונת נשימתית חמורה, זיהומים מאדנו וירוס; תכשירים 

וטרינריים בעלי פעילות אנטי וויראלית, אנטי דלקתית 
ואימונומודולטורית לטיפול בזיהומי וירוסים בחיות בית; הנכללים 
כולם בסוג 5.                                                                   
                                                                                    

                                            

כ"ח סיון תשע"א - 36930/06/2011



LITORVA 

ליטורבה 
Trade Mark No. 231555 מספר סימן

Application Date 15/07/2010 תאריך הגשה

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

Pharmaceutical preparations for prevention and 
treatment of high circulating levels of lipids and/or 
cholesterol; pharmaceutical preparations for the 
treatment of hypercholesterolemia and for reducing 
fat components in the blood; cardiovascular 
pharmaceutical preparations; pharmaceutical 
preparations for the treatment of heart diseases; all 
included in class 5.

תכשירי רוקחות למניעה וטיפול ברמות שומנים ו/או כולסטרול 
גבוהות בדם; תכשירי רוקחות לטיפול ביתר כולסטרול ועבור 
הפחתת מרכיבים שומניים בדם; תכשירי רוקחות לטיפול בלב 
ובכלי הדם; תכשירי רוקחות לטיפול במחלות לב; הנכללים כולם 
בסוג 5.                                                                           
                                                                                    
                                                                                    

                                      

כ"ח סיון תשע"א - 37030/06/2011



THE EDGE 

Trade Mark No. 231592 מספר סימן

Application Date 18/07/2010 תאריך הגשה

 Owners

Name: 2Stepzahead B.V. 

Address: Hoogoorddreef 73-A, Amsterdam, 1101 BB, 
Netherlands

Identification No.: 70822

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: 25 סוג: 25

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

דברי הלבשה, הנעלה וכיסויי ראש ; 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)

Benelux, 15/07/2010 בנלוקס, 15/07/2010

Class: 25 סוג: 25

כ"ח סיון תשע"א - 37130/06/2011



EASYHALE 

איזיהיל
Trade Mark No. 231593 מספר סימן

Application Date 18/07/2010 תאריך הגשה

Base for International Trademark No. 1075315 בסיס לסימן מסחר בינלאומי מס.

 Owners

Name: KAST SILICONE LTD 

Address: D.N. Harei Yehuda, Kiryat Anavim, 90860, 
Israel

Identification No.: 513146365

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: 10 סוג: 10

Medical device, namely, a mask fitted for babies and 
children; included in class 10.

מכשיר רפואי, קרי מסכה המותאמת לתינוקות וילדים; הנכללים 
כולם בסוג 10.                                 

כ"ח סיון תשע"א - 37230/06/2011



GALZORIX

Trade Mark No. 231649 מספר סימן

Application Date 25/07/2010 תאריך הגשה

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

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

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

האנגלי.

 Owners

Name: GlaxoSmithKline Biologicals S.A.

Address: Rue de l'Institut 89, B-1330, Rixensart, Belgium

Identification No.: 54228

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: 5 סוג: 5

Vaccines for human use; all included in class 5. חיסונים לשימוש בני אדם; הנכללים כולם בסוג 5.         

כ"ח סיון תשע"א - 37330/06/2011



LIBZORIX

Trade Mark No. 231650 מספר סימן

Application Date 25/07/2010 תאריך הגשה

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

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

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

האנגלי.

 Owners

Name: GlaxoSmithKline Biologicals S.A.

Address: Rue de l'Institut 89, B-1330, Rixensart, Belgium

Identification No.: 54228

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: 5 סוג: 5

Vaccines for human use; all included in class 5. חיסונים לשימוש בני אדם; הנכללים כולם בסוג 5.         

כ"ח סיון תשע"א - 37430/06/2011



IMZORIX

Trade Mark No. 231651 מספר סימן

Application Date 25/07/2010 תאריך הגשה

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

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

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

האנגלי.

 Owners

Name: GlaxoSmithKline Biologicals S.A.

Address: Rue de l'Institut 89, B-1330, Rixensart, Belgium

Identification No.: 54228

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: 5 סוג: 5

Vaccines for human use; all included in class 5. חיסונים לשימוש בני אדם; הנכללים כולם בסוג 5.         

כ"ח סיון תשע"א - 37530/06/2011



Trade Mark No. 231776 מספר סימן

Application Date 25/07/2010 תאריך הגשה

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

Registration of this mark shall give no right to the 
exclusive use of the slogan הכי טעים הכי בריא, but in 
the combination of the mark.

רישום סימן זה לא יתן זכות לשימוש ייחודי בסיסמא הכי טעים 
הכי בריא, אלא בהרכב הסימן.

Ownersבעלים

Name: Yaron Haddad שם: ירון חדד

Address: 19/41 Bar-Kokhba St., Ashkelon, Israel כתובת : רח' בר כוכבא 19/41, אשקלון, ישראל

Identification No.: 040189169מספר זיהוי: 040189169

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Amir Shalom adv. law-office 

Address: 8 Agripas st., Jerusalem, 94301, Israel

שם: עו"ד אמיר שלום, משרד עורכי דין 

כתובת : רח' אגריפס 8 (קומה א), ירושלים, 94301, ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 32 סוג: 32

Fruit drinks and fruit juices; syrups; all included in 
class 32.

משקאות מפירות ומיצי פירות; עסיסים; הנכללים כולם בסוג 
                 .32
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BELLA BALLERINA

Trade Mark No. 231844 מספר סימן

Application Date 01/08/2010 תאריך הגשה

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

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

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

האנגלי.

 Owners

Name: SKECHERS U.S.A., INC. II

Address: Manhattan Beach, California, U.S.A.

Identification No.: 47861

(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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 25 סוג: 25

Footwear; all included in class 25. דברי הנעלה; 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., 27/07/2010, No. 85/093763 x20; 85/093763# ארה"ב, 27/07/2010, מספר

Class: 25 סוג: 25
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CASSIDIAN

Trade Mark No. 231847 מספר סימן

Application Date 28/07/2010 תאריך הגשה

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 42 סוג: 42

Studies, development and adaptation of 
telecommunication networks and radio 
communication networks; design, development and 
updating (for third parties) of software (recorded 
programs) for the management, administration, 
architecture management, configuration, and 
protection of local or remote networks for voice, 
image, data and multimedia data communication, 
tests, checks, analyses and/or signal monitoring; 
development, optimisation, performance monitoring 
and testing for methods, algorithms, processing and 
software modules for the computer processing of 
signals; inspections, tests, analyses and/or 
monitoring of system algorithms for the generation of 
data pertaining to navigation or cartography; 
development, optimisation, inspections and tests for 
performance of methods, algorithms, processing and 
software modules for the generation of data 
pertaining to navigation or cartography; services in 
the field of performance monitoring and inspection; 
services in the field of signal verification; services in 
the field of developing algorithms and methods for 
the computer processing of signals; services for the 
generation and/or delivery of results particularly in 
the form of analysis reports, graphs, tables and 
charts; scientific and technological services and 
research and design relating thereto, such as 
developing, engineering, investigating, consulting, 
optimising, and improving; industrial analyses and 
measurements; scientific and technological services 
and research and design relating thereto in the field 
of data processing, data analysis and data 
conversion; provision of programs in data networks; 
creation and updating of database programs; 
Services for the study of user requirements and the 
evaluation of intelligence system architectures, 
studies relating to the adaptation, integration, 
qualification and logistics support built into 
operations, exclusively in the fields of intelligence 
and geography, for defence and security; scientific 
and technological services and research and design 
services relating thereto, such as developing, 
engineering, investigating, consulting, optimising, and 
improving, exclusively in the fields of intelligence and 
geography, for defence and security; data 
processing, data analysis and data conversion 
services, exclusively in the fields of intelligence and 
geography for defence and security; Engineering 
services applied to the design and troubleshooting of 
digital radio communication networks intended for 
security forces; Design, development and updating 
(for third parties) of software (stored programs) for 
position determination, supervision and monitoring in 
specific geographical areas; design, development 
and updating (for third parties) of command and 

מחקרים, פיתוח ועיבוד של רשתות טלקומוניקציה ורשתות של 
תקשורת של רדיו; עיצוב, פיתוח ועדכון (לצדדים שלישיים ) של 

תוכנה (תוכניות מוקלטות) לניהול, אדמיניסטרציה, ניהול 
אדריכלות, קונפיגורציה, והגנה של רשתות מקומיות או רחוקות 

לקול, דמות, נתונים ותקשורת של נתונים של מולטימדיה, 
מבחנים, בדיקות, ניתוחים ו\או ניתור אות; פיתוח, 

אופטימיזציה, מעקב ובחינת ביצוע לשיטות, אלגוריתמים, עיבוד 
ומודולות תוכנה לעיבוד המחשב של אותות; פיקוחים, בחינות, 
ניתוחים ו\או ניתור של אלגוריתמי מערכת ליצירה של נתונים 
המתייחסים לניווט או מיפוי; פיתות, אופטימיזציה, פיקוחים 
ומבחנים לביצוע שיטות, אלגוריתמים, עיבוד ומודולות תוכנה 
ליצירה של נתונים מתייחסים ל לניווט או מיפוי; שירותים 

בתחום של מעקב ובחינת ביצוע; שירותים בתחום של אימות 
אות; שירותים בתחום של פיתוח אלגוריתמים ושיטות לעיבוד 
המחשב של אותות; שירותים ליצירה ו\או משלוח תוצאות 

במיוחד בצורה של דיווחי ניתוח, גרפים, טבלאות ותרשימים; 
שירותים ומחקר מדעיים וטכנולוגיים ועיצוב המתייחס לכך, כמו 
פיתוח, הנדסה, חקירה, ייעוץ, אופטימיזציה ושיפור; ניתוחים 
ומדידות תעשייתיות ; שירותים ומחקר מדעיים וטכנולוגיים 
ועיצוב המתייחס לכך בתחום של עיבוד נתונים, ניתוח נתונים 
והסבת נתונים; אספקת תוכניות ברשתות נתונים; יצירה ועדכון 

של תוכניות מאגר נתונים; שירותים למחקר של דרישות 
משתמש וההערכה של המבנה של המחשב ומרכיביו של 
מערכת אינטליגנטית, מחקרים מתייחסים לעיבוד, שילוב, 

כשירות ותמיכה לוגיסטית המובנים לתוך פעולות, באופן בלעדי 
בתחומים של ביון וגיאוגרפיה, להגנה ובטחון; שירותים ומחקר 
מדעיים וטכנולוגיים ועיצוב המתייחס לכך, כמו פיתוח, הנדסה, 
חקירה, ייעוץ, אופטימיזציה ושיפור, באופן בלעדי בתחומים של 
ביון וגיאוגראפיה, להגנה ובטחון; עיבוד נתונים, ניתוח נתונים 
ושירותים של הסבת נתונים, באופן בלעדי בתחומים של ביון 
וגיאוגרפיה להגנה ובטחון; שירותי הנדסה המיושמים לעיצוב 

ואיתור בעיות של רשתות דיגיטליות של תקשורת רדיו 
המיועדים לכוחות הביטחון; עיצב, פיתוח ועדכון (לצדדים 
שלישיים) של תוכנה (תוכניות מאוחסנות) לקביעת עמדה, 
פיקוח ומעקב באזורים גיאוגראפיים ספציפיים; עיצב, פיתוח 
ועדכון (לצדדים שלישיים) של תוכנת פקודה ומעקב (תוכניות 

מאוחסנות) לקביעת עמדה, פיקוח ומעקב באזורים גיאוגראפיים 
ספציפיים; שירותי הערכה ואומדן מדעיים מסופקים על ידי 
מהנדסים ליצירה ו\או משלוח של תוצאות במיוחד בצורה של 
דוחות ניתוח, גרפים, טבלאות, תרשימים; שירותים למחקר של 
דרישות משתמש וההערכה של המבנה של המחשב ומרכיביו 
של מערכת אינטליגנטית, מחקרים המתייחסים לעיבוד, שילוב, 
כשירות ותמיכה לוגיסטית המובנים לתוך פעולות, באופן בלעדי 

בתחומים של מודיעין וגיאוגראפיה, להגנה ובטחון; עיבוד 
נתונים, ניתוח נתונים ושירותים של הסבת נתונים, באופן בלעדי 
בתחומים של מודיעין וגיאוגרפיה להגנה ובטחון; תכנות של 
תוכנה, תקשורת מאובטחת של נתונים ונתונים קוליים למען 

צדדים שלישיים, אספקת פלטפורמות תוכנה שמבטיחות אימות 
משתמשים, תקינות נתונים, סודיות נתונים וקבלת קובץ, 

מסמכים או נתונים אלקטרוניים דרך רשתות אלקטרוניות, כולל 
האינטרנט; אספקת פלטפורמות תוכנה לשירותים המתייחסים 
לקידוד והחתימה של קבצים, מסמכים או נתונים אלקטרוניים 
למען צדדים שלישיים, אספקת פלטפורמות תוכנה לשירותים 

המתייחסים להעברה מאובטחת ש  קבצים, מסמכים, נתונים א  
תשלומים אלקטרוניים דרך רשתות אלקטרוניות, כולל רשתות 
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monitoring software (stored programs) for position 
determination, supervision and monitoring in specific 
geographical areas; Scientific evaluation and 
estimation services provided by engineers for the 
generation and/or delivery of results particularly in 
the form of analysis reports, graphs, tables, charts; 
Services for the study of user requirements and the 
evaluation of intelligence system architectures, 
studies relating to the adaptation, integration, 
qualification and logistics support built into 
operations, exclusively in the fields of intelligence 
and geography, for defence and security; data 
processing, data analysis and data conversion 
services, exclusively in the fields of intelligence and 
geography for defence and security; Programming of 
software, secured communication of data and vocal 
data on behalf of third parties, provision of software 
platforms guaranteeing users authentication, data 
integrity, data confidentiality and file acceptance, 
documents or electronic data via electronic networks, 
including the Internet; provision of software platforms 
for services relating to the encryption and the 
signature of files, documents or electronic data on 
behalf of third parties, provision of software platforms 
for services relating to the secure transfer of files, 
documents, data or electronic payments via 
electronic networks, including telephone networks 
and the Internet; programming and maintenance of 
software, including software platforms for secure 
end-to-end transactions, the management of 
customer relations and the processing of affairs and 
transactions; provision of protection services for 
corporate communication via electronic networks; 
technical support services concerning computer 
hardware, software and wireless data networks in all 
aforementioned fields, consulting services in all the 
aforementioned fields; Tests, inspections, analyses 
and/or monitoring of navigation signals; development, 
optimisation, performance monitoring and testing for 
methods, algorithms, processing and software 
modules for the computer processing of navigation 
signals; inspections, tests, analyses and/or 
monitoring of system algorithms for the generation of 
data pertaining to navigation; development, 
optimisation, inspections and tests for performance of 
methods, algorithms, processing and software 
modules for the generation of data pertaining to 
navigation; engineering services in the field of 
performance monitoring and inspection; engineering 
services in the field of navigation signal verification; 
engineering services in the field of developing 
algorithms and methods for the computer processing 
of navigation signals; engineering services in the field 
of developing algorithms and methods for generating 
data pertaining to navigation; scientific evaluation 
and estimation services for the generation of 
extrapolated data for navigation; evaluations, 
assessments and research in the fields of science 
and technology provided by engineers, such as 
development, engineering, investigation, consulting, 
optimisation, calibration, alignment, testing, 
enhancement, in respect of antennas, satellite 
dishes, reflecting and radiant objects, examining and 
identifying space segments in two dimensions or in 
three dimensions; measurement, characterization, 
verification, examination, digitisation by scanning and 
sampling electromagnetic fields; evaluations, 

טלפון והאינטרנט; תכנות ותחזוקה ש  תוכנה, כולל פלטפורמות 
תוכנה לפעולות עסקיות בטוחות בין צרכני קצה, הניהול ש  
יחסי לקוח והעיבוד ש  עניינים ופעולות עסקיות; אספקה ש  
שרותי הגנה לתקשורת ש  תאגיד מקצועי דרך רשתות 

אלקטרוניות; שרותי תמיכה טכנית בקשר לציוד מחשב, תוכנה 
ורשתות נתונים אלחוטיות בכל התחומים הנ"ל, שירותי ייעוץ 
בכל התחומים הנ"ל; מבחנים, ביקורות, ניתוחים ו\או מעקב ש  

אותות ניווט; פיתוח, אופטימיזציה, מעקב ובחינת ביצוע 
לשיטות, אלגוריתמים, עיבוד ומודולות תוכנה לעיבוד המחשב 
ש  ניווט אותות; פיקוחים, בחינות, ניתוחים ו\או ניתור ש  
אלגוריתמי מערכת ליצירה ש  נתונים המתייחסים לניווט; 
פיתות, אופטימיזציה, פיקוחים ומבחנים לביצוע שיטות, 
אלגוריתמים, עיבוד ומודולות תוכנה ליצירה ש  נתונים 

מתייחסים ל לניווט; שרותי הנדסה בתחום ש  מעקב ביצוע 
ופיקוח; שרותי הנדסה בתחום ש  אימות אותות ניווט; שרותי 
הנדסה בתחום ש  פיתח אלגוריתמים ושיטות לעיבוד המחשב 
ש  אותות ניווט; שרותי הנדסה בתחום ש  פיתוח אלגוריתמים 
ושיטות ליצירת נתונים המתייחסים לניווט; שירותי הערכה 
ואומדן מדעיים ליצירה ש  נתונים משוערים לניווט; הערכות, 
שומות ומחקר בתחומים ש  מדע וטכנולוגיה המסופקים ע  ידי 

מהנדסים, כמו למשל פיתוח, הנדסה, חקירה, ייעוץ, 
אופטימיזציה, כיול, יישור, בחינה, שיפור, בנוגע לאנטנות, 

צלחות לוויין, אובייקטים מחזירי אור וזוהרים, בחינה וזיהוי קטעי 
חלל בשני ממדים א  בשלושה ממדים; מדידה, איפיון, אימות, 

בחינה, דיגיטיסציה ע  ידי סריקה ודגימה ש  שדות 
אלקטרומגנטיים; הערכות, אומדנים ומחקר בתחומים 

הטכנולוגיים ש  עיבוד נתונים, ניתוח נתונים והסבת נתונים 
המסופקים ע  ידי מהנדסים; אספקת גישה לתוכניות ברשתות 

נתונים; יצירה (עיצוב, פיתוח) ש  תוכניות מאגר נתונים; 
מבחנים, בדיקות, ניתוחים ו\או מעקב ש  אותות המקושים ע  
כלי רכב, התקנים לתנועה ביבשה, באוויר א  במים, במיוחד 
מסוקים, כלי רכב אוויריים ע  פרופלור מסתובב ומזל"טים; 

פיתוח, אופטימיזציה, מעקב ובחינת ביצוע לשיטות, 
אלגוריתמים, עיבוד ומודולות תוכנה לעיבוד המחשב ש  אותות 
המתייחסים לכלי רכב התקנים לתנועה ביבשה, באוויר א  

במים, במיוחד מסוקים, כלי רכב אוויריים ע  פרופלור מסתובב 
ומזל"טים; ביקורות, מבחנים, ניתוחים ו\או מעקב ש  

אלגוריתמים מערכות ליצירת נתונים; שרותי הנדסה בתחום ש  
מעקב ביצוע וביקורת ביחס לכלי רכב, התקנים לתנועה ביבשה, 
באוויר א  במים, במיוחד מסוקים, כלי רכב אוויריים ע  פרופלור 
מסתובב ומזל"טים; שירותי הנדסה בתחום ש  אימות אות; 
שרותי הנדסה בתחום ש  פיתוח אלגוריתמים ושיטות לעיבוד 
המחשב ש  אותות; שירותי הערכה ואומדן מדעיים ליצירה ו\או 
משלוח ש  תוצאות במיוחד בצורה ש  דוחות ניתוח, גרפים, 
טבלאות ותרשימים; שירותים מדעיים וטכנולוגיים, ועיצוב 

ומחקר קשורים, מסופקים ע  ידי מהנדסים, בתחום ש  עיבוד 
נתונים, ניתוח נתונים והסבת נתונים; אספקת גישה לתוכניות 

ברשתות נתונים; יצירה (עיצוב, פיתוח) ועדכון ש  תוכניות מאגר 
נתונים; מחקרים, פיתוח ועיבוד ש  רשתות טלקומוניקציה 

ורשתות ש  תקשורת רדיו בקשר לכלי רכב, התקנים לתנועה 
ביבשה, באוויר א  במים, במיוחד מסוקים, כלי רכב אוויריים ע  
פרופלור מסתובב ומזל"טים; עיצוב, פיתוח ועדכון (לצדדים 

שלישיים) ש  תוכנה (תוכניות מוקלטות) לניהול, 
אדמיניסטרציה, אדריכלות, קונפיגורציה, והגנה ש  רשתות 
מקומיות א  רחוקות לקול, דמות, נתונים ונתוני מולטימדיה 
רשתות תקשורת הקשורות ע  כלי רכב והתקנים לתנועה 

ביבשה, באוויר א  במים, במיוחד מסוקים, כלי רכב אוויריים ע  
פרופלור מסתובב ומזל"טים; עיצוב, פיתוח ועדכון (לצדדים 

שלישיים) ש  תוכנה (תוכניות מוקלטות) לעיצוב, פיתוח, ניהול 
ואבטחה  של גישה לרשתות מחשב ולרשתות פרוטוקול ש  
אינטרנט (איי.פי), תכנות ותחזוקה ש  תוכנת מחשב ליישום 
צבאי ואווירונאוטי; מחקר ופיתוח ש  מוצרים חדשים ליישומים 
צבאיים ואווירונאוטיים; פיקוח של נתונים, אותות, דמויות ומידע; 
הנכללים כולם בסוג 42.                                                     
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estimates and research in the technological fields of 
data processing, data analysis and data conversion 
provided by engineers; provision of access to 
programs on data networks; creation (design, 
development) of database programs; Tests, checks, 
analyses and/or monitoring of signals associated with 
vehicles, apparatus for locomotion by land, air or 
water, particularly helicopters, rotorcraft and drones; 
development, optimisation, performance monitoring 
and testing for methods, algorithms, processing and 
software modules for the computer processing of 
signals relating to vehicles, apparatus for locomotion 
by land, air or water, particularly helicopters, 
rotorcraft and drones; inspections, tests, analyses 
and/or monitoring of system algorithms for the 
generation of data; engineering services in the field 
of performance monitoring and inspection relative to 
vehicles, apparatus for locomotion by land, air or 
water, notably helicopters, rotorcraft and drones; 
engineering services in the field of signal verification; 
engineering services in the field of developing 
algorithms and methods for the computer processing 
of signals; scientific evaluation and estimation 
services for the generation and/or delivery of results 
particularly in the form of analysis reports, graphs, 
tables and charts; scientific and technological 
services, and associated research and design, 
provided by engineers, in the field of data processing, 
data analysis and data conversion; provision of 
access to programs on data networks; creation 
(design, development) and updating of database 
programs; studies, development and adaptation of 
telecommunication networks and radio 
communication networks relating to vehicles, 
apparatus for locomotion by land, air or water, 
particularly helicopters, rotorcraft and drones; design, 
development and updating (for third parties) of 
software (recorded programs) for the management, 
administration, architecture, configuration, and 
protection of local or remote networks for voice, 
image, data and multimedia data communication 
networks associated with vehicles and apparatus for 
locomotion by land, air or water, particularly 
helicopters, rotorcraft and drones; design, 
development and updating (for third parties) of 
software (recorded programs) for the design, 
development, management and securement of 
access to computer networks and to Internet Protocol 
(IP) networks, programming and maintenance of 
computer software for military and aeronautic 
applications; installation of software for military or 
aeronautic applications; research and development 
of new products for military or aeronautic 
applications; monitoring of data, signals, images and 
information; all included in class 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)

France, 21/05/2010, No. 10/3740146 צרפת, 21/05/2010, מספר 10/3740146

Class: 42 סוג: 42

כ"ח סיון תשע"א - 38030/06/2011



Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

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

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

האנגלי.

 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

כ"ח סיון תשע"א - 38130/06/2011



CASSIDIAN

Trade Mark No. 231850 מספר סימן

Application Date 28/07/2010 תאריך הגשה

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

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

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

האנגלי.

 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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 37 סוג: 37

Construction; repair, particularly of vehicles and 
apparatus of locomotion by land, air or water 
including unmanned aerial vehicles, aircraft, drones 
and drive motors. Installation, repair, servicing and 
maintenance of electrical and electronic equipment 
and apparatus, aeronautic equipment, and 
cryptographic equipment, instruments, apparatus and 
devices; all included in class 37.

הקמת מבנים; תיקונים, במיוחד של כלי רכב והתקנים לתנועה 
ביבשה, באוויר או כולל כלי רכב אויריים בלתי מאוישים, 
מטוסים, מזל"טים ומנועי נסיעה; התקנה, תיקון, שירות 
ותחזוקה של ציוד ומתקנים חשמליים ואלקטרוניים, ציוד 

אווירונאוטי, וציוד, כלים, מכשירים והתקנים של כתב-סתרים; 
הנכללים כולם בסוג 37.                                                     
                                                                                    

                                                              

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: 37 סוג: 37

כ"ח סיון תשע"א - 38230/06/2011



CASSIDIAN

Trade Mark No. 231852 מספר סימן

Application Date 28/07/2010 תאריך הגשה

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

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

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

האנגלי.

 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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 12 סוג: 12

Vehicles; apparatus for locomotion by land, air, water 
or rail; aircraft of all types; unmanned aerial vehicles; 
helicopters; rotorcraft and drones; space vehicles; 
including sensors, parts and accessories of all 
aforementioned products; all included in class 12

כלי רכב; התקנים לתנועה ביבשה, באוויר, במים או פסי רכבת; 
מטוסים מכל הסוגים; כלי רכב אויריים בלתי מאוישים; מסוקים; 
כלי רכב אוויריים עם פרופלור מסתובב ומזל"טים; כלי רכב 

חלליים; כולל חישנים, חלקים ואביזרים לכל המוצרים המוזכרים 
לעיל; 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, 21/05/2010, No. 10/3740146 צרפת, 21/05/2010, מספר 10/3740146

Class: 12 סוג: 12
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Trade Mark No. 231881 מספר סימן

Application Date 27/07/2010 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: BIODATA LTD שם: ביודטה בע"מ

Address: 11 Ha`avoda st., Rosh Ha`ayin, Israel כתובת : רח' העבודה 11, ראש העין, ישראל

Identification No.: 513971515מספר זיהוי: 513971515

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Dr. H.Z. Weigl, Law Office

Address: P.O.B. 20160, Tel Aviv, 61201, Israel

שם: ד"ר ה.צ. ויגל, משרד עו"ד

כתובת : ת.ד. 20160, תל אביב, 61201, ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 42 סוג: 42

Scientific and technological services and research 
related to these services; services for industrial 
research and analysis; design and development of 
computer hardware and software; all included in 
class 42.

שירותים מדעיים וטכנולוגיים ומחקר הקשורים לשירותים אלה; 
שירותי ניתוח ומחקר תעשייתי; עיצוב ופיתוח של תוכנת 

וחומרת מחשב; הנכללים כולם בסוג 42.                               
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Trade Mark No. 231882 מספר סימן

Application Date 27/07/2010 תאריך הגשה

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

Registration of this mark shall give no right to the 
exclusive use of the slogan For Your Research 
separately, but in the combination of the mark.

For Your  רישום סימן זה לא יתן זכות לשימוש ייחודי בסיסמא
Research בנפרד, אלא בהרכב הסימן.

Ownersבעלים

Name: BIODATA LTD שם: ביודטה בע"מ

Address: רח' העבודה 11, ראש העין, ישראל כתובת : רח' העבודה 11, ראש העין, ישראל

Identification No.: 513971515מספר זיהוי: 513971515

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Dr. H.Z. Weigl, Law Office

Address: P.O.B. 20160, Tel Aviv, 61201, Israel

שם: ד"ר ה.צ. ויגל, משרד עו"ד

כתובת : ת.ד. 20160, תל אביב, 61201, ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 42 סוג: 42

Scientific and technological services and research 
related to these services; services for industrial 
research and analysis; design and development of 
computer hardware and software; all included in 
class 42.

שירותים מדעיים וטכנולוגיים ומחקר הקשורים לשירותים אלה; 
שירותי ניתוח ומחקר תעשייתי; עיצוב ופיתוח של תוכנת 

וחומרת מחשב; הנכללים כולם בסוג 42.                               
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Trade Mark No. 231969 מספר סימן

Application Date 28/07/2010 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: AVOCADOIL INDUSTRIES LTD שם: תעשיות שמן פרי האבוקדו בע"מ

Address: רח' בן לולו 5, ראשון לציון, 75360, ישראל כתובת : רח' בן לולו 5, ראשון לציון, 75360, ישראל

Identification No.: 514450543מספר זיהוי: 514450543

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Yosef - Hakim, Adv.

Address: 65 Yigal Alon St., Tel Aviv, 67443, Israel

שם: יוסף - חכים, עו"ד

כתובת : רחוב יגאל אלון 65, תל אביב, 67443, ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 29 סוג: 29

Oil and edible oil; included in class 29. שמני ושומני מאכל; הנכללים כולם בסוג 29.     

כ"ח סיון תשע"א - 38630/06/2011



Trade Mark No. 231975 מספר סימן

Application Date 28/07/2010 תאריך הגשה

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 13 סוג: 13

Acetyl-nitrocellulose ; ammunition; ammunition for 
firearms ; explosives ; ammonium nitrate explosives ; 
nitrate of ammonia explosives ; pyrophoric 
substances ; primings [fuses] ; fuses for explosives, 
for use in mines ; cartridge cases ; noise-suppressors 
for guns ; detonators ; dynamite; lead shot for hunting 
; sighting mirrors for guns and rifles ; breeches of 
firearms ; explosive cartridges ; detonating caps 
other than toys ; percussion caps other than toys ; 
carbines ; rifles ; hammers for guns and rifles ; gun 
carriages [artillery] ; gunstocks ; mortars [firearms] ; 
mines [explosives] ; bengal lights ; firing platforms ; 
artillery guns [cannons] ; motorized weapons ; tear-
gas weapons ; firearms ; hunting firearms ; sporting 
firearms ; cartridge pouches ; cartridges ; firecrackers 
; gun cotton ; pyroxylin ; pistols [arms] ; air pistols 
[weapons] ; explosive powders ; gunpowder ; powder 
horns ; bandoliers for weapons ; shoulder straps for 
weapons ; cleaning brushes for firearms ; firearm 
sights ; sights, other than telescopic sights, for 
firearms ; sights, other than telescopic sights, for 
guns [artillery] ; machine guns ; cannons ; rocket 
launchers ; signal rockets ; revolvers ; guns 
[weapons] ; harpoon guns [weapons] ; detonating 
plugs ; fog signals, explosive ; trigger guards for guns 
and rifles ; projectiles [weapons] ; shells [projectiles] ; 
ballistic missiles ; ballistic weapons ; rockets 
[projectiles] ; sprays for personal defence purposes ; 
pyrotechnic products ; gun barrels ; rifle barrels ; 
tanks [weapons] ; tinder ; cartridge loading apparatus 
; apparatus for filling cartridge belts ; fireworks ; fuses 
for explosives ; trunnions for heavy weapons ; gun 
cases ; rifle cases ; detonating fuses for explosives ; 
firing lanyards for explosives; all included in class  3.

אצטיל ניטרוצלולוזה; תחמושת; תחמושת עבור כלי נשק; חומרי 
נפץ; חנקת אמוניום נפץ; חנקה של חומרי נפץ אמוניה; חומרים 

קלים להצתה; נפצים [נתיכים]; הנתיכים של חומרי נפץ, 
לשימוש במכרות; תיקים למחסניות; מדכאי רעש עבור רובים; 
נפצים; דינמיט ; מקדם ירי לציד; מראות תצפית עבור אקדחים 
ורובים; מכנסיים לכלי נשק; מחסניות נפץ; כמוסות פיצוץ מלבד 

צעצועים; פיקות הקשה מלבד צעצועים; קרבינים; רובים; 
פטישים עבור אקדחים ורובים; מובילי אקדחים [תותחים]; הדק 

אקדחים; מרגמות [נשק]; מוקשים [נפץ]; זיקוקי דינור; 
פלטפורמות ירי; נשק ארטילרי [תותחים]; נשק ממונע; נשק גז 
מדמיע; נשק חם; נשק ציד; נשק לספורט; תיקים למחסניות; 
מחסניות; חזיזים; חומרי נפץ; ניטרוצלולוזה; אקדחים [נשק]; 
אקדחי אוויר [נשק]; אבקות נפץ; אבקת אקדח;  צופרי אבקה; 
פונדה לכלי נשק; כתפיות לנשיאת כלי נשק; מברשות לניקוי 

עבור כלי נשק; כוונות כלי נשק; כוונות, מלבד כוונת טלסקופית, 
עבור כלי נשק; כוונות, מלבד כוונת טלסקופית, עבור רובים 

[תותחים]; מכונות ירי; תותחים; משגרי טילים; רקטות איתות; 
קדחים; רובים [כלי נשק]; רובי צלצל [נשק]; אטמי פיצוץ; אותות 
ערפל, נפיצים; שומרי הדק לאקדחים ורובים; קליעים [נשק]; 
פגזים [קליעים]; טילים בליסטיים; נשק בליסטי; רקטות 

[קליעים]; תרסיסים למטרות הגנה אישית; מוצרים פירוטכניים; 
קני רובים; קני אקדחים; טנקים [נשק]; חומר דליק; מנגנון 

לטעינת מחסניות; מנגנון לטעינת חגורות מחסניות; זיקוקים; 
נתיכים לחומרי נפץ; מטען עבור כלי נשק כבדים; נרתיקים 

לאקדח; נרתיקים לרובה; נתיכי פיצוץ לחומרי נפץ; חבלי קשירה 
לחומרי נפץ; נכללים כולם בסוג 13.                                     
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Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

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

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

האנגלי.

 Owners

Name: State Corporation for Assistance to 
Development, Production and Export of Advanced 
Technology Industrial Product ''Rostekhnologii''

Address: 21, 1, Gogolevsky blvd, Moscow, RU-119991, 
Russian Federation

Identification No.: 71122

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

כ"ח סיון תשע"א - 38830/06/2011



Trade Mark No. 231978 מספר סימן

Application Date 28/07/2010 תאריך הגשה

Goods/Services סחורות/שירותים

כ"ח סיון תשע"א - 38930/06/2011



Class: 35 סוג: 35

Arranging subscriptions to telecommunication 
services for others; import-export agencies; 
commercial information agencies; advertising 
agencies; cost price analysis; rental of advertising 
space; auditing; employment agencies; computerized 
file management; accounting; invoicing; 
demonstration of goods; transcription; opinion polling; 
marketing studies; business information; commercial 
information and advice for consumers [consumer 
advice shop]; business investigations; marketing 
research; personnel recruitment; business 
management and organization consultancy; 
personnel management consultancy; business 
organization consultancy; business management 
consultancy; professional business consultancy; 
layout services for advertising purposes; business 
management of performing artists; news clipping 
services; updating of advertising material; word 
processing; secretarial services; shorthand; 
organization of exhibitions for commercial or 
advertising purposes; arranging newspaper 
subscriptions for others; organization of trade fairs for 
commercial or advertising purposes; shop window 
dressing; business appraisals; evaluation of standing 
timber; evaluation of wool; payroll preparation; data 
search in computer files for others; sponsorship 
search; business management assistance; 
commercial or industrial management assistance; 
presentation of goods on communication media, for 
retail purposes; economic forecasting; auctioneering; 
sales promotion for others; office machines and 
equipment rental; rental of advertising time on 
communication media; publicity material rental; rental 
of vending machines; rental of photocopying 
machines; publication of publicity texts; typing; radio 
advertising; outdoor advertising; distribution of 
samples; dissemination of advertising matter; writing 
of publicity texts; advertising; on-line advertising on a 
computer network; advertising by mail order; 
television commercials; document reproduction; 
compilation of statistics; compilation of information 
into computer databases; business inquiries; 
systemization of information into computer 
databases; tax preparation; drawing up of statements 
of accounts; publicity columns preparation; 
psychological testing for the selection of personnel; 
business management of hotels; commercial 
administration of the licensing of the goods and 
services of others; administrative processing of 
purchase orders; public relations; modelling for 
advertising or sales promotion; relocation services for 
businesses; price comparison services; procurement 
services for others [purchasing goods and services 
for other businesses]; outsourcing services [business 
assistance]; telephone answering for unavailable 
subscribers; photocopying; efficiency experts; all 
included in class 35.

סידור מנויים לשירותי תקשורת עבור אחרים; סוכנויות 
יבוא-יצוא; סוכנויות מידע פרסומי; סוכנויות פרסום; ניתוח מחירי 

עלות; השכרת שטח פרסום; ביקור חשבונות; סוכנויות 
תעסוקה; ניהול תיקים ממוחשב; ראיית חשבון; הכנת 

חשבוניות; הדגמת טובין; תעתיק; בחירות דעה; לימודי שיווק; 
מידע עסקי; מידע פרסומי וייעוץ לצרכנים [חנות ייעוץ לצרכן]; 
חקירות עסק; מחקר שיווקי; גיוס סגל; ייעוץ ניהול עסק ואיגוד; 
ייעוץ לניהול צוות; ייעוץ לניהול איגוד עסקי; ייעוץ לניהול עסק; 
ייעוץ עסקי מקצועי; מערך שירותים למטרות פרסום; ניהול 

עסקי של אמנים מבצעים; שירותים לקטעי עיתונות חדשותיים; 
עדכון לחומר פרסומי; עיבוד תמלילים; שירותי מזכירות; 

קצרנות; איגוד של תערוכות למטרות פרסום; סידור מנויי עיתון 
עבור אחרים; איגוד לירידי סחר למטרות פרסום; עיצוב חלון 
ראווה; הערכה עסקית; הערכת קורת עמידה; הערכת צמר; 
הכנה לגיליון שכר; חיפוש מידע בתיקי מחשב לאחרים; חיפוש 
חסות; סיוע בניהול עסקי; סיוע בניהול עסקי או תעשייתי; הצגת 
טובין במדיה תקשורתית למטרות קמעונאות; תחזית כלכלית; 
מכירה פומבית; קידום מכירות לאחרים; השכרת ציוד משרדי; 
השכרת זמן פרסום במדיה תקשורתית; השכרת חומר פרסומי; 
השכרת מכונות מכירה אוטומטיות; השכרת מכונות צילום; 
פרסום תמלילים פרסומיים; הקלדה; פרסומים ברדיו; פרסום 
חוצות; הפצת דוגמיות; הפצת חומר פרסומי; כתיבת תמלילים 
פרסומיים; פרסום; פרסום מקוון על רשת מחשבים; פרסום 
באמצעות הזמנות בדואר; פרסומות לטלוויזיה;  שעתוק 

מסמכים; אוסף נתונים סטטיסטים; איסוף נתונים אל תוך מאגר 
נתונים ממוחשב; דרישות עסקיות; ארגון מערכתי של מידע 

לתוך בסיס נתונים ממוחשב; הכנות למסים; לכתוב הצהרות של 
חשבונות; הכנות לטורי פרסום; בדיקה פסיכולוגית לסגל 

הנבחר;  ניהול עסקי של מלונות; ניהול פרסומי לרישוי הטובין 
ושירותים של אחרים; תהליך ניהולי של הזמנות רכישה; יחסי 
ציבור; דוגמנות למטרת פרסום או קידום מכירות; שירותי שינוי 
מקום לעסקים ; שירותי השוואת מחירים; שירותי רכישה עבור 
אחרים [רכישת טובין ושירותים עבור עסקים אחרים]; שירותי 

מיקור חוץ [סיוע עסקי]; מענה טלפוני למנויים לא זמינים; צילום; 
מומחי יעילות; הנכללים כולם בסוג 35.                                 
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    

      

כ"ח סיון תשע"א - 39030/06/2011



Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

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

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

האנגלי.

 Owners

Name: State Corporation for Assistance to 
Development, Production and Export of Advanced 
Technology Industrial Product ''Rostekhnologii''

Address: 21, 1, Gogolevsky blvd, Moscow, RU-119991, 
Russian Federation

Identification No.: 71122

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

כ"ח סיון תשע"א - 39130/06/2011



Trade Mark No. 231979 מספר סימן

Application Date 28/07/2010 תאריך הגשה

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 42 סוג: 42

Computer systems analysis ; chemical analysis ; 
architecture ; authenticating works of art ; recovery of 
computer data ; graphic arts designing ; computer 
virus protection services ; technical project studies ; 
engineering ; installation of computer software ; 
meteorological information ; weather forecasting ; 
material testing ; textile testing ; bacteriological 
research ; biological research ; geological research ; 
research in the field of environmental protection ; 
cosmetic research ; mechanical research ; physics 
[research] ; chemical research ; research and 
development for others ; analysis for oil-field 
exploitation ; underwater exploration ; technical 
research ; calibration [measuring] ; consultancy in the 
field of computer hardware ; computer software 
consultancy ; architectural consultation ; oil-well 
testing ; quality control ; vehicle roadworthiness 
testing ; land surveying ; dress designing ; updating 
of computer software ; geological surveys ; oil-field 
surveys ; maintenance of computer software ; design 
of interior decor ; conversion of data or documents 
from physical to electronic media ; urban planning ; 
providing search engines for the internet ; data 
conversion of computer programs and data [not 
physical conversion] ; computer system design ; 
rental of web servers ; computer rental ; rental of 
computer software ; geological prospecting ; oil 
prospecting ; hosting computer sites [web sites] ; 
duplication of computer programs ; construction 
drafting ; computer software design ; cloud seeding ; 
consultancy in the field of energy-saving ; creating 
and maintaining web sites for others ; computer 
programming ; industrial design ; styling [industrial 
design] ; chemistry services ; packaging design 
services ; packaging design ; surveying; all included 
in class 42.

ניתוח מערכות מחשב; ניתוח כימי; ארכיטקטורה; אימות 
עבודות אמנות; שחזור נתוני מחשב; עיצוב אמנות גרפית; 
שירותי הגנת מחשב מפני וירוסים; לימודי פרויקט טכני; 

הנדסה; התקנת תוכנת מחשב; מידע מטאורולוגי; תחזית מזג 
האוויר; בדיקת חומרים; בדיקת טקסטיל; מחקר בקטריות; 

מחקר ביולוגי ; מחקר גיאולוגי; מחקר בתחום הגנת הסביבה; 
מחקר קוסמטי; מחקר מכני; פיסיקה [מחקר]; מחקר כימי; 
מחקר ופיתוח לאחרים;  ניתוח לניצול שטח נפט; בדיקה תת 
ימית; מחקר טכני; כיול [מדידה]; ייעוץ בתחום חמרת מחשב; 
ייעוץ בתכנת מחשב; ייעוץ ארכיטקטוני; בדיקת טיב הנפט; 
בקרת איכות; בדיקת התאמת הרכב לכביש; סקירת קרקע; 
עיצוב לבוש; עדכון תכנת מחשב; סקירה גיאולוגית; סקירת 

שטח נפט; אחזקה של תכנת מחשב;  עיצוב תפאורה פנימית; 
המרה של נתונים או מסמכים ממדיה פיזית לאלקטרונית; תכנון 
אורבני; אספקת מנגנוני חיפוש עבור האינטרנט; המרת מידע 
של תכניות ומידע מחשב [לא המרה פיזית]; עיצוב מערכת 

ממוחשבת; השכרת שרתי אתרים; השכרת מחשבים; השכרת 
תכנות מחשב; חיפוש גיאולוגי; חיפוש נפט; אירוח אתרי 
מחשבים [אתרי אינטרנט]; שכפול תוכניות מחשב; שרטוט 

מבנה; עיצוב תכנת מחשב; זריעת עננים; ייעוץ בתחום חסכון 
באנרגיה; יצירה ואחזקה אתרי אינטרנט לאחרים; תכנות 
מחשבים; עיצוב תעשייתי; עיצוב [ עיצוב תעשייתי]; שירותי 
כימיה; שירותי עיצוב אריזה; עיצוב אריזה; סקירה; הנכללים 

כולם בסוג 42.                                                                 
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    

                                                            

כ"ח סיון תשע"א - 39230/06/2011



Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

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

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

האנגלי.

 Owners

Name: State Corporation for Assistance to 
Development, Production and Export of Advanced 
Technology Industrial Product ''Rostekhnologii''

Address: 21, 1, Gogolevsky blvd, Moscow, RU-119991, 
Russian Federation

Identification No.: 71122

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

כ"ח סיון תשע"א - 39330/06/2011



Trade Mark No. 232218 מספר סימן

Application Date 17/08/2010 תאריך הגשה

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 42 סוג: 42

Design, development, and consulting services in the 
field of Hardware and software for infrastructure 
management, environmental and security 
management, asset management and network 
utilization, data center management, data center 
infrastructure management, data center operations 
and data center efficiency; Technical support 
services, namely, troubleshooting of facilities 
management and building automation computer 
software problems; Technical support services, 
namely, troubleshooting in the nature of diagnosing 
building automation, facilities management and data 
center computer software and hardware problems; 
Technical support services, namely,  on-site support 
for IT infrastructure, operating systems, database 
systems and web applications; Computer technology 
support services, namely, help desk services; 
Remote computer network technical monitoring and 
software maintenance services; Technical consulting 
and assistance with computer-based information 
systems and components; Providing temporary use 
of non-downloadable computer software applications 
for use in data center management, data center 
capacity planning, infrastructure management, data 
center efficiency, real-time power and environmental 
monitoring, alarm notification, asset management, 
tracking load and available power of equipment; 
Installation of computer software; Maintenance and 
up-dating of computer software and database 
systems; Facilities management services, namely, 
monitoring of data centers and computer storage 
facilities; Monitoring data centers; Monitoring 
information technology infrastructure power and 
electrical systems; Consulting services in the field of 
design, selection, implementation and use of 
computer hardware and software systems for others 
in the fields of data center design and efficiency; 
Design and development of online computer software 
systems; Design of computer hardware, 
communications hardware and software, integrated 
electrical circuits, and computer networks; all 
included in class 42.

שירותי עיצוב, פיתוח ויעוץ בתחום החומרה והתוכנה לניהול 
תשתיות, ניהול סביבתי ואבטחתי, ניהול נכסים ושימוש 

ברשתות, ניהול מרכזי נתונים, ניהול תשתיות מרכזי נתונים, 
הפעלת מרכזי נתונים וייועל מרכזי נתונים; שירותי תמיכה 

טכנית, דהיינו, פתרון בעיות של ניהול מתקנים ובעיות תוכנות 
מחשב של אוטומצית מבנה; שירותי תמיכה טכנית, דהיינו, 

פתרון בעיות מסוג אבחון אוטומצית מבנה, ניהול נכסים, ובעיות 
חומרה ותוכנה של מחשבים במרכזי נתונים; שירותי תמיכה 
טכנית, דהיינו, תמיכה באתר לתשתיות טכנולוגית מידע, 
מערכות הפעלה, מערכות מאגרי נתונים ואפליקציות רשת; 
שירותי תמיכת טכנולוגיות מחשוב, דהיינו, שירותי מוקד 

תמיכה; שירותי ניתור טכני על רשת מחשוב מרחוק ואחזקת 
תוכנה; יעוץ טכני וסיוע עם מערכות מידע ורכיבים מבוססי 
מחשב; אספקת שימוש זמני של אפליקציות לתוכנות מחשב 
שאינן ניתנות להורדה לשימוש לניהול מרכזי נתונים, תכנון 

קיבולת מרכז נתונים; ניהול תשתיות, ייעול מרכז נתונים, ניתור 
הספק וניתור סביבתי בזמן-אמת, הודעת אזעקה, ניהול נכסים, 
מעקב אחר מטען והספק זמין של ציוד; התקנת תוכנות מחשב; 
תחזוקה ועדכון של תוכנות מחשב ומערכות נתוני מידע; שירותי 
ניהול מתקנים, דהיינו, ניתור מרכזי נתונים ומתקני אחסנה 

במחשב;  ניתור מרכזי נתונים; ניתור הספק תשתיות טכנולוגית 
מידע ומערכות אלקטרוניות; שירותי יעוץ בתחום העיצוב, 
בחירה והטמעה של שימוש בתוכנות וחומרות מחשב עבור 
אחרים בתחום מרכזי הנתונים והייעול; עיצוב ופיתוח של 

מערכות תוכנות מחשב מקוונות; עיצוב חומרות מחשב, חומרות 
ותכונות תקשורת, מעגלים משולבים אלקטרוניים ורשתות 

מחשב; הנכללים כולם בסוג 42.                                         
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    

          

כ"ח סיון תשע"א - 39430/06/2011



Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

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

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

האנגלי.

Ownersבעלים

Name: RiT Technologies Ltd. שם: ריט טכנולוגיות בע"מ

Address: 24 Raoul Wallenberg St., Tel Aviv, 69719, Israel כתובת : ראול וולנברג 24, תל אביב-יפו, 69719, ישראל

Identification No.: 520043357מספר זיהוי: 520043357

כן

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

כ"ח סיון תשע"א - 39530/06/2011



Trade Mark No. 232219 מספר סימן

Application Date 17/08/2010 תאריך הגשה

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

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

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

האנגלי.

Ownersבעלים

Name: RiT Technologies Ltd. שם: ריט טכנולוגיות בע"מ

Address: 24 Raoul Wallenberg St., Tel Aviv, 69719, Israel כתובת : ראול וולנברג 24, תל אביב-יפו, 69719, ישראל

Identification No.: 520043357מספר זיהוי: 520043357

כן

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: 9 סוג: 9

Hardware and software platform for infrastructure 
management, environmental and security 
management, asset management and network 
utilization in datacenters and workspace 
environments; computer software for computer 
network infrastructure management; computer 
software for network cabling management; computer 
software for automatic provisioning of infrastructure 
elements to network services; computer software for 
network infrastructure maintenance; computer 
software for datacenter infrastructure management; 
computer software for physical security management 
in network infrastructure; computer software for asset 
management of network infrastructure; hardware and 
software for carrier verification system; hardware and 
software for carrier asset management; hardware 
and software for carrier connectivity management; 
laser speed camera; all included in class 9.

פלטפורמת חומרה ותוכנה לניהול תשתיות, ניהול סביבתי 
ואבטחתי, ניהול נכסים ושימוש ברשתות במרכזי נתונים 
וסביבות עבודה; תוכנות מחשב לניהול תשתיות של רשת 
מחשוב; תוכנות מחשב לניהול כבלי רשת; תוכנות מחשב 
לאספקה אוטומטית לרכיבי תשתית לשירותי רשת; תוכנות 
מחשב לתחזוקה של תשתיות רשת; תוכנות מחשב לניהול 
תשתיות של מרכזי נתונים; תוכנות מחשב לניהול אבטחה 

פיזית בתשתיות רשת; תוכנות מחשב לניהול נכסים בתשתיות 
רשת; חומרה ותוכנה למערכות אימות ספק; חומרה ותוכנה 
לניהול נכסים של ספק; חומרה ותוכנה לניהול חיבור של ספק; 
מצלמת מהירות לייזר; הנכללים כולם בסוג 9.                       
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    

                                                

כ"ח סיון תשע"א - 39630/06/2011



ACCULIZE

Trade Mark No. 232220 מספר סימן

Application Date 17/08/2010 תאריך הגשה

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

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

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

האנגלי.

Ownersבעלים

Name: RiT Technologies Ltd. שם: ריט טכנולוגיות בע"מ

Address: 24 Raoul Wallenberg St., Tel Aviv, 69719, Israel כתובת : ראול וולנברג 24, תל אביב-יפו, 69719, ישראל

Identification No.: 520043357מספר זיהוי: 520043357

כן

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: 9 סוג: 9

Laser speed camera; all included in class 9.           .9 מצלמות מהירות מבוססות לייזר; הנכללים כולם בסוג

כ"ח סיון תשע"א - 39730/06/2011



Trade Mark No. 232221 מספר סימן

Application Date 17/08/2010 תאריך הגשה

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

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

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

האנגלי.

Ownersבעלים

Name: RiT Technologies Ltd. שם: ריט טכנולוגיות בע"מ

Address: 24 Raoul Wallenberg St., Tel Aviv, 69719, Israel כתובת : ראול וולנברג 24, תל אביב-יפו, 69719, ישראל

Identification No.: 520043357מספר זיהוי: 520043357

כן

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, management and support of hardware 
for infrastructure management, environmental and 
security management, asset management and 
network utilization; Technical support services, 
namely, troubleshooting of hardware in facilities, 
datacenters and workspace environments; all 
included in class 37.

התקנה, ניהול ותמיכה של חומרה לניהול תשתיות, ניהול 
סביבתי ואבטחתי, ניהול נכסים ושימוש ברשת; שירותי תמיכה 
טכנית, דהיינו, פתרון בעיות חומרה במתקנים, מרכזי נתונים 

וסביבות עבודה; הנכללים כולם בסוג 37.                               
                                                                                    
                                                                                    

                      

כ"ח סיון תשע"א - 39830/06/2011



Trade Mark No. 232330 מספר סימן

Application Date 16/08/2010 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: Avi Weinberger שם: אבי וינברגר 

Address: 39 Jabotinsky St., Givaataim, 53319, Israel כתובת : רח' זבוטינסקי 39, גבעתיים, 53319, ישראל

Identification No.: 050606714מספר זיהוי: 050606714

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 9 סוג: 9

Laptops; all included in class 9. מחשב נייד; הנכללים כולם בסוג 9.     

כ"ח סיון תשע"א - 39930/06/2011



Trade Mark No. 232401 מספר סימן

Application Date 18/08/2010 תאריך הגשה

Base for International Trademark No. 1067528 בסיס לסימן מסחר בינלאומי מס.

Ownersבעלים

Name: Bulbs Nurseries Agriculture Cooperative 
Society Ltd 

שם: סעד אסף פקעות ובצלים אגש"ח בע"מ 

Address: Kibuty Saad, Israel כתובת : סעד, ישראל

Identification No.: 570051490מספר זיהוי: 570051490

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: TAL SHPERNAT, ADVOCATE 

Address: 

שם: טל שפרנט, עורך-דין 

כתובת : רח' קרליבך 1, תל אביב, 67132, ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 31 סוג: 31

Plants, seeds, seedlings, bulbs; included in class 31. צמחים, זרעים, שתילים, בצלים; הנכללים כולם בסוג 31.         

כ"ח סיון תשע"א - 40030/06/2011



Trade Mark No. 232419 מספר סימן

Application Date 22/08/2010 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: Philippe Layani  שם: פיליפ לאיני

Address: Kefar Sava, Israel כתובת : כפר סבא, ישראל

Identification No.: 327355244מספר זיהוי: 327355244

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Erez Benkemoun, Adv.

Address: 16 Tchernichovsky Street, Kfar Saba, 44271, 
Israel

שם: ארז בן-קמון, עו"ד

כתובת : רחוב טשרניחובסקי 16, כפר סבא, 44271, ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 14 סוג: 14

Jewellery, watches, precious stones and their 
imitation, goods made of precious metal; all included 
in class 14.

תכשיטים, שעונים, אבנים יקרות וחיקוייהן, סחורות תעשויות 
ממתכת יקרה; הנכללים כולם בסוג 14.                                 

                

כ"ח סיון תשע"א - 40130/06/2011



Trade Mark No. 232627 מספר סימן

Application Date 06/09/2010 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: Avi Ganor שם: אבי גנור

Address: 6 Shalom Aleichem Street, Ramat Hasharon, 
Israel

כתובת : רחוב שלום עליכם 6, רמת השרון, ישראל

Identification No.: 50256882מספר זיהוי: 50256882

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Adi Gissis Steinman, Adv.

Address: 95 Rothschild St., Rishon Lezion, 75204, Israel

שם: עדי גיסיס שטינמן, עו"ד

כתובת : רחוב רוטשילד 95, ראשון לציון, 75204, ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 43 סוג: 43

Food and beverage supplying services, restaurants; 
all included in class 43.

שרותים להספקת מזון ומשקה, מסעדות; הנכללים כולם בסוג 
                                           .43

כ"ח סיון תשע"א - 40230/06/2011



PRO_classics

Trade Mark No. 232651 מספר סימן

Application Date 17/09/2010 תאריך הגשה

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

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

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

האנגלי.

 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

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"ח סיון תשע"א - 40330/06/2011



XTRA-REV

Trade Mark No. 232652 מספר סימן

Application Date 17/09/2010 תאריך הגשה

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

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

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

האנגלי.

 Owners

Name: Omni Industries, Inc.

Address: Greenwell Springs, Louisiana, U.S.A.

Identification No.: 64325

(Louisiana 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: 4 סוג: 4

Lubricants; all included in class 4. שמנים; הנכללים כולם בסוג 4.                   

כ"ח סיון תשע"א - 40430/06/2011



SUPRA3D

Trade Mark No. 232653 מספר סימן

Application Date 19/09/2010 תאריך הגשה

 Owners

Name: Zoran Corporation

Address: 1390 Kifer Road, Sunnyvale, California, 94086, 
U.S.A.

Identification No.: 801574

Delaware Corporation

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Ellen Shankman, Adv.

Address: 10 Plaut St., Rehovot, Israel

שם: אלן שנקמאן, עו"ד

כתובת : רחוב פלאוט 10, רחובות, ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 9 סוג: 9

Computer hardware; computer hardware, namely, 
integrated circuits and microprocessors; all included 
in Class 9.

חומרת מחשב; חומרת מחשב, דהיינו, מעגלים משולבים 
ומיקרו-מעבדים; נכללים 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., 28/06/2010, No. 85/073345 ארה"ב, 28/06/2010, מספר 85/073345

Class: 9 סוג: 9

כ"ח סיון תשע"א - 40530/06/2011



ENDOSPAN

Trade Mark No. 232655 מספר סימן

Application Date 06/09/2010 תאריך הגשה

Base for International Trademark No. 1075248 בסיס לסימן מסחר בינלאומי מס.

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

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

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

האנגלי.

Ownersבעלים

Name: ENDOSPAN LTD שם: אנדוספן בע"מ

Address: 4 Maskit, P.O.B. P.O. Box 12058, Herzilyia 
Pituach, 46733, Israel

כתובת : משכית 4, ת.ד. ת.ד. 12058, הרצליה פיתוח, 46733, 
ישראל

Identification No.: 514172931מספר זיהוי: 514172931

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: 10 סוג: 10

Medical devices for cardiovascular procedures, 
namely stent grafts and accessories; all included in 
class 10.

מכשירים רפואיים להליכים קרדיו-ואסקולריים, שהם שתלים 
תומכים ואביזרים; הנכללים כולם בסוג 10.                           

            

כ"ח סיון תשע"א - 40630/06/2011



Trade Mark No. 232656 מספר סימן

Application Date 05/09/2010 תאריך הגשה

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

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

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

האנגלי.

 Owners

Name: Haining Home Point Furniture Co., Ltd 

Address: 01 District, Jianshan, Haining City, Zhejiang 
Province, People's Republic of China

Identification No.: 71178

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Eli Gigi, Patent Attorney 

Address: 32 Edmond Peleg St, Haifa, 35705, Israel

שם: אלי גיגי, עורך פטנטים 

כתובת : רח' אדמונד פלג 32, חיפה, 35705, ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 20 סוג: 20

Furniture, Deck chairs, Showcases [furniture], 
Tables, Magazine racks, Furniture of metal, 
Mattresses, Garment covers [storage], Shelves for 
storage, Screens [furniture], Bins not of metal, Casks 
not of metal, Picture frames, Flower-pot pedestals, 
Jewellery cases [caskets], Identity plates, not of 
metal, Nesting boxes, Furniture fittings, not of metal, 
Bolsters, Indoor window blinds [shades] [furniture] , 
all included in class 20.

רהיטים, כיסא נוח, תיבת תצוגה, שולחנות, ארגז מגזינים, 
רהיטים ממתכת, מזרנים, כיסוי לאיחסון, מדפים לאיחסון, 

מחיצה, תיבה לא ממתכת, חבית לא ממתכת, מסגרת תמונה, 
מעמד לעציץ, תיבת תכשיטים, לוחות זיהוי לא ממתכת, 

קופסאות קינון, רהוט התאמה לא ממתכת, כרית ראש, כיסוי 
לחלון (רהיט); הנכללים כולם בסוג 20.                                 
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    

    

כ"ח סיון תשע"א - 40730/06/2011



Trade Mark No. 232658 מספר סימן

Application Date 19/09/2010 תאריך הגשה

 Owners

Name: PHILIP MORRIS BRANDS SARL

Address: Quai Jeanrenaud 3, 2000 Neuchatel, 
Switzerland

Identification No.: 71903

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: 34 סוג: 34

Tobacco, raw or manufactured; tobacco products, 
including cigars, cigarettes, cigarillos, tobacco for roll 
your own cigarettes, pipe tobacco, chewing tobacco, 
snuff tobacco, kretek; snus; tobacco substitutes (not 
for medical purposes); smokers’ articles, including 
cigarette paper and tubes, cigarette filters, tobacco 
tins, cigarette cases and ashtrays, pipes, pocket 
apparatus for rolling cigarettes, lighters; matches

34טבק גלמי או מעובד; מוצרי טבק, לרבות סיגרים, סיגריות, 
סיגרילות, טבק לליפוף סיגריות באופן עצמי, טבק למקטרת, 
טבק ללעיסה, טבק להרחה, קריטק; סנוס; תחליפי טבק, 

(לצרכים שאינם רפואיים); חפצי מעשנים, לרבות ניר לסיגריות 
וגלילים, פילטרים לסיגריות, פחיות לטבק, נרתיקים לסיגריות 
ומאפרות, מקטרות, מכשירי כיס לליפוף סיגריות, מצתים; 

גפרורים                                                                         
                                                                                    

                                

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)

United Kingdom, 31/08/2010, No. 2557183 ממלכה מאוחדת, 31/08/2010, מספר 2557183

Class: 34 סוג: 34

כ"ח סיון תשע"א - 40830/06/2011



QUALITY CENTER SPRINTER

Trade Mark No. 232660 מספר סימן

Application Date 19/09/2010 תאריך הגשה

 Owners

Name: HEWLETT-PACKARD DEVELOPMENT 
COMPANY, L.P.

Address: 11445 Compaq Center Drive West, Houston, 
Texas, 77070, U.S.A.

Identification No.: 800142

(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 software for assisting in the development 
and testing of business-based software applications; 
quality assurance software; computer software; all 
included in Class 9.

תכנת מחשב לסיוע בפיתוח ובדיקה של יישומי תכנה 
מבוססי-עסקים; תכנת אבטחת איכות; תכנת מחשב; 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., 30/03/2010, No. 85/002317 ארה"ב, 30/03/2010, מספר 85/002317

Class: 9 סוג: 9

כ"ח סיון תשע"א - 40930/06/2011



PETRA

Trade Mark No. 232676 מספר סימן

Application Date 19/09/2010 תאריך הגשה

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

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

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

האנגלי.

 Owners

Name: Dow AgroSciences LLC

Address: 9330 Zionsville Road, Indianapolis, Indiana, 
46268, U.S.A.

Identification No.: 2661

(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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 5 סוג: 5

Pesticides, preparations for destroying vermin; 
fungicides, herbicides and insecticides; all included in 
class 5.

קוטלי מזיקים, תכשירים להשמדת רמשים; קוטלי פטריות, 
קוטלי עשבים וקוטלי חרקים; הנכללים כולם בסוג 5.               

                    

כ"ח סיון תשע"א - 41030/06/2011



GEMScribe 

Trade Mark No. 232687 מספר סימן

Application Date 12/09/2010 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: OGI Systems Ltd. שם: אוגי מערכות בע"מ

Address: 34 Tuval Street, P.O.B. 1938, Ramat Gan, 
52100, Israel

כתובת : רחוב תובל 34, ת.ד. 1938, רמת גן, 52100, ישראל

Identification No.: 511764797מספר זיהוי: 511764797

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 9 סוג: 9

An automatic and semi-automatic computerized laser 
inscription system which allows you to inscribe on the 
gemstone's girdle or any other part of the stone, 
specifically on diamonds, for polished or semi 
polished or rough stones; all included in class 9.

מערכת חריטה ממומחשבת בלייזר, אוטומטית וסמי אוטומטית, 
על הרונדיסט או כל חלק אחר באבני חן, יהלומים בפרט, 
באבנים מלוטשות או סמי מלוטשות או גלם; הנכללים כולם 

בסוג 9.                                                                           
                                                                                    

                          

כ"ח סיון תשע"א - 41130/06/2011



קסם מדדים 
Trade Mark No. 232688 מספר סימן

Application Date 12/09/2010 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: K.S.M. SAL CERTIFICATES HOLDINGS LTD שם: ק.ס.ם תעודות סל אחזקות בע"מ

Address: 7 Jabotinsky Rd.,, Ramat Gan, 52520, Israel כתובת : דרך ז'בוטינסקי 7, רמת גן, 52520, ישראל

Identification No.: 513943019מספר זיהוי: 513943019

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Meitar, Liquornik, Geva & Leshem, Brandwein & 
Co.,

Address: 16 Abba Hillel Silver Rd., Ramat Gan, 52506, 
Israel

שם: מיתר, ליקוורניק, גבע  & לשם ברנדויין ושות', עו"ד

כתובת : דרך אבא הלל סילבר 16, רמת גן, 52506, ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 36 סוג: 36

Financial and investment services; all included in 
class 36.

שירותים פיננסיים ושירותי השקעה; הנכללים כולם בסוג 36.     
          

כ"ח סיון תשע"א - 41230/06/2011



קסם קרנות סל 
Trade Mark No. 232689 מספר סימן

Application Date 12/09/2010 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: K.S.M. SAL CERTIFICATES HOLDINGS LTD שם: ק.ס.ם תעודות סל אחזקות בע"מ

Address: דרך ז'בוטינסקי 7, רמת גן, 52520, ישראל כתובת : דרך ז'בוטינסקי 7, רמת גן, 52520, ישראל

Identification No.: 513943019מספר זיהוי: 513943019

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Meitar, Liquornik, Geva & Leshem, Brandwein & 
Co.,

Address: 16 Abba Hillel Silver Rd., Ramat Gan, 52506, 
Israel

שם: מיתר, ליקוורניק, גבע  & לשם ברנדויין ושות', עו"ד

כתובת : דרך אבא הלל סילבר 16, רמת גן, 52506, ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 36 סוג: 36

Financial and investment services; all included in 
class 36.

שירותים פיננסיים ושירותי השקעה; הנכללים כולם בסוג 36.     
          

כ"ח סיון תשע"א - 41330/06/2011



Trade Mark No. 232690 מספר סימן

Application Date 12/09/2010 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: K.S.M. SAL CERTIFICATES HOLDINGS LTD שם: ק.ס.ם תעודות סל אחזקות בע"מ

Address: דרך ז'בוטינסקי 7, רמת גן, 52520, ישראל כתובת : דרך ז'בוטינסקי 7, רמת גן, 52520, ישראל

Identification No.: 513943019מספר זיהוי: 513943019

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Meitar, Liquornik, Geva & Leshem, Brandwein & 
Co.,

Address: 16 Abba Hillel Silver Rd., Ramat Gan, 52506, 
Israel

שם: מיתר, ליקוורניק, גבע  & לשם ברנדויין ושות', עו"ד

כתובת : דרך אבא הלל סילבר 16, רמת גן, 52506, ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 36 סוג: 36

Financial and investment services; all included in 
class 36.

שירותים פיננסיים ושירותי השקעה; הנכללים כולם בסוג 36.     
          

כ"ח סיון תשע"א - 41430/06/2011



קסם תעודות סל
Trade Mark No. 232691 מספר סימן

Application Date 12/09/2010 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: K.S.M. SAL CERTIFICATES HOLDINGS LTD שם: ק.ס.ם תעודות סל אחזקות בע"מ

Address: דרך ז'בוטינסקי 7, רמת גן, 52520, ישראל כתובת : דרך ז'בוטינסקי 7, רמת גן, 52520, ישראל

Identification No.: 513943019מספר זיהוי: 513943019

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Meitar, Liquornik, Geva & Leshem, Brandwein & 
Co.,

Address: 16 Abba Hillel Silver Rd., Ramat Gan, 52506, 
Israel

שם: מיתר, ליקוורניק, גבע  & לשם ברנדויין ושות', עו"ד

כתובת : דרך אבא הלל סילבר 16, רמת גן, 52506, ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 36 סוג: 36

Financial and investment services; all included in 
class 36.

שירותים פיננסיים ושירותי השקעה; הנכללים כולם בסוג 36.     
          

כ"ח סיון תשע"א - 41530/06/2011



קסם קרנות מדד
Trade Mark No. 232692 מספר סימן

Application Date 12/09/2010 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: K.S.M. SAL CERTIFICATES HOLDINGS LTD שם: ק.ס.ם תעודות סל אחזקות בע"מ

Address: דרך ז'בוטינסקי 7, רמת גן, 52520, ישראל כתובת : דרך ז'בוטינסקי 7, רמת גן, 52520, ישראל

Identification No.: 513943019מספר זיהוי: 513943019

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Meitar, Liquornik, Geva & Leshem, Brandwein & 
Co.,

Address: 16 Abba Hillel Silver Rd., Ramat Gan, 52506, 
Israel

שם: מיתר, ליקוורניק, גבע  & לשם ברנדויין ושות', עו"ד

כתובת : דרך אבא הלל סילבר 16, רמת גן, 52506, ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 36 סוג: 36

Financial and investment services; all included in 
class 36.

שירותים פיננסיים ושירותי השקעה; הנכללים כולם בסוג 36.     
          

כ"ח סיון תשע"א - 41630/06/2011



DUAL EGO

Trade Mark No. 232837 מספר סימן

Application Date 03/10/2010 תאריך הגשה

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

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

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

האנגלי.

 Owners

Name: WELLA AKTIENGESELLSCAFT

Address: BERLINER ALLEE 65, DARMSTADT, 62474, 
Germany

Identification No.: 801277

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: 3 סוג: 3

Toilet soaps, perfumery, essential oils, hair lotions; 
preparations for the cleaning, care and beautification 
of the skin, scalp and hair, not for medicated use; 
deodorants and antiperspirants for personal use.

סבוני רחצה, פרפומריה, שמנים אתריים, תחליבי שיער; 
תכשירים לניקוי, טיפוח וייפוי העור, הקרקפת והשיער, שאינם 
לשימוש תרופתי; דאודורנטים ותכשירים נגד הזעה לשימוש 

אישי                                                                               
                      

כ"ח סיון תשע"א - 41730/06/2011



FLAT BAN

Trade Mark No. 232857 מספר סימן

Application Date 04/10/2010 תאריך הגשה

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

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

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

האנגלי.

 Owners

Name: WELLA AKTIENGESELLSCAFT

Address: BERLINER ALLEE 65, DARMSTADT, 62474, 
Germany

Identification No.: 801277

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: 3 סוג: 3

Hair lotions; preparations for the cleaning, care and 
beautification of the skin, scalp and hair, not for 
medicated use.

תחליבי שיער; תכשירים לניקוי, טיפוח וייפוי העור, הקרקפת 
והשיער, שאינם לשימוש תרופתי/                                         

                                  

כ"ח סיון תשע"א - 41830/06/2011



BLOK SQUAD 

Trade Mark No. 232879 מספר סימן

Application Date 05/10/2010 תאריך הגשה

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

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

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

האנגלי.

 Owners

Name: MEGA Brands Innovations Inc.

Address: 4505 Hickmore, Quebec, Montreal, Canada

Identification No.: 801616

(Canada 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: 28 סוג: 28

Constructions toys and accessories for use therewith; 
all included in class 28.

צעצועי בנייה ואביזרים לשימוש איתם; 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., 14/05/2010, No. 85/039,259 ארה"ב, 14/05/2010, מספר 85/039,259

Class: 28 סוג: 28

כ"ח סיון תשע"א - 41930/06/2011



GUY DE ON 

Trade Mark No. 232886 מספר סימן

Application Date 16/09/2010 תאריך הגשה

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

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

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

האנגלי.

Ownersבעלים

Name: Edward Gaunt Cosmetics Laboratories Ltd. שם: אדאורד גאונט מעבדות לקוסמטיקה בע"מ

Address: 19 Hahadas St., Industrial Estate, P.O.B. 277, 
Or Akiva, 30600, Israel

כתובת : ההדס 19, אזור התעשייה, ת.ד. 277, אור עקיבא, 
30600, ישראל

Identification No.: 510800618מספר זיהוי: 510800618

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Batia Shneorson, Adv.

Address: 3 Shpinoza St., Raanana, 43588, Israel

שם: בתיה שניאורסון, עו"ד

כתובת : רח' שפינוזה 3, רעננה, 43588, ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 3 סוג: 3

Soaps; perfumery, essential oils, cosmetics, skin 
care preparations, cosmetic and toilet milks, creams, 
oils, serums and lotions for the skin, anti-aging skin 
care preparations, bath and shower preparations; 
pre-shave and aftershave preparations; depilatory 
preparations; sun- tanning and sun protection 
preparation; deodorants for personal use; make-up 
preparations; hair preparations; dentifrices, mouth-
washes; all included in class 3.

סבונים; בשמים; שמנים אתריים; מוצרי קוסמטיקה, תכשירים 
לטיפוח העור, חלב, קרמים, סרומים, שמנים ותרחיצים 
קוסמטיים וטואלטים, תכשירים לטיפוח עור בוגר, תכשירי 
אמבט ורחצה, תכשירי גילוח, תכשירי הסרת שיער, תכשירי 
שיזוף והגנה מהשמש; דאודורנטים לשימוש אישי; תכשירי 
איפור; תכשירים לטיפול בשיער; משחת שיניים, תרחיצי פה; 
הנכללים כולם בסוג 3.                                                       
                                                                                    
                                                                                    

  

כ"ח סיון תשע"א - 42030/06/2011



HHS 

Trade Mark No. 232892 מספר סימן

Application Date 19/09/2010 תאריך הגשה

 Owners

Name: Wurth International AG

Address: Aspermontstrasse, Chur, 7000, Switzerland

Identification No.: 43272

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Eran Bard, Adv.

Address: 12 Sirkin St., Kfar Saba, 44421, Israel

שם: ערן ברד, עו"ד

כתובת : ר'ח סירקין 12 א', כפר סבא, 44421, ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 3 סוג: 3

Cleaning agents; included in class 3. תכשירי ניקוי; הנכללים כולם בסוג 3.       

כ"ח סיון תשע"א - 42130/06/2011



HHS 

Trade Mark No. 232893 מספר סימן

Application Date 19/09/2010 תאריך הגשה

 Owners

Name: Wurth International AG

Address: Aspermontstrasse, Chur, 7000, Switzerland

Identification No.: 43272

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Eran Bard, Adv.

Address: 12 Sirkin St., Kfar Saba, 44421, Israel

שם: ערן ברד, עו"ד

כתובת : ר'ח סירקין 12 א', כפר סבא, 44421, ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 4 סוג: 4

Lubricants; included in class 4. שמני סיכה; הנכללים כולם בסוג 4.   

כ"ח סיון תשע"א - 42230/06/2011



SKEYE CITY 

Trade Mark No. 232902 מספר סימן

Application Date 20/09/2010 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: Elbit Systems Ltd. שם: אלביט מערכות בע"מ

Address: Advanced Technology Center, P.O.B. 539, 
Haifa, 31053, Israel

כתובת : מרכז תעשיות מדע, ת.ד. 539, חיפה, 31053, ישראל

Identification No.: 520043027מספר זיהוי: 520043027

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

Surveillance imaging system including computer 
hardware and software for ubiquitous surveillance of 
events and activities on a continuous basis in areas 
of interest; surveillance imaging system including 
computer hardware and software integrated into an 
air vehicle and compatible with ground stations; all 
included in class 9.

מערכת הדמיית השגחה הכוללת חומרות ותוכנות מחשב עבור 
מעקב תמידי של אירועים ופעילויות באופן רציף בתחומים של 
עניין; מערכת הדמיית השגחה הכוללת חומרות ותוכנות מחשב 
המסוכמות לתוך כלי רכב אווירי ומתאימות לשימוש עם תחנות 
קרקעיות; הנכללים כולם בסוג 9.                                         
                                                                                    

                                                

כ"ח סיון תשע"א - 42330/06/2011



BEHIKE

Trade Mark No. 232905 מספר סימן

Application Date 20/09/2010 תאריך הגשה

 Owners

Name: CORPORACION HABANOS, S.A.

Address: Miramar, Ciudad de la Habana, Cuba

Identification No.: 38347

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: 34 סוג: 34

Tobacco, including: cigars, cigarettes, cigarillos, cut 
tobacco for pipes; smokers' articles, including; 
ashtrays, cigar cutters, matchboxes, cigar cases; 
matches; all included in class 34.

טבק, כולל; סיגרים, סיגריות, סיגרילוס, טבק חתוך למקטרות, 
אביזרי מעשנים, כולל; מאפרות, קוטמי סיגרים, קופסאות 

גפרורים, תיבות סיגרים, גפרורים; הנכללים כולם בסוג 34.       
                                                    

כ"ח סיון תשע"א - 42430/06/2011



SHAPE-UPS

Trade Mark No. 232913 מספר סימן

Application Date 06/10/2010 תאריך הגשה

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

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

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

האנגלי.

 Owners

Name: SKECHERS U.S.A., INC. II

Address: Manhattan Beach, California, U.S.A.

Identification No.: 47861

(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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 35 סוג: 35

Retail store, on-line retail store, and mail order 
catalog services featuring footwear and apparel; all 
included in class 35.

חנות קמעונית, חנות קמעונית מקוונת, ושירותי הזמנה בקטלוג 
בדואר המציגים הנעלה וביגוד; הנכללים כולם בסוג 35.           

                              

כ"ח סיון תשע"א - 42530/06/2011



XCELLON

Trade Mark No. 232925 מספר סימן

Application Date 07/10/2010 תאריך הגשה

 Owners

Name: IXIA

Address: 26601 W. Agoura Road, Calabasas, 91302, 
California, U.S.A.

Identification No.: 801621

A California 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

Computer hardware for use in simulating traffic 
across communications networks and testing and 
troubleshooting the performance of those networks, 
all included in class 9

חמרת מחשב לשימוש בסימולציה של עומס ההודעות ברשתות 
תקשורת ובדיקה של ואיתור תקלות ברשתות אלו; הכל כלול 

בסוג 9.                                                                           
                                                

כ"ח סיון תשע"א - 42630/06/2011



Trade Mark No. 233033 מספר סימן

Application Date 04/10/2010 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: A.A import and marketing ltd שם: א.א. יבוא ושיווק בע"מ

Address: Keshet st 154, kaidar, 90612, Israel כתובת : רחי קשת 154, קדר, 90612, ישראל

Identification No.: 514415397מספר זיהוי: 514415397

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 35 סוג: 35

Import and marketing of warning lights and sirens 
systems; all included in class 35.

יבוא ושיווק מערכות תאורה הבהוב וכריזה; הנכללים כולם בסוג 
                                                 .35

כ"ח סיון תשע"א - 42730/06/2011



Trade Mark No. 233034 מספר סימן

Application Date 12/10/2010 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: Daybox Ltd. שם: דייבוקס בע"מ

Address: 13 Reem St., Rishon Le Zion, Israel כתובת : רח' ראם 13, ראשון לציון, ישראל

Identification No.: 514483825מספר זיהוי: 514483825

חברה פרטית

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Roy Gazit

Address: 2 Hagay St., Nes Ziona, Israel

שם: רועי גזית

כתובת : רח' הגיא 2, נס ציונה, ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 41 סוג: 41

Providing entertainment and culture services; all 
included in class 41.

אספקת שירותי בידור ותרבות; הנכללים כולם בסוג 41.           
                                    

כ"ח סיון תשע"א - 42830/06/2011



הומלנד - בית ממכר נכסים
Trade Mark No. 233035 מספר סימן

Application Date 07/10/2010 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: NADLAN BADAKA HA-90 LTD. שם: נדל"ן בדקה ה-90 בע"מ

Address: P.O.B. 8158, Tel Aviv, 61081, Israel כתובת : ת.ד. 8158, תל אביב, 61081, ישראל

Identification No.: 512701251מספר זיהוי: 512701251

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 36 סוג: 36

Real estate affairs, included in class 36. עסקי נכסי דלא ניידי, הנכללים בסוג 36.           

כ"ח סיון תשע"א - 42930/06/2011



Trade Mark No. 233036 מספר סימן

Application Date 04/10/2010 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: KNOLLAN LTD שם: קנולן בע"מ

Address: P.O.B. 189, Ramat Ishai, Israel כתובת : ת.ד. 189, רמת ישי, ישראל

Identification No.: 512470303מספר זיהוי: 512470303

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Pearl Cohen Zedek Latzer

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

שם: פרל כהן צדק לצר

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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 6 סוג: 6

Locks, namely, metal padlocks, laminated locks, 
colored padlock sets, padlock storage racks; 
combination locks; locker locks; metal door locks; 
metal safes; safe deposit boxes; cable locks; all 
included in class 6.

מנעולים, דהיינו, מנעולי מתכת, מנעולים מרובדים, מערכות 
מנעולים צבעוניים, מדפי אחסנה עם מנעולים; מנעולי 

קומבינציה; מנעולי לוקרים; מנעולים דלת ממתכת; כספות 
מתכת; כספות; מנעולי כבלים; הנכללים כולם בסוג 6.             

                

כ"ח סיון תשע"א - 43030/06/2011



HOME LAND

בית ממכר לנכסים
Trade Mark No. 233037 מספר סימן

Application Date 07/10/2010 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: NADLAN BADAKA HA-90 LTD. שם: נדל"ן בדקה ה-90 בע"מ

Address: P.O.B. 8158, Tel Aviv, 61081, Israel כתובת : ת.ד. 8158, תל אביב, 61081, ישראל

Identification No.: 512701251מספר זיהוי: 512701251

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 36 סוג: 36

Real estate affairs, included in class 36. עסקי נכסי דלא ניידי, הנכללים בסוג 36.           

כ"ח סיון תשע"א - 43130/06/2011



SALY

Trade Mark No. 233038 מספר סימן

Application Date 04/10/2010 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: KNOLLAN LTD שם: קנולן בע"מ

Address: P.O.B. 189, רמת ישי, ישראל כתובת : ת.ד. 189, רמת ישי, ישראל

Identification No.: 512470303מספר זיהוי: 512470303

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Pearl Cohen Zedek Latzer

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

שם: פרל כהן צדק לצר

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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 6 סוג: 6

Locks, namely, metal padlocks, laminated locks, 
colored padlock sets, padlock storage racks; 
combination locks; locker locks; metal door locks; 
metal safes; safe deposit boxes; cable locks; all 
included in class 6.

מנעולים, דהיינו, מנעולי מתכת, מנעולים מרובדים, מערכות 
מנעולים צבעוניים, מדפי אחסנה עם מנעולים; מנעולי 

קומבינציה; מנעולי לוקרים; מנעולים דלת ממתכת; כספות 
מתכת; כספות; מנעולי כבלים; הנכללים כולם בסוג 6.             

                

כ"ח סיון תשע"א - 43230/06/2011



Trade Mark No. 233039 מספר סימן

Application Date 04/10/2010 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: KNOLLAN LTD שם: קנולן בע"מ

Address: P.O.B. 189, Ramat Ishai, Israel כתובת : ת.ד. 189, רמת ישי, ישראל

Identification No.: 512470303מספר זיהוי: 512470303

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Pearl Cohen Zedek Latzer

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

שם: פרל כהן צדק לצר

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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 6 סוג: 6

Locks, namely, metal padlocks, laminated locks, 
colored padlock sets, padlock storage racks; 
combination locks; locker locks; metal door locks; 
metal safes; safe deposit boxes; cable locks; all 
included in class 6.

מנעולים, דהיינו, מנעולי מתכת, מנעולים מרובדים, מערכות 
מנעולים צבעוניים, מדפי אחסנה עם מנעולים; מנעולי 

קומבינציה; מנעולי לוקרים; מנעולי דלת ממתכת; כספות 
מתכת; כספות; מנעולי כבלים; הנכללים כולם בסוג 6.             

                  

כ"ח סיון תשע"א - 43330/06/2011



WATER SCHWEPPES

Trade Mark No. 233040 מספר סימן

Application Date 05/10/2010 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: JAFORA TABORI LTD. שם: יפאורה תבורי בע"מ

Address: Gad Feinstein Road, P.O.B. 540, Rehovot, 
76385, Israel

כתובת : רחוב גד פיינשטיין, ת.ד. 540, רחובות, 76385, ישראל

Identification No.: 511455685מספר זיהוי: 511455685

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: 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; 
flavored drinking water, vegetable drinks and 
vegetable juices; soft beverages; soda beverages; 
ciders; all included in class 32.

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

להכנת משקאות; מי שתייה בטעמים; משקאות מירקות ומיצי 
ירקות; משקאות קלים; משקאות מוגזים; סיידרים; הנכללים 

כולם בסוג 32.                                                                 
                                                      

כ"ח סיון תשע"א - 43430/06/2011



ANDALINI 

Trade Mark No. 233041 מספר סימן

Application Date 05/10/2010 תאריך הגשה

 Owners

Name: PASTIFICIO ANDALINI S.R.L. 

Address: Via Enrico Toti 6, Cento (FE), 44042, Italy

Identification No.: 71224

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: 30 סוג: 30

Coffe, 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 
(תבלים); תבלינים; קרח ; הנכללים כולם בסוג 30.                 
                                                                                    

                    

כ"ח סיון תשע"א - 43530/06/2011



RAYBESTOS

Trade Mark No. 233042 מספר סימן

Application Date 12/10/2010 תאריך הגשה

 Owners

Name: Brake Parts Inc

Address: 4400 Prime Parkway, McHenry, IL, 60050, 
U.S.A.

Identification No.: 801625

Delaware Corporation 

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Ellen Shankman, Adv.

Address: 10 Plaut St., Rehovot, Israel

שם: אלן שנקמאן, עו"ד

כתובת : רחוב פלאוט 10, רחובות, ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 12 סוג: 12

Vehicles; apparatus for locomotion by land, air or 
water ; all included in class 12

כלי רכב; התקנים לתנועה ביבשה, באוויר או במים ; הנכללים 
כולם בסוג 12                                 

כ"ח סיון תשע"א - 43630/06/2011



Trade Mark No. 233043 מספר סימן

Application Date 12/10/2010 תאריך הגשה

 Owners

Name: Brake Parts Inc

Address: 4400 Prime Parkway, McHenry, IL, 60050, 
U.S.A.

Identification No.: 801625

Delaware Corporation 

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Ellen Shankman, Adv.

Address: 10 Plaut St., Rehovot, Israel

שם: אלן שנקמאן, עו"ד

כתובת : רחוב פלאוט 10, רחובות, ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 12 סוג: 12

Vehicles; apparatus for locomotion by land, air or 
water ; all included in class 12

כלי רכב; התקנים לתנועה ביבשה, באוויר או במים ; הנכללים 
כולם בסוג 12                                 

כ"ח סיון תשע"א - 43730/06/2011



Trade Mark No. 233044 מספר סימן

Application Date 07/10/2010 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: Orgon Industries (1972) LTD. שם: אורגון מעצב החלונות בע"מ

Address: Bat Yam, Israel כתובת : בת ים, ישראל

Identification No.: 510607930מספר זיהוי: 510607930

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Blusztein, Bar-Kahan, Zigenlaub & Co., Advs.

Address: 1 Azrieli Center, Tel Aviv, 67021, Israel

שם: בלושטיין, בר-קהן, ציגנלאוב ושות', עו"ד

כתובת : מרכז עזריאלי 1, תל אביב, 67021, ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 6 סוג: 6

Curtains, shutters, blinds, crushing, portioning and 
screens made of metals, hooks, holds, rings, skates 
and accessories for this use; all included in class 6.

וילונות, תריסים צלונים, מחיצות ומסכים העשויים מתכות, ווים, 
מחזיקים, טבעות, גלגליות ואביזרים לשימוש הנ"ל; הנכללים 
כולם בסוג 6.                                                                   

  

Class: 20 סוג: 20

Curtains, shutters, blinds, crushing, portioning and 
screens made of wood, PVC vinyl and accessories 
for this use; all included in class 20.

 PVC ,וילונות, תריסים צלונים, מחיצות ומסכים העשויים מעץ
ואביזרים לשימוש הנ"ל; הנכללים כולם בסוג 20.                   

                                                                  

Class: 24 סוג: 24

Curtains, shutters, blinds, crushing, portioning and 
screens made of textiles, textile goods and 
accessories for this use; all included in class 24.

וילונות, תריסים צלונים, מחיצות ומסכים העשויים אריגים 
ומוצרי אריגה ואביזרים לשימוש עם הנ"ל; הנכללים כולם בסוג 
                                                                         .24

כ"ח סיון תשע"א - 43830/06/2011



Trade Mark No. 233046 מספר סימן

Application Date 05/10/2010 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: Milco Industries Ltd. שם: מילקו תעשיות בע"מ

Address: 116 Yigal Alon Street, Tel Aviv, Israel כתובת : רחוב יגאל אלון 116, תל אביב, ישראל

Identification No.: 513539619מספר זיהוי: 513539619

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Ron Gazit, Rotenberg & Co., Advs.

Address: Alrov Tower 46 Rothschild Blvd., Tel Aviv, 
66883, Israel

שם: רון גזית, רוטנברג ושות', עו"ד

כתובת : בית אלרוב שדרות רוטשילד 46, תל אביב, 66883, 
ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 29 סוג: 29

Dairy products containing milk, cheese, spread made 
form dairy products, goat's milk, spread made from 
goat's, yoghurt made from goat's milk, soya cheese, 
soya cream, soya spread soya yoghurt, soya deserts, 
tofu, tufo spread; all included in class 29.

מוצרי מחלבה הכוללים חלב, גבינות, ממרחים עשויים ממוצרי 
מחלבה, חלב עיזים, גבינה גבינה מחלב עיזים, ממרחב חלב 

עיזים, יוגורט מחלב עיזים, חלב סויה, גבינת סויה, שמנת סויה, 
ממרח סויה, יוגורט סויה, קינוחי סויה טופו, ממרח טופו; 

הנכללים כולם בסוג 29.                         

כ"ח סיון תשע"א - 43930/06/2011



Trade Mark No. 233047 מספר סימן

Application Date 05/10/2010 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: Milco Industries Ltd. שם: מילקו תעשיות בע"מ

Address: רחוב יגאל אלון 116, תל אביב, ישראל כתובת : רחוב יגאל אלון 116, תל אביב, ישראל

Identification No.: 513539619מספר זיהוי: 513539619

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Ron Gazit, Rotenberg & Co., Advs.

Address: Alrov Tower 46 Rothschild Blvd., Tel Aviv, 
66883, Israel

שם: רון גזית, רוטנברג ושות', עו"ד

כתובת : בית אלרוב שדרות רוטשילד 46, תל אביב, 66883, 
ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 29 סוג: 29

Dairy products containing milk, cheese, spread made 
form dairy products, goat's milk, spread made from 
goat's, yoghurt made from goat's milk, soya cheese, 
soya cream, soya spread soya yoghurt, soya deserts, 
tofu, tufo spread; all included in class 29.

מוצרי מחלבה הכוללים חלב, גבינות, ממרחים עשויים ממוצרי 
מחלבה, חלב עיזים, גבינה גבינה מחלב עיזים, ממרחב חלב 

עיזים, יוגורט מחלב עיזים, חלב סויה, גבינת סויה, שמנת סויה, 
ממרח סויה, יוגורט סויה, קינוחי סויה טופו, ממרח טופו; 

הנכללים כולם בסוג 29.                         

כ"ח סיון תשע"א - 44030/06/2011



BABY FRUITY 

בייבי פרוטי 
Trade Mark No. 233048 מספר סימן

Application Date 05/10/2010 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: Randi Ltd. שם: רנדי בע"מ

Address: 5 Plotiski Street, Rishon Lezion, Israel כתובת : רחוב פלוטיצקי 5, ראשון לציון, ישראל

Identification No.: 510599129מספר זיהוי: 510599129

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Ron I. Finzi, Adv.

Address: 13 Yehuda and Noah Mozes St., Tel Aviv, 
67442, Israel

שם: רון י. פינצי, עו"ד

כתובת : יהודה ונח מוזס 13, בית אגיש, תל אביב, 67442, 
ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 5 סוג: 5

Baby food; included in class 5.         .5 מזון לתינוקות; הנכללים כולם בסוג

כ"ח סיון תשע"א - 44130/06/2011



KLUDI

Trade Mark No. 233052 מספר סימן

Application Date 12/10/2010 תאריך הגשה

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

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

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

האנגלי.

 Owners

Name: Kludi GmbH & Co. KG

Address: Am Vogelsang 31-33,, 58706 Menden, 
Germany

Identification No.: 801626

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: 9 סוג: 9

Thermostats; all included in class 9. תרמוסטטים; הנכללים כולם בסוג 9.             

Class: 11 סוג: 11

Water-supply apparatus; bathroom fittings, kitchen 
fittings, sanitary installations; all included in class 11.

מכשירים לאספקת מים; אביזרים לאמבט; אביזרים למטבח; 
התקנים סניטריים; הנכללים כולם בסוג 11.                           

                  

Class: 42 סוג: 42

Technical consultancy services in the field of sanitary 
installations; all included in class 42.

שירותי ייעוץ טכני בתחום של התקנים סניטריים; הנכללים כולם 
בסוג 42.                                                               

כ"ח סיון תשע"א - 44230/06/2011



XEST

Trade Mark No. 233054 מספר סימן

Application Date 04/10/2010 תאריך הגשה

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 9 סוג: 9

Apparatus and instruments for conducting, switching, 
transforming, accumulating, regulating or controlling 
electricity; ap paratus for recording, transmission or 
reproduction of sound or images; photographic, 
cinematographic, optical, measuring, signaling and 
teaching apparatus and instruments; computer 
software, hardware, and firmware and peripherals; 
computer software, hardware, firmware and 
peripherals for network and internet security data and 
system protection, and storage, server, client and 
application performance management; downloadable 
software; computer hardware appliances that provide 
firewall, content filtering, intrusion alert, virus 
protection, data traffic and exchange management 
including emaii correspondence management, virtual 
private networking and other security functions; non 
printed publications; non printed user manuals for 
use in connection with all the foregoing; all Included 
in class 9.

התקנים ומכשירים להולכה, מיתוג, המרה, צבירה, וויסות או 
בקרה על חשמל; התקנים להקלטה, העברה או שיחזור של קול 
וחוזי; התקנים ומכשירים לשימוש בצילום, בראיה, במדידה, 
ובהוראה; תוכנת מחשב, תכנה, חמרה וקשיחה לסיוע בניהול 
פיננסי, קשרי לקוחות, מכירות וניהול ממוחשב, שרתים וכלים 
ממוחשבים לניהול, חומרת מחשב, קושרות מחשב וציוד היקפי 
למחשב; תוכנת מחשב, חומרת מתשב וקושחות מחשב וציוד 
היקפי למחשב לאבטחת מידע והגנת מערכות רשת ואינטרנט 
ודוא"ל, וניהול ביצועי איחסון, שרת, "לקוח" ויישום; תוכנה 

הניתנת להורדה; מתקנים של חומרת מחשב המספקים סינון 
תוכן, חומת אש (פיידוול), אתראה מפני גישה לא מורשית, 
הגנה מוירוסים, נהיול תעבורת המיוד ברשת לרבות דוא"ל, 
רשתות וירטואליות פרטיות ופונקציות אבטחה אחרות; 
פרסומים לא מודפסים; ספרי הדרכה למשתמש בין אם 

מודפסים ובין אם לא, לשימוש עם כל האמור לעיל; הנכללים 
כולם בסוג 9.                                                                   
                                                                                    
                                                                                    

                                                

Class: 42 סוג: 42

Scfentific and technologic entrepreneurship 
technological and strategic consultant service; 
computers consultant services; software design and 
development services; computer programming such 
as CRM, ERP, BI, business communications, 
customer relations management, sales and 
marketing management, financial management; 
performance management 
tools, hardware design and development; information 
and data distribution of network security, internet and 
data storage and maintenance; outsourcing services 
for the Hi-tech market; designing computer software 
for others; computer services; computers and 
computer networks maintenance services; computer 
network infrastructure establishment services; 
internet network security services; web sites bUilding 
services; web sites maintenance and support 
services; computer graphics and design services; 
CAD services; application service provider services; 
notification and delivery of software updates; 
innovative concept and technological 
entrepreneurship services; licensing and leasing of 
intellectual property and computer software, 
hardware, peripherals and firmware; all included in 
Class 42.

שירותי ייעוץ טכנולנגי ואסטרטגי בתחום יזמות טכנולוגית 
ומדעית; שירותי ייעוץ לגבי מחשבים; שירותי עיצוב ופיתוח 

תוכנה כולל תכנות ניהול BI; ERP; CRM תקשורת מחשבים, 
ניהול שירות לקוחות ממוחשב, ניהול מכירות ממוחשב, ניהול 
פיננסי ממוחשב, תיכנות מחשב; שירותי עיצוב ופיתוח חומרה; 
הפצת מידע בתחומים של אבטרות רשת ואינטרנט, ואיחסון 
נתונים; שירותי מיקור-חוץ לשוק ההי-טק; תכנון תוכנת מחשב 

עבור אחרים; שירותי מחשב; שירותי תחזוקת מחשבים 
ורשתות מחשבים; שירותי הקמת רשתות מחשבים (תשתות); 
שירותי אבטחת רשת ואינטרנט; שירותי הקמת אתרי אינטרנט; 

שירותי תמיכת ותחזוקהת אתרי אינטרנט; שירותי עיצוב, 
וגרפיקה ממוחשבים; שירותי תיב"ם; שירותים של אספקת 
תוכנות יישום; מתן הודעות ואספקת עדכוני תוכנה; שירותי 
רעיונאות ויזמות טכנולוגית; מתן רישיונות והשכרה של קניין 
רוחני ותוכנת מחשב, חומרת מחשב, ציוד היקפי למחשב 

וקושחת מחשב; הנכללים כולם בסוג 42.                               
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    

                                      

כ"ח סיון תשע"א - 44330/06/2011



Ownersבעלים

Name: xydex technologies ltd. שם: קסיידקס טכנולוגיות בעמ

Address: Aba-Even blvd., P.O.B. 12892, Herzeliya, 
46733, Israel

כתובת : אבא אבן 16, ת.ד. 12892, הרצליה, 46733, ישראל

Identification No.: 514370196מספר זיהוי: 514370196

חברה פרטית

כ"ח סיון תשע"א - 44430/06/2011



ADVASEAL

Trade Mark No. 233058 מספר סימן

Application Date 12/10/2010 תאריך הגשה

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

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

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

האנגלי.

 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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 5 סוג: 5

Preparations for killing weeds and destroying vermin, 
insecticides, herbicides, fungicides; all included in 
class 5.

תכשירים לקטילת עשבים שוטים והשמדת רמשים, קוטלי 
חרקים, קוטלי עשבים, קוטלי פיטריות; הנכללים כולם בסוג 5.   

                          

Class: 17 סוג: 17

Plastic sheets for agricultural purposes; all included 
in class 17.

יריעות פלסטיק למטרות חקלאיות; הנכללים כולם בסוג 17.     
                            

כ"ח סיון תשע"א - 44530/06/2011



Trade Mark No. 233059 מספר סימן

Application Date 12/10/2010 תאריך הגשה

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 18 סוג: 18

Carrier bags made of fabric, leather leashes; trunks 
and suitcases, rucksacks, all-purpose sport bags, 
travelling bags, garment bags, duffel bags, brief 
cases, purses, wallets, bags and clutch bags, 
wheeled carrier bags, tote bags, book bags, satchel 
cases, sport bags, beach bags, shoulder bags, waist-
bags, empty cosmetic bags, all made from leather or 
imitation of leather or fabric; umbrellas; all included in 
class 18.

תיקי נשיאה העשויים מבד, רצועות עור; תיבות ומזוודות, 
תרמילי גב, תיקי ספורט לכל מטרה, תיקי נסיעה, תיקי הלבשה, 
תיקי מחנאות, תיקי מסמכים, ארנקי נשים, ארנקים, תיקים 

ותיקי אחיזה, תיקי נשיאה על גלגלים, תיקי משא, תיקי ספרים, 
נרתיקי ילקוט, תיקי ספורט, תיקי חוף, תיקי כתף, תיקי מותן, 
תיקי קוסמטיקה ריקים, עשויים כולם מעור או חיקויי עור או בד; 
מטריות; הנכללים כולם בסוג 18.                                         
                                                                                  

Class: 25 סוג: 25

Clothing items namely sweaters, cardigans, 
waistcoats, suits, trousers, shorts, jumpers, 
raincoats, clothing made of leather, stockings and 
socks, stocking suspenders, sock suspenders, 
windbreakers, ski-trousers, fur coats, overcoats, 
skirts, dresses, jackets, undershirts, t-shirts, sport 
clothing, blouses, shirt- collars, shirts, foulards, 
beachwear, swimsuits, bikini, tracksuits; wedding 
dresses; underwear, bras, brassiere, corsets, 
underpants, briefs, vests, nightgowns, negligees, 
pyjamas, gloves, shawls, scarves, neckties, bow ties, 
belts (clothing), suspenders, hats, caps; shoes, 
boots, half boots, leather shoes, galoshes, rain boots, 
sport footwear, sandals, slippers, shoe soles, shoe 
heels, footwear uppers; all included in class 25.

פרטי ביגוד דהיינו סוודרים, קרדיגנים, מקטורנים, חליפות, 
מכנסיים, מכנסיים קצרים, אפודות, מעילי גשם, בגדים העשויים 
מעור, גרביונים וגרביים, ביריות לגרביונים, ביריות לגרביים, 
מעילי רוח, מכנסי סקי, מעילי פרווה, מעילים עליונים, חצאיות, 
שמלות, ז'קטים, גופיות, חולצות-T, ביגוד ספורט, חולצות 

נשים, צווארוני חולצה, חולצות, פולרדים, לבוש חוף, בגדי ים, 
ביקיני, אימוניות; שמלות כלה; הלבשה תחתונה, חזיות, חזיות 
ספורט, מחוכים, תחתונים, תחתוני גברים, וסטים, כותנות 
לילה, נגליז'ה, פיג'מות, כפפות, רדידים, צעיפים, צווארונים, 
עניבות פרפר, חגורות (ביגוד), ביריות, כובעים, כומתות; 
נעליים, מגפיים, מגפיים חצאיות, נעלי עור, ערדליים, מגפי 

גשם, הנעלת ספורט, סנדלים, נעלי בית, סוליות נעליים, עקבי 
נעליים, עליוניות של הנעלה; הנכללים כולם בסוג 25.               

                                                

כ"ח סיון תשע"א - 44630/06/2011



Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

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

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

האנגלי.

 Owners

Name: PELLETTERIA ORLANDI MARINO

Address: 62100 MACERATA (MC) , Via Cluentina, 35-
35/A, Frazione Piediripa, Italy

Identification No.: 801627

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

כ"ח סיון תשע"א - 44730/06/2011



Trade Mark No. 233061 מספר סימן

Application Date 05/10/2010 תאריך הגשה

Base for International Trademark No. 1063988 בסיס לסימן מסחר בינלאומי מס.

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 9 סוג: 9

Recorded computer programs; computer programs 
[downloadable software]; recorded computer 
software; data processing apparatus; downloadable 
electronic publications; interfaces for computers; 
monitors [computer programs]; all included in class 9.

תוכנות מחשב מוקלטות; תוכנות מחשב הניתנות להורדה; 
מערכות עיבוד מידע; פרסומים אלקטרוניים הניתנים להורדה; 
ממשקי מחשב; תצוגת תוכנת מחשב; הנכללים כולם בסוג 9.   
                                                                                    
                                                                                    

            

Class: 35 סוג: 35

Cost price analysis; Business management 
assistance; Professional business consultancy; 
Business information; Business management and 
organization consultancy; Business research; 
Commercial or industrial management assistance; 
Compilation of information into computer databases; 
Compilation of statistics; Systemization of information 
into Computer databases; Data search in computer 
files for others; Economic forecasting; Efficiency 
experts; Computerized file management; Advisory 
services for business management; Marketing 
research; Marketing studies; Modeling for advertising 
or sales promotion; On-line advertising on a 
computer network; Sales promotion for others; all 
included in class 35.

ניתוח מחירי עלות; סיוע בניהול עסקים; ייעוץ עסקי מקצועי; 
מידע עסקי; ייעוץ בניהול וארגון עסקים; מחקר עסקי; סיוע 
בניהול מסחריאו תעשייתי; ליקוט מידע לתוך מסד נתונים 

ממוחשב; ליקוט נתונים סטטיסטיים; עריכת מידע לתוך מסד 
נתונים ממוחשב; חיפוש מידע בקובצי מחשב עבור אחרים; 

חיזוי כלכלי; מומחי יעילות; ניהול תיקים ממוחשב; שירותי ייעוץ 
לניהול עסקים; מחקר שיווקי; לימוד שווקים; מודלים עבור 
פרסום או קידום מכירות; פרסום מקוון על רשת מחשבים; 

קידום מכירות עבור אחרים; הנכללים כולם בסוג 35.               
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    

                

Class: 42 סוג: 42

Computer programming; Computer software 
consultancy; Computer software design; Installation 
of computer software; Maintenance of computer 
software; Updating of computer software; Computer 
system design; Computer systems analysis; 
Conversion of data or documents from physical to 
electronic media; Data conversion of computer 
programs and data [not physical conversion]; Rental 
of computer software; Research and development for 
others; Technical research; all included in class 42.

תכנות מחשבים; ייעוץ בנושא תוכנות מחשב; תכנון תוכנות 
מחשב; התקנה של תוכנות מחשב; תחזוקת תוכנות מחשב; 
עדכון תוכנות מחשב; תכנון מערכות מחשב; ניתוח מערכות 
מחשב; המרת מידע או מסמכים ממדיה פיסיקאלית למדיה 
אלקטרונית; המרת נתונים של תוכנות מחשב או מידע [ללא 
המרה פיזית]; השכרה של תוכנות מחשב; מחקר ופיתוח עבור 
אחרים; מחקר טכני; הנכללים כולם בסוג 42.                         
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    

    

כ"ח סיון תשע"א - 44830/06/2011



Ownersבעלים

Name: PURSWAY LTD שם: פארשוואי בע"מ

Address: 8 Hamada st., Herzliya, 46140, Israel כתובת : רח' המדע 8, הרצליה, 46140, ישראל

Identification No.: 513749911מספר זיהוי: 513749911

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Meitar, Liquornik, Geva & Leshem, Brandwein & 
Co.,

Address: 16 Abba Hillel Silver Rd., Ramat Gan, 52506, 
Israel

שם: מיתר, ליקוורניק, גבע  & לשם ברנדויין ושות', עו"ד

כתובת : דרך אבא הלל סילבר 16, רמת גן, 52506, ישראל

כ"ח סיון תשע"א - 44930/06/2011



Pursway

Trade Mark No. 233062 מספר סימן

Application Date 05/10/2010 תאריך הגשה

Base for International Trademark No. 1063987 בסיס לסימן מסחר בינלאומי מס.

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 9 סוג: 9

Recorded computer programs; computer programs 
[downloadable software]; recorded computer 
software; data processing apparatus; downloadable 
electronic publications; Interfaces for computers; 
monitors [computer programs]; all included in class 9.

תוכנות מחשב מוקלטות; תוכנות מחשב הניתנות להורדה; 
מערכות עיבוד מידע; פרסומים אלקטרוניים הניתנים להורדה; 
ממשקי מחשב; תצוגת תוכנת מחשב; הנכללים כולם בסוג 9.   
                                                                                    
                                                                                    

            

Class: 35 סוג: 35

Cost price analysis; Business management 
assistance; Professional business consultancy; 
Business information; Business management and 
organization consultancy; Business research; 
Commercial or industrial management assistance; 
Compilation of information into computer databases; 
Compilation of statistics; Systemization of information 
into Computer databases; Data search in computer 
files for others; Economic forecasting; Efficiency 
experts; Computerized file management; Advisory 
services for business management; Marketing 
research; Marketing studies; Modeling for advertising 
or sales promotion; On-line advertising on a 
computer network; Sales promotion for others; all 
included in class 35.

ניתוח מחירי עלות; סיוע בניהול עסקים; ייעוץ עסקי מקצועי; 
מידע עסקי; ייעוץ בניהול וארגון עסקים; מחקר עסקי; סיוע 
בניהול מסחריאו תעשייתי; ליקוט מידע לתוך מסד נתונים 

ממוחשב; ליקוט נתונים סטטיסטיים; עריכת מידע לתוך מסד 
נתונים ממוחשב; חיפוש מידע בקובצי מחשב עבור אחרים; 

חיזוי כלכלי; מומחי יעילות; ניהול תיקים ממוחשב; שירותי ייעוץ 
לניהול עסקים; מחקר שיווקי; לימוד שווקים; מודלים עבור 
פרסום או קידום מכירות; פרסום מקוון על רשת מחשבים; 

קידום מכירות עבור אחרים; הנכללים כולם בסוג 35.               
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    

                

Class: 42 סוג: 42

Computer programming; Computer software 
consultancy; Computer software design; Installation 
of computer software; Maintenance of computer 
software; Updating of computer software; Computer 
system design; Computer systems analysis; 
Conversion of data or documents from physical to 
electronic media; Data conversion of computer 
programs and data [not physical conversion]; Rental 
of computer software; Research and development for 
others; Technical research; all included in class 42.

תכנות מחשבים; ייעוץ בנושא תוכנות מחשב; תכנון תוכנות 
מחשב; התקנה של תוכנות מחשב; תחזוקת תוכנות מחשב; 
עדכון תוכנות מחשב; תכנון מערכות מחשב; ניתוח מערכות 
מחשב; המרת מידע או מסמכים ממדיה פיסיקאלית למדיה 
אלקטרונית; המרת נתונים של תוכנות מחשב או מידע [ללא 
המרה פיזית]; השכרה של תוכנות מחשב; מחקר ופיתוח עבור 
אחרים; מחקר טכני; הנכללים כולם בסוג 42.                         
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    

    

כ"ח סיון תשע"א - 45030/06/2011



Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

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

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

האנגלי.

Ownersבעלים

Name: PURSWAY LTD שם: פארשוואי בע"מ

Address: רח' המדע 8, הרצליה, 46140, ישראל כתובת : רח' המדע 8, הרצליה, 46140, ישראל

Identification No.: 513749911מספר זיהוי: 513749911

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Meitar, Liquornik, Geva & Leshem, Brandwein & 
Co.,

Address: 16 Abba Hillel Silver Rd., Ramat Gan, 52506, 
Israel

שם: מיתר, ליקוורניק, גבע  & לשם ברנדויין ושות', עו"ד

כתובת : דרך אבא הלל סילבר 16, רמת גן, 52506, ישראל

כ"ח סיון תשע"א - 45130/06/2011



Trade Mark No. 233064 מספר סימן

Application Date 03/10/2010 תאריך הגשה

 Owners

Name: MAVI GIYIM SANAYI VE TICARET ANONIM 
SIRKETI

Address: Gumussuyu Cadedesi Fatih Sehitleri Sokak No. 
3/2, Topkapi, Maltepe - Istambul, Turkey

Identification No.: 38652

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: 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.                                                     
                                                                      

Class: 25 סוג: 25

Clothing, footwear, headgear; all included in class 25. דברי הלבשה, הנעלה וכיסויי ראש; הנכללים כולם בסוג 25.     
  

Class: 35 סוג: 35

Advertising; business management; business 
administration; office functions, bringing together, for 
the benefit of others, namely leather and imitations of 
leather and goods made of these materials, clothinf, 
footwear, headgear (excluding the transport thereof), 
enabling customers to view and purchase those 
goods; all included in class 35.

פרסומות; ניהול עסקים; טיפול בעסקים; פעולות משרדיות; 
הבאה יחד, לטובת אחרים, של מוצרי עור וחיקויי עור, וטובין 

העשויים מחומרים אלו, דברי הלבשה, הנעלה, וכיסויי ראש (לא 
כולל העברתם), המאפשרת ללקוחות לראות ולרכוש באופן נוח 
סחורות אלה; הנכללים כולם בסוג 35.                                 
                                                                                    

                                                                  

כ"ח סיון תשע"א - 45230/06/2011



VERANO

Trade Mark No. 233066 מספר סימן

Application Date 13/10/2010 תאריך הגשה

 Owners

Name: GENERAL MOTORS LLC

Address: 300 Renaissance Center, Detroit, Michigan, 
48265-3000, U.S.A.

Identification No.: 800714

a Delaware Limited Liability Company

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: 12 סוג: 12

Motor vehicles and parts thereof ; all included in 
class 12

כלי רכב וחלקיהם ; הנכללים כולם בסוג 12                           
                

כ"ח סיון תשע"א - 45330/06/2011



AGILAIRE

Trade Mark No. 233067 מספר סימן

Application Date 13/10/2010 תאריך הגשה

 Owners

Name: HEWLETT-PACKARD DEVELOPMENT 
COMPANY, L.P.

Address: 11445 Compaq Center Drive West, Houston, 
Texas, 77070, U.S.A.

Identification No.: 800142

(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 software for use in managing airline 
reservations, yield management and inventory 
control, and departure control; computer software, all 
included in class 9

תכנת מחשב לשימוש בניהול הזמנות כרטיסי תעופה, ניהול 
תפוקה ובקרת מלאי, ובקרת עזיבה; תכנת מחשב; הכל כלול 
בסוג 9.                                                                           

                                      

Class: 42 סוג: 42

Providing leased-time access to software 
applications in the field of air transportation, all 
included in class 42

אספקת גישה בזמן שכור ליישומי תכנה בתחום תחבורה 
אווירית; 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., 07/07/2010, No. 85/079644 ארה"ב, 07/07/2010, מספר 85/079644

Class: 9 סוג: 9

Class: 42 סוג: 42

כ"ח סיון תשע"א - 45430/06/2011



pediped

Trade Mark No. 233069 מספר סימן

Application Date 13/10/2010 תאריך הגשה

 Owners

Name: pediped Infant Footwear LLC

Address: 1191 Center Point Drive, Henderson, Nevada, 
89074, U.S.A.

Identification No.: 801629

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: 25 סוג: 25

Footwear; socks; leggings; and tights; all included in 
class 25.                 

מוצרי הנעלה; גרביים; חותלות; גרבונים, מכנסי טייטס; 
הכלולים כולם בסוג 25.

כ"ח סיון תשע"א - 45530/06/2011



Trade Mark No. 233093 מספר סימן

Application Date 10/10/2010 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: ATLAS HOTELS LTD. שם: רשת מלונות אטלס בע"מ

Address: 287 Hayrkon St., Tel Aviv, 63504, Israel כתובת : הירקון 287, תל אביב, 63504, ישראל

Identification No.: 511228629מספר זיהוי: 511228629

חברה פרטית

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 43 סוג: 43

Hotel srvices; included in class 43. שרותי מלונאות; הנכללים כולם בסוג 43.

כ"ח סיון תשע"א - 45630/06/2011



Trade Mark No. 233173 מספר סימן

Application Date 18/10/2010 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: TRADEMOND LTD שם: טריידמונד בע"מ

Address: 8, RIMON STR., B'NAY D'ROR, 45815, Israel כתובת : ת.ד. 262, בני דרור, 45815, ישראל

Identification No.: 510799711מספר זיהוי: 510799711

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 29 סוג: 29

Preserved fruit and vegetable extracted from cactus; 
included in class 29.

שימורי פירות וירקות המופקים מצמח הצבר; נכלל בסוג 29.     
                                        

כ"ח סיון תשע"א - 45730/06/2011



Trade Mark No. 233204 מספר סימן

Application Date 10/09/2010 תאריך הגשה

International Trademark No. 1052133 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: Columbia Sportswear Company

Address: 14375 NW Science Park Drive, Portland, OR 
97229, U.S.A.

Identification No.: 71250

(Oregon, United States CORPORATION)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 25 סוג: 25

Coats; dresses; gloves; headwear; hosiery; jacket 
liners; jackets; mittens; pants; parkas; shirts; shorts; 
skirts; socks; sweaters; sweatshirts; thermal 
underwear; tops; vests; footwear.

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., 30/08/2010, No. 85118365 ארה"ב, 30/08/2010, מספר 85118365

Class: 25 סוג: 25

 Footwear

U.S.A., 03/09/2010, No. 85122525 ארה"ב, 03/09/2010, מספר 85122525

Class: 25 סוג: 25

 Coats; Dresses; Gloves; Headwear; Hosiery; Jacket 
liners; Jackets; Mittens; Pants; Parkas; Shirts; Shorts; 
Skirts; Skorts; Socks; Sweaters; Sweatshirts; Thermal 
underwear; Tops; Vests

כ"ח סיון תשע"א - 45830/06/2011



Trade Mark No. 233207 מספר סימן

Application Date 01/09/2010 תאריך הגשה

International Trademark No. 1051861 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: Carlsberg Breweries A/S

Address: Ny Carlsberg Vej 100, DK-1760 Copenhagen V, 
Denmark

Identification No.: 71253

(Denmark Corporation)

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.

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)

Denmark, 18/06/2010, No. VA 2010 01923 VA 2010 01923 דנמרק, 18/06/2010, מספר

Class: 32 סוג: 32

כ"ח סיון תשע"א - 45930/06/2011



Trade Mark No. 233208 מספר סימן

Application Date 06/10/2010 תאריך הגשה

International Trademark No. 1007581 מספר סימן בינלאומי

Conditions/Disclaimers

The mark is limited to the colours green, blue and 
gold as shown in the  mark.

 Owners

Name: Celgene Corporation

Address: 86 Morris Avenue, Summit, NJ 07901, U.S.A.

Identification No.: 71191

(New Jersey, United States CORPORATION)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 5 סוג: 5

Pharmaceutical preparations for the treatment of 
blood disease and cancer and printed dosage 
instructional manuals sold together as a unit.

כ"ח סיון תשע"א - 46030/06/2011



Trade Mark No. 233209 מספר סימן

Application Date 01/09/2010 תאריך הגשה

International Trademark No. 0637778 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: WINTIS, WORLD INVESTMENTS TIMEPIECES 
SA

Address: Rue du Rhone 114,,Case Postale, CH-1211 
Genève 3, Switzerland

Identification No.: 71254

(Suisse Société Anonyme)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 14 סוג: 14

Watches, clock and watchmaking articles, 
chronometric instruments; jewelry products, jewelry 
and precious stones; common metals and their alloys 
(other than for dental use).

כ"ח סיון תשע"א - 46130/06/2011



Trade Mark No. 233213 מספר סימן

Application Date 16/09/2010 תאריך הגשה

International Trademark No. 0995398 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: AVIAGEN LIMITED

Address: Stratford Hatchery,,Alscott Industrial 
Estate,,Ath, Warwickshire CV37 8BH, United Kingdom

Identification No.: 71247

(a company incorporated under the laws of England and 
Wales.)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 31 סוג: 31

Live poultry, live game, live chickens, turkeys and 
chicks; live poultry, chickens and turkeys for breeding 
and growing; live hatching eggs; animal feeds.

כ"ח סיון תשע"א - 46230/06/2011



SURGIFLO

Trade Mark No. 233218 מספר סימן

Application Date 21/10/2010 תאריך הגשה

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

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.

 Owners

Name: Johnson & Johnson

Address: One Johnson & Johnson Plaza, New Brunswick, 
New Jersey, U.S.A.

Identification No.: 604

(New Jersey 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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 10 סוג: 10

Medical and surgical devices, namely a kit containing 
hemostats, human thrombin, syringes and tips 
thereof; and accessories for use with the foregoing; 
all included in class 10.

התקנים רפואיים וכירורגיים, דהיינו ערכה המכילה חוסמי 
עורקים, תרומבין לבני אדם, מזרקים וחודים עבורם; ואביזרים 
לשימוש עם הנזכרים לעיל; הנכללים כולם בסוג 10.               

                                  

כ"ח סיון תשע"א - 46330/06/2011



Trade Mark No. 233221 מספר סימן

Application Date 21/10/2010 תאריך הגשה

 Owners

Name: TIJUANA 96, S.L.

Address: Botánica, 131, 08908 L'Hospitalet de Llobregat, 
Barcelona, Spain

Identification No.: 801636

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: 25 סוג: 25

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

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

כ"ח סיון תשע"א - 46430/06/2011



SYNERGYDRIVE

Trade Mark No. 233240 מספר סימן

Application Date 24/10/2010 תאריך הגשה

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

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.

 Owners

Name: Western Digital Technologies, Inc.

Address: Lake Forest, CA, U.S.A.

Identification No.: 59673

(Delaware Corporation)

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: 9 סוג: 9

Computer software for storage management; 
computer hardware, namely, computer storage units 
and computer peripherals; all included in class 9

תוכנת מחשב לניהול אחסון;  חמרת מחשב, דהיינו, יחידות 
אחסון מחשבים וציוד היקפי; 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, 05/05/2010, No. 
009079872

איחוד האירופי לסימני מסחר, 05/05/2010, מספר 
009079872

Class: 9 סוג: 9

כ"ח סיון תשע"א - 46530/06/2011



NEPTUNE

נפטון
Trade Mark No. 233302 מספר סימן

Application Date 27/10/2010 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: NEPTUNE FOOD PRODUCTS (1990) LTD. שם: נפטון מוצרי מזון (1990) בע"מ

Address: P.O.Box 2247, Emek Sarah, Beer Sheva, Israel כתובת : ת.ד. 2247, עמק שרה, באר שבע, ישראל

Identification No.: 511442931מספר זיהוי: 511442931

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

Spices, sauces and snacks; all included in Class 30. תבלינים, רטבים וחטיפים; הכל כלול בסוג 30.                       

כ"ח סיון תשע"א - 46630/06/2011



COOLSCULPTING

Trade Mark No. 233372 מספר סימן

Application Date 31/10/2010 תאריך הגשה

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

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.

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

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

 Owners

Name: Zeltiq Aesthetics, Inc.

Address: 4698 Willow Road, Suite 100, Pleasanton, 
California  94588, U.S.A.

Identification No.: 801660

A 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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 10 סוג: 10

Medical devices, namely, apparatus for tissue 
cooling, contouring and cellulite improvement; 
medical devices used to destroy fat cells

מכשירים רפואיים, דהיינו, התקנים לקירור רקמות, עיצוב 
ושיפור צלוליטיס;  מכשירים רפואיים לשימוש בהרס תאי שומן   

                                                      

Class: 44 סוג: 44

Medical services, namely, procedures and services in 
the nature of tissue contouring and cellulite 
improvement

שירותים רפואיים, דהיינו, הליכים ושירותים בתחום עיצוב 
הרקמות ושיפור הצלוליטיס                                                 

                    

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., 18/10/2010, No. 85/155,049 ארה"ב, 18/10/2010, מספר 85/155,049

Class: 10 סוג: 10

כ"ח סיון תשע"א - 46730/06/2011



אנטריקוטה בר לאוהבי בשר 
Trade Mark No. 233373 מספר סימן

Application Date 27/10/2010 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: Moshe Ohana שם: משה אוחנה 

Address: Herzl 84, Rishon Lezion, 75251, Israel כתובת : רח' הרצל 84, ראשון לציון, 75251, ישראל

Identification No.: 514417286מספר זיהוי: 514417286

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Dr. Yoram Tsivion, Patent Attorney

Address: P.O.B. 3148, Kisarya, 38900, Israel

שם: ד"ר יורם צביון, עו"פ

כתובת : ת.ד. 3148, קיסריה, 38900, ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 43 סוג: 43

Restaurant services; included in class 43. שירותי מסעדה; הנכללים כולם בסוג 43.               

כ"ח סיון תשע"א - 46830/06/2011



Trade Mark No. 233376 מספר סימן

Application Date 28/10/2010 תאריך הגשה

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 9 סוג: 9

Apparatus and instruments for conducting, switching, 
transforming, accumulating, regulating or controlling 
electricity; apparatus for recording, transmission or 
reproduction of sound or images; photographic, 
cinematographic, optical, measuring, signaling and 
teaching apparatus and instruments; computer 
software, hardware, and firmware and peripherals; 
computer software, hardware, firmware and 
peripherals for network and internet security data and 
system protection, and storage, server, client and 
application performance management; downloadable 
software; computer hardware appliances that provide 
firewall, content filtering, intrusion alert, virus 
protection, data traffic and exchange management 
including email correspondence management, virtual 
private networking and other security functions; non 
printed publications; non printed user manuals for 
use in connection with all the foregoing; all included 
in class 9

שירותי ייעוץ טכנולוגי ואסטרטגי בתחום יזמות טכנולוגית 
ומדעית; שירותי ייעוץ לגבי מחשבים; שירותי עיצוב ופיתוח 

תוכנה כולל תכנות ניהול BI; ERP; CRM תקשורת מחשבים, 
ניהול שירות לקוחות ממוחשב, ניהול מכירות ממוחשב, ניהול 
פיננסי ממוחשב, תיכנות מחשב; שירותי עיצוב ופיתוח חומרה; 
הפצת מידע בתחומים של אבטחת רשת ואינטרנט, ואיחסון 
נתונים; שירותי מיקור-חוץ לשוק ההי-טק; תכנון תוכנת מחשב 

עבור אחרים; שירותי מחשב; שירותי תחזוקת מחשבים 
ורשתות מחשבים; שירותי הקמת רשתות מחשבים (תשתית); 
שירותי אבטחת רשת ואינטרנט; שירותי הקמת אתרי אינטרנט; 

שירותי תמיכת ותחזוקת אתרי אינטרנט; שירותי עיצוב, 
וגרפיקה ממוחשבים; שירותי תיב"ם; שירותים של אספקת 
תוכנות יישום; מתן הודעות ואספקת עדכוני תוכנה; שירותי 
רעיונאות ויזמות טכנולוגית; מתן רישונות והשכרה של קניין 
רוחני ותוכנת מחשב, חומרת מחשב, ציוד היקפי למחשב 

וקושחת מחשב; הנכללים כולם בסוג 9.                                 
                                                                                    
                                                                                    

                                    

כ"ח סיון תשע"א - 46930/06/2011



Ownersבעלים

Name: xydex technologies ltd. שם: קסיידקס טכנולוגיות בעמ

Address: Aba-Even blvd., P.O.B. 12892, Herzeliya, 
46733, Israel

כתובת : אבא אבן 16, ת.ד. 12892, הרצליה, 46733, ישראל

Identification No.: 514370196מספר זיהוי: 514370196

חברה פרטית

Class: 42 סוג: 42

Scientific and technologic entrepreneurship 
technological and strategic consultant service; 
computers consultant services; software design and 
development services; computer programming such 
as CRM, ERO, 81, business communications, 
customer relations management, sales and 
marketing management, financial management; 
performance management tools, 
hardware design and development; information and 
data distribution of network security, internet and 
data storage and maintenance; outsourcing  services 
for the Hi-tech market; designing computer software 
for others; computer services; computers and 
computer networks maintenance services; computer 
network infrastructure establishment services; 
internet network security services; web sites building 
services; web sites maintenance and support 
services; computer graphics and design services; 
CAD services; application service provider services; 
notification and delivery of software updates; 
innovative concept and technological 
entrepreneurship services; licensing and leasing of 
intellectual property and computer software, 
hardware, peripherals and firmware; all included in 
Class 42

התחקנים ומכשירים להולכה, מיתוג, המרה, צבירה, וויסות או 
בקרה על חשמל; התקנים להקלטה, העברה או שיחזור של קול 
וחוזי; התקנים ומכשירים לשימוש בצילום, בראיה, במדידה, 
באיתות, בבדיקה, ובהוראה; תוכנת מחשב, תכנה, חמרה 
וקשיחה לסיוע בניהול פיננסי, קשרי לקוחות, מכירות וניהול 
ממוחשב, שרתים וכלים ממוחשבים לניהול, חומרת מחשב, 
קישחת מחשב וציוד היקפי למחשב; תוכנת מחשב, חומרת 
וקושחת מחשב וציוד היקפי למחשב לאבטחת מידע והגנת 
מערכות רשת ואינטרנט ודוא"ל, וניהול ביצועי איחסון, שרת, 
"לקוח" ויישום; תוכנה הניתנת להורדה; מתקנים של חומרת 

מחשב המספקים סינון תוכן, חומת אש (פיירוול), אתראה מפני 
גישה לא מורשית, הגנה מוירוסים, ניהול תעבורת המידע 
ברשת לרבות דוא"ל, רשתות וירטואליות פרטיות ופונקציות 
אבטחה אחרות; פרסומים לא מודפסים לא מודפסים; ספרי 

הדרכה למשתמש בין אם מודפסים ובין אם לא, לשימוש עם כל 
האמור לעיל; הנכללים כולם בסוג 42.                                   
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    

                                        

כ"ח סיון תשע"א - 47030/06/2011



Trade Mark No. 233377 מספר סימן

Application Date 28/10/2010 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: M.H.D.R. ELECTRONICS LTD. שם: מ.ה.ד.ר. אלקטרוניקה בע"מ

Address: 25 Shlomo Ben Joseph, P.O.B. 25045, Check 
Post, Haifa, 31250, Israel

כתובת : שלמה בן יוסף 25, ת.ד. 25045, חיפה, 31250, צ'ק 
פוסט, ישראל

Identification No.: 511097289מספר זיהוי: 511097289

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 9 סוג: 9

close cercuit cameras cctv, security camera, camera 
cables, security items; all included in class 9.

מצלמות מעגל סגור, גלאי נפח, כבלים, ציוד אבטחה; הנכללים 
כולם בסוג 9.                                                                   

כ"ח סיון תשע"א - 47130/06/2011



WIKISTRAT 

Trade Mark No. 233379 מספר סימן

Application Date 28/10/2010 תאריך הגשה

Base for International Trademark No. 1068897 בסיס לסימן מסחר בינלאומי מס.

Ownersבעלים

Name: WIKISTRAT LTD שם: ויקיסטראט בע"מ

Address: 4 Weitzman St., Tel-Aviv, 64239, Israel כתובת : רח' ויצמן 4, תל אביב, 64239, ישראל

Identification No.: 514410018מספר זיהוי: 514410018

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: 35 סוג: 35

Assistance and advisory services and consultancy 
with regard to geopolitics and political risk, 
assistance, advisory services and consultancy with 
regard to business planning, business analysis, 
business management, and business organization, 
business advice and analysis of markets, economic 
forecasting and analysis, market analysis, providing 
information and analysis in the fields of economics 
and business, subscriptions to electronic journals, 
business risk management consultation, providing 
online business risk management service for use in 
project management, business consulting and 
business information for enterprises, business 
consulting and information services, providing 
commercial information updates online and over a 
global computer network in the fields of business, 
commerce, and industry, economic forecasting and 
analysis, research and analysis in the fields of 
economics and economic policy; all included in class 
35

סיוע ושירותי ייעוץ והנחייה לגבי גיאופוליטיקה וסיכון פוליטי, 
סיוע, שירותי ייעוץ והנחיה לגבי תכנון עסקי, ניהול עסקים 

וארגון עסקים, ייעוץ עסקי וניתוח שווקים, ניתוח וחיזוי כלכלי, 
ניתוח שוק, מתן מידע וניתוח בתחומי הכלכלה והעסקים, מנויים 

על כתבי עת אלקטרוניים, ייעוץ לניהול סיכון עסקי, מתן 
שירותים מקוונים של ניהול סיכון עסקי לשימוש בניהול 

פרויקטים, ייעוץ עסקי ומידע עסקי לארגונים, שרותי ייעוץ עסקי 
ומידע, מתן עדכוני מידע מסחרי מקוון ועל גבי רשת מחשבים 
עולמית בתחומי העסקים, המסחר והתעשייה, חיזוי כלכלי 
וניתוח, מחקר וניתוח בתחומי הכלכלה ומדיניות כלכלית; 

הנכללים כולם בסוג 35.                                                     
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    

                    

כ"ח סיון תשע"א - 47230/06/2011



Trade Mark No. 233385 מספר סימן

Application Date 31/10/2010 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: Glazberg Ziv  שם: זיו גלסברג

Address: Derech Menahem Begin 55, 5th floor, Tel Aviv, 
67138, Israel

כתובת : דרך מנחם בגין 55, קומה ה', תל אביב, 67138, ישראל

Identification No.: 046259990מספר זיהוי: 046259990

Name: Nadav Applebaum שם: נדב אפלבאום

Address: Derech Menachem Begin 55 Fl., Tel Aviv, 
67138, Israel

כתובת : דרך מנחם בגין 55, קומה ה', תל אביב, 67138, ישראל

Identification No.: 35820455מספר זיהוי: 35820455

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 45 סוג: 45

Legal services; personal and social services 
rendered by others to meet the needs of individuals; 
lntellectual property consultancy and services related 
thereto; all included in class 45.

שירותים משפטיים; שירותים אישיים וחברתיים הניתנים בידי 
אחרים לענות על צרכי הפרט; ייעוץ בתחום הקניין הרוחני 

ושירותים הקשורים לייעוץ זה; הנכללים כולם בסוג 45.           
                                                      

כ"ח סיון תשע"א - 47330/06/2011



Trade Mark No. 233387 מספר סימן

Application Date 01/11/2010 תאריך הגשה

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

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

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

 Owners

Name: BEST WESTERN INTERNATIONAL, INC.

Address: Phoenix, Arizona, U.S.A.

Identification No.: 8390

(Arizona 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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 43 סוג: 43

Hotel services; all included in class 43. שירותי מלון; הנכללים כולם בסוג 43.               

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., 14/06/2010, No. 85062347 ארה"ב, 14/06/2010, מספר 85062347

Class: 43 סוג: 43

כ"ח סיון תשע"א - 47430/06/2011



DERMABOND

Trade Mark No. 233389 מספר סימן

Application Date 01/11/2010 תאריך הגשה

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

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.

 Owners

Name: Johnson & Johnson

Address: One Johnson & Johnson Plaza, New Brunswick, 
New Jersey, U.S.A.

Identification No.: 604

(New Jersey 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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 10 סוג: 10

Medical and surgical devices, instruments and 
apparatus, namely skin closure systems; all included 
in class 10.

התקנים, כלים ומכשירים רפואיים וכירורגיים,  דהיינו מערכות 
לסגירת עור; הנכללים כולם בסוג 10.                                   

        

כ"ח סיון תשע"א - 47530/06/2011



סטארבקס
Trade Mark No. 233390 מספר סימן

Application Date 01/11/2010 תאריך הגשה

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 30 סוג: 30

Ground and whole bean coffee, cocoa, tea (herbal 
and non-herbal), coffee, tea, cocoa and espresso 
beverages, and beverages made with a base of 
coffee and/or espresso, beverages made with a base 
of tea, powdered chocolate and vanilla; sauces to 
add to beverages; chocolate syrup, flavoring syrups 
to add to beverages, baked goods including muffins, 
scones, biscuits, cookies, pastries and breads, 
sandwiches, granola, ready-to-drink coffee, ready-to-
drink tea, ice cream and frozen confections; 
chocolate, candy and confections; all included in 
class 30.

פולי קפה טחונים ושלמים, קקאו, תה (צמחים ושאינו צמחים), 
משקאות קפה, תה, קקאו ואספרסו, ומשקאות העשויים על 
בסיס קפה ו/או אספרסו, משקאות העשויים על בסיס תה, 

אבקת שוקולד ווניל; רטבים להוספה למשקאות; סירופ שוקולד, 
סירופים נותני טעם להוספה למשקאות, דברי מאפה הכוללים 
מאפינס, סקונס, ביסקוויטים, עוגיות, מאפים ולחמים, כריכים, 
גרנולה, קפה מוכן לשתייה, תה מוכן לשתייה, גלידה ודברי 
מתיקה קפואים; שוקולד, ממתקים ודברי מתיקה; הנכללים 

כולם בסוג 30.                                                                 
                                                                                    
                                                                                    

        

כ"ח סיון תשע"א - 47630/06/2011



Class: 35 סוג: 35

Business administration; business management; 
franchising, namely providing technical assistance in 
the establishment and/or operation of restaurants, 
cafes, coffee houses and snack bars; retail services 
in the field of: coffee, tea, cocoa, packaged and 
prepared foods, electric appliances, non-electric 
appliances, housewares, kitchenware, clocks, 
watches, kitchen timers, stop watches, jewelry, 
books, musical recordings, mouse pads, wallets, 
billfolds, tote bags, purses, briefcases, book bags, 
valises and umbrellas, all made of cloth, plastic or 
leather, key fobs of leather, clothing, caps and hats, 
toys, including teddy bears, stuffed toys, plush toys, 
dolls and accessories therefor, Christmas ornaments; 
wholesale distributorships, wholesale stores and 
wholesale ordering services all in the field of: coffee, 
tea, cocoa, packaged and prepared foods, electric 
appliances, non-electric appliances, housewares, 
kitchenware, clocks, watches, kitchen timers, stop 
watches, jewelry, books, musical recordings, mouse 
pads, wallets, billfolds, tote bags, purses, briefcases, 
book bags, valises and umbrellas, all made of cloth, 
plastic or leather, key fobs of leather, clothing, caps 
and hats, toys, including teddy bears, stuffed toys, 
plush toys, dolls and accessories therefor, Christmas 
ornaments;  mail order services and mail order 
catalog services, computerized on-line ordering 
services, computerized on-line retail services, on-line 
ordering services and on-line retail store services all 
in the field of: coffee, tea, cocoa, packaged and 
prepared foods, electric appliances, non-electric 
appliances, housewares, kitchenware, clocks, 
watches, kitchen timers, stop watches, jewelry, 
books, musical recordings, mouse pads, wallets, 
billfolds, tote bags, purses, briefcases, book bags, 
valises and umbrellas, all made of cloth, plastic or 
leather, key fobs of leather, clothing, caps and hats, 
toys, including teddy bears, stuffed toys, plush toys, 
dolls and accessories therefor, Christmas ornaments; 
computerized on-line gift registry and ordering 
service; retail music and record stores; retail outlets 
and on-line retail store services featuring audio and 
video records, tapes and CDs and books, videos and 
magazines in the field of music; electronic and mail 
order catalog services featuring audio and video 
records, tapes and CDs and books, videos and 
magazines in the field of music; promoting musical 
exhibitions and live music concerts of others through 
the distribution of printed and audio promotional 
materials; providing sound and music listening 
equipment in retail stores for customers to preview 
compact discs, tapes, DVD's, DVR's, and other 
media prior to purchase; all included in class 35.

מנהל עסקים; ניהול עסקים; מתן זיכיונות, דהיינו אספקת סיוע 
טכני בהקמת ו/או הפעלת מסעדות, קפטריות, בתי קפה ומזנוני 

חטיפים; שירותים קמעוניים בתחום של: קפה, תה, קקאו, 
מזונות ארוזים ומוכנים, מכשירי חשמל, מכשירים שאינם 
חשמליים, כלי בית, כלי מטבח, שעונים, שעוני-יד, מדי-זמן 

למטבח, שעוני-עצר, תכשיטים, ספרים, הקלטות מוסיקה, פדים 
לעכבר, ארנקים, מחזיקי שטרות, תיקי נשיאה, חריטים, תיקי 
מסמכים, תיקי ספרים, מזוודות ומטריות, כולם עשויים מבד, 
פלסטיק או עור, כיסוני עור למפתחות, הלבשה, כומתות 

וכובעים, צעצועים, כולל דובונים, צעצועים ממולאים, צעצועי 
קטיפה, בובות ואביזרים עבורם, קישוטי חג המולד; זיכיונות 

הפצה בסיטונות, חנויות סיטוניות ושרותי הזמנה בסיטונות כולם 
בתחום של: קפה, תה, קקאו, מזונות ארוזים ומוכנים, מכשירי 

חשמל, מכשירים שאינם חשמליים, כלי בית, כלי מטבח, 
שעונים, שעוני-יד, מדי-זמן למטבח, שעוני-עצר, תכשיטים, 
ספרים, הקלטות מוסיקה, פדים לעכבר, ארנקים, מחזיקי 
שטרות, תיקי נשיאה, חריטים, תיקי מסמכים, תיקי ספרים, 
מזוודות ומטריות, כולם עשויים מבד, פלסטיק או עור, כיסוני 
עור למפתחות, הלבשה, כומתות וכובעים, צעצועים, כולל 

דובונים, צעצועים ממולאים, צעצועי קטיפה, בובות ואביזרים 
עבורם, קישוטי חג המולד; שרותי הזמנה בדואר ושרותי הזמנה 
בדואר מקטלוג, שרותי הזמנה מקוונים ממוחשבים, שירותים 
קמעוניים מקוונים ממוחשבים, שרותי הזמנה מקוונים ושרותי 
חנויות קמעוניות מקוונים ממוחשבים כולם בתחום של: קפה, 
תה, קקאו, מזונות ארוזים ומוכנים, מכשירי חשמל, מכשירים 
שאינם חשמליים, כלי בית, כלי מטבח, שעונים, שעוני-יד, 
מדי-זמן למטבח, שעוני-עצר, תכשיטים, ספרים, הקלטות 

מוסיקה, פדים לעכבר, ארנקים, מחזיקי שטרות, תיקי נשיאה, 
חריטים, תיקי מסמכים, תיקי ספרים, מזוודות ומטריות, כולם 
עשויים מבד, פלסטיק או עור, כיסוני עור למפתחות, הלבשה, 
כומתות וכובעים, צעצועים, כולל דובונים, צעצועים ממולאים, 
צעצועי קטיפה, בובות ואביזרים עבורם, קישוטי חג המולד; 
שרותי רישום והזמנת מתנות מקוונים ממוחשבים; חנויות 

קמעוניות למוסיקה ותקליטים; שרותי חנויות קמעוניות לעודפים 
ושרותי חנויות קמעוניות מקוונים המציגים תקליטי אודיו ווידאו, 

קלטות ותקליטורים (CDs) וספרים, סרטי וידאו וחוברות 
בתחום של מוסיקה; שרותי הזמנה אלקטרוניים ובדואר מקטלוג 

 (CDs) המציגים תקליטי אודיו ווידאו, קלטות ותקליטורים
וספרים, סרטי וידאו וחוברות בתחום של מוסיקה; קידום 

תערוכות מוסיקליות וקונצרטים של מוסיקה חיה של אחרים 
באמצעות הפצה של חומרים מודפסים ומקדמים באודיו; 

אספקת ציוד להשמעת קול ומוסיקה בחנויות קמעוניות עבור 
לקוחות לתצוגה מקדימה של תקליטורים, סרטים, קלטות, 

DVD's, DVR's, ומדיה אחרת טרם רכישתם; הנכללים כולם 
בסוג 35.                                                                         
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    

                    

Class: 43 סוג: 43

Restaurant, cafe, cafeteria, snack bar, coffee bar and 
coffee house, carry out restaurant, and take out 
restaurant services; catering services; coffee supply 
services for offices; contract food services; food 
preparation; preparation and sale of carry out foods 
and beverages; all included in class 43.

שירותים של מסעדה, קפה, קפטריה, מזנון חטיפים, קפה-בר 
ובית קפה, שירותים של מסעדה שהמזון הוכן במקום אחר 
ושרותי מסעדה ללקיחה החוצה; שרותי הסעדה; שרותי 

אספקת קפה למשרדים; שרותי מזון לפי חוזה; הכנת מזון; 
הכנה ומכירה של מזון ומשקאות אשר הוכנו במקום אחר; 

הנכללים כולם בסוג 43.                                                     
                

כ"ח סיון תשע"א - 47730/06/2011



Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

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.

 Owners

Name: Starbucks Corporation, d/b/a Starbucks Coffee 
Company.

Address: Seattle, Washington, U.S.A.

Identification No.: 35181

(Washington 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

כ"ח סיון תשע"א - 47830/06/2011



SMARTFORCE

Trade Mark No. 233392 מספר סימן

Application Date 01/11/2010 תאריך הגשה

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

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.

 Owners

Name: Align Technology, Inc.

Address: 2560 Orchard Parkway, San Jose, California 
95131, U.S.A.

Identification No.: 801661

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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 10 סוג: 10

Dental apparatus, namely, orthodontic appliances; all 
included in class 10.

מכשירים דנטאליים, דהיינו, מתקנים אורתודונטים; הנכללים 
כולם בסוג 10.                 

Class: 40 סוג: 40

Services related to the medical, dental and 
orthodontic fields; custom manufacture of orthodontic 
appliances; dental laboratory services; all included in 
class 40.

שירותים הקשורים לתחומי הרפואה, רפואת השיניים 
והאורתודנטיה; ייצור בהתאמה אישית של מתקנים 

אורתודונטים; שירותי מעבדה דנטאליים; 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)

U.S.A., 19/05/2010, No. 85042771 ארה"ב, 19/05/2010, מספר 85042771

Class: 10 סוג: 10

U.S.A., 07/06/2010, No. 85056696 ארה"ב, 07/06/2010, מספר 85056696

Class: 40 סוג: 40

כ"ח סיון תשע"א - 47930/06/2011



Trade Mark No. 233394 מספר סימן

Application Date 31/10/2010 תאריך הגשה

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 16 סוג: 16

Teaching and learning materials, teaching sids, 
books, CDs and cards; all included in class 16.

חומרי לימוד והוראה, עזרי לימוד, ספרים, דיסקים וקלפים; 
הנכללים כולם בסוג 16.                                         

Class: 41 סוג: 41

Curriculum includes information communicated to the 
development and personal growth combines 
energetic and use of unique energetic tools program; 
all included in class 41.

תכנית לימודים הכוללת מידע מתוקשר להתפתחות וצמיחה 
אישית המשלבת תמסורות אנרגטיות ועבודה בכלים אנרגטיים 
ייחודיים לתכנית; הנכללים כולם בסוג 41.                             

                                    

Class: 45 סוג: 45

Curriculum includes information communicated to the 
development and personal growth combines 
energetic and use of unique energetic tools program; 
all included in class 45.

תכנית לימודים הכוללת מידע מתוקשר להתפתחות וצמיחה 
אישית המשלבת תמסורות אנרגטיות ועבודה בכלים אנרגטיות 
ועבודה בכלים אנרגטיים ייחודיים לתכנית; הנככלים כולם בסוג 

                     .45

כ"ח סיון תשע"א - 48030/06/2011



Ownersבעלים

Name: ENHANCED FULFILLMENT LTD שם: מימוש מועצם בע"מ

Address: GOLANI 142 ST., KFAR YONA, Israel כתובת : רח' גולני 142, כפר יונה, ישראל

Identification No.: 514471093מספר זיהוי: 514471093

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

כ"ח סיון תשע"א - 48130/06/2011



Trade Mark No. 233395 מספר סימן

Application Date 31/10/2010 תאריך הגשה

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 16 סוג: 16

Teaching and learning materials, teaching sids, 
books, CDs and cards; all included in class 16.

חומרי לימוד והוראה, עזרי לימוד, ספרים, דיסקים וקלפים; 
הנכללים כולם בסוג 16.                                         

Class: 41 סוג: 41

Curriculum includes information communicated to the 
development and personal growth combines 
energetic and use of unique energetic tools program; 
all included in class 41.

תכנית לימודים הכוללת מידע מתוקשר להתפתחות וצמיחה 
אישית המשלבת תמסורות אנרגטיות ועבודה בכלים אנרגטיים 
ייחודיים לתכנית; הנכללים כולם בסוג 41.                             

                                    

Class: 45 סוג: 45

Curriculum includes information communicated to the 
development and personal growth combines 
energetic and use of unique energetic tools program; 
all included in class 45.

תכנית לימודים הכוללת מידע מתוקשר להתפתחות וצמיחה 
אישית המשלבת תמסורות אנרגטיות ועבודה בכלים אנרגטיות 
ועבודה בכלים אנרגטיים ייחודיים לתכנית; הנככלים כולם בסוג 

                     .45
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Ownersבעלים

Name: ENHANCED FULFILLMENT LTD שם: מימוש מועצם בע"מ

Address: רח' גולני 142, כפר יונה, ישראל כתובת : רח' גולני 142, כפר יונה, ישראל

Identification No.: 514471093מספר זיהוי: 514471093

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

כ"ח סיון תשע"א - 48330/06/2011



NINE WEST VINTAGE AMERICA COLLECTION

Trade Mark No. 233401 מספר סימן

Application Date 02/11/2010 תאריך הגשה

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

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.

 Owners

Name: Nine West Development Corporation

Address: Wilmington, Delaware, U.S.A.

Identification No.: 53922

(Delaware 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

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; jewelry, precious stones; horological 
and chronometric instruments; 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 בסוג 
                                                                               .14

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 traveling bags; 
umbrellas, parasols and walking sticks; whips, 
harness and saddlery; handbags; 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; 

תיקי יד; הנכללים בסוג 18.                                                 
                                                                        

Class: 25 סוג: 25

Clothing, footwear, headgear; included in Class 25. דברי הלבשה, הנעלה וכיסויי ראש; הנכללים בסוג 25.         

כ"ח סיון תשע"א - 48430/06/2011



Trade Mark No. 233402 מספר סימן

Application Date 01/11/2010 תאריך הגשה

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 5 סוג: 5

מזון לתינוקות; הנכלל בסוג 5.

Class: 30 סוג: 30

מוצרים העשויים מכוטנים ומתירס ממתקים; הנכללים כולם 
בסוג 30.

כ"ח סיון תשע"א - 48530/06/2011



Ownersבעלים

Name: Hasade Natural and Organic Products Ltd. שם: השדה מוצרים טבעיים ואורגנים בע"מ

Address: כתובת : רח' העבודה 4, ראש העין, ישראל

Identification No.: 512104241מספר זיהוי: 512104241

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Yitzhak Lev, Adv.

Address: Hadar Dafna Bldg. 39 Shaul Hamelech Blvd., 
Tel Aviv, 64928, Israel

שם: יצחק לב, עו"ד

כתובת : בית הדר דפנה שד' שאול המלך 39, תל אביב, 64928, 
ישראל

כ"ח סיון תשע"א - 48630/06/2011



DISNEYLAND 

Trade Mark No. 233404 מספר סימן

Application Date 02/11/2010 תאריך הגשה

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

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

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

 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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 41 סוג: 41

Education; providing of training; entertainment; 
sporting and cultural activities; all included in class 
41.

חינוך; מתן אימונים; בידור; פעילות ספורט ותרבות; הנכללים 
כולם בסוג 41.                                                                 

              

כ"ח סיון תשע"א - 48730/06/2011



gorchichnik 

גורצ'יצ'ניק 
Trade Mark No. 233405 מספר סימן

Application Date 01/11/2010 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: Mark Simberg שם: מרק סימברג

Address: 55 Ramataim Rd., P.O.B. 451, Hod Hasharon, 
45103, Israel

כתובת : דרך רמתיים 55, ת.ד. 451, הוד השרון, 45103, ישראל

Identification No.: 305935371מספר זיהוי: 305935371

Name: Alexander Aizenshtat שם: אלכסנדר איזנשטט

Address: 55 Ramataim Rd., P.O.B. 451, Hod - Hasharon, 
45103, Israel

כתובת : דרך רמתיים 55, ת.ד. 451, הוד השרון, 45103, ישראל

Identification No.: 313955395מספר זיהוי: 313955395

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 5 סוג: 5

Plasters, materials for dressing, compresses, swabs, 
bandages and bands for medical use; all included in 
class 5.

גבסים, חומרי חבישה, רטיות, פדים, תחבושות ופסים לשימוש 
רפואי; הנכללים כולם בסוג 5.                                             

                    

כ"ח סיון תשע"א - 48830/06/2011



Trade Mark No. 233407 מספר סימן

Application Date 01/11/2010 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: Yaela Harari  שם: יעלה הררי

Address: 20 Avtalion St., Ramat-Gan, Israel כתובת : רח' אבטליון 20, רמת גן, ישראל

Identification No.: 025076126מספר זיהוי: 025076126

Name: Tali Laor  שם: טלי לאור

Address: 6/7 Hamelacha St., Ramat Hasharon, Israel כתובת : רח' המלאכה 6/7, רמת השרון, ישראל

Identification No.: 032189656מספר זיהוי: 032189656

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 35 סוג: 35

Providing telocation and settling-in services for 
others; all included in class 35.

אספקת שירותי ניוד (רילוקיישן) וקליטה עבור אחרים; הנכללים 
כולם בסוג 35.                           

כ"ח סיון תשע"א - 48930/06/2011



Trade Mark No. 233408 מספר סימן

Application Date 01/11/2010 תאריך הגשה

 Owners

Name: SecondMarket Holdings, Inc. 

Address: 26 Broadway, 12th Floor,, New York, NY 10004, 
U.S.A.

Identification No.: 71297

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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 36 סוג: 36

Financial services; providing an online trading 
platform for brokerage in the fields of securities, trade 
claims, financial assets, illiquid assets and financial 
interests, and the investment of funds for others; 
providing online information on financial products, 
service providers and trading of securities, trade 
claims, financial assets, illiquid assets and financial 
interests; financial advice and consultancy services in 
the field of buying and selling securities and trade 
claims and investment of funds; included in class 36.

שירותים פיננסיים; אספקת פלטפורמה למסחר מקוון עבור 
 ,(trade claims) סוכנים בתחומי ניירות ערך, תביעות סחר
נכסים פיננסיים, נכסים לא נזילים וריביות, השקעות כספיות 

עבור אחרים; מתן מידע מקוון בקשר למוצרים פיננסיים ומסחר 
בניירות ערך, תביעות סחר (trade claims), נכסים פיננסיים, 
נכסים לא נזילים וריביות; שירותי הכוונה בתחום הפיננסים 
וייעוץ בתחום של קניה ומכירה של ניירות ערך ותביעות סחר 
(trade claims) והשקעות; הנכללים כולם בסוג 36.               
                                                                                    
                                                                                    

                                          

כ"ח סיון תשע"א - 49030/06/2011



Trade Mark No. 233409 מספר סימן

Application Date 03/11/2010 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: ZER HITECH (1976) LTD. שם: זר הייטק (1976) בע"מ

Address: Sorek Industrial Zone No. 3, Beit Shemesh, 
99052, Israel

כתובת : אזור תעשייה שורק מס' 3, בית שמש, 99052, ישראל

Identification No.: 510749047מספר זיהוי: 510749047

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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 3 סוג: 3

Dental products; dental accessories; toothbrushes; 
dental floss; dental preparations; tooth paste; 
dentifrices; mouth wash; mouth scrubbing; 
preparations for oral and dental hygiene for teeth, 
gums, tongue, mouth and dentures;  cosmetics 
products; creams and ointments;  All goods included 
in Class 3

מוצרים דנטליים; אביזרים דנטליים;  מברשות שיניים; חוטים 
דנטליים; תכשירים דנטליים; משחות שיניים;  מי פה; שטיפות 
פה; תכשירים להגיינה אוראלית  ודנטלית לשיניים, חניכיים, 

לשון, פה ושיניים תותבות; מוצרים קוסמטיים; קרמים ומשחות;  
כל הסחורות נכללות בסוג 3                                               

                                                              

כ"ח סיון תשע"א - 49130/06/2011



SECONDMARKET

Trade Mark No. 233410 מספר סימן

Application Date 01/11/2010 תאריך הגשה

 Owners

Name: SecondMarket Holdings, Inc. 

Address: 26 Broadway, 12th Floor,, New York, NY 10004, 
U.S.A.

Identification No.: 71297

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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 36 סוג: 36

Financial services; providing an online trading 
platform for brokerage in the fields of securities, trade 
claims, financial assets, illiquid assets and financial 
interests, and the investment of funds for others; 
providing online information on financial products, 
service providers and trading of securities, trade 
claims, financial assets, illiquid assets and financial 
interests; financial advice and consultancy services in 
the field of buying and selling securities and trade 
claims and investment of funds; included in class 36.

שירותים פיננסיים; אספקת פלטפורמה למסחר מקוון עבור 
 ,(trade claims) סוכנים בתחומי ניירות ערך, תביעות סחר
נכסים פיננסיים, נכסים לא נזילים וריביות, השקעות כספיות 

עבור אחרים; מתן מידע מקוון בקשר למוצרים פיננסיים ומסחר 
בניירות ערך, תביעות סחר (trade claims), נכסים פיננסיים, 
נכסים לא נזילים וריביות; שירותי הכוונה בתחום הפיננסים 
וייעוץ בתחום של קניה ומכירה של ניירות ערך ותביעות סחר 
(trade claims) והשקעות; הנכללים כולם בסוג 36.               
                                                                                    
                                                                                    

                                          

כ"ח סיון תשע"א - 49230/06/2011



SEROPHENE 

Trade Mark No. 233411 מספר סימן

Application Date 02/11/2010 תאריך הגשה

 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 tretment of 
inferlility diseases and disorders; included in class 5.

תכשירי רוקחות לטיפול במחלות והפרעות של אי פוריות; 
הנככלים כולם בסוג 5.                                                       

              

כ"ח סיון תשע"א - 49330/06/2011



BrightNite 

Trade Mark No. 233412 מספר סימן

Application Date 02/11/2010 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: Elbit Systems Ltd. שם: אלביט מערכות בע"מ

Address: Advanced Technology Center, P.O.B. 539, 
Haifa, 31053, Israel

כתובת : מרכז תעשיות מדע, ת.ד. 539, חיפה, 31053, ישראל

Identification No.: 520043027מספר זיהוי: 520043027

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

Imaging and optical devices, sensors and computer 
hardware and software installable on aircrafts and 
helicopters for producing flight symbology and a 
panoramic video view of flight terrain and for dividing 
it into each pilot's instantaneous field-of-view 
according to the pilot's line of sight and for projecting 
it to be displayed on the pilot's headgear; included in 
class 9.

מתקני הדמיה ומתקנים אופטיים, חיישנים וחומרות ותוכנות 
מחשב המותקנים בכלי טיס ובמסוקים עבור יצירת תרשימי 
טיסה וראיית וידאו פנורמית של פני שטח הטיסה ועבור 

החלוקה שלהם לתוך מבט הראיה החולף של הטיס בהתאמה 
לקו הראיה של הטיס ועבור החטלה שלהם לתצוגה על כיסויי 
ראש של הטייס; הנכללים בסוג 9.                                       
                                                                                    

                                                                      

כ"ח סיון תשע"א - 49430/06/2011



SMA Solar Technology 

Trade Mark No. 233413 מספר סימן

Application Date 02/11/2010 תאריך הגשה

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 6 סוג: 6

Transportable buildings of metal for holding electrical 
apparatus, in particular electrical inverters; included 
in class 6.

מבנים ניידים ממתכת עבור אחזקת התקנים חשמליים, במיוחד 
ממירים חשמליים; הנכללים כולם בסוג 6.                             

                                        

Class: 9 סוג: 9

Electrical measuring instruments, electrical 
controlling instruments, electrical regulating 
instruments and electrical analyzing instruments, 
each for electrical current flow in electricity 
generating systems, e.g., in photovoltaic installations; 
electrical measuring instruments, electrical controlling 
instruments, electrical regulating instruments and 
electrical analyzing instruments, in particular for high-
frequency technology and telecommunications; 
electrical energy supplying apparatus, electrical 
transformers, electrical inverters, electrical storage 
batteries, electrical controllers for electricity 
generating systems, e.g., for solar power and wind 
turbines, power supplying plants comprising the 
aforementioned components; electrical energy 
supplying systems, essentially comprising electrical 
transformersformers, electrical inverters, electrical 
battery storages; computer hardware and peripherals 
as well as microprocessor assembly units; electrical 
display panel for monitoring the data of a solar plant 
or an electrical inverter, solar plants for generating 
energy; computer software for the configuration and 
design of solar plants and the communication with 
electrical inverters, computer evalution software for 
electrical inverters in photovoltaic installations; field 
buses, in particular field buses in the nature of an 
electric cable with an interface at two ends; data 
loggers for collating and transmitting data of energy 
equipment, namely, photovoltaic installations; all 
included in class 9.

מכשירי מדידה חשמליים, מכשירי בקרה חשמליים, מכשירי 
ויסות חשמליים ומכשירי אבחון חשמליים, כל אחד מהם עבור 
זרימת זרם חשמלי במערכות חילול חשמליות, דהיינו מתקנים 

פוטו-וולטאיים; מכשירי מדידה חשמליים, מכשירי בקרה 
חשמליים, מכשירי ויסות חשמליים ומכשירי אבחון חשמליים, 
במיוחד עבור טכנולוגיה תדר-גבוה וטלקומייוניקציות; התקני 

אספקת אנרגיה חשמליים, שנאים חשמליים, ממירים חשמליים, 
סוללות אחסון חשמליות, בקרים חשמליים עבור מערכות חילול 

חשמליות, דהיינו עבור כוח סולרי וטורבינות רוח, מתקני 
אספקת כוח הכוללים את המרכיבים הנזכרים לעיל, מערכות 
אספקת אנרגיה חשמליות, במיוחד סוללות שנאים חשמליים, 
ממירים חשמליים, התקני אחסון סוללה חשמלית; חומרות 
מחשב וציוד מחשב היקפי וכן יחידות מכלל מעבד זעיר; פנל 
תצוגה חשמלי עבור השגחת נתונים של מתקן סולרי או ממיר 
חשמלי, מתקנים סולריים עבור חלול אנרגיה; תוכנות מחשב 
עבור הקונפיגורציה והתכנון של מתקנים סולריים והתקשורת 

עם ממירים חשמליים; תוכנות הערכה ממוחשבות עבור ממירים 
חשמליים במתקנים פוטו-וולטאיים; מובילי שדה, במיוחד מובילי 

שדה מסוג של כבל חשמלי עם תווך בשני צדדיו; מערכת 
הקלטת נתונים עבור איסוף ושידור נתונים של ציוד אנרגיה, 

דהיינו, מתקנים פוטו-וולטאיים; הנכללים כולם בסוג 9.             
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    

Class: 16 סוג: 16

Instruction manuals and teaching materials in printed 
form; included in class 16.

חוברות הדרכה וחומרי הוראה בצורה מודפסת; הנכללים בסוג 
                                                   .16

Class: 35 סוג: 35

Marketing services in the field of renewable energies 
designed to support the handicraft,; included in class 
35.

שירותי שיווק בתחום של אנרגיות הניתנות לחידוש המפותחים 
לתמיכת הכלכלה; הנכללים בסוג 35.                                   

                    

Class: 41 סוג: 41

Education and training in respect of solar technology; 
included in class 41.

חינוך ואימון בנוגע לטכנולוגיה סולרית; הנכללים בסוג 41.       
                                      

כ"ח סיון תשע"א - 49530/06/2011



 Owners

Name: SMA Solar Technology AG

Address: Niestetal, Germany

Identification No.: 68819

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

Class: 42 סוג: 42

Providing of an internal portak; included in class 42. הענקה של פורטל אינטרנט; 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, 27/08/2010, No. 30 2010 051 023.4/09 גרמניה, 27/08/2010, מספר 023.4/09 051 2010 30

Class: 6 סוג: 6

Class: 9 סוג: 9

Class: 16 סוג: 16

Class: 35 סוג: 35

Class: 41 סוג: 41

Class: 42 סוג: 42

כ"ח סיון תשע"א - 49630/06/2011



JUST ROOF

Trade Mark No. 233415 מספר סימן

Application Date 03/11/2010 תאריך הגשה

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

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.

 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.: 69488

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: 9 סוג: 9

Photovoltaic solar modules; photovoltaic solar cells; 
photovoltaic solar modules for integration into 
roofing, walls, and other structures of buildings; all 
included in class 9.

מודולים סולריים פוטו-וולטאיים; תאים סולריים פוטו-וולטאיים; 
מודולים סולריים פוטו-וולטאיים לשילוב בגגות, קירות, ומבנים 
אחרים של בניינים; הנכללים כולם בסוג 9.                             

                

כ"ח סיון תשע"א - 49730/06/2011



Trade Mark No. 233416 מספר סימן

Application Date 03/11/2010 תאריך הגשה

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

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.

 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.: 69488

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: 9 סוג: 9

Photovoltaic solar modules; photovoltaic solar cells; 
photovoltaic solar modules for integration into 
roofing, walls, and other structures of buildings; all 
included in class 9.

מודולים סולריים פוטו-וולטאיים; תאים סולריים פוטו-וולטאיים; 
מודולים סולריים פוטו-וולטאיים לשילוב בגגות, קירות, ומבנים 
אחרים של בניינים; הנכללים כולם בסוג 9.                             

                

כ"ח סיון תשע"א - 49830/06/2011



ENDURANCE

Trade Mark No. 233417 מספר סימן

Application Date 03/11/2010 תאריך הגשה

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

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.

 Owners

Name: Meguiar's, Inc.

Address: 17991 Mitchell South, Irvine, California 92614, 
U.S.A.

Identification No.: 801664

Corporation of the State of California

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: 2 סוג: 2

Paints, varnishes, lacquers, preservatives against 
rust and against deterioration of wood; colorants; 
mordants; raw natural resins; metals in foil and 
powder form for painters, decorators, printers and 
artists; coatings in the nature of protectants for tires 
and the interior surfaces of motor vehicles; all 
included in class 2.

צבעים, ורנישים, לכות, חומרים המשמרים מפני חלודה 
והתדרדרות של עץ; צבענים, מקבעי צבע; שרפים טבעיים 
גולמיים; מתכות בצורת רדיד ובצורת אבקה עבור צבעים, 

מעצבים, מדפיסים ואומנים; ציפויים מסוג של חומרי מגן עבור 
צמיגים והמשטחים הפנימיים של כלי רכב ממונעים; הנכללים 
כולם בסוג 2.                                                                   

                                                      

כ"ח סיון תשע"א - 49930/06/2011



Trade Mark No. 233418 מספר סימן

Application Date 03/11/2010 תאריך הגשה

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

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.

 Owners

Name: PPE FIOS ESMALTADOS S.A. 

Address: AV. PRIMEIRO DE MAIO, 1835, CERQUILHO - 
SP, Brazil

Identification No.: 801667

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: 9 סוג: 9

Basic electric elements and basic electric elements 
for lighting; parts and components of apparatus and 
instruments; enameled magnet wires coated by glass 
fiber impregnated with silicone varnish, enameled 
wires insulated by modified polyurethane, wires, bare 
copper wires insulated with one or more glass fiber 
spirals impregnated in heat resistant varnish, all the 
aforementioned products being included in this class; 
all included in class 9.

אלמנטים חשמליים בסיסיים ואלמנטים חשמליים בסיסיים עבור 
תאורה, חלקים ורכיבים של מכשירים וכלים; כבלים מצופים 
מגנט אמייל המכוסים על ידי סיבי זכוכית מוספגים עם לכה 

סיליקון, כבלים מצופים מגנט אמייל המבודדים על ידי פוליאורתן 
מותאם, כבלים, כבלי נחושת חשופים המבודדים עם אחד או 
יותר סיבי זכוכית ספירליים מוספגים בלכה עמידה בחום, כל 

המוצרים הנזכרים לעיל שנכללים בסוג זה; הנכללים כולם בסוג 
                                                                                 .9

                                              

כ"ח סיון תשע"א - 50030/06/2011



Trade Mark No. 233424 מספר סימן

Application Date 04/11/2010 תאריך הגשה

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

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.

 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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 5 סוג: 5

pediatric nutritive preparations; ingredients for 
pediatric nutritive preparations; all included in class 5.

תכשירים תזונתיים פדיאטריים ; מרכיבים לתכשירים תזונתיים 
פדיאטריים; הנכללים כולם בסוג 5.                                       

      

כ"ח סיון תשע"א - 50130/06/2011



MORNINGSTAR

Trade Mark No. 233425 מספר סימן

Application Date 04/11/2010 תאריך הגשה

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 9 סוג: 9

software for use in the fields of finance and 
investments; software for accessing, reviewing 
and/or analyzing financial and investment 
information; financial investment publications, 
namely, recorded in electronically readable format; all 
included in class 9.

תוכנה לשימוש בתחומי הפיננסים וההשקעות; תוכנה להשגת 
גישה אל, עיון ו/או ניתוח מידע של פיננסים והשקעות; פרסומי 
השקעות פיננסיות, דהיינו, רשומים בפורמט הניתן לקריאה 

באופן אלקטרוני; הנכללים כולם בסוג 9.                               
                                                                                    

            

Class: 16 סוג: 16

printed publications in the fields of finance and 
investments; newsletters, reports, magazines, 
newspapers, pamphlets, manuals, and charts 
regarding financial and investment information; all 
included in class 16.

פרסומים מודפסים בתחומי הפיננסים וההשקעות; ידיעונים, 
דוחות, כתבי עת, עיתונים, חוברות, ספרי הדרכה, ותרשימים 
לגבי מידע של פיננסים והשקעות; הנכללים כולם בסוג 16.       
                                                                                    

                    

Class: 36 סוג: 36

financial and investment services; financial services 
in the nature of financial and investment instruments 
and providing indices of financial and investments 
instruments and rules for such indices; financial 
services, namely, providing financial and investment 
information, financial and investment management, 
financial and investment advice and financial and 
investment analysis; financial advisory services in the 
nature of investment research, portfolio construction 
and portfolio management; all included in class 36.

שירותים פיננסים והשקעות; שירותים פיננסים מסוג כלים של 
פיננסים והשקעות ואספקת מדדים לכלים של פיננסיים 

והשקעות וכללים למדדים כגון אלו; שירותים פיננסיים, דהיינו, 
אספקת מידע של פיננסים והשקעות, ניהול של פיננסים 
והשקעות, ייעוץ של פיננסים והשקעות וניתוח של פיננסים 
והשקעות; שירותי ייעוץ פיננסי מסוג מחקר השקעות, בניית 

פורטפוליו וניהול פורטפוליו; הנכללים כולם בסוג 36.               
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    

                                                          

Class: 42 סוג: 42

computer services in the fields of finance and 
investments; providing on-line data, books, 
newsletters, reports, magazines, pamphlets and 
articles regarding financial and investment 
information via a global computer network and other 
electronic means; all included in class 42.

שירותי מחשוב בתחומי הפיננסים וההשקעות; אספקה מקוונת 
של נתונים, ספרים, ידיעונים, דוחות, כתבי עת, חוברות 
ומאמרים בנוגע למידע פיננסי והשקעות באמצעות רשת 

מחשבים גלובלית ובאמצעים אלקטרוניים אחרים; הנכללים 
כולם בסוג 42.                                                                 

                                                                

כ"ח סיון תשע"א - 50230/06/2011



Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

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.

 Owners

Name: Morningstar, Inc.

Address: 22 West Washington Street, Chicago, IL 60602, 
U.S.A.

Identification No.: 801666

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

כ"ח סיון תשע"א - 50330/06/2011



Trade Mark No. 233426 מספר סימן

Application Date 04/11/2010 תאריך הגשה

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 9 סוג: 9

software for use in the fields of finance and 
investments; software for accessing, reviewing 
and/or analyzing financial and investment 
information; financial investment publications, 
namely, recorded in electronically readable format; all 
included in class 9.

תוכנה לשימוש בתחומי הפיננסים וההשקעות; תוכנה להשגת 
גישה אל, עיון ו/או ניתוח מידע של פיננסים והשקעות; פרסומי 
השקעות פיננסיות, דהיינו, רשומים בפורמט הניתן לקריאה 

באופן אלקטרוני; הנכללים כולם בסוג 9.                               
                                                                                    

            

Class: 16 סוג: 16

printed publications in the fields of finance and 
investments; newsletters, reports, magazines, 
newspapers, pamphlets, manuals, and charts 
regarding financial and investment information; all 
included in class 16.

פרסומים מודפסים בתחומי הפיננסים וההשקעות; ידיעונים, 
דוחות, כתבי עת, עיתונים, חוברות, ספרי הדרכה, ותרשימים 
לגבי מידע של פיננסים והשקעות; הנכללים כולם בסוג 16.       
                                                                                    

                    

Class: 36 סוג: 36

financial and investment services; financial services 
in the nature of financial and investment instruments 
and providing indices of financial and investments 
instruments and rules for such indices; financial 
services, namely, providing financial and investment 
information, financial and investment management, 
financial and investment advice and financial and 
investment analysis; financial advisory services in the 
nature of investment research, portfolio construction 
and portfolio management; all included in class 36.

שירותים פיננסים והשקעות; שירותים פיננסים מסוג כלים של 
פיננסים והשקעות ואספקת מדדים לכלים של פיננסיים 

והשקעות וכללים למדדים כגון אלו; שירותים פיננסיים, דהיינו, 
אספקת מידע של פיננסים והשקעות, ניהול של פיננסים 
והשקעות, ייעוץ של פיננסים והשקעות וניתוח של פיננסים 
והשקעות; שירותי ייעוץ פיננסי מסוג מחקר השקעות, בניית 

פורטפוליו וניהול פורטפוליו; הנכללים כולם בסוג 36.               
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    

                                                          

Class: 42 סוג: 42

computer services in the fields of finance and 
investments; providing on-line data, books, 
newsletters, reports, magazines, pamphlets and 
articles regarding financial and investment 
information via a global computer network and other 
electronic means; all included in class 42.

שירותי מחשוב בתחומי הפיננסים וההשקעות; אספקה מקוונת 
של נתונים, ספרים, ידיעונים, דוחות, כתבי עת, חוברות 
ומאמרים בנוגע למידע פיננסי והשקעות באמצעות רשת 

מחשבים גלובלית ובאמצעים אלקטרוניים אחרים; הנכללים 
כולם בסוג 42.                                                                 

                                                                

כ"ח סיון תשע"א - 50430/06/2011



Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

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.

 Owners

Name: Morningstar, Inc.

Address: 22 West Washington Street, Chicago, IL 60602, 
U.S.A.

Identification No.: 801666

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

כ"ח סיון תשע"א - 50530/06/2011



Trade Mark No. 233428 מספר סימן

Application Date 03/11/2010 תאריך הגשה

 Owners

Name: SES S.A 

Address: L-6815, Betzdorf, Luxembourg

Identification No.: 70642

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: 9 סוג: 9

Apparatus for transmitting and receiving satellite 
television signals, telecommunication satllites, 
repeaters, satellite dishes for receiving 
telecommunication signals, television sets, parts 
therof and accessories thereto included in this class; 
all included in class 9.

התקנים להעברה וקבלה של אותות טלוויזיה באמצעות לווין, 
לוייני תקשורת, משחזרים, צלחות לווין לקבלת אותות תקשורת, 
מקלטי טלוויזיה, חלקים ואביזרים למוצרים הנ"ל; הנכללים כולם 
בסוג 9.                                                                           
                                                                                    

                                    

Class: 16 סוג: 16

Printed matter on satellite television program 
distrbution, television program (printed matter); all 
included in class 16.

חומר מודפס לגבי שידורי טלוויזיה, תוכן שידורי-טלוויזיוני (חומר 
מודפס); הנכללים כולם בסוג 16.                                         

                      

Class: 38 סוג: 38

Collection, transmission and delivery of voice, video, 
audio and data signals via satellite; all included in 
class 38.

איסוף, העברה והספקהשל אותות קוליות, וידיאו, אודיו ונתונים 
באמצעות לווין; הנכללים כולם בסוג 38.                               

                  

כ"ח סיון תשע"א - 50630/06/2011



Litree 

Trade Mark No. 233429 מספר סימן

Application Date 03/11/2010 תאריך הגשה

 Owners

Name: SHENZHEN LITREE PURIFYING 
TECHNOLOGY CO., LTD. 

Address: SHENZHEN CITY, People's Republic of China

Identification No.: 71300

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: 7 סוג: 7

Agricultural machines; cream/milk separators; 
aerated beverages making machines; pharmaceutical 
industrial processing machinery; plant for producing 
hydrogen and oxygen through water electrolysis; 
feedwater regulators; gas separation plant; filters for 
cleaning cooling air (for engines); filters (parts of 
machines or engines); filtering machines; all included 
in class 7.

מכונות לצורכי חקלאות; מפריד קרם/חלב; מכונות לעשיית מי 
סודה; מכונות לעיבוד תעשייתי לתרופות; מפעל לייצור מימן 
וחמצן דרך הפרדה חשמלית; מסדיר להזנת מים; מפעל 
להפרדת גז; מסננים לניקוי קירורי מים [למנועים]; מסננים 

[חלקים ממכונות או מנועים]; מכונות לסינון; הנכללים כולם בסוג 
                                                                                 .7
                                                                                    

                                          

Class: 11 סוג: 11

Water filtering apparatus; water purifying apparatus 
and machines; device for drinking water; water 
heaters; refrigerating appliances and installations; air 
filtering installations; heating apparatus; bath 
installations; regulating and safety accessories for 
water apparatus; included in class 11.

מתקן לסינון מים; מתקנים ומכונות לטיהור מים; מתקן מים 
לשתייה; מחמם מים; מכשירי קירור והתקנות; התקני סינן 
אוויר; מתקני חימום; מתקני בית מרחץ; הסדרה ואביזרי 

הבטחה למתקני מים; הנכללים כולם בסוג 11.                       
                                                                                    
                                                                                    

                  

כ"ח סיון תשע"א - 50730/06/2011



Trade Mark No. 233457 מספר סימן

Application Date 29/09/2010 תאריך הגשה

International Trademark No. 1054521 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: Moberg Derma AB

Address: Gunnar Asplunds Allé 32, Hus D, SE-171 63 
Solna, Sweden

Identification No.: 71325

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 5 סוג: 5

Medical preparations for human use, namely medical 
preparations for topical treatment of nail or fungus on 
the nail.

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, 31/03/2010, No. 
008996613

איחוד האירופי לסימני מסחר, 31/03/2010, מספר 
008996613

Class: 5 סוג: 5

כ"ח סיון תשע"א - 50830/06/2011



Trade Mark No. 233463 מספר סימן

Application Date 13/09/2010 תאריך הגשה

International Trademark No. 1054390 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: Coty Germany GmbH

Address: Fort Malakoff Park,,Rheinstrasse 4E, 55116 
MAINZ, Germany

Identification No.: 71330

(Germany GmbH)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 3 סוג: 3

Soaps; perfumery; essential oils; cosmetics; shower 
gel.

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, 18/03/2010, No. 30 2010 016 525.1/03 גרמניה, 18/03/2010, מספר 525.1/03 016 2010 30

Class: 3 סוג: 3

כ"ח סיון תשע"א - 50930/06/2011



Trade Mark No. 233469 מספר סימן

Application Date 20/09/2010 תאריך הגשה

International Trademark No. 0476786A מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: AVIATIC LIMITED

Address: Quayhouse, South Esplanade, GUERNSEY 
GY1 4EJ, CHANNEL ISLANDS, United Kingdom

Identification No.: 71335

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 25 סוג: 25

Clothing of all kinds, underwear and tracksuits; 
jackets, blousons, trousers, jeans; hosiery, namely 
stockings, socks, knitwear, pullovers, knitted shirts; 
linen and lingerie; bathing suits; footwear and 
headgear; clothing accessories, namely belts, 
suspenders, gloves, neckties, scarves.

כ"ח סיון תשע"א - 51030/06/2011



Trade Mark No. 233477 מספר סימן

Application Date 01/10/2010 תאריך הגשה

International Trademark No. 1016661 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: GRUPO MASCARÓ, S.L.

Address: Plaza Principie Juan Carlos I, 3, E-07750 
Ferrerias, Islas Baleares, Spain

Identification No.: 71343

(España Sociedad Limitada)

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

Clothing, footwear, headgear.

כ"ח סיון תשע"א - 51130/06/2011



Trade Mark No. 233480 מספר סימן

Application Date 06/09/2010 תאריך הגשה

International Trademark No. 0951348 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: ZEBRA CO., LTD.

Address: 2-9, Higashigoken-cho,,Shinjuku-ku, Tokyo 162-
8562, Japan

Identification No.: 71345

(Japan Corporation)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 16 סוג: 16

Felt writing pens, mechanical pencils, felt marking 
pens, pen nibs, penholders, ball-point pens, 
correcting fluid (white out).

כ"ח סיון תשע"א - 51230/06/2011



Trade Mark No. 233484 מספר סימן

Application Date 22/09/2010 תאריך הגשה

International Trademark No. 1053922 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: Boris Lurie Art Foundation

Address: 7th Floor,,2302 49th Avenue, Long Island City, 
NY 11101, U.S.A.

Identification No.: 71347

(Liechtenstein FOUNDATION)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 36 סוג: 36

Making grants in the fields of arts and art 
preservation; charitable activities.

Class: 41 סוג: 41

Art exhibition services, namely, preparing, arranging, 
organizing, circulating and displaying works of art; 
educational services namely providing information 
regarding art and art preservation.

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., 11/06/2010, No. 85060394 ארה"ב, 11/06/2010, מספר 85060394

Class: 36 סוג: 36

 making grants in the fields of the arts and art 
preservation; charitable activities

Class: 41 סוג: 41

 art exhibition services, namely, preparing, arranging, 
organizing, circulating and displaying works of art; 
educational services namely providing information 
regarding art and art preservation

כ"ח סיון תשע"א - 51330/06/2011



Trade Mark No. 233486 מספר סימן

Application Date 01/10/2010 תאריך הגשה

International Trademark No. 1053964 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: Dynamic Tire Corp.

Address: 155 Delta Park Blvd., Brampton, L6T5M8, 
Canada

Identification No.: 71317

(Canada CORPORATION)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 12 סוג: 12

Tires.

כ"ח סיון תשע"א - 51430/06/2011



Trade Mark No. 233487 מספר סימן

Application Date 29/09/2010 תאריך הגשה

International Trademark No. 1053945 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: 750 ML, LLC

Address: Registered Office Service Company,,203 NE 
Front St, Milford, DE 19963, U.S.A.

Identification No.: 71349

(Delaware, United States LTD LIABILITY COMPANY)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 33 סוג: 33

Alcoholic beverages except beers; liqueurs; wines; 
distilled spirits.

כ"ח סיון תשע"א - 51530/06/2011



Trade Mark No. 233490 מספר סימן

Application Date 11/10/2010 תאריך הגשה

International Trademark No. 0785098 מספר סימן בינלאומי

Conditions/Disclaimers

The mark is limited to the colours  Red, camel, black 
and white. as shown in the  mark.

 Owners

Name: Burberry Limited

Address: Horseferry House,,Horseferry Road, London 
SW1P 2AW, United Kingdom

Identification No.: 71309

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 9 סוג: 9

Sunglasses, combined sunglasses and goggles, 
goggles, spectacles, optical glasses, fitted frames 
and lenses for the aforesaid goods; cases and 
holders for the aforesaid goods; parts and fittings for 
all the aforesaid goods; cases and holders for 
portable computers and mobile telephones.

Class: 14 סוג: 14

Watches, clocks and parts and fittings for all the 
aforesaid goods, wrist watches and straps and 
bracelets therefor and pocket watches, jewellery, 
imitation jewellery, tie-pins and cuff links; articles 
included in this class made of precious metal or 
coated therewith.

כ"ח סיון תשע"א - 51630/06/2011



Trade Mark No. 233491 מספר סימן

Application Date 24/09/2010 תאריך הגשה

International Trademark No. 1053473 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: CARTIER INTERNATIONAL AG

Address: Hinterbergstrasse 22,Postfach 61, CH-6312 
Steinhausen, Switzerland

Identification No.: 71311

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 14 סוג: 14

Cuff links, tie clips, rings, bracelets, earrings, 
necklaces, brooches, key rings, watches, 
chronometers, wall clocks, watch bands, boxes of 
precious metal for watches and jewelry.

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, 30/04/2010, No. 600336 שוויץ, 30/04/2010, מספר 600336

Class: 14 סוג: 14

כ"ח סיון תשע"א - 51730/06/2011



KURARISTER

Trade Mark No. 233494 מספר סימן

Application Date 04/11/2010 תאריך הגשה

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

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.

 Owners

Name: KURARAY CO., LTD.

Address: 1621, Sakazu, Kurashiki City. Okayama 
Prefecture, Japan

Identification No.: 64084

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: 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 וסחורות העשויות מהחומרים הללו, שאינן נכללות 
בסוגים אחרים; חומר מודפס; חומרי כריכת ספרים; תצלומים; 
כלי כתיבה; דבקים לכלי כתיבה או למטרות ביתיות; חומרי 
אומן; מברשות צבע; מכונות כתיבה וצורכי משרד (מלבד 
ריהוט); חומר הוראתי ולימודי (מלבד התקנים); חומרים 

מפלסטיק לאריזה (שאינם נכללים בסוגים אחרים); תבניות 
מדפסות; בלוקי כתיבה; הנכללים כולם בסוג 16.                     
                                                                                    
                                                                                    

                                    

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, גוטה פרקה, גומי, אזבסט, נציץ וסחורות העשויות 
מחומרים אלו שאינן נכללו בסוגים אחרים; פלסטיק בצורה 
מעוצבת לשימוש בתעשייה; אריזה, חומרי אטימה ובידוד; 

צינורות גמישים, שאינם ממתכת; הנכללים כולם בסוג 17.       
                                                                                    

                                

כ"ח סיון תשע"א - 51830/06/2011



Trade Mark No. 233495 מספר סימן

Application Date 04/11/2010 תאריך הגשה

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

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.

 Owners

Name: KURARAY CO., LTD.

Address: 1621, Sakazu, Kurashiki City. Okayama 
Prefecture, Japan

Identification No.: 64084

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: 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 וסחורות העשויות מהחומרים הללו, שאינן נכללות 
בסוגים אחרים; חומר מודפס; חומרי כריכת ספרים; תצלומים; 
כלי כתיבה; דבקים לכלי כתיבה או למטרות ביתיות; חומרי 
אומן; מברשות צבע; מכונות כתיבה וצורכי משרד (מלבד 
ריהוט); חומר הוראתי ולימודי (מלבד התקנים); חומרים 

מפלסטיק לאריזה (שאינם נכללים בסוגים אחרים); תבניות 
מדפסות; בלוקי כתיבה; הנכללים כולם בסוג 16.                     
                                                                                    
                                                                                    

                                    

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, גוטה פרקה, גומי, אזבסט, נציץ וסחורות העשויות 
מחומרים אלו שאינן נכללו בסוגים אחרים; פלסטיק בצורה 
מעוצבת לשימוש בתעשייה; אריזה, חומרי אטימה ובידוד; 

צינורות גמישים, שאינם ממתכת; הנכללים כולם בסוג 17.       
                                                                                    

                                

כ"ח סיון תשע"א - 51930/06/2011



EVAL

Trade Mark No. 233496 מספר סימן

Application Date 04/11/2010 תאריך הגשה

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

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.

 Owners

Name: KURARAY CO., LTD.

Address: 1621, Sakazu, Kurashiki City. Okayama 
Prefecture, Japan

Identification No.: 64084

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: 1 סוג: 1

Chemicals used in industry, science and 
photography, as well as in agriculture, horticulture 
and forestry; unprocessed artificial resins, 
unprocessed plastics; manures; fire extinguishing 
compositions; tempering and soldering preparations; 
chemical substances for preserving foodstuffs; 
tanning substances; adhesives used in industry; 
ethylene vinyl alcohol copolymer resin; all included in 
class 1.

כימיקלים לשימוש בתעשייה, מדע וצילום, כמו גם בחקלאות, 
גננות ויערנות; שרפים מלאכותיים שאינם מעובדים, פלסטיק 

שאינו מעובד; דשנים; הרכבי כיבוי אש; תכשירי חיסום 
והלחמה; חומרים כימיקלים לשמירת דברי מזון; חומרי שיזוף; 
דבקים לשימוש בתעשייה; שרף ויניל אתילן קופולימר אלכוהולי; 
הנכללים כולם בסוג 1.                                                       
                                                                                    
                                                                                    

  

Class: 16 סוג: 16

Paper, cardboard and goods made from these 
materials, not included in other classes; adhesives 
for stationery or household purposes; plastic 
materials for wrapping and packaging, not included in 
other classes; all included in class 16.

נייר, קרטון וסחורות העשויות מהחומרים הללו, שאינן נכללות 
בסוגים אחרים; דבקים לכלי כתיבה או למטרות ביתיות; חומרים 

מפלסטיק לעטיפה ואריזה, שאינם נכללים בסוגים אחרים; 
תבניות מדפסות; בלוקי כתיבה; הנכללים כולם בסוג 16.         

                                        

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; Semi 
processed synthetic resins and semi processed 
plastics, especially composed of ethylene vinyl 
alcohol copolymer all included in class 17.

גומי, גוטה פרקה, גומי, אזבסט, נציץ וסחורות העשויות 
מחומרים אלו שאינן נכללו בסוגים אחרים; פלסטיק בצורה 
מעוצבת לשימוש בתעשייה; אריזה, חומרי אטימה ובידוד; 
צינורות גמישים, שאינם ממתכת; שרפים סינטטיים חצי 

מעובדים ופלסטיק חצי מעובד, במיוחד המורכבים מקופולימר 
אתילן ויניל אלכוהולי; הנכללים כולם בסוג 17.                       
                                                                                    

                                                            

כ"ח סיון תשע"א - 52030/06/2011



SIDEKICKS

Trade Mark No. 233497 מספר סימן

Application Date 05/11/2010 תאריך הגשה

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

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.

 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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 5 סוג: 5

Pediatric nutritive preparations; dietary nutritional 
supplement drinks for children; All included in class 
5.

תכשירים תזונתיים; משקאות תוספי תזונה דיאטטיים עבור 
ילדים; הנכללים כולם בסוג 5.                                             

                    

Class: 29 סוג: 29

Ready to drink dairy based food beverages; All 
included in class 29.

משקאות מזון על בסיס חלב המוכנים לשתייה; הנכללים כולם 
בסוג 29.               

כ"ח סיון תשע"א - 52130/06/2011



Trade Mark No. 233498 מספר סימן

Application Date 05/11/2010 תאריך הגשה

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

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

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

 Owners

Name: GenOmind LLC

Address: 240 Corporate Boulevard, Norfolk, Virginia, 
U.S.A.

Identification No.: 801672

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: 42 סוג: 42

Research and testing for the purpose of facilitating 
the adoption of personalized medicine into psychiatry 
by assisting physicians in the selection of appropriate 
medicine and prescriptions based on genetic 
information; All included in class 42.

מחקר ובחינה למטרת סיוע לאימוץ רפואה אישית אל תוך 
הפסיכיאטריה על ידי סיוע לרופאים בבחירת התרופות 

והמרשמים הנכונים על בסיס מידע גנטי; 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., 07/05/2010, No. 85/032653 x20; 85/032653# ארה"ב, 07/05/2010, מספר

Class: 42 סוג: 42

כ"ח סיון תשע"א - 52230/06/2011



ReCyko

Trade Mark No. 233499 מספר סימן

Application Date 07/11/2010 תאריך הגשה

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

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.

 Owners

Name: GP Batteries International Limited

Address: 97 Pioneer Road, 639579, Singapore

Identification No.: 801673

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: 9 סוג: 9

Batteries; rechargeable batteries; battery chargers; 
data processing equipment and computers; computer 
peripheral devices; computer software (recorded); 
computer storage devices; television apparatus; 
projection screens; audio apparatus; visual 
apparatus; cinematographic cameras; computer 
controlled panels for audio and visual apparatus; 
electronic advertising display media; car audio 
apparatus, amplifiers, speakers, wireless remote 
controls, wired remote controls, wireless 
microphones, decoders, audio receivers used in cars; 
electrical and electronic components, apparatus and 
instruments included in this class; electrical 
switchgear; wires and cables for electrical and 
electronic equipment, electronic wiring parts and 
fittings; switches, sockets, plugs, switchboards, 
circuit breakers, relays, earth leakage detection 
devices, residual current devices; non-metallic 
conduits and fittings therefor for housing electrical 
cable and/or wiring; telephone apparatus and 
instruments; telephone plugs and sockets; electronic 
power control devices; electronic alarms; electronic 
security devices; parts and fittings for all the 
aforesaid goods, included in Class 9.

סוללות; סוללות נטענות; מטעני סוללות; ציוד לעיבוד נתונים 
ומחשבים;התקנים היקפיים למחשבים; תוכנות מחשב 

(מוקלטות); התקני אחסון למחשבים; התקני טלוויזיה; מסכי 
הקרנה; התקני אודיו; התקנים ויזואליים; מצלמות קולנוע; 
לוחות הנשלטים ע"י מחשבים עבור התקני אודיו והתקנים 
ויזואליים; אמצעי תצוגה אלקטרונים לפרסום; התקני אודיו 
למכוניות, מגברים, רמקולים, שלטי רחוק אלחוטיים, שלטי 

רחוק מחווטים, מיקרופונים אלחוטיים, מפענחים, מקלטי אודיו 
לשימוש במכוניות; רכיבים, התקנים וכלים חשמליים 

ואלקטרוניים הנכללים בסוג זה; מנגנוני מיתוג חשמליים; חוטים 
וכבלים לציוד חשמלי ואלקטרוני, חלקים ואביזרים אלקטרונים 
לחווט; מתגים, שקעים, תקעים, לוחות בקרה, מנתקי זרם, 
ממסרים, התקנים לגילוי דליפת הארקה, התקני זרם נותר; 
מובילים לא מתכתיים ואביזרים עבורם לבית כבל חשמלי ו/או 
חווט; התקנים וכלים טלפוניים; תקעים ושקעים טלפוניים; 
התקנים אלקטרוניים לשליטה בכוח; אזעקות אלקטרוניות; 
התקני אבטחה אלקטרוניים; חלקים ואביזרים עבור כל 

הסחורות הנ"ל, הנכללים בסוג 9.                                         
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    

                                                        

כ"ח סיון תשע"א - 52330/06/2011



Trade Mark No. 233503 מספר סימן

Application Date 07/11/2010 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: SOCIETE COOPERATIVE VIGNERONNE DES 
GRANDES CAVES RICHON LE ZION AND ZICHRON 
JACOB LTD.

שם: אגודת הכורמים הקואופרטיבית של יקבי ראשון לציון 
וזכרון יעקב בע"מ

Address: P.O.B. 2, Richon Le Zion, Israel כתובת : ת.ד. 2, ראשון לציון, ישראל

Identification No.: 570000315מספר זיהוי: 570000315

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: 33 סוג: 33

Wines, included in Class 33 יינות, הנכללים בסוג 33           

כ"ח סיון תשע"א - 52430/06/2011



Trade Mark No. 233504 מספר סימן

Application Date 07/11/2010 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: SOCIETE COOPERATIVE VIGNERONNE DES 
GRANDES CAVES RICHON LE ZION AND ZICHRON 
JACOB LTD.

שם: אגודת הכורמים הקואופרטיבית של יקבי ראשון לציון 
וזכרון יעקב בע"מ

Address: P.O.B. 2, Richon Le Zion, Israel כתובת : ת.ד. 2, ראשון לציון, ישראל

Identification No.: 570000315מספר זיהוי: 570000315

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: 33 סוג: 33

Wines, included in Class 33 יינות, הנכללים בסוג 33           

כ"ח סיון תשע"א - 52530/06/2011



Trade Mark No. 233505 מספר סימן

Application Date 07/11/2010 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: SOCIETE COOPERATIVE VIGNERONNE DES 
GRANDES CAVES RICHON LE ZION AND ZICHRON 
JACOB LTD.

שם: אגודת הכורמים הקואופרטיבית של יקבי ראשון לציון 
וזכרון יעקב בע"מ

Address: P.O.B. 2, Richon Le Zion, Israel כתובת : ת.ד. 2, ראשון לציון, ישראל

Identification No.: 570000315מספר זיהוי: 570000315

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: 33 סוג: 33

Wines, included in Class 33 יינות, הנכללים בסוג 33           

כ"ח סיון תשע"א - 52630/06/2011



VENUS SPA

Trade Mark No. 233507 מספר סימן

Application Date 07/11/2010 תאריך הגשה

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

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.

 Owners

Name: The Gillette Company

Address: Prudential Tower Building, Boston, MA, 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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 8 סוג: 8

Razors and razor blades, shaving instruments, 
dispensers, cassettes, holders and cartridges, all 
containing blades; parts and fittings for all the 
aforesaid goods; all included in class 8.

סכיני גילוח ולהבים, מכשירי גילוח, מחלקים, קסטות ומחסניות, 
כולם מכילים להבים; חלקים ואביזרים הקשורים לכל הטובין 

לעיל; הנכללים כולם בסוג 8.                                               
                                                        

כ"ח סיון תשע"א - 52730/06/2011



נוטלה
Trade Mark No. 233509 מספר סימן

Application Date 07/11/2010 תאריך הגשה

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

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.

 Owners

Name: FERRERO S.p.A.

Address: Alba, Cuneo, Italy

Identification No.: 5788

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

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, קפה מלאכותי; 
קמח ותכשירים העשויים מדגנים, לחם, דברי מאפה ודברי 
מתיקה, קרחונים; דבש, פסולת סוכר; שמרים, אבקת אפיה; 
מלח, חרדל; חומץ, רטבים (נותני טעם); תבלינים; קרח; 

הנכללים כולם בסוג 30.                                                     
                                          

כ"ח סיון תשע"א - 52830/06/2011



ADCYTA

Trade Mark No. 233510 מספר סימן

Application Date 07/11/2010 תאריך הגשה

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

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.

 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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 5 סוג: 5

Pharmaceutical oncology preparations; all included in 
class 5.

תכשירים אונקולוגיים רוקחיים; הנכללים כולם בסוג 5.             
              

כ"ח סיון תשע"א - 52930/06/2011



Trade Mark No. 233512 מספר סימן

Application Date 07/11/2010 תאריך הגשה

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

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

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

 Owners

Name: Six Continents Hotels, Inc.

Address: Atlanta, Georgia, U.S.A.

Identification No.: 41272

(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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 43 סוג: 43

Hotel services, motel services, provision of 
accommodation; temporary accommodation services; 
reservation services for hotel accommodation and for 
other accommodation; holiday information and 
planning relating to accommodation; bar services, 
cocktail lounge and nightclub services; cafe services, 
restaurant and snack bar services; catering services 
for the provision of food and drink; provision of 
conference, meeting and exhibition facilities; hotel 
check-in and check-out services; electronic 
information services relating to hotels; advisory and 
consultancy services relating to the aforesaid; all 
included in class 43.

שירותי מלונאות, שירותי מוטלים, אספקת מגורים; שירותי 
מגורים זמניים; שירותי הזמנות מראש למגורים בבית מלון 
ולמגורים אחרים; מידע ותכנון חופשה הקשורים למגורים; 

שירותי בר, שירותי טרקליני קוקטייל ומועדוני לילה; שירותי בית 
קפה, שירותי מסעדה ומזללה; שירותי הסעדה לאספקת מזון 
ושתייה; אספקת מתקני ועידות, ישיבות ותערוכות; שירותי 

רישום ועזיבת מלון; שירותי מידע אלקטרוניים הקשורים לבתי 
מלון; שירותי ייעוץ ויעץ הקשורים לכל האמור לעיל; הנכללים 
כולם בסוג 43.                                                                 
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    

                                                

כ"ח סיון תשע"א - 53030/06/2011



HOLIDAY INN

Trade Mark No. 233513 מספר סימן

Application Date 07/11/2010 תאריך הגשה

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

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

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

 Owners

Name: Six Continents Hotels, Inc.

Address: Atlanta, Georgia, U.S.A.

Identification No.: 41272

(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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 43 סוג: 43

Hotel services, motel services, provision of 
accommodation; temporary accommodation services; 
reservation services for hotel accommodation and for 
other accommodation; holiday information and 
planning relating to accommodation; bar services, 
cocktail lounge and nightclub services; cafe services, 
restaurant and snack bar services; catering services 
for the provision of food and drink; provision of 
conference, meeting and exhibition facilities; hotel 
check-in and check-out services; electronic 
information services relating to hotels; advisory and 
consultancy services relating to the aforesaid; all 
included in class 43.

שירותי מלונאות, שירותי מוטלים, אספקת מגורים; שירותי 
מגורים זמניים; שירותי הזמנות מראש למגורים בבית מלון 
ולמגורים אחרים; מידע ותכנון חופשה הקשורים למגורים; 

שירותי בר, שירותי טרקליני קוקטייל ומועדוני לילה; שירותי בית 
קפה, שירותי מסעדה ומזללה; שירותי הסעדה לאספקת מזון 
ושתייה; אספקת מתקני ועידות, ישיבות ותערוכות; שירותי 

רישום ועזיבת מלון; שירותי מידע אלקטרוניים הקשורים לבתי 
מלון; שירותי ייעוץ ויעץ הקשורים לכל האמור לעיל; הנכללים 
כולם בסוג 43.                                                                 
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    

                                                

כ"ח סיון תשע"א - 53130/06/2011



TOTAL REPAIR 10

Trade Mark No. 233521 מספר סימן

Application Date 07/11/2010 תאריך הגשה

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

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.

 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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 3 סוג: 3

Perfume, eau de toilette; gels, salts for the bath and 
the shower not for medical purpose ; toilet soaps, 
body deodorants; cosmetics namely creams, milks, 
lotions, gels and powders for the face, the body and 
the hands; sun care preparations  (cosmetic 
products); make-up preparations; shampoos; gels, 
sprays, mousses and balms for the hair styling and 
hair care; hair lacquers; hair colouring and hair 
decolorant preparations; permanent waving and 
curling preparations; essential oils for personal use; 
all included in class 3.

בושם, מי טואלט; ג'לים, מלחים לאמבט ולמקלחת שאינם 
למטרה רפואית; סבוני טואלט, דאודורנטים לגוף; מוצרי 
קוסמטיקה שהם קרמים, חלבים, תחליבים, ג'לים ואבקות 
לפנים, לגוף ולידיים; תכשירים להגנה מהשמש (מוצרים 
קוסמטיים); תכשירי איפור; שמפו; ג'לים, תרסיסים, מוסים 

ומשחות לעיצוב השיער ולטיפוח השיער; לכות לשיער; תכשירי 
צביעת שיער והסרת צבע מהשיער; תכשירים לתלתול ולסלסול 
תמידי; תמציות שמנים לשימוש אישי; הנכללים כולם בסוג 3.   
                                                                                    
                                                                                    

                                                                  

כ"ח סיון תשע"א - 53230/06/2011



KWW

Trade Mark No. 233524 מספר סימן

Application Date 07/11/2010 תאריך הגשה

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

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

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

 Owners

Name: Keller Williams Realty, Inc.

Address: 807 Las Cimas Parkway, Suite 200, austin, 
Texas, U.S.A.

Identification No.: 801677

(Texas 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: 35 סוג: 35

Franchising, namely, offering technical assistance in 
the establishment and/ or operation of real estate 
brokerages; all included in class 35.

מתן זכיינות, שהינה, הצעת עזרה טכנית במיסוד ו/ או אופרציה 
של דמי תיווך נדל"ן; הנכללים כולם בסוג 35.                         

                                                                

Class: 36 סוג: 36

Real estate brokerages services; all included in class 
36.

שירותים תיווך נדל"ן; הנכללים כולם 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)

U.S.A., 16/09/2010, No. 85/131,059 ארה"ב, 16/09/2010, מספר 85/131,059

Class: 35 סוג: 35

U.S.A., 28/06/2011, No. 85/131,059 ארה"ב, 28/06/2011, מספר 85/131,059

Class: 36 סוג: 36

כ"ח סיון תשע"א - 53330/06/2011



KW Worldwide

Trade Mark No. 233525 מספר סימן

Application Date 07/11/2010 תאריך הגשה

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

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

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

 Owners

Name: Keller Williams Realty, Inc.

Address: 807 Las Cimas Parkway, Suite 200, austin, 
Texas, U.S.A.

Identification No.: 801677

(Texas 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: 35 סוג: 35

Franchising, namely, offering technical assistance in 
the establishment and/ or operation of real estate 
brokerages; all included in class 35.

מתן זכיינות, שהינה, הצעת עזרה טכנית במיסוד ו/ או אופרציה 
של דמי תיווך נדל"ן; הנכללים כולם בסוג 35.                         

                                                                

Class: 36 סוג: 36

Real estate brokerages services; all included in class 
36.

שירותים תיווך נדל"ן; הנכללים כולם 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)

U.S.A., 16/09/2010, No. 85/131,117 ארה"ב, 16/09/2010, מספר 85/131,117

Class: 35 סוג: 35

U.S.A., 28/06/2011, No. 85/131/117 ארה"ב, 28/06/2011, מספר 85/131/117

Class: 36 סוג: 36

כ"ח סיון תשע"א - 53430/06/2011



Keller Williams Worldwide

Trade Mark No. 233526 מספר סימן

Application Date 07/11/2010 תאריך הגשה

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

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

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

 Owners

Name: Keller Williams Realty, Inc.

Address: 807 Las Cimas Parkway, Suite 200, austin, 
Texas, U.S.A.

Identification No.: 801677

(Texas 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: 35 סוג: 35

Franchising, namely, offering technical assistance in 
the establishment and/ or operation of real estate 
brokerages; all included in class 35.

מתן זכיינות, שהינה, הצעת עזרה טכנית במיסוד ו/ או אופרציה 
של דמי תיווך נדל"ן; הנכללים כולם בסוג 35.                         

                                                                

Class: 36 סוג: 36

Real estate brokerages services; all included in class 
36.

שירותים תיווך נדל"ן; הנכללים כולם 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)

U.S.A., 16/09/2010, No. 85/131,132 ארה"ב, 16/09/2010, מספר 85/131,132

Class: 35 סוג: 35

U.S.A., 28/06/2011, No. 85/131,132 ארה"ב, 28/06/2011, מספר 85/131,132

Class: 36 סוג: 36

כ"ח סיון תשע"א - 53530/06/2011



Trade Mark No. 233527 מספר סימן

Application Date 07/11/2010 תאריך הגשה

 Owners

Name: Keller Williams Realty, Inc.

Address: 807 Las Cimas Parkway, Suite 200, austin, 
Texas, U.S.A.

Identification No.: 801677

(Texas 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: 35 סוג: 35

Franchising, namely, offering technical assistance in 
the establishment and/ or operation of real estate 
brokerages; all included in class 35.

מתן זכיינות, שהינה, הצעת עזרה טכנית במיסוד ו/ או אופרציה 
של דמי תיווך נדל"ן; הנכללים כולם בסוג 35.                         

                                                                

Class: 36 סוג: 36

Real estate brokerages services; all included in class 
36.

שירותים תיווך נדל"ן; הנכללים כולם 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)

U.S.A., 16/09/2010, No. 85/132,396 ארה"ב, 16/09/2010, מספר 85/132,396

Class: 35 סוג: 35

U.S.A., 28/06/2011, No. 85/132,396 ארה"ב, 28/06/2011, מספר 85/132,396

Class: 36 סוג: 36

כ"ח סיון תשע"א - 53630/06/2011



KW

Trade Mark No. 233528 מספר סימן

Application Date 07/11/2010 תאריך הגשה

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

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

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

 Owners

Name: Keller Williams Realty, Inc.

Address: 807 Las Cimas Parkway, Suite 200, austin, 
Texas, U.S.A.

Identification No.: 801677

(Texas 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: 35 סוג: 35

Franchising, namely, offering technical assistance in 
the establishment and/ or operation of real estate 
brokerages; all included in class 35.

מתן זכיינות, שהינה, הצעת עזרה טכנית במיסוד ו/ או אופרציה 
של דמי תיווך נדל"ן; הנכללים כולם בסוג 35.                         

                                                                

Class: 36 סוג: 36

Real estate brokerages services; all included in class 
36.

שירותים תיווך נדל"ן; הנכללים כולם בסוג 36.                       
          

כ"ח סיון תשע"א - 53730/06/2011



Keller Williams

Trade Mark No. 233529 מספר סימן

Application Date 07/11/2010 תאריך הגשה

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

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

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

 Owners

Name: Keller Williams Realty, Inc.

Address: 807 Las Cimas Parkway, Suite 200, austin, 
Texas, U.S.A.

Identification No.: 801677

(Texas 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: 35 סוג: 35

Franchising, namely, offering technical assistance in 
the establishment and/ or operation of real estate 
brokerages; all included in class 35.

מתן זכיינות, שהינה, הצעת עזרה טכנית במיסוד ו/ או אופרציה 
של דמי תיווך נדל"ן; הנכללים כולם בסוג 35.                         

                                                                

Class: 36 סוג: 36

Real estate brokerages services; all included in class 
36.

שירותים תיווך נדל"ן; הנכללים כולם בסוג 36.                       
          

כ"ח סיון תשע"א - 53830/06/2011



Trade Mark No. 233530 מספר סימן

Application Date 04/11/2010 תאריך הגשה

 Owners

Name: Creative Nail Design, Inc 

Address: 1125 Joshua Way, Vista, CA, 92083, U.S.A.

Identification No.: 71353

(California Corporation)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Ben-Ami & Associates, Patent Attorneys

Address: P.O.B. 94, Rehovot, 76100, Israel

שם: בן-עמי ושות', עו"פ

כתובת : ת.ד. 94, רחובות, 76100, ישראל

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 lotion; dentifrices; included in 
class 3.

תכשירי הלבנה וחומרים אחרים המשמשים לכניסה; תכשירי 
ניקוי, צחצוח, מריקה ושפשוף; סבונים; בשמים, שמנים אתריים, 
תכשירי קוסמטיקה, תרחיצים לשיער; משחות שיניים; הנכללים 
כולם בסוג 3.                                                                   

      

Class: 11 סוג: 11

Ultraviolet ray lamps, not for medical purposes; 
included in class 11.

מנורות הקרנה אולטרה-סגולות, לא למטרות רפואיות; הנכללים 
כולם בסוג 11.     

כ"ח סיון תשע"א - 53930/06/2011



נורלבו
Trade Mark No. 233562 מספר סימן

Application Date 09/11/2010 תאריך הגשה

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

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

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

 Owners

Name: Laboratoire HRA Pharma

Address: Paris, France

Identification No.: 46961

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: 5 סוג: 5

Emergency contraception treatment preparation; 
included in class 5.

תכשיר חירום למניעת הריון; הנכלל בסוג 5.                           
                              

Class: 42 סוג: 42

Medical and health services; all included in class 42. שירותי רפואה ובריאות; הנכללים בסוג 42.                           
      

כ"ח סיון תשע"א - 54030/06/2011



.orgcinema

Trade Mark No. 233565 מספר סימן

Application Date 10/11/2010 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: Yitzhak (Tzach) Nissenboim  שם: יצחק (צח) ניסנבוים

Address: 20 Hartzit st., Tel-Aviv, 67948, Israel כתובת : רח' החרצית 20, תל אביב, 67948, ישראל

Identification No.: 025294299מספר זיהוי: 025294299

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 בארגטנים בעזרת יצירת 

סרטים; הנכללים כולם בסוג 41.                                         
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                  

כ"ח סיון תשע"א - 54130/06/2011



OBEY

Trade Mark No. 233568 מספר סימן

Application Date 10/11/2010 תאריך הגשה

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

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.

 Owners

Name: One 3 Two, Inc.

Address: 17462 Von Karman Avenue, Irvine, California, 
92614, U.S.A.

Identification No.: 801679

(California Corporation)

Name: Shepard Fairey

Address: 1331 W. Sunset Boulevard, Los Angeles, 
California, 90026, U.S.A.

Identification No.: 801680

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

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; jewelry, precious stones; watches, 
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                                                                         

                      

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 ; backpacks, tote bags, book 
bags, messenger bags, hand bags, purses, sling 
bags, wallets, hip bags and beach umbrellas; 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; 
תיקי גב, תיקי גרירה, תיקי ספרים, תיקי שליח, תיקי יד, 

ארנקים, תיקי מתלה, נרתיקים, תיקי ירך ושמשיות ים; הנכללים 
כולם בסוג 18                                                                 
                                                                                    

            

Class: 25 סוג: 25

Clothing, footwear , headgear ; all included in class 
25

דברי הלבשה, הנעלה וכיסויי ראש ; הנכללים כולם בסוג 25     
    

כ"ח סיון תשע"א - 54230/06/2011



צ'יקיטס
Trade Mark No. 233570 מספר סימן

Application Date 09/11/2010 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: Keren (Shahar) Yehuda שם: קרן (שחר) יהודה 

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

Identification No.: 05526807מספר זיהוי: 05526807

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Ron Giat, Adv.

Address: 2 Kikar Habima, Tel Aviv, 64253, Israel

שם: רון גיאת, עו"ד

כתובת : ככר הבימה 2, תל אביב, 64253, 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"ח סיון תשע"א - 54330/06/2011



דייבונקס
Trade Mark No. 233572 מספר סימן

Application Date 10/11/2010 תאריך הגשה

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

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.

 Owners

Name: LEO Pharma A/S

Address: Ballerup, Denmark

Identification No.: 2532

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: 5 סוג: 5

Dermatological preparations for human use; all 
included in class 5.

תכשירים דרמטולוגיים לשימוש בני אדם; הנכללים כולם בסוג 
                       .5

כ"ח סיון תשע"א - 54430/06/2011



Trade Mark No. 233573 מספר סימן

Application Date 10/11/2010 תאריך הגשה

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

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

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

האנגלי.

 Owners

Name: Iberia Lineas Aereas Sociedad Anonima 
Operadora

Address: Madrid, Spain

Identification No.: 10428

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

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; 
stationary; 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 כלולים 
בסוגים אחרים; דברי דפוס; חומרים לכריכת ספרים; צילומים; 
צרכי כתיבה; דבקים לנייר או לשימוש ביתי; חומרים לאמנים; 
מכחולים; מכונות כתיבה ומוצרי משרד (למעט רהיטים); חומרי 

לימוד והוראה (למעט מכשירים); חומרי פלסטיק לאריזה 
(שאינם כלולים בסוגים אחרים); אותיות דפוס; גלופות; כולם 

הכלולים בסוג 16.                                                             
                                                                                    
                                                                                    

                        

Class: 38 סוג: 38

Telecommunications ; all included in class 38       38 תקשורת רחק (טלקומוניקציה) ; הנכללים כולם בסוג

Class: 39 סוג: 39

Transport; packaging and storage of goods; travel 
arrangements. All included in Class 39.

שירותי הובלות; אריזה ואחסון טובין; סידורי נסיעות; כולם 
הכלולים בסוג 39.                                     

כ"ח סיון תשע"א - 54530/06/2011



DAIVONEX

Trade Mark No. 233574 מספר סימן

Application Date 10/11/2010 תאריך הגשה

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

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.

 Owners

Name: LEO Pharma A/S

Address: Ballerup, Denmark

Identification No.: 2532

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: 5 סוג: 5

Dermatological preparations for human use; all 
included in class 5.

תכשירים דרמטולוגיים לשימוש בני אדם; הנכללים כולם בסוג 
                       .5

כ"ח סיון תשע"א - 54630/06/2011



פוסיקורט
Trade Mark No. 233575 מספר סימן

Application Date 10/11/2010 תאריך הגשה

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

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.

 Owners

Name: LEO Pharma A/S

Address: Ballerup, Denmark

Identification No.: 2532

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: 5 סוג: 5

Pharmaceutical preparations, namely antibiotics, 
corticosteroids and dermatics; all included in class 5.

תכשירים רוקחיים, דהיינו אנטיביוטיקה, קורטיקוסטרואידים 
ודרמטיקים; הנכללים כולם בסוג 5.                                     

  

כ"ח סיון תשע"א - 54730/06/2011



פוסידין
Trade Mark No. 233576 מספר סימן

Application Date 10/11/2010 תאריך הגשה

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

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.

 Owners

Name: LEO Pharma A/S

Address: Ballerup, Denmark

Identification No.: 2532

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: 5 סוג: 5

Pharmaceutical preparations for treatment of skin 
infections and eczema containing antibiotic 
disinfectants and corticosteroids; all included in class 
5.

תכשירים רוקחיים לטיפול בזיהומי עור ואקזמה המכילים חומרי 
חיטוי אנטיביוטיים וקורטיקוסטרואידים; הנכללים כולם בסוג 5.  
                                                                               

כ"ח סיון תשע"א - 54830/06/2011



FUCICORT

Trade Mark No. 233577 מספר סימן

Application Date 10/11/2010 תאריך הגשה

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

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.

 Owners

Name: LEO Pharma A/S

Address: Ballerup, Denmark

Identification No.: 2532

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: 5 סוג: 5

Pharmaceutical preparations, namely antibiotics, 
corticosteroids and dermatics; all included in class 5.

תכשירים רוקחיים, דהיינו אנטיביוטיקה, קורטיקוסטרואידים 
ודרמטיקים; הנכללים כולם בסוג 5.                                     

  

כ"ח סיון תשע"א - 54930/06/2011



FUCIDIN

Trade Mark No. 233578 מספר סימן

Application Date 10/11/2010 תאריך הגשה

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

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.

 Owners

Name: LEO Pharma A/S

Address: Ballerup, Denmark

Identification No.: 2532

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: 5 סוג: 5

Pharmaceutical preparations for treatment of skin 
infections and eczema containing antibiotic 
disinfectants and corticosteroids; all included in class 
5.

תכשירים רוקחיים לטיפול בזיהומי עור ואקזמה המכילים חומרי 
חיטוי אנטיביוטיים וקורטיקוסטרואידים; הנכללים כולם בסוג 5.  
                                                                               

כ"ח סיון תשע"א - 55030/06/2011



פוסיתלמיק
Trade Mark No. 233579 מספר סימן

Application Date 10/11/2010 תאריך הגשה

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

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.

 Owners

Name: LEO Pharma A/S

Address: Ballerup, Denmark

Identification No.: 2532

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: 5 סוג: 5

Antibiotic and chemotherapeutic medicaments; 
dermatological, ophthalmological and otological 
medicaments; all included in class 5.

תרופות אנטיביוטיות וכימותרפיות; תרופות דרמטולוגיות, 
אופתלמולוגיות ואוטולוגיות; הנכללים כולם בסוג 5.                 

                                              

כ"ח סיון תשע"א - 55130/06/2011



FUCITHALMIC

Trade Mark No. 233580 מספר סימן

Application Date 10/11/2010 תאריך הגשה

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

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.

 Owners

Name: LEO Pharma A/S

Address: Ballerup, Denmark

Identification No.: 2532

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: 5 סוג: 5

Antibiotic and chemotherapeutic medicaments; 
dermatological, ophthalmological and otological 
medicaments; all included in class 5.

תרופות אנטיביוטיות וכימותרפיות; תרופות דרמטולוגיות, 
אופתלמולוגיות ואוטולוגיות; הנכללים כולם בסוג 5.                 

                                              

כ"ח סיון תשע"א - 55230/06/2011



Trade Mark No. 233581 מספר סימן

Application Date 10/11/2010 תאריך הגשה

 Owners

Name: FRASER AND NEAVE, LIMITED

Address: #21-00 Alexandra Point, 438 Alexandra Road, 
Singapore 119958, Singapore

Identification No.: 801668

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

Mineral and aerated waters and other non-alcoholic 
drinks; isotonic drinks; fruit juices and fruit drinks; fruit 
concentrates for use in preparation of carbonated 
and non-carbonated soft drinks; syrups and other 
preparations for making beverages; all included in 
Class 32.

מים מינרליים ומוגזים ומשקאות קלים אחרים; משקאות 
איזוטוניים; מיצי פרי ומשקאות פרי; תרכיזי פרי לשימוש בהכנת 
משקאות קלים מוגזים ולא-מוגזים; סירופים ותכשירים אחרים 
להכנת משקאות; הכל כלול בסוג 32.                                   
                                                                                    

                                            

כ"ח סיון תשע"א - 55330/06/2011



Trade Mark No. 233592 מספר סימן

Application Date 13/09/2010 תאריך הגשה

International Trademark No. 1054554 מספר סימן בינלאומי

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 9 סוג: 9

Automatic coffee and coffee capsule dispensers.

Class: 11 סוג: 11

Heating and cooking apparatus; apparatus for 
heating and frothing milk; electric apparatus for 
preparing beverages; electric coffee machines, 
coffee makers and percolators; parts and 
components for all the aforementioned goods.

Class: 16 סוג: 16

Pamphlets, catalogs, cards, printed documents, 
newspapers, books, magazines, handbooks, 
periodicals, publications, journals; instructional or 
teaching material (except apparatus).

Class: 21 סוג: 21

Household or kitchen utensils and containers (not of 
precious metal or coated therewith); non-electric 
coffee machines, coffee makers and percolators; 
parts and components for all the aforementioned 
goods; glassware, porcelain and earthenware not 
included in other classes.

Class: 29 סוג: 29

Milk, cream and milk products, milk-based 
beverages, milk product substitutes.

Class: 30 סוג: 30

Coffee, coffee extracts, coffee-based preparations 
and beverages; iced coffee; artificial coffee, artificial 
coffee extracts, preparations and beverages made 
with artificial coffee; chicory; tea, tea extracts, 
preparations and beverages made with tea; iced tea; 
malt-based preparations for human consumption; 
cocoa and cocoa-based preparations and beverages; 
chocolate, chocolate goods, chocolate-based 
preparations and beverages; confectionery, bakery 
goods, pastries; biscuits, cakes, cookies, wafers, 
caramels, desserts (included in this class); edible 
ices, water ices, sorbets, iced confectionery, frozen 
cakes, ice cream, ice desserts, frozen yoghurts; 
breakfast cereals, muesli, corn flakes, cereal bars, 
ready-to-eat cereals; cereal preparations.

כ"ח סיון תשע"א - 55430/06/2011



Class: 35 סוג: 35

Retail sale and retail sale over the Internet of coffee 
machines, coffee makers and percolators, coffee, 
coffee extracts and preparations made with coffee, 
tea, cocoa, artificial coffee; advertising; business 
management; advertising via sponsoring of 
entertainment activities, sporting and cultural 
activities; commercial sponsoring of (advertising) 
recreational, sporting and cultural activities.

Class: 37 סוג: 37

Installations for coffee machines and food and 
beverage dispensing apparatus; servicing, 
maintenance and repair of coffee machines and food 
and beverage dispensing apparatus; consulting for 
the servicing of coffee machines and automatic food 
and beverage dispensers; loaning, rental and 
provision of the aforementioned machines.

Class: 39 סוג: 39

Storage, distribution and delivery of foods and 
beverages.

Class: 40 סוג: 40

Recycling and processing of aluminum bottle tops; 
recycling and processing of materials and 
components.

Class: 41 סוג: 41

Education; providing of training; entertainment; 
sporting and cultural activities.

Class: 42 סוג: 42

Analytical tests relating to coffee, tea, cocoa and 
chocolate; quality control including the inspection, 
monitoring, checking and certification of the quality of 
coffee, tea, cocoa and chocolate.

Class: 43 סוג: 43

Providing food and drink services; hotels, cafes, 
cafeterias, bars, restaurants, snack bars, canteens, 
coffee shops; preparation and sale of foods and 
beverages to take away.

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, 26/03/2010, No. 599579 שוויץ, 26/03/2010, מספר 599579

Class: 9 סוג: 9

Class: 11 סוג: 11

Class: 16 סוג: 16

Class: 21 סוג: 21

Class: 29 סוג: 29

כ"ח סיון תשע"א - 55530/06/2011



 Owners

Name: Société des Produits Nestlé S.A.

Address: CH-1800 Vevey, Switzerland

Identification No.: 71360

Class: 30 סוג: 30

Class: 35 סוג: 35

Class: 37 סוג: 37

Class: 39 סוג: 39

Class: 40 סוג: 40

Class: 41 סוג: 41

Class: 42 סוג: 42

Class: 43 סוג: 43

כ"ח סיון תשע"א - 55630/06/2011



Trade Mark No. 233595 מספר סימן

Application Date 30/09/2010 תאריך הגשה

International Trademark No. 1054827 מספר סימן בינלאומי

Conditions/Disclaimers

Registration of this mark shall give no right to the 
exclusive use of the NUTRITION. separately, but in 
the combination of the mark.

 Owners

Name: Gaspari Nutrition, Inc.

Address: 575 Prospect Street, Suite 230, Lakewood, NJ 
08701, U.S.A.

Identification No.: 71362

(New Jersey, United States CORPORATION)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 9 סוג: 9

Digital materials, namely, video recordings featuring 
information on exercise and fitness; downloadable 
video recordings featuring information on exercise 
and fitness.

Class: 25 סוג: 25

Clothing, namely, shirts, pants, shorts, jackets, hats 
and caps, sweat shirts, sweat pants, sweat shorts, 
sweat suits, sweat bands, sports pants, sports shirts.

Class: 29 סוג: 29

Protein based, nutrient-dense snack bars.

Class: 32 סוג: 32

Powders used in the preparation of isotonic sports 
drinks and sports beverages; sports drinks.

Class: 35 סוג: 35

On-line retail store services featuring video 
recordings, clothing, snack bars, sports drinks, 
dietary and nutritional supplements; dietary food 
supplements; dietary supplements; dietary 
supplements for human consumption; food 
supplements; herbal supplements; natural herbal 
supplements; nutritional supplements; vitamin and 
mineral supplements; vitamin supplements.

Class: 41 סוג: 41

Providing a web site featuring information on 
exercise and fitness; online newsletters featuring 
information on exercise and fitness; online videos 
featuring information on exercise and fitness; blogs 
featuring information on exercise and fitness; fitness 
consulting services; fitness training services.

כ"ח סיון תשע"א - 55730/06/2011



Trade Mark No. 233596 מספר סימן

Application Date 27/09/2010 תאריך הגשה

International Trademark No. 1054815 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: Becton, Dickinson and Company

Address: 1 Becton Drive, MC 090, Franklin Lakes, NJ 
07417, U.S.A.

Identification No.: 71363

(New Jersey, United States CORPORATION)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 9 סוג: 9

Computer software for use with cell sorting 
instruments.

כ"ח סיון תשע"א - 55830/06/2011



Trade Mark No. 233597 מספר סימן

Application Date 15/09/2010 תאריך הגשה

International Trademark No. 1054654 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: SHIPLEY BUSINESS DEVELOPMENT 
SERVICES, INC.

Address: 532 North 900 West, Kaysville, UT 84037, 
U.S.A.

Identification No.: 71324

(Utah, United States CORPORATION)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 35 סוג: 35

Business consulting and information services; 
consulting services in the field of marketing of 
educational training; Management and business 
consulting services in the field of business 
development, proposal development, capture 
planning, proposal writing, communication skills, and 
process improvement; Professional business 
consulting.

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., 10/07/2010, No. 85081914 ארה"ב, 10/07/2010, מספר 85081914

Class: 35 סוג: 35

כ"ח סיון תשע"א - 55930/06/2011



Trade Mark No. 233598 מספר סימן

Application Date 27/09/2010 תאריך הגשה

International Trademark No. 1054816 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: Becton, Dickinson and Company

Address: 1 Becton Drive, MC 090, Franklin Lakes, NJ 
07417, U.S.A.

Identification No.: 71363

(New Jersey, United States CORPORATION)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 9 סוג: 9

Computer software used in flow cytometry for 
instrument and application setup, system 
maintenance, manual and automated acquisition of 
flow data, manual and automated analysis of flow 
data to generate results and information from said 
data, reporting, transferring, and sharing of flow data, 
results, and flow acquisition, analysis templates, data 
archiving and management of flow data.

כ"ח סיון תשע"א - 56030/06/2011



Trade Mark No. 233599 מספר סימן

Application Date 30/09/2010 תאריך הגשה

International Trademark No. 1054819 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: Xiamen World Gear Sports Goods Co., Ltd.

Address: Xinglin, Jimei District,,27-29 North 2nd Road, 
Xiamen City, People's Republic of China

Identification No.: 71364

(China CORPORATION)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 28 סוג: 28

Exercise equipment, namely, manually operated 
jogging machines; exercise equipment, namely, stair-
stepping machines; exercise equipment, namely, 
stationary cycles; exercise equipment, namely, virtual 
reality training cycles; exercise machines; exercise 
treadmills; manually-operated exercise equipment; 
manually-operated exercise equipment for physical 
fitness purposes; stationary exercise bicycles.

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., 31/03/2010, No. 85003759 ארה"ב, 31/03/2010, מספר 85003759

Class: 28 סוג: 28

כ"ח סיון תשע"א - 56130/06/2011



Trade Mark No. 233600 מספר סימן

Application Date 12/10/2010 תאריך הגשה

International Trademark No. 1055172 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: Talecris Biotherapeutics, Inc.

Address: 79 TW Alexander Drive,,4101 Research 
Commons, Research Triangle Park, NC 27709, U.S.A.

Identification No.: 71365

(Delaware, United States CORPORATION)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 5 סוג: 5

Immune serum globulin.

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., 12/04/2010, No. 85011751 ארה"ב, 12/04/2010, מספר 85011751

Class: 5 סוג: 5

כ"ח סיון תשע"א - 56230/06/2011



Trade Mark No. 233601 מספר סימן

Application Date 01/09/2010 תאריך הגשה

International Trademark No. 1054666 מספר סימן בינלאומי

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 9 סוג: 9

Computer games (software); games for mobile 
telephones; apparatus for games adapted for use 
with an external display screen or monitor; games for 
computers and networks (software); computer, 
computer for amusement arcades; electronic 
publication, namely of puzzles and games.

Class: 16 סוג: 16

Print media such as reviews (periodicals) and 
magazines; puzzle books, books, riddles printed in 
reviews (periodicals) and magazines; printed matter 
as supplements to newspapers and magazines.

Class: 28 סוג: 28

Games (including video games), except apparatus 
adapted for use with an external display screen or 
monitor; parlor games, games with parts of wood, 
metal or plastic; board games, in particular of wood, 
metal or plastic.

Class: 41 סוג: 41

Organization of interactive games, entertainment 
services, namely game services provided on-line via 
global computer networks (the Internet).

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, 30/04/2010, No. 600860 שוויץ, 30/04/2010, מספר 600860

Class: 9 סוג: 9

Class: 16 סוג: 16

Class: 28 סוג: 28

Class: 41 סוג: 41

כ"ח סיון תשע"א - 56330/06/2011



 Owners

Name: GameSky AG

Address: Stockerstrasse 46, CH-8002 Zürich, Switzerland

Identification No.: 71366

כ"ח סיון תשע"א - 56430/06/2011



Trade Mark No. 233602 מספר סימן

Application Date 08/09/2010 תאריך הגשה

International Trademark No. 1054538 מספר סימן בינלאומי

Conditions/Disclaimers

The mark is limited to the colours  word The colors 
blue and yellow are claimed as a feature of the mark. 
as shown in the  mark.

 Owners

Name: Microsoft Corporation

Address: One Microsoft Way, Redmond, WA 98052-
6399, U.S.A.

Identification No.: 71367

(Washington, United States Corporation)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 9 סוג: 9

Computer programs for connecting to remote 
computers and computer networks; computer 
programs for searching the contents of remote 
computers and computer networks; computer 
programs for transmitting and receiving data and files 
to and from remote computers and computer 
networks; computer programs for assisting users in 
navigating through computer networks, including 
global and communications networks.

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., 07/09/2010, No. 85124465 ארה"ב, 07/09/2010, מספר 85124465

Class: 9 סוג: 9

כ"ח סיון תשע"א - 56530/06/2011



Trade Mark No. 233604 מספר סימן

Application Date 11/10/2010 תאריך הגשה

International Trademark No. 0985858 מספר סימן בינלאומי

 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.: 69488

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 9 סוג: 9

Photovoltaic solar electric module.

כ"ח סיון תשע"א - 56630/06/2011



Trade Mark No. 233605 מספר סימן

Application Date 27/09/2010 תאריך הגשה

International Trademark No. 0895348 מספר סימן בינלאומי

Goods/Services סחורות/שירותים

כ"ח סיון תשע"א - 56730/06/2011



Class: 7 סוג: 7

Metalworking machines and tools; mining machines 
and apparatus; construction machines and 
apparatus; loading-unloading machines and 
apparatus; fishing machines and apparatus; chemical 
processing machines and apparatus; textile 
machines and apparatus; food or beverage 
processing machines and apparatus; lumbering, 
woodworking or veneer or plywood making machines 
and apparatus; pulp making, paper making or paper-
working machines and apparatus; printing or 
bookbinding machines and apparatus; sewing 
machines; agricultural machines and implements; 
shoe making machines; leather tanning machines; 
tobacco processing machines; glassware 
manufacturing machines and apparatus; painting 
machines and apparatus; packaging or wrapping 
machines and apparatus; power-operated potters' 
wheels; plastic processing machines and apparatus; 
semiconductor manufacturing machines and 
systems; machines and apparatus for manufacturing 
rubber goods; stone working machines and 
apparatus; non-electric prime movers (not for land 
vehicles); pneumatic or hydraulic machines and 
instruments; adhesive tape dispensing machines; 
automatic stamping machines; dishwashing 
machines, electric wax-polishing machines, washing 
machines, vacuum cleaners, electric food blenders; 
mechanical lifting apparatus for moving and parking 
cars; vehicle washing installations; power sprayers 
for disinfecting, insecticides and deodorants (not for 
agricultural purposes); transmissions for machines; 
lawnmowers; electrically operated curtain drawing 
devices; waste compacting machines and apparatus; 
waste crushing machines; starters for motors and 
engines; AC motors and DC motors (not including 
those for land vehicles but including parts for any AC 
motors and DC motors); AC generators; DC 
generators; dynamo brushes; gas or plasma-
operated metal cutting machines.

כ"ח סיון תשע"א - 56830/06/2011



Class: 9 סוג: 9

Electric arc welding apparatus; electric arc cutting 
apparatus; electric welding apparatus; ozonisers; 
electrolysers; egg-candlers; cash registers; coin 
counting or sorting machines; electric signboards for 
displaying target figures, current outputs or the like; 
photocopying machines; manually operated 
computing apparatus; plotters; time and date 
stamping machines; time clocks; punched card office 
machines; voting machines; invoicing machines; 
postage stamp checking apparatus; vending 
machines; gasoline pumps for service stations; coin-
operated gates for car parking facilities; life-saving 
apparatus and equipment; fire extinguishers; fire 
hose nozzles; sprinkler systems for fire protection; 
fire alarms; gas alarms; anti-theft warning apparatus; 
protective helmets; railway signals; vehicle 
breakdown warning triangles; luminous or 
mechanical road signs; electric door openers; vehicle 
drive training simulators; sports training simulators; 
laboratory apparatus and instruments; photographic 
machines and apparatus; cinematographic machines 
and apparatus; optical apparatus and instruments; 
measuring or testing machines and instruments; 
power distribution or control machines and 
apparatus; rotary converters; phase modulators; 
batteries and cells; electric and magnetic meters and 
testers; electric wires and cables; electric flat irons; 
electric hair-curlers; electric buzzers; 
telecommunication machines and apparatus; 
electronic machines, apparatus and their parts; 
magnetic cores; resistance wires; electrodes; fire 
boats; fire engines; cigar lighters for automobiles; 
gloves for protection against accidents; dust masks; 
gas masks; welding masks; fireproof garments; 
spectacles; consumer video game programs; weight 
belts (for scuba diving); diving suits; inflatable 
swimming floats; breathing apparatus for scuba 
diving; kick boards (floats) for swimming; regulators 
(for scuba diving); phonograph records; metronomes; 
slide-rules; exposed cinematographic films; exposed 
slide films; slide film mounts; recorded video discs 
and videotapes.

Class: 11 סוג: 11

Electric lamps and other lighting apparatus; 
household electrothermic appliances.

Class: 12 סוג: 12

Ropeways for cargo or freight handling; unloading 
tipplers (for tilting railway freight cars); mine-car 
pushers; mine-car pullers; tractors; non-electric prime 
movers for land vehicles (not including their parts); 
transmissions for land vehicles; parachutes; anti-theft 
alarms for vehicles; wheelchairs; AC motors or DC 
motors for land vehicles (not including their parts); 
vessels and their parts; aircraft and their parts; 
railway rolling stock and their parts; automobiles and 
their parts; two-wheeled motor vehicles, bicycles and 
their parts; baby carriages; rickshaws; sleighs and 
sleds; wheelbarrows; carts; horse drawn carriages; 
bicycle trailers; adhesive rubber patches for repairing 
tubes or tires.

כ"ח סיון תשע"א - 56930/06/2011



 Owners

Name: SHINDENGEN ELECTRIC MANUFACTURING 
CO., LTD.

Address: 2-1, Ohtemachi 2-chome,,Chiyoda-ku, Tokyo 
100-0004, Japan

Identification No.: 71369

(Japan Corporation)

כ"ח סיון תשע"א - 57030/06/2011



Trade Mark No. 233606 מספר סימן

Application Date 12/10/2010 תאריך הגשה

International Trademark No. 0914542 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: The Argen Corporation

Address: 5855 Oberlin Drive, San Diego, CA 92121, 
U.S.A.

Identification No.: 71370

(California, United States CORPORATION)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 5 סוג: 5

Dental alloys.

כ"ח סיון תשע"א - 57130/06/2011



Trade Mark No. 233608 מספר סימן

Application Date 29/09/2010 תאריך הגשה

International Trademark No. 1055116 מספר סימן בינלאומי

Conditions/Disclaimers

The mark is limited to the colours  word Black, blue, 
dark blue, light blue, gray, green and white. as shown 
in the  mark.

 Owners

Name: Philip Morris Brands Sarl

Address: Quai Jeanrenaud 3, CH-2000 Neuchâtel, 
Switzerland

Identification No.: 71372

(Suisse Société anonyme)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 34 סוג: 34

Tobacco, raw or manufactured; tobacco products, 
including cigars, cigarettes, cigarillos, tobacco for roll-
your-own cigarettes, pipe tobacco, chewing tobacco, 
snuff tobacco, kretek; snus; tobacco substitutes (not 
for medical purposes); smokers' articles, including 
cigarette paper and tubes, cigarette filters, tobacco 
tins, cigarette cases and ashtrays, pipes, pocket 
apparatus for rolling cigarettes, lighters; matches.

כ"ח סיון תשע"א - 57230/06/2011



Trade Mark No. 233609 מספר סימן

Application Date 21/09/2010 תאריך הגשה

International Trademark No. 1055091 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: CEVA SANTE ANIMALE

Address: 10 Avenue de La Ballastière, F-33500 
LIBOURNE, France

Identification No.: 71373

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 5 סוג: 5

Veterinary products.

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, 24/08/2010, No. 10 3 761 750 צרפת, 24/08/2010, מספר 750 761 3 10

Class: 5 סוג: 5

כ"ח סיון תשע"א - 57330/06/2011



Trade Mark No. 233610 מספר סימן

Application Date 24/09/2010 תאריך הגשה

International Trademark No. 1054900 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: Pacific Biosciences of California, Inc.

Address: 1380 Willow Road, Menlo Park CA 94025, 
U.S.A.

Identification No.: 71374

(Delaware, United States Corporation)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 1 סוג: 1

Assays and reagents for use in biochemical analysis.

Class: 9 סוג: 9

Analytical array chips; computer software for the 
analysis of biological data; laboratory instruments for 
scientific research, namely optical detectors for 
genetic sequencing and biochemical analysis.

כ"ח סיון תשע"א - 57430/06/2011



Trade Mark No. 233612 מספר סימן

Application Date 22/09/2010 תאריך הגשה

International Trademark No. 1054962 מספר סימן בינלאומי

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 29 סוג: 29

Dairy produce (for food); milk, skimmed milk, butter 
milk, sour milk, edible cream, all especially in liquid, 
condensed, frozen or powder form; milk products (for 
food); UHT milk; milk drinks, mainly of milk or of 
skimmed milk; butter, cheese, yoghurt, whey for food 
(not as a beverage), sour milk products, butter 
preparations, cheese preparations, curds (quark); 
edible oils and fats, including butter oils, milk fat, milk 
semi-fats; milk products as semi-manufactured 
products for the foodstuffs industry; food products 
made substantially from milk, milk products, edible 
oils or edible fats with or without water; dried 
(preserved) milk, as a foodstuff; casein and 
caseinates for food; desserts based on milk, cream, 
yogurt; edible spreads; bread spreads, mainly of a 
mixture of one or more dairy products, especially 
butter, cream, milk, skimmed milk or butter milk, with 
water, optionally with milk proteins; bread spreads 
mainly of cheese, with milk and/or skimmed milk, 
optionally with flavourings.

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, 16/09/2010, No. 
009379652

איחוד האירופי לסימני מסחר, 16/09/2010, מספר 
009379652

Class: 29 סוג: 29

כ"ח סיון תשע"א - 57530/06/2011



Conditions/Disclaimers

The mark is limited to the colours  word Black, white, 
dark green, light green, yellow, cream and gold. as 
shown in the  mark.

 Owners

Name: The Irish Dairy Board Co-operative Limited

Address: Grattan House,,Mount Street Lower, Dublin 2, 
Ireland

Identification No.: 71376

(a Body Corporate organised and existing under the laws 
of Ireland)

כ"ח סיון תשע"א - 57630/06/2011



Trade Mark No. 233613 מספר סימן

Application Date 07/10/2010 תאריך הגשה

International Trademark No. 1054970 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: Senario LLC

Address: 1725 Kilkenny Court, Woodstock, IL 60098, 
U.S.A.

Identification No.: 71377

(Illinois, United States LTD LIABILITY COMPANY)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 28 סוג: 28

Interactive battery operated toy robotic dinosaur.

כ"ח סיון תשע"א - 57730/06/2011



Trade Mark No. 233614 מספר סימן

Application Date 01/09/2010 תאריך הגשה

International Trademark No. 1054999 מספר סימן בינלאומי

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 9 סוג: 9

Speaker phones; recorded computer software for 
teleconferencing; recorded computer software for 
video conferencing; sound and image recording 
apparatus for teleconferencing; servers for 
teleconferencing; video monitors for 
teleconferencing; audio speakers for 
teleconferencing; hard drives for teleconferencing; 
telephone handsets for teleconferencing; cameras for 
teleconferencing; sound and image recording 
apparatus for electronic conferencing; servers for 
electronic conferencing; video monitors for electronic 
conferencing; audio speakers for electronic 
conferencing; hard drives for electronic conferencing; 
telephone handsets for electronic conferencing; 
cameras for electronic conferencing; sound and 
image recording apparatus for videoconferencing; 
servers for videoconferencing; video monitors for 
video conferencing; audio speakers for video 
conferencing; hard drives for video conferencing; 
telephone handsets for video conferencing; cameras 
for videoconferencing; recorded computer software 
for integrating, controlling, enhancing, securing and 
managing video, voice and data communications.

Class: 38 סוג: 38

Audio teleconferencing; network audio and video 
conferencing services; providing facilities and 
equipment for video conferencing; providing 
telephone conferencing services; local and long 
distance transmission of voice, data and graphics by 
means of telephone, telegraphic, cable, and satellite 
transmissions; video teleconferencing; web audio 
and video conferencing services; wireless electronic 
transmission of voice signals, data, facsimiles, 
images and information.

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, 18/06/2010, No. 4520100002620 דרום קוריאה, 18/06/2010, מספר 4520100002620

Class: 9 סוג: 9

Class: 38 סוג: 38

כ"ח סיון תשע"א - 57830/06/2011



 Owners

Name: LG Corp.

Address: 20, Yeouido-dong,,Yeongdeungpo-gu, Seoul, 
150-721, Republic of Korea

Identification No.: 71378

(Republic of Korea Incorporated Company)

כ"ח סיון תשע"א - 57930/06/2011



Trade Mark No. 233615 מספר סימן

Application Date 17/09/2010 תאריך הגשה

International Trademark No. 1055102 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: LVMH Swiss Manufactures SA

Address: rue Louis-Joseph-Chevrolet 6a, CH-2300 La 
Chaux-de-Fonds, Switzerland

Identification No.: 71379

(Suisse Société anonyme)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 14 סוג: 14

Precious metals and their alloys and goods made of 
these materials or coated therewith, jewelry, precious 
stones, timepieces and chronometric instruments and 
their parts, movements for timepieces and 
chronometric instruments and their parts.

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, 20/03/2010, No. 600364 שוויץ, 20/03/2010, מספר 600364

Class: 14 סוג: 14

כ"ח סיון תשע"א - 58030/06/2011



Trade Mark No. 233617 מספר סימן

Application Date 21/09/2010 תאריך הגשה

International Trademark No. 1055110 מספר סימן בינלאומי

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 16 סוג: 16

Printed matter; bookbinding material; stationery; 
photographs; instructional or teaching material 
(except apparatus); boxes of cardboard or paper; 
paper; cardboard; artists' materials; office requisites 
(except furniture); posters; albums; cards; books, 
newspapers; prospectuses; pamphlets; calendars; 
writing instruments; graphic prints; drawing 
instruments; bags and sachets (envelopes, pouches) 
of paper or plastic for packaging.

Class: 29 סוג: 29

Meat, fish, fish-based cooked dishes; 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; fats 
for food; butter, charcuterie; salted meats; 
crustaceans (not live); canned meat or fish; cheese; 
milk beverages, milk predominating.

Class: 30 סוג: 30

Sushi; coffee, tea, cocoa, sugar, rice, tapioca, sago, 
artificial coffee; flours and cereal preparations, bread, 
pastry and confectionery, edible ices; honey; golden 
syrup; yeast; baking powder; salt, mustard, vinegar, 
sauces (condiments); spices, ices for refreshment; 
sandwiches, pizzas; pancakes; biscuits, cookies, 
cakes; rusks; confectionery; chocolate; cocoa, coffee, 
chocolate or tea-based beverages.

Class: 32 סוג: 32

Non-alcoholic beverages, beer; mineral and aerated 
waters; fruit drinks and fruit juices; syrups and other 
preparations for making beverages; lemonades; fruit 
nectars; soda water; non-alcoholic aperitifs.

כ"ח סיון תשע"א - 58130/06/2011



 Owners

Name: MP EQUITY

Address: Avenue Charles de Gaulle, 129, F-92200 
Neuilly sur Seine, France

Identification No.: 71381

(FRANCE Société par actions simplifiée)

Class: 43 סוג: 43

Services for providing food and drink; bar services; 
food and drink catering.

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, 02/04/2010, No. 
009002494

איחוד האירופי לסימני מסחר, 02/04/2010, מספר 
009002494

Class: 16 סוג: 16

Class: 29 סוג: 29

Class: 30 סוג: 30

Class: 32 סוג: 32

Class: 43 סוג: 43

כ"ח סיון תשע"א - 58230/06/2011



Trade Mark No. 233618 מספר סימן

Application Date 04/10/2010 תאריך הגשה

International Trademark No. 1055140 מספר סימן בינלאומי

Conditions/Disclaimers

The mark is limited to the colours  word Red, green, 
yellow. as shown in the  mark.

 Owners

Name: Société des Produits Nestlé S.A.

Address: CH-1800 Vevey, Switzerland

Identification No.: 71360

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 29 סוג: 29

Vegetables and potatoes (preserved, dried or 
cooked), fruit (preserved, dried or cooked), 
mushrooms (preserved, dried or cooked); meat, 
poultry, game, fish and seafood, all these goods in 
the form of extracts, soups, jellies, spreads, 
preserves, cooked, deep-frozen or dehydrated 
dishes; jams; eggs; preserved soya beans for human 
consumption; edible oils and fats; protein 
preparations for human consumption; sausages; 
charcuterie, peanut butter; soups, concentrated 
soups, preparation for making soups, soup, broth, 
also in the form of cubes, tablets or powder, broth 
concentrates, preparations for making broth, 
consommés.

Class: 30 סוג: 30

Flours, cereal preparations, bread, yeast, pastries; 
biscuits, cakes, cookies, wafers, caramels, puddings; 
rice, pasta, noodles; rice, flour or cereal-based 
foodstuffs, also in the form of cooked dishes; pizzas, 
sandwiches; oven-ready preparations of farinaceous 
paste and cake pastry; powdered mix for cakes; 
sauces, soya sauce; ketchup; products for flavoring 
or seasoning foodstuffs; edible spices, condiments, 
salad dressings, mayonnaise; mustard; vinegar.

כ"ח סיון תשע"א - 58330/06/2011



Trade Mark No. 233620 מספר סימן

Application Date 07/10/2010 תאריך הגשה

International Trademark No. 1055261 מספר סימן בינלאומי

Conditions/Disclaimers

The mark is limited to the colours  word Black, white, 
red. as shown in the  mark.

 Owners

Name: Nimco Schoenbedrijven B.V.

Address: Oude Kleefsebaan 119, NL-6572 AK BERG EN 
DAL, Netherlands

Identification No.: 71383

(The Netherlands Besloten Vennootschap)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 10 סוג: 10

Orthopedic footwear.

Class: 25 סוג: 25

Footwear.

כ"ח סיון תשע"א - 58430/06/2011



Trade Mark No. 233621 מספר סימן

Application Date 28/09/2010 תאריך הגשה

International Trademark No. 1055357 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: Becton, Dickinson and Company

Address: 1 Becton Drive, MC 090, Franklin Lakes, NJ 
07417, U.S.A.

Identification No.: 71363

(New Jersey, United States CORPORATION)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 9 סוג: 9

Laboratory apparatus, namely, flow cytometer for 
scientific or research use.

כ"ח סיון תשע"א - 58530/06/2011



Trade Mark No. 233624 מספר סימן

Application Date 06/09/2010 תאריך הגשה

International Trademark No. 0775461 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: Opel Eisenach GmbH

Address: Adam-Opel-Strasse 100, 99817 Eisenach, 
Germany

Identification No.: 71385

(Germany limited liability company)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 12 סוג: 12

Motor vehicles and their parts.

כ"ח סיון תשע"א - 58630/06/2011



Trade Mark No. 233625 מספר סימן

Application Date 11/10/2010 תאריך הגשה

International Trademark No. 0785190 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: Burberry Limited

Address: Horseferry House,,Horseferry Road, London 
SW1P 2AW, United Kingdom

Identification No.: 71309

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 9 סוג: 9

Sunglasses, combined sunglasses and goggles, 
goggles, spectacles, optical glasses, fitted frames 
and lenses for the aforesaid goods; cases and 
holders for the aforesaid goods; parts and fittings for 
all the aforesaid goods; cases and holders for 
portable computers and mobile telephones.

Class: 14 סוג: 14

Watches, clocks and parts and fittings for all the 
aforesaid goods, wrist watches and straps and 
bracelets therefor and pocket watches, jewellery, 
imitation jewellery, tie-pins and cuff links; articles 
included in this class made of precious metals or 
coated therewith.

כ"ח סיון תשע"א - 58730/06/2011



Trade Mark No. 233626 מספר סימן

Application Date 15/10/2010 תאריך הגשה

International Trademark No. 0870220 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: Sun World International, LLC

Address: 16350 Driver Road, Bakersfield, CA 93308, 
U.S.A.

Identification No.: 71386

(Delaware, United States LTD LIABILITY COMPANY)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 31 סוג: 31

Fresh grapes.

כ"ח סיון תשע"א - 58830/06/2011



Trade Mark No. 233627 מספר סימן

Application Date 27/09/2010 תאריך הגשה

International Trademark No. 0895347 מספר סימן בינלאומי

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 7 סוג: 7

Metalworking machines and tools; mining machines 
and apparatus; construction machines and 
apparatus; loading-unloading machines and 
apparatus; fishing machines and apparatus; chemical 
processing machines and apparatus; textile 
machines and apparatus; food or beverage 
processing machines and apparatus; lumbering, 
woodworking or veneer or plywood making machines 
and apparatus; pulp making, paper making or paper-
working machines and apparatus; printing or 
bookbinding machines and apparatus; sewing 
machines; agricultural machines and implements; 
shoe making machines; leather tanning machines; 
tobacco processing machines; glassware 
manufacturing machines and apparatus; painting 
machines and apparatus; packaging or wrapping 
machines and apparatus; power-operated potters' 
wheels; plastic processing machines and apparatus; 
semiconductor manufacturing machines and 
systems; machines and apparatus for manufacturing 
rubber goods; stone working machines and 
apparatus; non-electric prime movers (not for land 
vehicles); pneumatic or hydraulic machines and 
instruments; adhesive tape dispensing machines; 
automatic stamping machines; dishwashing 
machines, electric wax-polishing machines, washing 
machines, vacuum cleaners, electric food blenders; 
mechanical lifting apparatus for moving and parking 
cars; vehicle washing installations; power sprayers 
for disinfecting, insecticides and deodorants (not for 
agricultural purposes); transmissions for machines; 
lawnmowers; electrically operated curtain drawing 
devices; waste compacting machines and apparatus; 
waste crushing machines; starters for motors and 
engines; AC motors and DC motors (not including 
those for land vehicles but including parts for any AC 
motors and DC motors); AC generators; DC 
generators; dynamo brushes; gas or plasma-
operated metal cutting machines.

כ"ח סיון תשע"א - 58930/06/2011



Class: 9 סוג: 9

Electric arc welding apparatus; electric arc cutting 
apparatus; electric welding apparatus; ozonisers; 
electrolysers; egg-candlers; cash registers; coin 
counting or sorting machines; electric signboards for 
displaying target figures, current outputs or the like; 
photocopying machines; manually operated 
computing apparatus; plotters; time and date 
stamping machines; time clocks; punched card office 
machines; voting machines; invoicing machines; 
postage stamp checking apparatus; vending 
machines; gasoline pumps for service stations; coin-
operated gates for car parking facilities; life-saving 
apparatus and equipment; fire extinguishers; fire 
hose nozzles; sprinkler systems for fire protection; 
fire alarms; gas alarms; anti-theft warning apparatus; 
protective helmets; railway signals; vehicle 
breakdown warning triangles; luminous or 
mechanical road signs; electric door openers; vehicle 
drive training simulators; sports training simulators; 
laboratory apparatus and instruments; photographic 
machines and apparatus; cinematographic machines 
and apparatus; optical apparatus and instruments; 
measuring or testing machines and instruments; 
power distribution or control machines and 
apparatus; rotary converters; phase modulators; 
batteries and cells; electric and magnetic meters and 
testers; electric wires and cables; electric flat irons; 
electric hair-curlers; electric buzzers; 
telecommunication machines and apparatus; 
electronic machines, apparatus and their parts; 
magnetic cores; resistance wires; electrodes; fire 
boats; fire engines; cigar lighters for automobiles; 
gloves for protection against accidents; dust masks; 
gas masks; welding masks; fireproof garments; 
spectacles; consumer video game programs; weight 
belts (for scuba diving); diving suits; inflatable 
swimming floats; breathing apparatus for scuba 
diving; kick boards (floats) for swimming; regulators 
(for scuba diving); phonograph records; metronomes; 
slide-rules; exposed cinematographic films; exposed 
slide films; slide film mounts; recorded video discs 
and videotapes.

Class: 11 סוג: 11

Electric lamps and other lighting apparatus; 
household electrothermic appliances.

Class: 12 סוג: 12

Ropeways for cargo or freight handling; unloading 
tipplers (for tilting railway freight cars); mine-car 
pushers; mine-car pullers; tractors; non-electric prime 
movers for land vehicles (not including their parts); 
transmissions for land vehicles; parachutes; anti-theft 
alarms for vehicles; wheelchairs; AC motors or DC 
motors for land vehicles (not including their parts); 
vessels and their parts; aircraft and their parts; 
railway rolling stock and their parts; automobiles and 
their parts; two-wheeled motor vehicles, bicycles and 
their parts; baby carriages; rickshaws; sleighs and 
sleds; wheelbarrows; carts; horse drawn carriages; 
bicycle trailers; adhesive rubber patches for repairing 
tubes or tires.

כ"ח סיון תשע"א - 59030/06/2011



 Owners

Name: SHINDENGEN ELECTRIC MANUFACTURING 
CO., LTD.

Address: 2-1, Ohtemachi 2-chome,,Chiyoda-ku, Tokyo 
100-0004, Japan

Identification No.: 71369

(Japan Corporation)

כ"ח סיון תשע"א - 59130/06/2011



Trade Mark No. 233628 מספר סימן

Application Date 05/10/2010 תאריך הגשה

International Trademark No. 1002012 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: COFREN S.R.L.

Address: Via Pianodardine snc, I-83100 AVELLINO, Italy

Identification No.: 71387

(Italy limited liability company)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 12 סוג: 12

Brakes for vehicles; brake shoes and brake linings for 
vehicles; friction material and brake linings for railway 
purposes.

כ"ח סיון תשע"א - 59230/06/2011



NEUTRAPEARLS

Trade Mark No. 233629 מספר סימן

Application Date 11/11/2010 תאריך הגשה

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

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.

 Owners

Name: The Procter & Gamble Company

Address: One Procter & Gamble Plaza, Cincinnati, Ohio, 
45202, U.S.A.

Identification No.: 462

(Ohio 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: 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"ח סיון תשע"א - 59330/06/2011



אופרת סבון
Trade Mark No. 233631 מספר סימן

Application Date 10/11/2010 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: Shontal Starenbera, Amar שם: שונטל שטונבוג עמו 

Address: hayrden 41, Rehovot, Israel כתובת : רח' הורדן 41, רחובות, ישראל

Identification No.: 057525651מספר זיהוי: 057525651

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 3 סוג: 3

Cosmetices; soap; body cream; body oils; included in 
class 3.

קוסמטיקה; סבונים, קרמים לגוף, שמני גוף; הנכללים כולם 
בסוג 3.   

כ"ח סיון תשע"א - 59430/06/2011



IXCATAPULT

Trade Mark No. 233632 מספר סימן

Application Date 11/11/2010 תאריך הגשה

 Owners

Name: IXIA

Address: 26601 W. Agoura Road, Calabasas, California, 
91302, U.S.A.

Identification No.: 801685

A California 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

Computer hardware and software for testing 
networks; benchmark software for wireless protocols; 
all included in Class 9.

חמרת ותכנת מחשב לרשתות בדיקה; תכנה לבחינת ביצועים 
לפרוטוקולים אלחוטיים; הכל כלול בסוג 9.                             

                                    

כ"ח סיון תשע"א - 59530/06/2011



Trade Mark No. 233633 מספר סימן

Application Date 11/11/2010 תאריך הגשה

 Owners

Name: THE LEADING HOTELS OF THE WORLD, LTD.

Address: 99 Park Avenue, New York, New York 10016-
1601, U.S.A.

Identification No.: 801686

Incorporated in the State of New York

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: 16 סוג: 16

Printed matter relating to hotels, restaurants, hotel 
reservations and reviews of hotels; Hotel guides and 
trade publications; Magazines, newsletters, 
catalogues, directories, stationery, writing articles, 
writing paper; all included in Class 16.

חומר מודפס הקשור לבתי מלון, מסעדות, הזמנות לבתי מלון, 
וסקירות של בתי מלון; מדריכי מלונות ופרסומי מסחר; כתבי 

עת, עיתונים, קטלוגים, מדריכים, נייר מכתבים, כלי כתיבה, נייר 
כתיבה, הכל כלול בסוג 16.                                                 

                                                            

Class: 35 סוג: 35

Advertising and marketing services for hotels; 
Consulting and management services in the field of 
hotels and travel; Advertising for others on the 
internet; Administration of a consumer loyalty 
program to promote hotel and restaurant services of 
others; all included in Class 35.

שירותי פרסום ושיווק לבתי מלון; שירותי ייעוץ וניהול בתחום 
בתי מלון ונסיעות; פרסום באינטרנט לאחרים; הנהלת תכנית 
נאמנות לקוחות לקידום שירותי לינה והסעדה של אחרים; הכל 
כלול בסוג 35.                                                                 
                                                                                    

                                                        

Class: 43 סוג: 43

Hotel reservation services; Hotel, restaurant and 
convention services; Making reservations and 
bookings for others; Providing reviews of hotels; all 
included in Class 43.

שירותי הזמנה לבתי מלון; שירותי לינה, הסעדה וכינוס; עשיית 
הזמנות ושמירת מקומות לאחרים; אספקת סקירות של בתי 

מלון; הכל כלול בסוג 43.                                                   
                                

כ"ח סיון תשע"א - 59630/06/2011



Trade Mark No. 233634 מספר סימן

Application Date 11/11/2010 תאריך הגשה

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

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.

 Owners

Name: MARCHON EYEWEAR, INC.

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

Identification No.: 37434

(New York 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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 9 סוג: 9

Eyeglasses, sunglasses, eyeglass and sunglass 
frames, cases for eyeglasses and sunglasses, clip-on 
sunglasses, eyeglass chains and reading 
eyeglasses; all included in class 9.

משקפי ראיה, משקפי שמש, מסגרות למשקפי ראיה ולמשקפי 
שמש, נרתיקים למשקפי ראיה ולמשקפי שמש, משקפי שמש 
נצמדות, שרשראות למשקפי ראיה ומשקפי קריאה; 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., 11/10/2010, No. 85149684 ארה"ב, 11/10/2010, מספר 85149684

Class: 9 סוג: 9

כ"ח סיון תשע"א - 59730/06/2011



Trade Mark No. 233636 מספר סימן

Application Date 11/11/2010 תאריך הגשה

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

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

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

האנגלי.

 Owners

Name: Iberia Lineas Aereas Sociedad Anonima 
Operadora

Address: Madrid, Spain

Identification No.: 10428

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

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; 
stationary; 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 כלולים 
בסוגים אחרים; דברי דפוס; חומרים לכריכת ספרים; צילומים; 
צרכי כתיבה; דבקים לנייר או לשימוש ביתי; חומרים לאמנים; 
מכחולים; מכונות כתיבה ומוצרי משרד (למעט רהיטים); חומרי 

לימוד והוראה (למעט מכשירים); חומרי פלסטיק לאריזה 
(שאינם כלולים בסוגים אחרים); אותיות דפוס; גלופות; כולם 

הכלולים בסוג 16.                                                             
                                                                                    
                                                                                    

                        

Class: 38 סוג: 38

Telecommunications ; all included in class 38       38 תקשורת רחק (טלקומוניקציה) ; הנכללים כולם בסוג

Class: 39 סוג: 39

Transport; packaging and storage of goods; travel 
arrangements. All included in Class 39.

שירותי הובלות; אריזה ואחסון טובין; סידורי נסיעות; כולם 
הכלולים בסוג 39.                                     

כ"ח סיון תשע"א - 59830/06/2011



ALEGRA

Trade Mark No. 233637 מספר סימן

Application Date 11/11/2010 תאריך הגשה

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

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.

 Owners

Name: ALEGRA Societa cooperativa agricola

Address: Via Emilia Ovest 101, Modena (MO), I-41100, 
Italy

Identification No.: 801684

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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 31 סוג: 31

Fresh fruits and vegetables; all included in class 31 פירות וירקות טריים; כולם הכלולים בסוג 31                         
  

כ"ח סיון תשע"א - 59930/06/2011



GLV 

Trade Mark No. 233650 מספר סימן

Application Date 10/11/2010 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: Gulliver Tourism Ltd. שם: גוליבר תיירות בע"מ

Address: רחוב החרושת 30, אור יהודה, 60375, ישראל כתובת : רחוב החרושת 30, אור יהודה, 60375, ישראל

Identification No.: 513063404מספר זיהוי: 513063404

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Naschitz, Brandes & Co., Advs.

Address: 5 Tuval Street, Tel Aviv, 67897, Israel

שם: נשיץ, ברנדס ושות', עו"ד

כתובת : רחוב תובל 5, תל אביב, 67897, ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 39 סוג: 39

Travel arrangement; sales of package tours, flight 
tickets, ski packages and tourism services in israel 
and abroad via internet or in any other manner; 
included in class 39.

ארגון נסיעות; מכירת חבילות נופש, כרטיסי טיסה, חבילות סקי 
ושירותי תיירות בארץ ובחו"ל באמצעות האינטרנט ובכל דרך 
אחרת; הנכללים כולם בסוג 39.                                           

                              

כ"ח סיון תשע"א - 60030/06/2011



DANOMETRIN 

דנומטרין
Trade Mark No. 233652 מספר סימן

Application Date 11/11/2010 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: Bio-Pro Medical Ltd שם: ביו פרומדיקל בע"מ

Address: Moshav Yaad 41, Moshav Yaad Misgad, 20155, 
Israel

כתובת : מושב יעד 41, מושב יעד משגב, 20155, ישראל

Identification No.: 513986844מספר זיהוי: 513986844

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: 5 סוג: 5

Medical preparations, medicines and food 
preparations for vaginal tretment; included in class 5.

תכשירים רפואיים, תרופות ותוספי מזון לטיפול ואגינלי; 
הנכללים כולם בסוג 5.                                                 

כ"ח סיון תשע"א - 60130/06/2011



Trade Mark No. 233710 מספר סימן

Application Date 18/11/2010 תאריך הגשה

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

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.

 Owners

Name: SHARP KABUSHIKI KAISHA also trading as 
SHARP CORPORATION

Address: Osaka-shi, Osaka-fu, Japan

Identification No.: 2349

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: 9 סוג: 9

Television receivers, liquid crystal television 
receivers, DVD recorders,
DVD players, optical disc recorders, optical disc 
players, liquid crystal
display panels, liquid crystal display modules, liquid 
crystal display
monitors, mobile-phones, electronic dictionaries, 
digital book readers,
personal digital assistants, digital photo frames, 
digital still cameras,
video cameras, liquid crystal display projectors, 
apparatus for recording,
transmitting or reproduction of sound or images; all 
included in class 9.

 ,DVD מקלטי טלויזיה, מקלטי טלויזיה קריסטל נוזלי, מקליטי
נגני DVD, מקליטי דיסק אופטי, נגני דיסק אופטי, פנלי תצוגה 
קריסטל נוזלי, מודולי תצוגה קריסטל נוזלי, צגי תצוגה קריסטל 
נוזלי, טלפונים ניידים, מילונים אלקטרוניים, קוראי ספרים 

דיגיטליים, עזרים דיגיטליים אישיים, מסגרות תמונה דיגיטלית, 
מצלמות סטילס, מצלמות וידאו, מקרני תצוגה קריסטל נוזלי, 
התקנים להקלטה, שידור או שיעתוק של קול או דמויות; 

הנכללים כולם בסוג 9.                                                       
                                                                                    
                                                                                    

    

Class: 28 סוג: 28

Hand-held games with liquid crystal displays; all 
included in class 28.

משחקים מוחזקים ביד עם צגי קריסטל נוזלי; הנכללים כולם 
בסוג 28.                     

כ"ח סיון תשע"א - 60230/06/2011



Trade Mark No. 233714 מספר סימן

Application Date 24/09/2010 תאריך הגשה

International Trademark No. 1055833 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: Ulrich Jüstrich Holding AG

Address: Unterdorf, CH-9428 Walzenhausen, Switzerland

Identification No.: 71393

(Suisse (Switzerland) Société anonyme (Corporation))

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 3 סוג: 3

Bleaching preparations and other substances for 
laundry use; cleaning, polishing, scouring and 
abrasive preparations; soap; perfumery; essential 
oils, cosmetics, hair lotions; dentifrices.

Class: 5 סוג: 5

Sanitary products for medical purposes; dietetic 
substances adapted for medical use, food for babies; 
disinfectants.

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, 01/04/2010, No. 600192 שוויץ, 01/04/2010, מספר 600192

Class: 3 סוג: 3

Class: 5 סוג: 5

כ"ח סיון תשע"א - 60330/06/2011



Trade Mark No. 233718 מספר סימן

Application Date 30/09/2010 תאריך הגשה

International Trademark No. 1055587 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: TechnoMarine SA, Succursale Luxembourg

Address: 43 Boulevard du Prince Henri, L-1724 
Luxembourg, Luxembourg

Identification No.: 71396

(Luxembourg Société anonyme)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 14 סוג: 14

Precious metals and their alloys, jewelry, precious 
stones, timepieces and chronometric instruments, 
watches, watch straps; wristwatches; watch chains; 
watch cases.

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, 15/06/2010, No. 602431 שוויץ, 15/06/2010, מספר 602431

Class: 14 סוג: 14

כ"ח סיון תשע"א - 60430/06/2011



Trade Mark No. 233720 מספר סימן

Application Date 30/09/2010 תאריך הגשה

International Trademark No. 1055588 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: TechnoMarine SA, Succursale Luxembourg

Address: 43 Boulevard du Prince Henri, L-1724 
Luxembourg, Luxembourg

Identification No.: 71396

(Luxembourg Société anonyme)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 14 סוג: 14

Precious metals and their alloys, jewelry, precious 
stones, timepieces and chronometric instruments, 
watches, watch straps; wristwatches; watch chains; 
watch cases.

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, 15/06/2010, No. 602432 שוויץ, 15/06/2010, מספר 602432

Class: 14 סוג: 14

כ"ח סיון תשע"א - 60530/06/2011



Trade Mark No. 233722 מספר סימן

Application Date 17/09/2010 תאריך הגשה

International Trademark No. 1055774 מספר סימן בינלאומי

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 9 סוג: 9

Electric accumulators; antennas; monitoring 
apparatus, electric; sound recording apparatus; 
sound transmitting apparatus; galvanic batteries; 
camcorders; video cassettes; video telephones; video 
screens; photographic viewfinders; dictating 
machines; sound recording discs; magnetic disks; 
optical discs; coaxial cables; fibre optic cables; 
electric cables; electronic pens [visual display units]; 
video game cartridges; encoded cards, magnetic; 
computer keyboards; electronic agendas; mouse 
pads; magnetic encoders; compact discs [read-only 
memory]; compact discs [audio-video]; computers; 
notebook computers; magnetic tapes; videotapes; 
mouse [data processing equipment]; diaphragms 
[acoustics]; microprocessors; microphones; modems; 
monitors [computer hardware]; headphones; sound 
recording carriers; magnetic data media; optical data 
media; electronic pocket translators; transmitters 
[telecommunication]; transmitters of electronic 
signals; plates for batteries; compact disc players; 
cassette players; sound recording strips; teaching 
apparatus; distance recording apparatus; satellite 
navigational apparatus; audio and video receivers; 
printers for use with computers; computer software, 
recorded; computer game programs; computer 
programs [downloadable software]; record players; 
processors [central processing units]; electronic 
publications, downloadable; control panels 
[electricity]; radios; vehicle radios; scanners [data 
processing equipment]; integrated circuit cards 
[smart cards]; audiovisual teaching apparatus; 
personal stereos; word processors; television 
apparatus; portable telephones; transistors 
[electronic]; amplifiers; video recorders; sound 
reproduction apparatus; tape recorders; data 
processing apparatus; chargers for electric batteries; 
computer peripheral devices; acoustic couplers; anti-
theft warning apparatus; alarms; readers [data 
processing equipment]; photocopiers [photographic, 
electrostatic, thermic]; bar code readers; flat irons, 
electric; optical lamps; signal lanterns; cameras 
[photography]; projection screens; galvanic cells; 
navigation apparatus for vehicles [on board 
computers]; apparatus for navigation; car navigation 
computers; electronic navigational and positioning 
apparatus and instruments; navigation apparatus for 
vehicles [on board computers]; navigation apparatus 
for vehicles in the nature of on-board computers; 
navigation computers for cars; navigational 
apparatus for automobiles.

כ"ח סיון תשע"א - 60630/06/2011



Conditions/Disclaimers

The mark is limited to the colours  word Black and 
white. as shown in the  mark.

 Owners

Name: FERVIAN TECHNOLOGIES LIMITED

Address: Michail Georgiou 70, Atheniou, CY-7600 
Larnaca, Cyprus

Identification No.: 71398

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, 15/06/2010, No. 
009175721

איחוד האירופי לסימני מסחר, 15/06/2010, מספר 
009175721

Class: 9 סוג: 9

כ"ח סיון תשע"א - 60730/06/2011



Trade Mark No. 233725 מספר סימן

Application Date 14/10/2010 תאריך הגשה

International Trademark No. 1056074 מספר סימן בינלאומי

Conditions/Disclaimers

The mark is limited to the colours  word Black, 
orange, yellow, red, brown and pink. as shown in the  
mark.

 Owners

Name: IPSEN PHARMA S.A.S.

Address: 65 quai Georges Gorse, F-92650 BOULOGNE 
BILLANCOURT Cedex, France

Identification No.: 71400

(FRANCE SOCIETE PAR ACTIONS SIMPLIFIEE)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 42 סוג: 42

Conducting medical, pharmaceutical and scientific 
study programs, conducting clinical studies and 
analyses, scientific, medical and pharmaceutical 
research.

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, 26/07/2010, No. 
009310848

איחוד האירופי לסימני מסחר, 26/07/2010, מספר 
009310848

Class: 42 סוג: 42

כ"ח סיון תשע"א - 60830/06/2011



Trade Mark No. 233726 מספר סימן

Application Date 14/09/2010 תאריך הגשה

International Trademark No. 0758206 מספר סימן בינלאומי

Conditions/Disclaimers

The mark is limited to the colours  word Blue, black, 
white, red. as shown in the  mark.

 Owners

Name: PROFI-TECH GmbH

Address: Kimmelgässle 1-3, 73333 Gingen, Germany

Identification No.: 71401

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 4 סוג: 4

Lubricants and fuels.

כ"ח סיון תשע"א - 60930/06/2011



Trade Mark No. 233730 מספר סימן

Application Date 05/10/2010 תאריך הגשה

International Trademark No. 0879247 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: S.I.TEX S.P.A.

Address: Viale Sarca, 223, I-20126 MILANO, Italy

Identification No.: 71405

(ITALIE Société par actions)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 35 סוג: 35

Services of trade fairs.

כ"ח סיון תשע"א - 61030/06/2011



Trade Mark No. 233731 מספר סימן

Application Date 21/10/2010 תאריך הגשה

International Trademark No. 0910853 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: Farmers' Rice Cooperative

Address: 425 Market Street, San Francisco, CA, 94105-
2482, U.S.A.

Identification No.: 71406

(California, United States CORPORATION)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 30 סוג: 30

Rice.

כ"ח סיון תשע"א - 61130/06/2011



Trade Mark No. 233734 מספר סימן

Application Date 22/10/2010 תאריך הגשה

International Trademark No. 1056007 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: Apple Inc.

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

Identification No.: 71318

(California, United States Corporation)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 9 סוג: 9

Computers; computer software; handheld mobile 
digital electronic devices used as a telephone, 
handheld computer, audio and video player, camera, 
video camera, personal digital assistant, electronic 
organizer, and electronic notepad, and used to 
access the Internet, electronic mail, and other digital 
data; cameras; headphones; stereo speakers; audio 
speakers; video cameras; accessories, parts, fittings, 
and testing apparatus for all of the aforesaid goods.

Class: 38 סוג: 38

Communication and telecommunication services.

Class: 42 סוג: 42

Application service provider (ASP) services featuring 
computer software; computer programming; 
information relating to computer hardware or 
software provided on-line from a global computer 
network or the Internet; information, advisory and 
consultancy services relating to all the aforesaid.

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, 29/04/2010, No. 42180 טרינידד וטובגו, 29/04/2010, מספר 42180

Class: 9 סוג: 9

Class: 38 סוג: 38

Class: 42 סוג: 42

כ"ח סיון תשע"א - 61230/06/2011



Trade Mark No. 233735 מספר סימן

Application Date 08/10/2010 תאריך הגשה

International Trademark No. 0980457 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: LECHNER S.P.A.

Address: Via Nazionale, 106/108, I-15061 ARQUATA 
SCRIVIA (ALESSANDRIA), Italy

Identification No.: 71409

(Italy joint stock company)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 1 סוג: 1

Adhesive and glue industrial in particular for the 
building and the naval field.

כ"ח סיון תשע"א - 61330/06/2011



Trade Mark No. 233737 מספר סימן

Application Date 21/10/2010 תאריך הגשה

International Trademark No. 0957738 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: Farmers' Rice Cooperative

Address: 425 Market Street, San Francisco, CA, 94105-
2482, U.S.A.

Identification No.: 71406

(California, United States CORPORATION)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 30 סוג: 30

Rice.

כ"ח סיון תשע"א - 61430/06/2011



Trade Mark No. 233738 מספר סימן

Application Date 29/09/2010 תאריך הגשה

International Trademark No. 1019942 מספר סימן בינלאומי

Conditions/Disclaimers

The mark is limited to the colours  word Blue, light 
blue, dark blue, white, black and grey. as shown in 
the  mark.

 Owners

Name: Philip Morris Brands Sarl

Address: Quai Jeanrenaud 3, CH-2000 Neuchâtel, 
Switzerland

Identification No.: 71410

(Suisse Société Anonyme)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 34 סוג: 34

Raw or manufactured tobacco; tobacco products, 
including cigars, cigarettes, cigarillos, hand-rolling 
tobacco, pipe tobacco, chewing tobacco, snuff, 
kretek; snus tobacco; tobacco substitutes (for non-
medical use); smokers' articles, including cigarette 
paper and tubes, cigarette filters, tobacco boxes, 
cigarette cases and smokers' ashtrays, tobacco 
pipes, pocket machines for rolling cigarettes, 
smokers' lighters; matches.

כ"ח סיון תשע"א - 61530/06/2011



Trade Mark No. 233739 מספר סימן

Application Date 14/10/2010 תאריך הגשה

International Trademark No. 1022752 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: EMAILVISION

Address: 42-46 rue Mederic, F-92110 CLICHY, France

Identification No.: 71411

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 9 סוג: 9

Computer software regarding marketing of electronic 
mail.

Class: 35 סוג: 35

Data-processing and management regarding 
marketing of electronic mail; advertising using 
electronic mail; management and updating of data 
bases regarding marketing of electronic mail.

Class: 38 סוג: 38

Communication services regarding electronic mail via 
computer; transmission of data, messages and 
images via computer networks, all regarding 
marketing of electronic mail.

Class: 42 סוג: 42

Program development for processing information 
regarding marketing of electronic mail; database 
development regarding marketing of electronic mail; 
provision of web sites regarding marketing of 
electronic mail.

כ"ח סיון תשע"א - 61630/06/2011



Trade Mark No. 233743 מספר סימן

Application Date 07/10/2010 תאריך הגשה

International Trademark No. 1055613 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: ENSINGER GmbH

Address: Rudolf-Diesel-Str. 8, 71154 Nufringen, Germany

Identification No.: 71414

(GERMANY limited liability company)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 17 סוג: 17

Goods made of plastic materials (semi-finished 
products), including foils, plates, blocks, rods, pipes, 
hollow bars, sectional bars.

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, 15/04/2010, No. 
009029406

איחוד האירופי לסימני מסחר, 15/04/2010, מספר 
009029406

Class: 17 סוג: 17

כ"ח סיון תשע"א - 61730/06/2011



Trade Mark No. 233745 מספר סימן

Application Date 22/10/2010 תאריך הגשה

International Trademark No. 1001064 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: Stanley Gibbons Limited

Address: 399 Strand, London WC2R 0LX, United 
Kingdom

Identification No.: 71415

(England & Wales, United Kingdom Limited Liability 
Company)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 16 סוג: 16

Philatelic stationery; albums and accessories; printed 
publications; books; magazines; stamps and 
banknotes; colour guides, colour keys; mounts, 
labels and storage or display containers for stamps, 
coins, banknotes, postcards and other paper 
collectables; photographs and photographic albums; 
printed matter; publications; catalogues; albums; 
pictures; letters; documents; autographed printed 
matter, publications, catalogues, albums, pictures, 
photographs, letters and documents.

Class: 35 סוג: 35

Auction services; provision of advice to collectors or 
investors, or potential collectors or investors, relating 
to the selection, purchase, sale of collectables, 
including stamps, coins and banknotes; retail 
services relating to the sale of philatelic, numismatic 
and other collectables; provision of information, data 
and transactional facilities relating to collecting and 
collectibles via a website; provision of data relating to 
stamps, coins, memorabilia and other collectables via 
wide area communication networks; operation of on-
line sale and exchange services for collectors; shop, 
mail order and electronic shopping retail services 
connected with printed matter, publications, 
catalogues, albums, pictures, photographs, letters, 
documents, autographed printed matter, autographed 
publications, autographed catalogues, autographed 
albums, autographed pictures, autographed 
photographs, autographed letters, autographed 
documents, film props, theatrical props, television 
props, autographed film props, autographed 
theatrical props, autographed television props, 
memorabilia, autographed memorabilia, memorabilia 
in the form of clothing, footwear and headgear, 
autographed memorabilia in the form of clothing, 
footwear and headgear.

כ"ח סיון תשע"א - 61830/06/2011



Trade Mark No. 233746 מספר סימן

Application Date 29/09/2010 תאריך הגשה

International Trademark No. 1056009 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: Apple Inc.

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

Identification No.: 71318

(California, United States Corporation)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 9 סוג: 9

Computer software development tools; computer 
software for creating and transmitting 
advertisements.

Class: 35 סוג: 35

Advertising, marketing, and promotion services; 
advertising and marketing consultation; providing 
business and commercial information over computer 
networks and global communication networks; 
business services, namely, dissemination of 
advertising for others via computer networks and 
global communication networks.

Class: 42 סוג: 42

Application service provider (ASP) services featuring 
computer software development tools and computer 
software for creating and transmitting 
advertisements; information, advisory and 
consultancy services relating to all the aforesaid.

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)

Jamaica, 29/03/2010, No. 55369 ג'מאייקה, 29/03/2010, מספר 55369

Class: 9 סוג: 9

Class: 35 סוג: 35

Class: 42 סוג: 42

כ"ח סיון תשע"א - 61930/06/2011



Trade Mark No. 233747 מספר סימן

Application Date 16/09/2010 תאריך הגשה

International Trademark No. 0998879 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: AVIAGEN INC

Address: 5015 Bradford Drive, Huntsville, AL, U.S.A.

Identification No.: 71416

(a company incorporated under the laws of Delaware, 
USA)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 31 סוג: 31

Live poultry, live game, live chickens, turkeys and 
chicks; live poultry, chickens and turkeys for breeding 
and growing; live hatching eggs; animals feeds.

כ"ח סיון תשע"א - 62030/06/2011



Trade Mark No. 233748 מספר סימן

Application Date 11/10/2010 תאריך הגשה

International Trademark No. 0939783 מספר סימן בינלאומי

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 9 סוג: 9

Scientific (other than medical), photographic, 
cinematographic and teaching apparatus and 
instruments; apparatus for recording, transmitting 
and reproducing sound or images; electronic, optical, 
magnetic information and/or data media (texts, 
sound, still or animated images) regardless of the 
recording (digital or analogue), consultation or 
transmission mode; magnetic tape cassettes, video 
and laser cassettes; recording discs; videotapes; 
computer diskettes; videodiscs; optical discs; optical 
compact discs; interactive compact discs; recorded 
computer programs and software, software and 
software packages regardless of the medium; 
interactive software, software for converting audio or 
video files from one format to another; software for 
transferring audio and video files from one device to 
another; digital virtual discs (DVDs); equipment for 
processing and accessing information and data; 
computers and laptop computers; computer 
peripheral devices; electronic cards and expansion 
cards for microcomputers; magnetic pens, magneto-
optical pens, electronic pens; software for uploading 
and downloading music, videos, ring tones, images, 
logos and press articles and all types of digital data.

כ"ח סיון תשע"א - 62130/06/2011



 Owners

Name: AVANQUEST SOFTWARE

Address: 89 boulevard National, F-92250 LA GARENNE-
COLOMBES, France

Identification No.: 71403

(FRANCE société anonyme)

Class: 38 סוג: 38

Telecommunications; communications by computer 
terminals; communications via all means of 
telecomputing; communications by fibre optic 
networks; transmission and distribution of multimedia 
programs (computer editing of texts and/or still or 
animated images, and/or musical sounds or not, for 
interactive or other use); electronic mail services; 
information transmission via computer 
communications; message sending; communication 
via cable and via satellite; computer-aided 
transmission of images and messages, transmission 
of information stored in a data bank; transmission of 
data, sound, images and text via and on the Internet; 
correspondence exchange services including 
correspondence exchange services via computers or 
via telephony and telecommunications apparatus and 
instruments and on the Internet and/or Web; 
provision of online access; transmission of 
information via computer networks online; services 
for providing and transmitting music, ring tones, 
images, press articles and videos by downloading 
and all types of digital data especially to portable 
telephones and all player-recorders for music, 
images, texts, videos and multimedia data; uploading 
and downloading of music, ring tones, images and 
videos especially to portable telephones and all 
player-recorders of music, images, texts, videos and 
multimedia data; leasing access time to a computer 
database server centre; downloading music, ring 
tones, logos, photographs, videos, press articles from 
an Internet site or from any other source and 
intended for any multimedia device, especially for 
use on player-recorders for music, images, texts, 
videos and multimedia data.

Class: 42 סוג: 42

Design, development and updating of software for 
computers, for portable computers, for personal 
digital assistants (PDAs) or for telephony and 
telecommunications apparatus and instruments and 
all player-recorders for music, images, texts, videos 
and multimedia data; design, development and 
updating of Internet and/or Web sites and for 
commercial or advertising sites; database 
reconstruction, all these services applied to 
communication sectors and especially to mobile 
communication and by any medium, especially the 
Internet, telephone and portable telephone, computer 
and portable computer, personal assistant 
(computer), television, satellite and all player-
recorders for music, images, texts, videos and 
multimedia data.

כ"ח סיון תשע"א - 62230/06/2011



Trade Mark No. 233749 מספר סימן

Application Date 11/10/2010 תאריך הגשה

International Trademark No. 0976818 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: TOSHIBA LIGHTING & TECHNOLOGY 
CORPORATION

Address: 1-201-1, Funakoshi-cho,,Yokosuka-shi, 
Kanagawa, Japan

Identification No.: 71417

(Japan Corporation)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 11 סוג: 11

Electric lamps; LED lamps; lighting fixtures and 
lighting installations; lighting fittings and lighting 
installations fitted with LED lights; parts for the 
aforesaid goods, not included in other classes.

כ"ח סיון תשע"א - 62330/06/2011



Trade Mark No. 233751 מספר סימן

Application Date 24/09/2010 תאריך הגשה

International Trademark No. 1055691 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: COTE OUEST DIFFUSION

Address: 5 rue Cyrano de Bergerac, F-75018 PARIS, 
France

Identification No.: 71418

(SAS FRANCE)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 14 סוג: 14

Jewelry; jewelry products, precious stones; 
timepieces and chronometric instruments; precious 
metals and their alloys; coins; works of art of 
precious metal; jewelry cases; boxes of precious 
metal; watch cases, bands, chains, springs or 
glasses; key rings (trinkets or fobs); statues or 
figurines (statuettes) of precious metal; cases or 
presentation cases for timepieces; medals.

Class: 18 סוג: 18

Leather and imitations of leather; animal skins; trunks 
and suitcases; umbrellas, parasols and walking 
sticks; whips, harness and saddlery; wallets; purses; 
handbags, backpacks, wheeled bags; bags for 
climbers, bags for campers, traveling bags, beach 
bags, school bags; unfitted vanity cases; collars or 
covers for animals; shopping nets or bags; bags or 
small bags (envelopes, pouches) of leather for 
packaging.

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, 22/09/2010, No. 103768438 צרפת, 22/09/2010, מספר 103768438

Class: 14 סוג: 14

Class: 18 סוג: 18

כ"ח סיון תשע"א - 62430/06/2011



SALVACYL 

Trade Mark No. 233753 מספר סימן

Application Date 18/11/2010 תאריך הגשה

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

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.

 Owners

Name: DEBIOPHARM S.A.

Address: Lausanne, Switzerland

Identification No.: 41407

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: 5 סוג: 5

gonadotropin releasing hormone (GnRH) agonist 
analogue (triptorelin) for the treatment of sexual 
deviations in adult men; all included in class 05.

  (GnRH) אנלוג של אגוניסט של הורמון משחרר גונדוטרופין
(טריפטורלין) לטיפול בסטיות מיניות אצל גברים בוגרים; 
הנכללים כולם בסוג 5                                               

כ"ח סיון תשע"א - 62530/06/2011



TA FINANCES

ת"א פיננסים
Trade Mark No. 233756 מספר סימן

Application Date 18/11/2010 תאריך הגשה

Certification Mark (Section 14) סימן מאשר (סעיף 14)

Ownersבעלים

Name: THE TEL-AVIV STOCK EXCHANGE LTD. שם: הבורסה לניירות ערך בתל אביב בע"מ

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

Identification No.: 520020033מספר זיהוי: 520020033

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: 36 סוג: 36

Financial instruments, trust funds, saving programs 
and consulting services in respect thereof; included 
in Class 36.

מכשירים פיננסיים, קרנות נאמנות, תוכניות חסכון וייעוץ באשר 
לכל אחד מאלה; הנכללים בסוג 36.                                     

                      

כ"ח סיון תשע"א - 62630/06/2011



G05

Trade Mark No. 233758 מספר סימן

Application Date 18/11/2010 תאריך הגשה

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

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.

 Owners

Name: BASF SE

Address: Carl-Bosch-Strasse 38, Ludwigshafen am 
Rhein, Germany

Identification No.: 67585

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: 1 סוג: 1

Chemicals used in industry, in particular antifreeze, 
not including catalysts or catalyst carriers; all 
included in class 1.

כימיקלים לשימוש בתעשייה, במיוחד חומר נגד קפיאה, לא 
כולל זרזים או נשאי זרזים; הנכללים כולם בסוג 1.                   

                                    

כ"ח סיון תשע"א - 62730/06/2011



Trade Mark No. 233759 מספר סימן

Application Date 18/11/2010 תאריך הגשה

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

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.

 Owners

Name: Alcon, Inc.

Address: Bosch 69, CH-6331 Hunenberg, Switzerland

Identification No.: 45186

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

Ophthalmic medical and surgical equipment and 
apparatus; all included in class 10.

ציוד ומכשירים רפואיים וכירורגיים אופתלמיים; הנכללים כולם 
בסוג 10.                                   

כ"ח סיון תשע"א - 62830/06/2011



TA PHARMA

ת"א פרמה
Trade Mark No. 233762 מספר סימן

Application Date 18/11/2010 תאריך הגשה

Certification Mark (Section 14) סימן מאשר (סעיף 14)

Ownersבעלים

Name: THE TEL-AVIV STOCK EXCHANGE LTD. שם: הבורסה לניירות ערך בתל אביב בע"מ

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

Identification No.: 520020033מספר זיהוי: 520020033

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: 36 סוג: 36

Financial instruments, trust funds, saving programs 
and consulting services in respect thereof; included 
in Class 36.

מכשירים פיננסיים, קרנות נאמנות, תוכניות חסכון וייעוץ באשר 
לכל אחד מאלה; הנכללים בסוג 36.                                     

                      

כ"ח סיון תשע"א - 62930/06/2011



TA CP

ת"א מוצרי צריכה
Trade Mark No. 233764 מספר סימן

Application Date 18/11/2010 תאריך הגשה

Certification Mark (Section 14) סימן מאשר (סעיף 14)

Ownersבעלים

Name: THE TEL-AVIV STOCK EXCHANGE LTD. שם: הבורסה לניירות ערך בתל אביב בע"מ

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

Identification No.: 520020033מספר זיהוי: 520020033

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: 36 סוג: 36

Financial instruments, trust funds, saving programs 
and consulting services in respect thereof; included 
in Class 36.

מכשירים פיננסיים, קרנות נאמנות, תוכניות חסכון וייעוץ באשר 
לכל אחד מאלה; הנכללים בסוג 36.                                     

                      

כ"ח סיון תשע"א - 63030/06/2011



TA CLEANTECH

ת"א קלינטק
Trade Mark No. 233765 מספר סימן

Application Date 18/11/2010 תאריך הגשה

Certification Mark (Section 14) סימן מאשר (סעיף 14)

Ownersבעלים

Name: THE TEL-AVIV STOCK EXCHANGE LTD. שם: הבורסה לניירות ערך בתל אביב בע"מ

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

Identification No.: 520020033מספר זיהוי: 520020033

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: 36 סוג: 36

Financial instruments, trust funds, saving programs 
and consulting services in respect thereof; included 
in Class 36.

מכשירים פיננסיים, קרנות נאמנות, תוכניות חסכון וייעוץ באשר 
לכל אחד מאלה; הנכללים בסוג 36.                                     

                      

כ"ח סיון תשע"א - 63130/06/2011



TA BIOTECH

ת"א ביוטק
Trade Mark No. 233770 מספר סימן

Application Date 18/11/2010 תאריך הגשה

Certification Mark (Section 14) סימן מאשר (סעיף 14)

Ownersבעלים

Name: THE TEL-AVIV STOCK EXCHANGE LTD. שם: הבורסה לניירות ערך בתל אביב בע"מ

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

Identification No.: 520020033מספר זיהוי: 520020033

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: 36 סוג: 36

Financial instruments, trust funds, saving programs 
and consulting services in respect thereof; included 
in Class 36.

מכשירים פיננסיים, קרנות נאמנות, תוכניות חסכון וייעוץ באשר 
לכל אחד מאלה; הנכללים בסוג 36.                                     

                      

כ"ח סיון תשע"א - 63230/06/2011



TA YETER

ת"א יתר
Trade Mark No. 233772 מספר סימן

Application Date 18/11/2010 תאריך הגשה

Certification Mark (Section 14) סימן מאשר (סעיף 14)

Ownersבעלים

Name: THE TEL-AVIV STOCK EXCHANGE LTD. שם: הבורסה לניירות ערך בתל אביב בע"מ

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

Identification No.: 520020033מספר זיהוי: 520020033

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: 36 סוג: 36

Financial instruments, trust funds, saving programs 
and consulting services in respect thereof; included 
in Class 36.

מכשירים פיננסיים, קרנות נאמנות, תוכניות חסכון וייעוץ באשר 
לכל אחד מאלה; הנכללים בסוג 36.                                     

                      

כ"ח סיון תשע"א - 63330/06/2011



TA MAKAM

ת"א מקמ
Trade Mark No. 233774 מספר סימן

Application Date 18/11/2010 תאריך הגשה

Certification Mark (Section 14) סימן מאשר (סעיף 14)

Ownersבעלים

Name: THE TEL-AVIV STOCK EXCHANGE LTD. שם: הבורסה לניירות ערך בתל אביב בע"מ

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

Identification No.: 520020033מספר זיהוי: 520020033

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: 36 סוג: 36

Financial instruments, trust funds, saving programs 
and consulting services in respect thereof; included 
in Class 36.

מכשירים פיננסיים, קרנות נאמנות, תוכניות חסכון וייעוץ באשר 
לכל אחד מאלה; הנכללים בסוג 36.                                     

                      

כ"ח סיון תשע"א - 63430/06/2011



CAPTAIN AMERICA

Trade Mark No. 233777 מספר סימן

Application Date 18/11/2010 תאריך הגשה

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 9 סוג: 9

Pre-Recorded Dvds, Cds, Video Tapes, And Laser 
Disks Featuring Music And/Or Live Action Programs 
Or Motion Pictures Or Animated Cartoons; 
Sunglasses; Video Game Cartridges; Video Game 
Discs; Video Game Software; Interactive Video 
Game Programs; Interactive Multimedia Computer 
Game Program; Interactive Video Games Of Virtual 
Reality Comprised Of Computer Hardware And 
Software; Computer Game Programs; Computer 
Game Software; Computer Game Cartridges; 
Computer Game Discs; Bicycle Helmets; All Included 
In Class 9.

תקליטורי DVD מוקלטים מראש, CDS, קלטות וידאו 
ותקליטורי לייזר המציגים מוזיקה ו/או תוכניות פעולה או סרטים 
או סרטונים מונפשים; משקפי שמש; מחסניות משחקי וידאו; 
תקליטורי משחקי וידאו; תוכנת משחקי וידאו; תוכניות משחק 
וידאו אינטראקטיביות; תוכניות משחקי מחשב מולטימדיה 
אינטראקטיביות; משחקי וידאו אינטראקטיביים של מציאות 
מדומה המורכבים מחומרת ותוכנת מחשב; תוכניות משחקי 
מחשב; תוכנת משחקי מחשב; מחסניות משחקי מחשב; 

תקליטורי משחקי מחשב; קסדות לאופניים; הנכללים כולם בסוג 
                                                                                 .9

                              

Class: 16 סוג: 16

Printed matter and paper goods, namely comic books 
and comic magazines and stories in illustrated form; 
children's books, children’s activity books, coloring 
books, sticker books; stickers; bumper stickers; 
posters; trading cards; collector albums for trading 
cards; art supplies, namely crayons, markers, colored 
pencils, arts and craft paint kits, paint brushes, pre-
printed sheets or posters for coloring or painting; 
slates for writing and drawing; chalk and chalkboards 
for home use; decals and heat transfers; school 
supplies, namely pens, pencils, erasers, pencil 
cases, pencil sharpeners, drawing rulers, paper 
staplers, paperweights, notebooks, folders, ring 
binders, spiral notepads, book covers and 
bookmarks; paper door knob hangers; stationery, 
writing paper, envelopes, note cards, greeting cards, 
postcards, notepads, memo pads; appointment 
books; calendars; printed patterns for costumes; 
paper party goods namely gift wrapping paper, paper 
doilies, crepe Paper, Printed Paper Invitations, Paper 
Cake Decorations, Paper Napkins, Paper Place 
Mats, Paper Party Hats, Decorative paper 
centerpieces and paper tablecloths; All included in 
class 16.

חומרים מודפסים וטובין העשויים מנייר, שהם ספרי קומיקס 
וירחוני קומיקס וסיפורים מאוירים; ספרי ילדים; ספרי פעילות 
לילדים, ספרי צביעה; ספרי מדבקות; מדבקות; מדבקות פגוש; 
פוסטרים; קלפי החלפה; אלבומי אספנים עבור קלפי החלפה; 

חומרי אומנות, שהם עפרונות ציור, עטי סימון, עפרונות 
צבעוניים, מערכות צבע לאומנות ויצירה, מברשות צבע, גליונות 
או פוסטרים מודפסים מראש לצביעה או ציור; לוחות לכתיבה 
וציור; גיר ולוחות גיר לשימוש ביתי; מדבקות שקופות ומעבירי 
חום; ציוד לביה"ס, שהוא עטים, עפרונות, מחקים, מארזי 
עפרונות, מחדדי עפרונות, סרגלים לשרטוט, מהדקי נייר, 
משקולות נייר, מחברות, תיקיות, סיכות נייר, מחברות 

ספיראלה, כיסויי ספרים וסימניות; קולבי ידיות דלת מנייר; כלי 
כתיבה, נייר כתיבה, מעטפות, כרטיסים, כרטיסי ברכה, גלויות, 
פנקסים, לוחות תזכירים; יומני פגישות; לוחות שנה; דפוסים 
מודפסים עבור תחפושות, טובין למסיבות מנייר שהם נייר 
עטיפת מתנות, מפיות קטנות מנייר, נייר קרפ, הזמנות 

מודפסות מנייר, קישוטי עוגה מנייר, מפיות מנייר, מפיות שולחן 
מנייר, כובעי מסיבה מנייר, קישוטים מרכזיים מקושטים מנייר 
ומפות מנייר; הנכללים כולם בסוג 16.                                   
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    

                      

Class: 25 סוג: 25

Clothing, namely, t-shirts, sweat shirts, shirts, shorts,  
sweat pants, slacks, overalls, vests, jackets, coats, 
rainwear, underwear, sleepwear, robes, swimwear, 
hats, caps, visors, scarves, headbands, ties, socks, 
shoes, boots, sneakers, beach shoes, sandals, 
gloves, suspenders, belts, halloween costumes and 
masquerade costumes; all included in class 25.         
              

ביגוד, שהוא, חולצות טי, חולצות טרנינג, חולצות, מכנסיים 
קצרים, מכנסי טרנינג, מכנסיים, סרבלים,  אפודים, מקטורנים, 
מעילים, לבוש לגשם, תחתונים, פיג'מות, חלוקים, לבוש רחצה, 
כובעים, כובעי מצחייה, מגני שמש, צעיפים, סרטי מצח, עניבות, 

גרביים, נעלים, מגפיים, נעלי ספורט,  נעלי חוף, סנדלים, 
כפפות, כתפות, חגורות, תחפושות ליל כל הקדושים ותחפושות 

לנשפי מסכות; הנכללים כולם בסוג 25.

כ"ח סיון תשע"א - 63530/06/2011



Class: 28 סוג: 28

Toy action figures and accessories therefor, 
mechanical action toys; playsets for use with toy 
action figures; battery operated action toys;  radio 
controlled toy vehicles; toy vehicles;  playsets for 
make-believe play battle or adventure activities; 
plush toys; soft sculpture toys; dolls; doll accessories; 
bean bag dolls; stuffed toy animals; bendable toys; 
puppets; balloons; water squirting toys; inflatable 
toys; target games; chess sets; board games; card 
games; playing cards; jigsaw puzzles; kites; yo-yos; 
flying discs; game tables; toy weapons; toy watches; 
role playing games; toy model hobbycraft kits; hand 
held unit for playing video games; coin-operated 
video games; arcade games; pinball games; pinball-
type games; rubber balls; inflatable swimming pools 
[play articles]; roller skates; in-line skates; 
skateboards; elbow pads for athletic use; knee pads 
for athletic use; jump ropes; snow boards; snow 
sleds for recreational use; surf fins; swim fins; 
surfboards; swim boards for recreational use; 
christmas tree ornaments [except confectionery or 
illumination articles]; all included in class 28.

צעצועי בובות פעולה ואביזריהם, צעצועי פעולה מכאנית;  
מערכות משחק לשימוש עם צעצועי בובות פעולה; צעצועי 
פעולה המופעלים באמצעות סוללות; רכבי צעצוע המופעלים 
באמצעות רדיו; רכבי צעצוע; מערכות משחק לקרבות משחק 
דמיוניים או פעילויות הרפתקה; צעצועי לבד; צעצועי פיסול רך; 
בובות; אביזרי בובות; בובות ממולאות; בובות חיות ממולאות; 

צעצועים הניתנים לעיקום; בובות יד; בלונים; צעצועים 
להשפרצת מים; צעצועים מתנפחים; צעצועי מטרה; מערכות 
שחמט; משחקי לוח; משחקי קלפים; קלפי משחק; פאזלים 

להרכבה; עפיפונים; יו-יו; דיסקיות מעופפות; שולחנות משחק; 
נשקי צעצוע; שעוני צעצוע; משחקי תפקידים; ערכות תחביב 

יצירת מודלים לצעצוע; יחידה נישאת ביד למשחק וידאו; משחקי 
וידאו המופעלים בידי מטבעות; משחקי וידאו; משחקי כדור 

ויתדות; משחקים מסוג כדור ויתדות; כדורי גומי; ברכות שחייה 
מתנפחות (פריטי משחק); גלגיליות; גלגיליות להב; גלגשות; 
מגני מרפקים לשימוש אתלטי; מגני ברכיים לשימוש אתלטי; 
חבלי קפיצה; קרשי החלקה על שלג; מזחלות שלג לשימוש 
בידורי; סנפירי גלישה; סנפירי שחייה; גלשנים; גלשני שחיה 
לשימוש בידורי; קישוטי עץ חג המולד (שאינם כוללים פריטי 
ממתקים או תאורה); הנכללים כולם בסוג 28.                       
                                                                                    

                                            

כ"ח סיון תשע"א - 63630/06/2011



Class: 41 סוג: 41

Electronic publishing services, namely, digital 
publication of comic books, comic magazines and 
graphic novels featuring fictional action adventure 
stories and characters; production, distribution, and 
rental of motion picture films; production and 
distribution of television and radio programs; 
production and rental of sound and video recordings; 
entertainment services, namely, multimedia 
production of entertainment shows and interactive 
programs for distribution via television, cable, 
satellite, audio and video media, cartridges, computer 
discs and digital means; entertainment services, 
namely, multimedia production of entertainment, 
news, and information via communication and 
computer networks; entertainment services in the 
nature of the provision of continuing programs 
featuring animated cartoons and/or live action 
adventure transmitted via wireless communication 
devices, namely cell phones, tablets, computers, and 
wireless handhelds; entertainment services in the 
field of film and television, namely, creation, 
production and distribution of computer generated 
images for motion picture films, animated movies, 
videos, animated videos, television programs; 
animation production services; providing television 
and motion picture audio and visual special effects 
animation services for film, video and television; 
entertainment services, namely, an on-going series 
of television programs featuring animated cartoons 
and/or live action adventure; television programming 
featuring exhibition of films and video tapes; movie 
theatre services, namely, the exhibition of films and 
video tapes in theatres; entertainment services, 
namely, live performance theatrical exhibitions 
featuring costumed characters; providing on-line 
interactive computer game software over an 
electronic network that may be accessed network-
wide by network users; providing online computer 
games; providing websites in the field of 
entertainment relating to comic books, motion picture 
films, animated television programs and video 
games; providing news and information in the field of 
entertainment relating to comic books, motion picture 
films, animated television programs and video games 
over an electronic network; amusement park and 
theme park services; educational services, namely 
developing, arranging and conducting educational 
seminars and programs in the field of comic books; 
all included in class 41.

שירותי פרסום אלקטרוניים, שהם, פרסום דיגיטלי של חוברות 
קומיקס, ירחוני קומיקס ורומנים גרפיים המציגים סיפורי 

הרפתקאות פעולה ודמויות בדיוניות; הפקה, הפצה והשכרה 
של סרטי פעולה; הפקה והפצה של תוכניות טלוויזיה ורדיו; 
הפקה והשכרה של הקלטות צליל ווידאו; שירותי בידור, שהם 
הפקת מולטימדיה של תוכניות בידור ותוכניות אינטראקטיביות 
להפצה באמצעות טלוויזיה, כבלים, לווין, אודיו ומדיית וידאו, 
מחסניות, תקליטורי מחשב ואמצעים דיגיטליים; שירותי בידור, 
שהם, הפקת מולטימדיה של בידור, חדשות ומידע באמצעות 
רשתות תקשורת ומחשבים; שירותי בידור בדמות אספקת 

תוכניות מתמשכות המציגות סרטונים מונפשים ו/או הרפתקאות 
פעולה חיות המשודרים באמצעות התקני תקשורת אלחוטיים, 
שהם טלפונים סלולאריים, טבלטים, מחשבים, ומכשירים 
אלחוטיים הנישאים ביד; שירותי בידור בתחום הסרטים 

והטלוויזיה, שהם, יצירת, הפקת והפצת דמויות הנוצרות בידי 
מחשב עבור סרטי פעולה חיה, סרטי אנימציה, סרטי וידאו, 

סרטי וידאו מונפשים, תוכניות טלוויזיה; שירותי הפקת אנימציה; 
אספקת שירותי אנימציה של דמות, צליל, ואפקטים ויזואליים 
מיוחדים לסרטים, לווידיאו ולטלוויזיה; שירותי בידור, שהם, 
סדרה מתמשכת של תוכניות טלוויזיה המציגות דמויות 

מונפשות ו/או  הרפתקאות פעולה חיות; שידור טלוויזיוני המכיל 
הצגת סרטים וקלטות וידאו; שירותי אולמות קולנוע, שהם, 
הצגת סרטים וקלטות וידאו באולמות; שירותי בידור, שהם, 
הצגות תיאטרוניות של ביצועים חיים בהשתתפות דמויות 

מחופשות; אספקת תוכנת משחק מחשב אינטראקטיבי מקוון 
דרך רשת אלקטרונית הניתנת לגישה לאורך הרשת בידי 
משתמשי הרשת; אספקת משחקי מחשב מקוונים; אספקת 
אתרי רשת בתחום הבידור הקשורים לספרי קומיקס, סרטי 
קולנוע, תוכניות טלוויזיה מונפשות ומשחקי וידאו; אספקת 
חדשות ומידע בתחום הבידור המתקשרים לספרי קומיקס, 

סרטי קולנוע, תוכניות טלוויזיה מונפשות ומשחקי וידאו ברשת 
אלקטרונית; שירותי גני שעשועים  ופארקי שעשועים; שירותים 
חינוכיים, שהם פיתוח, ארגון וביצוע סמינרים ותוכניות חינוכיים 
בתחום ספרי הקומיקס; הנכללים כולם בסוג 41.                     
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    

                                                                            

כ"ח סיון תשע"א - 63730/06/2011



Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

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.

 Owners

Name: MVL Rights LLC

Address: Rosecrans Avenue 1600, Manhattan Beach, 
CALIFORNIA, 90266, U.S.A.

Identification No.: 65251

(Delaware Limited Liability Company)

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

כ"ח סיון תשע"א - 63830/06/2011



CAPTAIN AMERICA: THE FIRST SUPERHERO

קפטן אמריקה - גיבור העל הראשון
Trade Mark No. 233779 מספר סימן

Application Date 18/11/2010 תאריך הגשה

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 9 סוג: 9

Pre-Recorded Dvds, Cds, Video Tapes, And Laser 
Disks Featuring Music And/Or Live Action Programs 
Or Motion Pictures Or Animated Cartoons; 
Sunglasses; Video Game Cartridges; Video Game 
Discs; Video Game Software; Interactive Video 
Game Programs; Interactive Multimedia Computer 
Game Program; Interactive Video Games Of Virtual 
Reality Comprised Of Computer Hardware And 
Software; Computer Game Programs; Computer 
Game Software; Computer Game Cartridges; 
Computer Game Discs; Bicycle Helmets; All Included 
In Class 9.

תקליטורי DVD מוקלטים מראש, CDS, קלטות וידאו 
ותקליטורי לייזר המציגים מוזיקה ו/או תוכניות פעולה או סרטים 
או סרטונים מונפשים; משקפי שמש; מחסניות משחקי וידאו; 
תקליטורי משחקי וידאו; תוכנת משחקי וידאו; תוכניות משחק 
וידאו אינטראקטיביות; תוכניות משחקי מחשב מולטימדיה 
אינטראקטיביות; משחקי וידאו אינטראקטיביים של מציאות 
מדומה המורכבים מחומרת ותוכנת מחשב; תוכניות משחקי 
מחשב; תוכנת משחקי מחשב; מחסניות משחקי מחשב; 

תקליטורי משחקי מחשב; קסדות לאופניים; הנכללים כולם בסוג 
                                                                                 .9

                              

Class: 16 סוג: 16

Printed matter and paper goods, namely comic books 
and comic magazines and stories in illustrated form; 
children's books, children’s activity books, coloring 
books, sticker books; stickers; bumper stickers; 
posters; trading cards; collector albums for trading 
cards; art supplies, namely crayons, markers, colored 
pencils, arts and craft paint kits, paint brushes, pre-
printed sheets or posters for coloring or painting; 
slates for writing and drawing; chalk and chalkboards 
for home use; decals and heat transfers; school 
supplies, namely pens, pencils, erasers, pencil 
cases, pencil sharpeners, drawing rulers, paper 
staplers, paperweights, notebooks, folders, ring 
binders, spiral notepads, book covers and 
bookmarks; paper door knob hangers; stationery, 
writing paper, envelopes, note cards, greeting cards, 
postcards, notepads, memo pads; appointment 
books; calendars; printed patterns for costumes; 
paper party goods namely gift wrapping paper, paper 
doilies, crepe Paper, Printed Paper Invitations, Paper 
Cake Decorations, Paper Napkins, Paper Place 
Mats, Paper Party Hats, Decorative paper 
centerpieces and paper tablecloths; All included in 
class 16.

חומרים מודפסים וטובין העשויים מנייר, שהם ספרי קומיקס 
וירחוני קומיקס וסיפורים מאוירים; ספרי ילדים; ספרי פעילות 
לילדים, ספרי צביעה; ספרי מדבקות; מדבקות; מדבקות פגוש; 
פוסטרים; קלפי החלפה; אלבומי אספנים עבור קלפי החלפה; 

חומרי אומנות, שהם עפרונות ציור, עטי סימון, עפרונות 
צבעוניים, מערכות צבע לאומנות ויצירה, מברשות צבע, גליונות 
או פוסטרים מודפסים מראש לצביעה או ציור; לוחות לכתיבה 
וציור; גיר ולוחות גיר לשימוש ביתי; מדבקות שקופות ומעבירי 
חום; ציוד לביה"ס, שהוא עטים, עפרונות, מחקים, מארזי 
עפרונות, מחדדי עפרונות, סרגלים לשרטוט, מהדקי נייר, 
משקולות נייר, מחברות, תיקיות, סיכות נייר, מחברות 

ספיראלה, כיסויי ספרים וסימניות; קולבי ידיות דלת מנייר; כלי 
כתיבה, נייר כתיבה, מעטפות, כרטיסים, כרטיסי ברכה, גלויות, 
פנקסים, לוחות תזכירים; יומני פגישות; לוחות שנה; דפוסים 
מודפסים עבור תחפושות, טובין למסיבות מנייר שהם נייר 
עטיפת מתנות, מפיות קטנות מנייר, נייר קרפ, הזמנות 

מודפסות מנייר, קישוטי עוגה מנייר, מפיות מנייר, מפיות שולחן 
מנייר, כובעי מסיבה מנייר, קישוטים מרכזיים מקושטים מנייר 
ומפות מנייר; הנכללים כולם בסוג 16.                                   
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    

                      

Class: 25 סוג: 25

Clothing, namely, t-shirts, sweat shirts, shirts, shorts,  
sweat pants, slacks, overalls, vests, jackets, coats, 
rainwear, underwear, sleepwear, robes, swimwear, 
hats, caps, visors, scarves, headbands, ties, socks, 
shoes, boots, sneakers, beach shoes, sandals, 
gloves, suspenders, belts, halloween costumes and 
masquerade costumes; all included in class 25.         
              

ביגוד, שהוא, חולצות טי, חולצות טרנינג, חולצות, מכנסיים 
קצרים, מכנסי טרנינג, מכנסיים, סרבלים,  אפודים, מקטורנים, 
מעילים, לבוש לגשם, תחתונים, פיג'מות, חלוקים, לבוש רחצה, 
כובעים, כובעי מצחייה, מגני שמש, צעיפים, סרטי מצח, עניבות, 

גרביים, נעלים, מגפיים, נעלי ספורט,  נעלי חוף, סנדלים, 
כפפות, כתפות, חגורות, תחפושות ליל כל הקדושים ותחפושות 

לנשפי מסכות; הנכללים כולם בסוג 25.

כ"ח סיון תשע"א - 63930/06/2011



Class: 28 סוג: 28

Toy action figures and accessories therefor, 
mechanical action toys; playsets for use with toy 
action figures; battery operated action toys;  radio 
controlled toy vehicles; toy vehicles;  playsets for 
make-believe play battle or adventure activities; 
plush toys; soft sculpture toys; dolls; doll accessories; 
bean bag dolls; stuffed toy animals; bendable toys; 
puppets; balloons; water squirting toys; inflatable 
toys; target games; chess sets; board games; card 
games; playing cards; jigsaw puzzles; kites; yo-yos; 
flying discs; game tables; toy weapons; toy watches; 
role playing games; toy model hobbycraft kits; hand 
held unit for playing video games; coin-operated 
video games; arcade games; pinball games; pinball-
type games; rubber balls; inflatable swimming pools 
[play articles]; roller skates; in-line skates; 
skateboards; elbow pads for athletic use; knee pads 
for athletic use; jump ropes; snow boards; snow 
sleds for recreational use; surf fins; swim fins; 
surfboards; swim boards for recreational use; 
christmas tree ornaments [except confectionery or 
illumination articles]; all included in class 28.

צעצועי בובות פעולה ואביזריהם, צעצועי פעולה מכאנית;  
מערכות משחק לשימוש עם צעצועי בובות פעולה; צעצועי 
פעולה המופעלים באמצעות סוללות; רכבי צעצוע המופעלים 
באמצעות רדיו; רכבי צעצוע; מערכות משחק לקרבות משחק 
דמיוניים או פעילויות הרפתקה; צעצועי לבד; צעצועי פיסול רך; 
בובות; אביזרי בובות; בובות ממולאות; בובות חיות ממולאות; 

צעצועים הניתנים לעיקום; בובות יד; בלונים; צעצועים 
להשפרצת מים; צעצועים מתנפחים; צעצועי מטרה; מערכות 
שחמט; משחקי לוח; משחקי קלפים; קלפי משחק; פאזלים 

להרכבה; עפיפונים; יו-יו; דיסקיות מעופפות; שולחנות משחק; 
נשקי צעצוע; שעוני צעצוע; משחקי תפקידים; ערכות תחביב 

יצירת מודלים לצעצוע; יחידה נישאת ביד למשחק וידאו; משחקי 
וידאו המופעלים בידי מטבעות; משחקי וידאו; משחקי כדור 

ויתדות; משחקים מסוג כדור ויתדות; כדורי גומי; ברכות שחייה 
מתנפחות (פריטי משחק); גלגיליות; גלגיליות להב; גלגשות; 
מגני מרפקים לשימוש אתלטי; מגני ברכיים לשימוש אתלטי; 
חבלי קפיצה; קרשי החלקה על שלג; מזחלות שלג לשימוש 
בידורי; סנפירי גלישה; סנפירי שחייה; גלשנים; גלשני שחיה 
לשימוש בידורי; קישוטי עץ חג המולד (שאינם כוללם פריטי 

ממתקים או תאורה); הנכללים כולם בסוג 28.                       
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Class: 41 סוג: 41

Electronic publishing services, namely, digital 
publication of comic books, comic magazines and 
graphic novels featuring fictional action adventure 
stories and characters; production, distribution, and 
rental of motion picture films; production and 
distribution of television and radio programs; 
production and rental of sound and video recordings; 
entertainment services, namely, multimedia 
production of entertainment shows and interactive 
programs for distribution via television, cable, 
satellite, audio and video media, cartridges, computer 
discs and digital means; entertainment services, 
namely, multimedia production of entertainment, 
news, and information via communication and 
computer networks; entertainment services in the 
nature of the provision of continuing programs 
featuring animated cartoons and/or live action 
adventure transmitted via wireless communication 
devices, namely cell phones, tablets, computers, and 
wireless handhelds; entertainment services in the 
field of film and television, namely, creation, 
production and distribution of computer generated 
images for motion picture films, animated movies, 
videos, animated videos, television programs; 
animation production services; providing television 
and motion picture audio and visual special effects 
animation services for film, video and television; 
entertainment services, namely, an on-going series 
of television programs featuring animated cartoons 
and/or live action adventure; television programming 
featuring exhibition of films and video tapes; movie 
theatre services, namely, the exhibition of films and 
video tapes in theatres; entertainment services, 
namely, live performance theatrical exhibitions 
featuring costumed characters; providing on-line 
interactive computer game software over an 
electronic network that may be accessed network-
wide by network users; providing online computer 
games; providing websites in the field of 
entertainment relating to comic books, motion picture 
films, animated television programs and video 
games; providing news and information in the field of 
entertainment relating to comic books, motion picture 
films, animated television programs and video games 
over an electronic network; amusement park and 
theme park services; educational services, namely 
developing, arranging and conducting educational 
seminars and programs in the field of comic books; 
all included in class 41.
.

שירותי פרסום אלקטרוניים, שהם, פרסום דיגיטלי של חוברות 
קומיקס, ירחוני קומיקס ורומנים גרפיים המציגים סיפורי 

הרפתקאות פעולה ודמויות בדיוניות; הפקה, הפצה והשכרה 
של סרטי פעולה; הפקה והפצה של תוכניות טלוויזיה ורדיו; 
הפקה והשכרה של הקלטות צליל ווידאו; שירותי בידור, שהם 
הפקת מולטימדיה של תוכניות בידור ותוכניות אינטראקטיביות 
להפצה באמצעות טלוויזיה, כבלים, לווין, אודיו ומדיית וידאו, 
מחסניות, תקליטורי מחשב ואמצעים דיגיטליים; שירותי בידור, 
שהם, הפקת מולטימדיה של בידור, חדשות ומידע באמצעות 
רשתות תקשורת ומחשבים; שירותי בידור בדמות אספקת 

תוכניות מתמשכות המציגות סרטונים מונפשים ו/או הרפתקאות 
פעולה חיות המשודרים באמצעות התקני תקשורת אלחוטיים, 
שהם טלפונים סלולאריים, טבלטים, מחשבים, ומכשירים 
אלחוטיים הנישאים ביד; שירותי בידור בתחום הסרטים 

והטלוויזיה, שהם, יצירת, הפקת והפצת דמויות הנוצרות בידי 
מחשב עבור סרטי פעולה חיה, סרטי אנימציה, סרטי וידאו, 

סרטי וידאו מונפשים, תוכניות טלוויזיה; שירותי הפקת אנימציה; 
אספקת שירותי אנימציה של דמות, צליל, ואפקטים ויזואליים 
מיוחדים לסרטים, לווידיאו ולטלוויזיה; שירותי בידור, שהם, 
סדרה מתמשכת של תוכניות טלוויזיה המציגות דמויות 

מונפשות ו/או  הרפתקאות פעולה חיות; שידור טלוויזיוני המכיל 
הצגת סרטים וקלטות וידאו; שירותי אולמות קולנוע, שהם, 
הצגת סרטים וקלטות וידאו באולמות; שירותי בידור, שהם, 
הצגות תיאטרוניות של ביצועים חיים בהשתתפות דמויות 

מחופשות; אספקת תוכנת משחק מחשב אינטראקטיבי מקוון 
דרך רשת אלקטרונית הניתנת לגישה לאורך הרשת בידי 
משתמשי הרשת; אספקת משחקי מחשב מקוונים; אספקת 
אתרי רשת בתחום הבידור הקשורים לספרי קומיקס, סרטי 
קולנוע, תוכניות טלוויזיה מונפשות ומשחקי וידאו; אספקת 
חדשות ומידע בתחום הבידור המתקשרים לספרי קומיקס, 

סרטי קולנוע, תוכניות טלוויזיה מונפשות ומשחקי וידאו ברשת 
אלקטרונית; שירותי גני שעשועים  ופארקי שעשועים; שירותים 
חינוכיים, שהם פיתוח, ארגון וביצוע סמינרים ותוכניות חינוכיים 
בתחום ספרי הקומיקס; הנכללים כולם בסוג 41.                     
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Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

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.

 Owners

Name: MVL Rights LLC

Address: Rosecrans Avenue 1600, Manhattan Beach, 
CALIFORNIA, 90266, U.S.A.

Identification No.: 65251

(Delaware Limited Liability Company)

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
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QUATTRON

Trade Mark No. 233780 מספר סימן

Application Date 18/11/2010 תאריך הגשה

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

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.

 Owners

Name: SHARP KABUSHIKI KAISHA also trading as 
SHARP CORPORATION

Address: Osaka-shi, Osaka-fu, Japan

Identification No.: 2349

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: 9 סוג: 9

LCD television receivers; Television receivers; LCD 
panels; LCD modules; LCD monitors; combined LCD 
television/monitor and DVD players; optical disc 
recorders; optical disc players; DVD recorders; DVD 
players; mobile phones; electronic dictionaries; 
electronic organizers; personal digital assistants; 
electronic calculators; computers; notebook 
computers; apparatus for recording, transmitting or 
reproduction of sound and images; all included in 
class 9.

מקליטי טלוויזיה LCD; מקליטי טלוויזיה; לוחות LCD; מודוליי 
 ;DVD משולב ונגני LCD טלוויזיה/ מסך ;LCD מסכי  ;LCD
דיסק אופטי להקלטה; דיסק אופטי לנגן; מקלטי DVD; נגני 

DVD; טלפונים ניידים; מילונים אלקטרוניים; ארגונית 
אלקטרונית; עזרים דיגיטליים אישיים; מחשבונים אלקטרוניים; 
מחשבים; מחשבי NOTBOOK; התקנים להקלטה; שידור; 

שעתוק של צליל; הנכללים כולם בסוג 9.                               
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Trade Mark No. 233781 מספר סימן

Application Date 18/11/2010 תאריך הגשה

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

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.

 Owners

Name: SHARP KABUSHIKI KAISHA also trading as 
SHARP CORPORATION

Address: Osaka-shi, Osaka-fu, Japan

Identification No.: 2349

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: 9 סוג: 9

LCD television receivers; Television receivers; LCD 
panels; LCD modules; LCD monitors; combined LCD 
television/monitor and DVD players; optical disc 
recorders; optical disc players; DVD recorders; DVD 
players; mobile phones; electronic dictionaries; 
electronic organizers; personal digital assistants; 
electronic calculators; computers; notebook 
computers; apparatus for recording, transmitting or 
reproduction of sound and images; all included in 
class 9.

מקליטי טלוויזיה LCD; מקליטי טלוויזיה; לוחות LCD; מודוליי 
 ;DVD משולב ונגני LCD טלוויזיה/ מסך ;LCD מסכי  ;LCD
דיסק אופטי להקלטה; דיסק אופטי לנגן; מקלטי DVD; נגני 

DVD; טלפונים ניידים; מילונים אלקטרוניים; ארגונית 
אלקטרונית; עזרים דיגיטליים אישיים; מחשבונים אלקטרוניים; 
מחשבים; מחשבי NOTBOOK; התקנים להקלטה; שידור; 

שעתוק של צליל ודמויות; הנכללים כולם בסוג 9.                     
                                                                                    
                                                                                    

                  

כ"ח סיון תשע"א - 64430/06/2011



Trade Mark No. 233783 מספר סימן

Application Date 11/11/2010 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: Huta Bingmin  שם: חוטה בנימין

Address: Haluke nachal 2/7, male adumim, Israel כתובת : חלוקי נחל 2/7, מעלה אדמים, ישראל

Identification No.: 034193664מספר זיהוי: 034193664

Name: Yerachmel Berenshtein שם: ירחמיאיל ברנשטיין

Address: ARIELI 6/5, BEITAR ILLIT, Israel כתובת : רח' אריאלי 6/5, ביתר עלית, ישראל

Identification No.: 038610341מספר זיהוי: 038610341

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 28 סוג: 28

Toys ,Constuction toy; included in class 28. צעצועים, משחק הרכבה; הנכללים כולם בסוג 28.     

כ"ח סיון תשע"א - 64530/06/2011



Trade Mark No. 233785 מספר סימן

Application Date 14/11/2010 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: Stienhart Katzir Publisher's LTD. שם: שטיינהרט-קציר מוציאים לאור בע"מ

Address: 19 Yad Haruzim st., P.O.B. 8333, Netanya, 
42505, Israel

כתובת : רח' יד חרוצים 19, ת.ד. 8333, נתניה, 42505, ישראל

Identification No.: 17787מספר זיהוי: 17787

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Mordechay Shrentzel, Adv 

Address: 35 Jabotinsky st, Twin tower 2, 10th fl., Ramat 
Gan, 52511, Israel

שם: מרדכי שרנצל, עו"ד 

כתובת : רח' ז'בוטינסקי 35, מגדלי התאומים 2 -קומה 10., רמת 
גן, 52511, ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 16 סוג: 16

Books; all included in class 16. ספרים; הנכללים כולם בסוג 16.         

כ"ח סיון תשע"א - 64630/06/2011



REGENESSENCE 

Trade Mark No. 233787 מספר סימן

Application Date 14/11/2010 תאריך הגשה

 Owners

Name: Giorgio Armani S.p.A., Milan, Swiss Branch 
Mendrisio

Address: Via Penate 4, Mendrisio, 6850, Switzerland

Identification No.: 70766

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: 3 סוג: 3

Perfume, toilet water; gels, sals, salts for the bath 
and the shower not for medical purpose; toiket 
soaps, body deodorants; cosmetics namely creams, 
milks, lotions, gels and powders for the face, the 
body and the hands; sun care preparations (cosmetic 
products); make-up preparations; shampoos; gels, 
sprays, mousses and balms for the hair care; hair for 
the hair styling amd hair care; hair lacquers; hair 
colouring and hair decolorant preparations; 
permanent waving and curling preparations; essential 
oils for personal use; all included in class 3.

בושם, מי טואלט; ג'לים, מלחים לאמבט ולמקלחת לא למטרה 
רפואית; סבוני טואלט, דאודוראנטים לגוף; תמרוקים דהיינו 
קרמים, חלבים, תחליבים, ג'לים ואבקות לפנים, לגוף ולידיים; 
תכשירי הגנה מהשמש (מוצרי תמרוקים); תכשירי איפור; 
שמפו; ג'לים, תרסיסים, מוסים וצרי לעיצוב שיער וטיפוח 
השיער; לכות לשיער; תכשירי צביעת שיער והלבנת שיער; 

תכשירים לסלסול קבוע ולתלתול; שמנים אתריים לשימוש אישי; 
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)

Switzerland, 28/07/2010, No. 606060 שוויץ, 28/07/2010, מספר 606060

Class: 3 סוג: 3

כ"ח סיון תשע"א - 64730/06/2011



Trade Mark No. 233788 מספר סימן

Application Date 14/11/2010 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: D.T.R Patents Ltd  שם: די.טי.אר. פטנטים בע"מ

Address: 8 Shefa Tal St., Tel Aviv, 67013, Israel כתובת : רח' שפע טל 8, תל אביב, 67013, ישראל

Identification No.: 513027631מספר זיהוי: 513027631

חברה פרטית

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Dr. Zeev Raz, Adv.

Address: P.O.B. 400, Omer, 84965, Israel

שם: ד"ר זאב רז, עו"ד

כתובת : ת.ד. 400, עומר, 84965, ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 37 סוג: 37

Erection of constructions; included in class 37. הקמת מבנים; הנכללים כולם בסוג 37.                               

כ"ח סיון תשע"א - 64830/06/2011



Trade Mark No. 233789 מספר סימן

Application Date 14/11/2010 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: D.T.R Patents Ltd  שם: די.טי.אר. פטנטים בע"מ

Address: רח' שפע טל 8, תל אביב, 67013, ישראל כתובת : רח' שפע טל 8, תל אביב, 67013, ישראל

Identification No.: 513027631מספר זיהוי: 513027631

חברה פרטית

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Dr. Zeev Raz, Adv.

Address: P.O.B. 400, Omer, 84965, Israel

שם: ד"ר זאב רז, עו"ד

כתובת : ת.ד. 400, עומר, 84965, ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 36 סוג: 36

Real estate; included in class 36.       .36 נכסי דלא ניידי; הנכללים כולם בסוג

כ"ח סיון תשע"א - 64930/06/2011



Trade Mark No. 233791 מספר סימן

Application Date 21/11/2010 תאריך הגשה

 Owners

Name: ICEBREAKER LIMITED

Address: Level 2, Hope Gibbons Building, 7-11 Dixon 
Sreet, Wellington, New Zealand

Identification No.: 801705

A limited company in New Zealand

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: 25 סוג: 25

Clothing, footwear , headgear ; all included in class 
25

דברי הלבשה, הנעלה וכיסויי ראש ; הנכללים כולם בסוג 25     
    

כ"ח סיון תשע"א - 65030/06/2011



Trade Mark No. 233797 מספר סימן

Application Date 21/11/2010 תאריך הגשה

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

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.

 Owners

Name: NINGBO SOUNDKING GROUP CO., LTD.

Address: YINZHOU INVESTMENT INDUSTRY PARK, 
NINGBO, People's Republic of China

Identification No.: 801706

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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 9 סוג: 9

Acoustic couplers; cabinets for loudspeakers; 
microphones; horns for loudspeakers; megaphones; 
loudspeakers; amusement apparatus adapted for use 
with an external display screen or monitor; power 
amplifier; material for electricity mains [wires, cables]; 
all included in class 9.

מחברים אקוסטיים; ארונות עבור רמקולים; מיקרופונים; 
שופרים עבור רמקולים; מגאפונים; רמקולים; התקני בידור 

המיועדים לשימוש עם מסך תצוגה או מוניטור חיצוניים; מגברי 
כח; חומרים לצינורות חשמל ראשיים [חיווטים, כבלים]; 

הנכללים כולם בסוג 9.                                                       
                                              

כ"ח סיון תשע"א - 65130/06/2011



Trade Mark No. 233798 מספר סימן

Application Date 21/11/2010 תאריך הגשה

 Owners

Name: COLUMBIA FOREST PRODUCTS, INC.

Address: 7900 Triad Center Drive, Suite 200, 
Greensboro, North Carolina, 27409, U.S.A.

Identification No.: 801707

Incorporated in the State of Oregon

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

Wood, wood fiber and agrifiber composite products, 
namely,  particleboard and medium-density 
fiberboard; Hardwood plywood and wood veneer; 
Hardwood veneer; Plywood panels, all included in 
class 19

עץ; מוצרים מסיבי עץ וסיבים חקלאיים מרוכבים, בעיקר, לוח 
דיקט ולוח סיבית בעל צפיפות בינונית; עץ קשה, לביד ולבד 

לעץ; לבד לעץ קשה; לוחות לביד; הכל כלול בסוג 19               
                                                                    

כ"ח סיון תשע"א - 65230/06/2011



SAF'IR 

Trade Mark No. 233799 מספר סימן

Application Date 14/11/2010 תאריך הגשה

 Owners

Name: ALCOHOL COUNTERMEASURE SYSTEMS 
(INTERNATIONAL) INC. 

Address: 60 International Boulevard, Toronto, Ontario 
M9W 6J2, Canada

Identification No.: 71099

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

Devices for disabling a vehicle in response to a 
detection of alcohol in the blood of its purported 
operator; devices for disabling a vehicle in response 
to a measurement of alcohol in excess of a safety 
threshold in the blood of its purported operator; 
breath alcohol testers; all included in class 9.

מתקנים עבור פסילת כלי רכב בתגובה לאיתור אלכוהול בדמו 
של המפעיל הנחזה; מתקנים עבור פסילת כלי רכב בתגובה 
למדידת אלכוהול יתר מעבר לסף הבטיחות בדמו של המפעיל 
הנחזה; התקני בדיקת אלכוהול נשימתיים; 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)

Canada, 29/06/2010 קנדה, 29/06/2010

Class: 9 סוג: 9

כ"ח סיון תשע"א - 65330/06/2011



PUREBOND

Trade Mark No. 233801 מספר סימן

Application Date 21/11/2010 תאריך הגשה

 Owners

Name: COLUMBIA FOREST PRODUCTS, INC.

Address: 7900 Triad Center Drive, Suite 200, 
Greensboro, North Carolina, 27409, U.S.A.

Identification No.: 801707

Incorporated in the State of Oregon

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

Wood, wood fiber and agrifiber composite products, 
namely,  particleboard and medium-density 
fiberboard; Hardwood plywood and wood veneer; 
Hardwood veneer; Plywood panels, all included in 
class 19

עץ; מוצרים מסיבי עץ וסיבים חקלאיים מרוכבים, בעיקר, לוח 
דיקט ולוח סיבית בעל צפיפות בינונית; עץ קשה, לביד ולבד 

לעץ; לבד לעץ קשה; לוחות לביד; הכל כלול בסוג 19.             
                                                                    

כ"ח סיון תשע"א - 65430/06/2011



Trade Mark No. 233802 מספר סימן

Application Date 21/11/2010 תאריך הגשה

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

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.

 Owners

Name: Procter & Gamble Manufacturing Cologne 
GmbH

Address: Wilhem-Mauser-Strasse 40, Koeln, 50827, 
Germany

Identification No.: 40144

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: 3 סוג: 3

Soaps, perfumeries, essential oils, preparations for 
body and beauty care, hair lotions, 
dentifrices.Included in class 3.

סבונים, בשמים, שמנים אתריים, תכשירי לטיפוח הגוף והיופי, 
תרחצים לשיער, משחות שיניים; הכלולים 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)

Germany, 22/05/2010, No. 302010032183.0 גרמניה, 22/05/2010, מספר 302010032183.0

Class: 3 סוג: 3

כ"ח סיון תשע"א - 65530/06/2011



Trade Mark No. 233803 מספר סימן

Application Date 21/11/2010 תאריך הגשה

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

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

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

האנגלי.

 Owners

Name: Joh Wilh von Eicken GmbH

Address: Drechslerstrasse 1-3, Lubeck, 23556, Germany

Identification No.: 801708

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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 34 סוג: 34

Tobacco; tobacco products, namely cigarettes, 
cigarillos, cigars, smoking tobacco, water-pipe 
tobacco, snuff; cigarette paper; smoker’s articles, 
especially lighters and ashtrays, all included in class 
34.

טבק, מוצרי טבק, דהינו סיגריות, סיגרילות, סיגרים, טבק 
לעישון, טבק לנרגילות, טבק-הרחה; נייר לסיגריות; מוצרים 

למעשנים, בפרט מציתים ומאפרות; הנכללים כולם בסוג 34     
                                                                                    

        

כ"ח סיון תשע"א - 65630/06/2011



ROYAL CLUB

Trade Mark No. 233804 מספר סימן

Application Date 21/11/2010 תאריך הגשה

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

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.

 Owners

Name: Vrumona B.V.

Address: Vrumonaweg 2,, Bunnik, Netherlands

Identification No.: 58985

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: 32 סוג: 32

Mineral and aerated waters and other non-alcoholic 
drinks; nonalcoholic beverages with added plant 
extracts and vitamin preparations, including fruit 
beverages; fruit drinks and fruit juices; syrups and 
other preparations for making beverages; all included 
in class 32.

מים מינרלים ומוגזים ומשקאות לא אלכוהוליים אחרים; 
משקאות לא אלכוהוליים עם תוספת תמציות צמחים ותכשירי 
ויטמינים, כולל משקאות פרי; משקאות פרי ומיצי פירות; 

סירופים ותכשירים אחרים להכנת משקאות; הנכללים כולם 
בסוג 32.                                                                         

                                                

כ"ח סיון תשע"א - 65730/06/2011



DEXAFORT

Trade Mark No. 233805 מספר סימן

Application Date 21/11/2010 תאריך הגשה

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

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.

 Owners

Name: Intervet International B.V.

Address: Wim de Korverstraat 35, Boxmeer, NL-5831 
AN, Netherlands

Identification No.: 6787

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: 5 סוג: 5

Hormone preparations for veterinary use; all included 
in class 5.

תכשירי הורמונים לשימוש וטרינרי; הנכללים כולם בסוג 5.       
                    

כ"ח סיון תשע"א - 65830/06/2011



TAME WAYV

Trade Mark No. 233806 מספר סימן

Application Date 21/11/2010 תאריך הגשה

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

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.

 Owners

Name: Johnson & Johnson

Address: One Johnson & Johnson Plaza, New Brunswick, 
New Jersey, U.S.A.

Identification No.: 604

(New Jersey 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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 10 סוג: 10

Neurostimulation medical devices for incontinence 
and pain; all included in class 10.

התקנים רפואיים של גירוי עצבי עבור חוסר איפוק בצרכים 
וכאב; הנכללים כולם בסוג 10.             

כ"ח סיון תשע"א - 65930/06/2011



NET OPTICS

Trade Mark No. 233807 מספר סימן

Application Date 21/11/2010 תאריך הגשה

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 9 סוג: 9

Scientific, nautical, surveying, photographic, 
cinematographic, optical, weighing, measuring, 
signalling, 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; magnetic data carriers, recording 
discs; automatic vending machine and mechanisms 
for coin-operated apparatus; cash registers, 
calculating machines, data processing equipment 
and computers; fire-extinguishing apparatus; fiber 
optic converters; fiber optic test kits comprising an 
optical power meter, optical light source, carry case, 
and adapter cap for the power meter; optical 
couplers; rack mountable panels, namely, fiber optic 
connection panels, interconnect patch, splice, or 
combination patch/splice panels, telecommunications 
wire management distribution panels, open racks, 
open rack shelves, slide mounting bracket kits, 
mount splice trays, thin profile splice trays, and 
computer network communications panels; fiber optic 
cables; optical transceivers; fiber optic mode 
converters; optical fiber scopes; optical signal 
splitters; fiber optic adapters; ethernet media 
converters; fiber network interface cards; tap 
switches; fiber optic patch cords; access and 
monitoring equipment, including bypass switches, 
load balancers, regenerators, aggregation switches, 
network taps, network controller switches, data 
monitoring switches, access switches, and virtual 
taps and switches; and network management 
software; 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, 
מיתוג, המרה, צבירה, וויסות או בקרה על חשמל; התקנים 
להקלטה, העברה או שיחזור של קול וחוזי; נושאי נתונים 

מגנטיים, דיסקות להקלטה; מכונות מכירה אוטומטיות ומנגנונים 
עבור  מכשירים המופעלים על ידי מטבע; קופות רושמות, 

מכונות חישוב, ציוד לעיבוד נתונים ומחשבים; מכשירים לכיבוי 
אש ; ממירים של סיבים אופטיים; ערכות בדיקה לסיבים 

אופטיים הכוללות מד כוח אופטי, מקור אור אופטי, תיק נשיאה, 
וחלק מתאם למד הכוח; מחברים אופטיים; לוחות שניתן 

להרכיב על כונן, הינו, לוחות קישור מסיבים אופטיים, לוחות 
מחבר נקודתיים, איחוי, או שילוב של נקודתי\איחוי, לוחות 

לניהול חוטי הפצה של תקשורת מרחוק, כוננים פתוחים, מדפי 
כוננים פתוחים, ערכות להרכבת מסגרת בהחלקה, מגשי חיבור 

להתקנת, מגשי איחוי עם מסגרת דקה, ולוחות תקשורות 
מרחוק של רשת מחשבים; כבלים מסיבים אופטיים; מודמים 
אופטיים; ממירים של מצבי סיבים אופטיים; טווחי סיבים 

אופטיים; מפצלי אותות אופטיים; מתאמים לסיבים אופטיים; 
ממירים של תקשורת איתרנט; כרטיסי ממשק לרשת של סיבים; 
מתגי מגע; חבלי סיבים אופטיים  לחיבור; ציוד גישה ופיקוח, 
כולל מתגי מעקף, מאזני עומס, מחדשים, מתגי מצבור, כניסות 
לרשת, מתגי פיקוח עבור הרשת, מתגי ניטור נתונים, מתגי 
גישה, ומתגים וכניסות וירטואליים; ותוכנה של ניהול רשת; 

הנכללים כולם בסוג 9                                                       
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    

                                  

כ"ח סיון תשע"א - 66030/06/2011



Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

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.

 Owners

Name: Net Optics, Inc.

Address: 5303 Betsy Ross Drive, Santa Clara, California, 
95054, U.S.A.

Identification No.: 801693

California 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

כ"ח סיון תשע"א - 66130/06/2011



Trade Mark No. 233808 מספר סימן

Application Date 14/11/2010 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: Daniel - Unloading Containers Services L.T.D שם: דניאל שירותי פריקת מכולות בע"מ

Address: bar kohva 3, P.O.B. 611, petah tikva, 49106, 
merkaz, Israel

כתובת : בר-כוכבא 3, ת.ד. 611, פתח תקוה, 49106, ישראל

Identification No.: 513498469מספר זיהוי: 513498469

דניאל  שירותי פריקת מכולות בעמ

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Yariv Kedem, Adv.

Address: Silver House 7 Abba Hilel Street, Ramat Gan, 
52522, Israel

שם: יריב קדם, עו"ד

כתובת : בית סילבר אבא הלל 7, רמת גן, 52522, ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 39 סוג: 39

Off-loding, loding, portage, packing, transportation, 
selection, marketing and storage of goods; all 
included in class 39.

פריקה, טעינה, סבלות, אריזה, הובלה, מיון, סימון ואחסנה של 
סחורות; הנכללים כולם בסוג 39.                                         

                                

כ"ח סיון תשע"א - 66230/06/2011



תיווך ז'בוטינסקי - הלחמי נכסים
Trade Mark No. 233809 מספר סימן

Application Date 14/11/2010 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: Halahmi Ezra  שם: הלחמי עזרא

Address: Hagefen 7/6 st., Ramat Gan, 52546, Israel כתובת : רח' הגפן 7/6, רמת גן, 52546, ישראל

Identification No.: 047954045מספר זיהוי: 047954045

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: David Hazma, Adv.

Address: Pinhas Rotenberg 84, Ramat Gan, Israel

שם: דוד חזמה, עו"ד

כתובת : פנחס רוטנברג 84 א', רמת גן, ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 36 סוג: 36

Real estate services; included in class 36. שירותי תיווך; הנכללים כולם בסוג 36.                 

כ"ח סיון תשע"א - 66330/06/2011



Citigo

Trade Mark No. 233817 מספר סימן

Application Date 22/11/2010 תאריך הגשה

 Owners

Name: SKODA AUTO a.s.

Address: Tr. Vaclava Klementa 869, Mlada Boleslav, 293 
60, Czech Republic

Identification No.: 18898

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: 12 סוג: 12

Automobiles and their parts; all included in Class 12. מכוניות וחלקיהם; הכל כלול 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)

Czech Republic, 14/06/2010, No. O -477403 O 477403- הרפובליקה הצ'כית, 14/06/2010, מספר

Class: 12 סוג: 12

כ"ח סיון תשע"א - 66430/06/2011



MOODY’S ANALYTICS

Trade Mark No. 233818 מספר סימן

Application Date 22/11/2010 תאריך הגשה

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 9 סוג: 9

Software for financial and credit risk analysis and the 
structuring, analysis, management, modeling and 
servicing of financial instruments and portfolios; all in 
Class 9.

תוכנה לניתוח פיננסי וסיכון אשראי ובניה, ניתוח, ניהול, מידול 
ומתן שירות למכשירים ותיקים פיננסיים; הכל כלול בסיווג 9.     
                                                                                    

                      

Class: 16 סוג: 16

Printed publications, namely, books, journals, 
periodicals, pamphlets, reports and newsletters in the 
field of financial analysis; all in Class 16.

פרסומים מודפסים, דהיינו, ספרים, ביטאונים, כתבי עת, 
חוברות, דו"חות ואיגרות מידע בתחום הניתוח הפיננסי; הכל 
כלול בסיווג 16.                                                       

Class: 35 סוג: 35

Economic forecasting and analysis services; product 
and sales forecasting for others; all in Class 35.

שירותי חיזוי וניתוח כלכלי; חיזוי מוצרים ומכירות עבור אחרים; 
הכל כלול בסיווג 35.                                               

Class: 36 סוג: 36

Financial services in the field of credit risk 
assessment; providing research and information in 
the field of financial analysis, consulting, risk 
management and investment research regarding the 
same; all in Class 36.

שירותים פיננסיים בתחום הערכת סיכון אשראי; מתן מחקר 
ומידע בתחום הניתוח הפיננסי, ייעוץ, ניהול סיכונים ומחקר 

השקעות הנוגע להם; הכל כלול בסיווג 36.                             
                                                                                    

                                      

Class: 41 סוג: 41

Electronic publications, namely, books, journals, 
periodicals, pamphlets, reports and newsletters in the 
field of financial analysis; all in Class 41.

פרסומים אלקטרוניים, דהיינו, ספרים, ביטאונים, כתבי עת, 
חוברות, דו"חות ואיגרות מידע בתחום הניתוח הפיננסי; הכל 
כלול בסיווג 41.                                                       

Class: 42 סוג: 42

Software development, optimization and 
customization services for financial and credit risk 
analysis and structuring, analysis, management 
modeling and servicing of financial instruments and 
portfolios; all in in Class 42.

שירותי פיתוח, אופטימיזציה והתאמה אישית של תוכנה עבור 
ניתוח פיננסי וסיכון אשראי ובניה, ניתוח, ניהול מידול ומתן 

שירות למכשירים ותיקים פיננסיים; הכל כלול בסיווג 42.           
                                                                                    

                            

כ"ח סיון תשע"א - 66530/06/2011



Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

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.

 Owners

Name: MIS Quality Management Corp.

Address: 501 Silverside Road, Suite 20, Wilmington, 
Delaware, 19809, USA, U.S.A.

Identification No.: 801710

Corporation of Delaware

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Ellen Shankman, Adv.

Address: 10 Plaut St., Rehovot, Israel

שם: אלן שנקמאן, עו"ד

כתובת : רחוב פלאוט 10, רחובות, ישראל

כ"ח סיון תשע"א - 66630/06/2011



WAGAMAMA 

Trade Mark No. 233819 מספר סימן

Application Date 16/11/2010 תאריך הגשה

 Owners

Name: Wagamama Limited

Address: London, United Kingdom

Identification No.: 18921

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: 43 סוג: 43

Providing of food & drinks, restaurants services, 
cafes services, bars services, hotels services, 
temporary accommodations; all included in class 43.

אספקת מזון ומשקאות, שרותי מסעדנות, בתי קפה, בארים, 
מלונות, אכסניה זמנית; הנכללים כולם בסוג 43.                     
                                                                                    

      

כ"ח סיון תשע"א - 66730/06/2011



SCHOTT Poly

Trade Mark No. 233820 מספר סימן

Application Date 22/11/2010 תאריך הגשה

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

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.

 Owners

Name: Schott AG

Address: Hattenbergstrasse 10, Mainz, D-55122, 
Germany

Identification No.: 59064

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: 9 סוג: 9

Photovoltaic solar modules and their parts and 
fittings included in this class; all included in class 9.

מודולים סולריים פוטו-וולטאיים וחלקיהם ומתאמיהם הנכללים 
בסוג זה; הנכללים כולם בסוג 9.                                         

כ"ח סיון תשע"א - 66830/06/2011



GIROSA

Trade Mark No. 233821 מספר סימן

Application Date 22/11/2010 תאריך הגשה

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

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.

 Owners

Name: Boehringer Ingelheim International GmbH

Address: Ingelheim, 55218, Germany

Identification No.: 34942

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: 5 סוג: 5

Pharmaceutical preparations for the treatment of 
decreased sexual desire; all included in class 5.

תכשירים רוקחיים לטיפול בתשוקה מינית מופחתת; הנכללים 
כולם בסוג 5.                                                                   

  

כ"ח סיון תשע"א - 66930/06/2011



SCHOTT Mono

Trade Mark No. 233822 מספר סימן

Application Date 22/11/2010 תאריך הגשה

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

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.

 Owners

Name: Schott AG

Address: Hattenbergstrasse 10, Mainz, D-55122, 
Germany

Identification No.: 59064

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: 9 סוג: 9

Photovoltaic solar modules and their parts and 
fittings included in this class; all included in class 9.

מודולים סולריים פוטו-וולטאיים וחלקיהם ומתאמיהם הנכללים 
בסוג זה; הנכללים כולם בסוג 9.                                         

כ"ח סיון תשע"א - 67030/06/2011



SCHOTT ASI

Trade Mark No. 233823 מספר סימן

Application Date 22/11/2010 תאריך הגשה

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

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.

 Owners

Name: Schott AG

Address: Hattenbergstrasse 10, Mainz, D-55122, 
Germany

Identification No.: 59064

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: 9 סוג: 9

Photovoltaic solar modules and their parts and 
fittings included in this class; all included in class 9.

מודולים סולריים פוטו-וולטאיים וחלקיהם ומתאמיהם הנכללים 
בסוג זה; הנכללים כולם בסוג 9.                                         

כ"ח סיון תשע"א - 67130/06/2011



SONAR

Trade Mark No. 233867 מספר סימן

Application Date 24/11/2010 תאריך הגשה

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

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

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

 Owners

Name: Goldman, Sachs & Co.

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

Identification No.: 46247

(New York Limited Partnership)

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

Financial services, namely, securities brokerage 
services; electronic trading of securities; financial 
portfolio management services; investment 
management and advisory services; trading of 
financial securities; financial transactions; hedge 
fund/mutual fund investment management services; 
financial planning services; management of financial 
accounts; trading of securities via an online platform; 
execution of securities trade orders; routing of 
securities trade orders; financial transaction and 
portfolio investment advisory services; financial 
research services; all included in class 36.

שירותים פיננסיים, דהיינו, שירותי תיווך בביטחונות; סחר 
אלקטרוני בביטחונות; שירותי ניהול תיקים פיננסיים; שירותי 
ניהול ויעוץ השקעות; סחר בביטחונות פיננסיים; עסקאות 
פיננסיות; שירותי ניהול השקעות קרן גידור/קרן משותפת; 

שירותי תכנון פיננסי; ניהול חשבונות פיננסיים; סחר בביטחונות 
באמצעות פלטפורמה מקוונת; הוצאה לפועל של הזמנות לסחר 
בביטחונות; ניתוב הזמנות לסחר בביטחונות; שירותי ייעוץ 
לעסקאות פיננסיות ותיקי השקעות; שירותי מחקר פיננסי; 

הנכללים כולם בסוג 36.                                                     
                                                                                    
                                                                                    

                                                                      

כ"ח סיון תשע"א - 67230/06/2011



Trade Mark No. 233885 מספר סימן

Application Date 24/11/2010 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: YAVNE, HAPOEL HAMIZRACHI GROUP FOR 
COMMUNAL SETTLEMENT I.N.C 

שם: יבנה, קבוצת הפועל המזרחי להתיישבות שיתופית בע"מ 

Address: Kvutzt Yavne, D.N. Evtach, 79233, Israel כתובת : קבוצת יבנה, ד.נ. אבטח, 79233, ישראל

Identification No.: 570001297מספר זיהוי: 570001297

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Ayelet Raich

Address: Kvutzat Yavne, D.N. Evtach, 79233, Israel

שם: איילת רייך, עו"ד

כתובת : קבוצת יבנה, ד.נ. אבטח, 79233, ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 29 סוג: 29

Edible oils and fast; all included in class 29. שמני ושומני מאכל; הנכללים כולם בסוג 29.                 

כ"ח סיון תשע"א - 67330/06/2011



SAMSUNG BADA OS

Trade Mark No. 233886 מספר סימן

Application Date 25/11/2010 תאריך הגשה

 Owners

Name: Samsung Electronics Co., Ltd.

Address: 416 Maetan-dong, Yeongtong-gu, Suwon-si, 
Gyeonggi-do, Republic of Korea

Identification No.: 18992

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

Mobile telephone; smart phones; portable computers; 
computer operating software for smart phones and 
portable computers; television receivers; all included 
in class 09.

טלפונים ניידים; טלפונים חכמים; מחשבים נישאים; תוכנת 
הפעלת מחשב עבור טלפונים חכמים ומחשבים נישאים; מקלטי 
טלוויזיה; הנכללים כולם בסוג 09.                                       

                            

כ"ח סיון תשע"א - 67430/06/2011



AMERICAN EAGLE OUTFITTERS

Trade Mark No. 233887 מספר סימן

Application Date 25/11/2010 תאריך הגשה

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

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.

 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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 18 סוג: 18

Bags, backpacks, umbrellas, wallets, purses and 
leather key chains; all included in class 18                  

תיקים, ילקוטים, מטריות, ארנקים, תיקים לנשיאת מסמכים 
וכספים ומחזיקי מפתחות מעור ; הנכללים כולם בסוג 18

כ"ח סיון תשע"א - 67530/06/2011



Trade Mark No. 233889 מספר סימן

Application Date 14/10/2010 תאריך הגשה

International Trademark No. 1056150 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: IPSEN PHARMA S.A.S.

Address: 65 quai Georges Gorse, F-92100 BOULOGNE 
BILLANCOURT, France

Identification No.: 71426

(FRANCE SOCIETE PAR ACTIONS SIMPLIFIEE)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 42 סוג: 42

Conducting medical, pharmaceutical and scientific 
study programs, conducting clinical studies and 
analyses, scientific, medical and pharmaceutical 
research.

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, 26/07/2010, No. 
009310863

איחוד האירופי לסימני מסחר, 26/07/2010, מספר 
009310863

Class: 42 סוג: 42

כ"ח סיון תשע"א - 67630/06/2011



Trade Mark No. 233890 מספר סימן

Application Date 14/10/2010 תאריך הגשה

International Trademark No. 1056153 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: IPSEN PHARMA S.A.S.

Address: 65 quai Georges Gorse, F-92100 BOULOGNE 
BILLANCOURT, France

Identification No.: 71426

(FRANCE SOCIETE PAR ACTIONS SIMPLIFIEE)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 42 סוג: 42

Conducting medical, pharmaceutical and scientific 
study programs, conducting clinical studies and 
analyses, scientific, medical and pharmaceutical 
research.

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, 26/07/2010, No. 
009310897

איחוד האירופי לסימני מסחר, 26/07/2010, מספר 
009310897

Class: 42 סוג: 42

כ"ח סיון תשע"א - 67730/06/2011



Trade Mark No. 233891 מספר סימן

Application Date 11/10/2010 תאריך הגשה

International Trademark No. 1056815 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: LOOK VISION Société à Responsabilité 
Limitée

Address: ZAE des Fauvettes,,7 rue de la Briqueterie, F-
95330 DOMONT, France

Identification No.: 71427

(France SARL (Société à Responsabilité Limitée))

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 9 סוג: 9

Frames for spectacles, sunglasses, ophthalmic 
lenses, spectacle cases, instruments containing 
eyepieces, contact lenses, optical lenses, optical 
goods, alidades, magnifying glasses binoculars.

כ"ח סיון תשע"א - 67830/06/2011



Trade Mark No. 233892 מספר סימן

Application Date 11/10/2010 תאריך הגשה

International Trademark No. 1044616 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: Knirps Licence Corporation GmbH & Co. KG

Address: Bahnhofstrasse 19, 84347 Pfarrkirchen, 
Germany

Identification No.: 71428

(Germany GmbH & Co. KG)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 18 סוג: 18

Trunks and travelling bags; umbrellas and parasols.

Class: 25 סוג: 25

Clothing, footwear, headgear.

כ"ח סיון תשע"א - 67930/06/2011



Trade Mark No. 233893 מספר סימן

Application Date 20/10/2010 תאריך הגשה

International Trademark No. 1056472 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: Koninklijke Philips Electronics N.V.

Address: Groenewoudseweg 1, NL-5621 BA Eindhoven, 
Netherlands

Identification No.: 71429

(Benelux Limited Liability Company)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 8 סוג: 8

Hand tools and implements (hand operated); cutlery; 
side arms; razors.

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, 21/04/2010, No. 
009043514

איחוד האירופי לסימני מסחר, 21/04/2010, מספר 
009043514

Class: 8 סוג: 8

כ"ח סיון תשע"א - 68030/06/2011



Trade Mark No. 233897 מספר סימן

Application Date 14/09/2010 תאריך הגשה

International Trademark No. 1056381 מספר סימן בינלאומי

Linked Files תיקים קשורים
Subsequent Designation בקשת הרחבה

File/s  237342 תיק/ים  237342

 Owners

Name: LATELTIN AG

Address: Im Hölderli 19, CH-8405 Winterthur, Switzerland

Identification No.: 71432

(Suisse Société anonyme (SA))

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 33 סוג: 33

Alcoholic beverages (except beer).

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, 03/06/2010, No. 602201 שוויץ, 03/06/2010, מספר 602201

Class: 33 סוג: 33

כ"ח סיון תשע"א - 68130/06/2011



Trade Mark No. 233899 מספר סימן

Application Date 11/10/2010 תאריך הגשה

International Trademark No. 1056814 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: SHARMEL France S.A.R.L.

Address: ZI Nord -,20 allée de Bretagne, F-26300 
BOURG DE PEAGE, France

Identification No.: 71433

(France S.A.R.L.)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 3 סוג: 3

Soaps, essential oils, cosmetics, hair lotions, 
dentifrices, depilatory preparations, shaving 
preparations, body deodorants, hair dyes, 
preparations for hair care, hair gels, hair smoothing 
products, make-up preparations, cosmetic creams 
(cosmetics).

כ"ח סיון תשע"א - 68230/06/2011



Trade Mark No. 233900 מספר סימן

Application Date 14/10/2010 תאריך הגשה

International Trademark No. 1047185 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: LIPOTEC, S.A.

Address: Isaac Peral, 17 -,Pol. Ind. Camí Ral, E-08850 
GAVA (BARCELONA), Spain

Identification No.: 71434

(España Sociedad Anónima)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 1 סוג: 1

Chemical preparations for use in the cosmetics and 
pharmaceuticals industries.

כ"ח סיון תשע"א - 68330/06/2011



Trade Mark No. 233902 מספר סימן

Application Date 12/10/2010 תאריך הגשה

International Trademark No. 1056133 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: NOVARTIS AG

Address: CH-4002 Basel, Switzerland

Identification No.: 71436

(Suisse (Switzerland) Société anonyme (Corporation))

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 5 סוג: 5

Vaccines for human use.

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, 12/04/2010, No. 599602 שוויץ, 12/04/2010, מספר 599602

Class: 5 סוג: 5

כ"ח סיון תשע"א - 68430/06/2011



Trade Mark No. 233903 מספר סימן

Application Date 14/10/2010 תאריך הגשה

International Trademark No. 1008455 מספר סימן בינלאומי

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 7 סוג: 7

Machines for use in the metal and plastics industry 
as well as in the automobile industry; motors and 
engines (except for land vehicles); machine coupling 
and transmission components (except for land 
vehicles); spark plugs for engines; spark plugs for the 
internal combustion engines of vehicles; parts of 
motors and engines (of all kinds) as included in this 
class; power tools; rotary hammer drills, orbital 
sanders; jig saws; electrical planers; angle grinders; 
impact drills; circular saws; plunge routers; cordless 
screw drivers; cordless drills; high tension connectors 
for spark plugs; hydraulic and pneumatic cylinders, 
pistons, piston caps; oil, fuel and air filters for 
machines and engines; radiators and fans for motors 
and engines, bearings, ball bearings, roller bearings; 
belts used for motors and engines, v-belts for motors 
and engines, dynamo belts, conveyor belts, brake 
components and parts; brakes, brake shoes other 
than for land vehicles; sealing joints, piston 
segments, couplings, transmission chains and shafts, 
other than for land vehicles; pressure reducers; 
regulators and valves; torque converters; clutches 
other than for land vehicles; universal joints, ignition 
devices for internal combustion engines, sparking 
plugs for internal combustion engines, injectors and 
starters for motors and engines; fuel economizers for 
engines; LPG transformation equipments for fuel 
engines; pumps for machines, engines and motors; 
washing installations for vehicles; carburettors and 
carburettors feeders; electromechanical devices 
providing vehicle window motion; diesel fuel injection 
equipment; diesel glow plugs; belts and tensioners, 
including timing, drive train and cooling belts for 
passenger cars and commercial vehicles; water 
pumps; alternators for passenger cars and 
commercial vehicles; starter motors and dynamos 
and repair parts therefor (rotating machines) for 
passenger cars and commercial vehicles; mechanical 
ignition products; electronic control units; air 
conditioning compressors; accessories and related 
products for air conditioning compressor systems.

כ"ח סיון תשע"א - 68530/06/2011



Class: 9 סוג: 9

Apparatus and instruments for conducting, switching, 
distributing, transforming, accumulating, regulating or 
controlling electricity; apparatus for recording, 
transmission or reproduction of sound or images; 
data processing equipment and computers; batteries; 
remote controlled vehicle security systems; rod and 
balance adjustment devices included in this class), 
quantity and speed indicators; life saving 
equipments, safety belt, helmets; engine 
management systems; switchgear consisting of 
instrument panel, steering column and chassis 
mounted switches; spare parts for rotating machines 
included in this class); high tension leads; lead acid 
automotive batteries for the lighting, starting and 
ignition of motor vehicles; batteries for use in 
passenger cars, commercial and industrial vehicles, 
motor bikes, and leisure, mobility, marine and electric 
vehicles.

Class: 11 סוג: 11

Apparatus for lighting, heating, steam generating, 
cooking, refrigerating, drying, ventilating, water 
supply and sanitary purposes; light bulbs, in 
particular low energy light bulbs; obligatory lighting 
products; emergency lighting products.

Class: 12 סוג: 12

Vehicles; apparatus for locomotion by land, air or 
water; parts and fittings for vehicles; brake systems 
for vehicles; brake pads and brake shoes; brake 
discs; brake drums; brake linings; brake boosters; 
brake cylinders; suspension systems for vehicles; 
suspension parts; suspension ball joints; dampers 
and shock absorbers; steering systems for vehicles; 
steering wheels for vehicles; steering columns for 
vehicles; steering joints, steering racks, chassis for 
land vehicles; axles and drive shafts for vehicles; 
gear boxes and clutches for land vehicles; wheels, 
wheel rims for vehicles, bumpers, mudguards, shock 
absorbers for vehicles; hydraulic, pneumatic, 
electrical or mechanical springs for shock absorbers; 
lifting cars; brake parts and equipments for vehicles, 
brakes, brake pads and shoes for vehicles; direction 
signals for vehicles; turn signals for vehicles; inner 
and outer tires for vehicles; tire repair kits, patches 
for repairing inner tubes; valves for vehicle tires; 
windows for vehicles, windshield wipers, fuel tanks 
for vehicles, anti-skid chains for vehicles; driving 
chains for land vehicles; air pumps for vehicles 
namely, tire inflating pumps; horns and anti-theft 
alarms for vehicles; rear view mirrors; side mirrors; 
door mirrors and covers and housings for door 
mirrors; replacement glass for door mirrors.

כ"ח סיון תשע"א - 68630/06/2011



Conditions/Disclaimers

The mark is limited to the colours  word White and 
green. as shown in the  mark.

 Owners

Name: Lucas Industries Limited

Address: Stratford Road,Solihul,, West Midlands B90 
4AX, United Kingdom

Identification No.: 71437

(United Kingdom Limited Company)

כ"ח סיון תשע"א - 68730/06/2011



Trade Mark No. 233904 מספר סימן

Application Date 13/10/2010 תאריך הגשה

International Trademark No. 0813161 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: VingCard Elsafe AS

Address: Sophus Lies vei, N-1523 Moss, Norway

Identification No.: 71438

(Norway Limited liability company)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 6 סוג: 6

Locks of metal; mechanical locks; keycard operated 
locks; keys; parts and equipment for all the 
aforementioned goods.

Class: 9 סוג: 9

Electric and electronic access controls; electric and 
electronic locks; electric and electronic keycard 
operated locks; microprosessors for locking 
mechanisms; security systems and devices for 
hotels, homes and companies/enterprises; parts, 
equipment, computer programs, keycards and 
components for all the aforementioned goods.

Class: 45 סוג: 45

Guard- and security services for hotels, homes and 
companies/enterprises; security consultancy; security 
consultancy in connection with security systems, 
locks and locking systems.

כ"ח סיון תשע"א - 68830/06/2011



Trade Mark No. 233905 מספר סימן

Application Date 20/09/2010 תאריך הגשה

International Trademark No. 1056106 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: Marlafin AG

Address: Frauentalstrasse 3, CH-6332 Hagendorn, 
Switzerland

Identification No.: 71439

(Suisse Société anonyme (SA))

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 5 סוג: 5

Health care preparations and sanitary preparations 
for medical purposes; health care preparations and 
sanitary preparations for medical purposes especially 
for menstruation, in particular menstruation tampons, 
preparations for treating symptoms of menstruation 
and menstruation tampons comprising vibrators for 
treating symptoms of menstruation.

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, 26/07/2010, No. 605613 שוויץ, 26/07/2010, מספר 605613

Class: 5 סוג: 5

כ"ח סיון תשע"א - 68930/06/2011



Trade Mark No. 233906 מספר סימן

Application Date 29/10/2010 תאריך הגשה

International Trademark No. 0869957 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: FINCIBEC S.p.a.

Address: Via Valle D'Aosta, 47, I-41049 SASSUOLO 
(Modena), Italy

Identification No.: 71440

(Italy Joint stock company)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 19 סוג: 19

Ceramic tiles for flooring and coverings.

כ"ח סיון תשע"א - 69030/06/2011



Trade Mark No. 233907 מספר סימן

Application Date 19/10/2010 תאריך הגשה

International Trademark No. 1056497 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: Celgene Corporation

Address: 86 Morris Avenue, Summit, NJ 07901, U.S.A.

Identification No.: 71191

(New Jersey, United States CORPORATION)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 5 סוג: 5

Pharmaceutical preparations, namely, cytokine 
inhibitory drugs; pharmaceutical preparations that 
modulate the immune system; pharmaceutical 
preparations for the treatment of certain cancers and 
blood diseases; all of which are sold by prescription 
only and specifically exclude infusion solutions.

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., 13/10/2010, No. 85151406 ארה"ב, 13/10/2010, מספר 85151406

Class: 5 סוג: 5

כ"ח סיון תשע"א - 69130/06/2011



Trade Mark No. 233908 מספר סימן

Application Date 13/10/2010 תאריך הגשה

International Trademark No. 0719837 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: VingCard Elsafe AS

Address: Sophus Lies vei, N-1523 Moss, Norway

Identification No.: 71438

(Norway Limited liability company)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 6 סוג: 6

Safes and safe deposit boxes; electronic safes; parts 
and components for the aforesaid goods; locks of 
metal; parts and components for locks.

Class: 9 סוג: 9

Electric and electronic locks; microprocessors for lock 
mechanisms; parts and components for the aforesaid 
goods.

כ"ח סיון תשע"א - 69230/06/2011



Trade Mark No. 233909 מספר סימן

Application Date 30/09/2010 תאריך הגשה

International Trademark No. 1056410 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: KESSLORD

Address: 65 Beaubourg, F-75003 PARIS, France

Identification No.: 71441

(France SAS)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 3 סוג: 3

Bleaching preparations and other substances for 
laundry use; cleaning, polishing, scouring and 
abrasive preparations; soap; perfumes, essential oils, 
cosmetics, hair lotions; dentifrices; depilatory 
preparations; make-up removing products; lipsticks; 
beauty masks; shaving products; preservatives for 
leather (polishes); creams for leather.

Class: 18 סוג: 18

Leather and imitations of leather; animal skins; trunks 
and suitcases; umbrellas, parasols and walking 
sticks; whips, harness and saddlery; wallets; purses; 
handbags, backpacks, wheeled bags; bags for 
climbers, bags for campers, traveling bags, beach 
bags, school bags; unfitted vanity cases; collars or 
covers for animals; shopping nets or bags; bags or 
small bags (envelopes, pouches) of leather for 
packaging.

Class: 25 סוג: 25

Clothing, footwear, headgear; shirts; leather or 
imitation leather clothing; belts (clothing); furs 
(clothing); gloves (clothing); scarves; neckties; 
hosiery; socks; slippers; beach, ski or sports 
footwear; babies' diapers of textile; underwear.

כ"ח סיון תשע"א - 69330/06/2011



Trade Mark No. 233910 מספר סימן

Application Date 14/10/2010 תאריך הגשה

International Trademark No. 1056411 מספר סימן בינלאומי

Conditions/Disclaimers

Registration of this mark shall give no right to the 
exclusive use of the PACKAGING. separately, but in 
the combination of the mark.

 Owners

Name: Evergreen Packaging Inc.

Address: 5350 Poplar Avenue, Suite 600, Memphis, TN 
38119, U.S.A.

Identification No.: 71442

(Delaware, United States CORPORATION)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 16 סוג: 16

Boxes, containers, and cartons of paperboard for 
commercial packaging.

Class: 20 סוג: 20

Plastic packaging components for containers, 
namely, dispensing and closable pour spouts and 
container closures.

Class: 37 סוג: 37

Installation, maintenance and repair of packaging 
machines and their replacement parts, namely, 
packaging machinery used for filling containers.

Class: 40 סוג: 40

Custom manufacturing of paper and paper products; 
paper finishing; paper treating; printing 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)

U.S.A., 15/04/2010, No. 85015327 ארה"ב, 15/04/2010, מספר 85015327

Class: 40 סוג: 40

 Custom manufacturing of paper and paper products; 
paper finishing; paper treating; printing services

כ"ח סיון תשע"א - 69430/06/2011



Trade Mark No. 233911 מספר סימן

Application Date 21/09/2010 תאריך הגשה

International Trademark No. 1056484 מספר סימן בינלאומי

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 9 סוג: 9

Laboratory equipment and supplies, namely, bottles 
specifically for laboratory use and not for general 
use, cover glasses, culture tubes, micro slides, 
dropping tips, vial inserts, vials, pitchers specifically 
for laboratory use and not for general use, cuvettes, 
powder detergent, micro spin columns, pails, jars, 
filters, funnel discs, funnels, carboys, tweezers, 
forceps, flasks, glass disposal boxes, electrophoresis 
power supplies, electrophoresis plate, anti-static 
weigh boats, flexible plastic film, ph indicators, pipet 
controllers, pipettors, pipets, pipet stands, pipet tips, 
barrier tips, loading tips, pipet tip racks, beakers, 
graduated cylinders, reagent reservoirs, tissue 
culture plates and dishes, hybridoma cloning 
supplements, tubes and capstrips, disposable nitrile 
and latex gloves, test tubes, specimen plates, 
storage plates, fluorescence plates, luminescence 
plates, plate seals, ice gel packs, gel incubation 
trays, nylon, nitrocellulose and PVDF membranes, 
autoradiography film, dispensers, inoculating needles 
and loops, adhesive tape, cryoboxes; absorbent 
paper; phenolic caps, polypropylene caps.

Class: 35 סוג: 35

On-line retail store services in the field of antibodies, 
reagents, biochemicals, gene silencers, lysates and 
microArrays and in the field of laboratory supplies.

כ"ח סיון תשע"א - 69530/06/2011



 Owners

Name: Santa Cruz Biotechnology, Inc.

Address: 2145 Delaware Avenue, Santa Cruz, CA 95060, 
U.S.A.

Identification No.: 71333

(Delaware, United States CORPORATION)

כ"ח סיון תשע"א - 69630/06/2011



Trade Mark No. 233912 מספר סימן

Application Date 25/10/2010 תאריך הגשה

International Trademark No. 0302205 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: PININFARINA S.p.A.

Address: Via Bruno Buozzi, 6, I-10121 TORINO, Italy

Identification No.: 71443

(Italie sociét par actions)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 12 סוג: 12

Motor vehicles and their parts; bodies for motor 
vehicles.

כ"ח סיון תשע"א - 69730/06/2011



Trade Mark No. 233913 מספר סימן

Application Date 08/10/2010 תאריך הגשה

International Trademark No. 1056551 מספר סימן בינלאומי

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 35 סוג: 35

Statistical work or compilation of statistics; 
information and inquiry services in the field of 
business and more particularly carrying out opinion 
polls and surveys among the general public on 
audiovisual and other media forms; advertising; 
business management assistance and advice for 
industrial or commercial companies; compilation and 
processing, particularly computer-based, statistical 
work and analyses, particularly relating to media 
audience and other data, namely gathering, 
compilation and systemization of data; opinion polls; 
statistical data analysis, research and studies; 
marketing analysis, research and studies; arranging 
newspaper subscriptions for others.

Class: 38 סוג: 38

Telecommunications; audiovisual, radio, television 
communication and television and radio 
broadcasting; all types of communication services, 
namely press and information (news) agencies, 
gathering and distributing (transmission) of 
information; communication by radio, telephone, 
telegram and computer; sending and transmission of 
telegrams and messages; all services intended to 
inform the general public and media professionals, 
namely transmission, compilation via computer 
communication or any other means, of data and 
information on media activity and audiences.

Class: 42 סוג: 42

Computer programming services in the field of 
measuring media audiences.

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, 13/04/2010, No. 10 3 729 584 צרפת, 13/04/2010, מספר 584 729 3 10

Class: 35 סוג: 35

Class: 38 סוג: 38

Class: 42 סוג: 42

כ"ח סיון תשע"א - 69830/06/2011



 Owners

Name: MEDIAMETRIE

Address: 70 rue Rivay, F-92300 LEVALLOIS PERRET, 
France

Identification No.: 71444

(Société Anonyme)

כ"ח סיון תשע"א - 69930/06/2011



Trade Mark No. 233914 מספר סימן

Application Date 18/09/2010 תאריך הגשה

International Trademark No. 1056195 מספר סימן בינלאומי

Conditions/Disclaimers

The mark is limited to the colours  word Red. as 
shown in the  mark.

 Owners

Name: JULIAN EVANS

Address: 37 Heritage Close, Cowley, Uxbridge UB8 2LA, 
United Kingdom

Identification No.: 71445

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 27 סוג: 27

Wall coverings of paper, wall coverings (hangings) of 
paper, wallpaper trimmings, wallpapers, wallpaper, 
wallpaper with a textile covering, mural hangings.

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)

United Kingdom, 16/08/2010, No. 2555864 ממלכה מאוחדת, 16/08/2010, מספר 2555864

Class: 27 סוג: 27

כ"ח סיון תשע"א - 70030/06/2011



Trade Mark No. 233915 מספר סימן

Application Date 15/09/2010 תאריך הגשה

International Trademark No. 1056569 מספר סימן בינלאומי

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 3 סוג: 3

Cleaning, polishing, scouring and abrasive 
preparations; bleaching preparations; detergents; 
preparations for laundry use; limescale removers and 
rust removers for household use; decalcifying and 
descaling preparations for household use; soaps; 
toiletries; hand washes; toilet gels; shower foams and 
gels; talcum powder; skin care preparations; shaving 
preparations; deodorants for personal use; 
dentifrices, mouth washes; perfuming preparations 
for the atmosphere; wipes, cloths, pads, tissues and 
sponges impregnated with cleaning preparations; 
cloths, wipes, tissues and sponges impregnated with 
cleaning preparations, polishing preparations, 
detergent or disinfectant for cleaning; medicated 
toiletries, medicated soaps, medicated talcum 
powder.

Class: 5 סוג: 5

Pharmaceutical, veterinary and sanitary preparations; 
articles impregnated with a disinfectant or anti-
bacterial product; articles impregnated with an 
antiseptic product; antiseptic preparations, anti-
bacterial preparations, disinfecting preparations, 
germicides; disinfectants; insecticides and miticides; 
insect repellents; preparations for destroying and 
repelling vermin; fungicides; air freshening 
preparations, air purifying preparations, air sanitising 
preparations; air deodorising preparations; 
deodorants and deodorisers (other than for personal 
use); air purifiers (preparations); medicated skin care 
preparations; plasters, materials for dressing; filled 
first-aid boxes.

כ"ח סיון תשע"א - 70130/06/2011



Conditions/Disclaimers

The mark is limited to the colours  word Green, white 
and yellow. as shown in the  mark.

 Owners

Name: Reckitt & Colman (Overseas) Limited

Address: Dansom Lane, Hull, Yorkshire HU8 7DS, United 
Kingdom

Identification No.: 71446

Class: 11 סוג: 11

Disinfecting apparatus, machines and appliances; 
sanitising apparatus, machines and appliances; air 
freshening, air filtration, air sanitising and air purifying 
units and apparatus; cartridges, filters, parts and 
fittings for the aforementioned goods; electrical and 
battery-operated devices for the neutralisation, 
reduction or control of allergens, not for medical 
purposes.

Class: 21 סוג: 21

Household and kitchen utensils and containers (not 
of precious metal or coated therewith); soap 
dispensers; brushes; carpet sweepers, mops; combs; 
sponges; cloths and wipes for cleaning or household 
use; cloths for polishing; articles for cleaning or 
polishing purposes; dusters and dusting cloths; steel 
wool; scouring pads.

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, 17/03/2010, No. 
008962094

איחוד האירופי לסימני מסחר, 17/03/2010, מספר 
008962094

Class: 3 סוג: 3

Class: 5 סוג: 5

Class: 11 סוג: 11

Class: 21 סוג: 21

כ"ח סיון תשע"א - 70230/06/2011



Trade Mark No. 233916 מספר סימן

Application Date 23/09/2010 תאריך הגשה

International Trademark No. 1056583 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: Altera Corporation

Address: 101 Innovation Drive, San Jose, CA 95134, 
U.S.A.

Identification No.: 71283

(Delaware, United States CORPORATION)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 9 סוג: 9

Component of computer software, namely, a design 
file used to program a function into semiconductor 
devices; computer hardware, namely, embedded 
semiconductor processor chips.

כ"ח סיון תשע"א - 70330/06/2011



Trade Mark No. 233917 מספר סימן

Application Date 15/09/2010 תאריך הגשה

International Trademark No. 1056644 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: ORTHOGEN AG

Address: Graf-Adolf-Str. 43, 40210 Düsseldorf, Germany

Identification No.: 71447

(Germany Corporation)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 3 סוג: 3

Cosmetics; dermatological preparations and 
substances for cosmetic purposes.

Class: 5 סוג: 5

Therapeutic preparations for treating joints, muscles, 
nerves, ligaments, cartilage and bones; 
dermatological preparations and substances.

Class: 10 סוג: 10

Syringes for blood sampling and blood treatment in 
the medical and veterinary sector.

כ"ח סיון תשע"א - 70430/06/2011



Trade Mark No. 233918 מספר סימן

Application Date 06/10/2010 תאריך הגשה

International Trademark No. 1056649 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: THUASNE

Address: 118 rue Marius Aufan, F-92300 LEVALLOIS-
PERRET, France

Identification No.: 71448

(France Société par actions simplifiée)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 10 סוג: 10

Soles for footwear, inner soles, heelpieces, arch 
supports for boots and shoes and supports for flat 
feet for medical and orthopedic purposes, in 
particular for distributing pressure evenly, for shock 
absorption and reduction, for reducing strain injuries 
and for improving foot and heel comfort.

Class: 25 סוג: 25

Soles for footwear, inner soles, heelpieces for 
footwear and heels in particular for foot and heel 
comfort.

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, 21/04/2010, No. 103732026 צרפת, 21/04/2010, מספר 103732026

Class: 10 סוג: 10

Class: 25 סוג: 25

כ"ח סיון תשע"א - 70530/06/2011



Trade Mark No. 233919 מספר סימן

Application Date 19/10/2010 תאריך הגשה

International Trademark No. 1056659 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: Hitachi High-Technologies Corporation

Address: 24-14, Nishishinbashi 1-chome,,Minato-ku, 
Tokyo 105-8717, Japan

Identification No.: 71449

(Japan Corporation)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 7 סוג: 7

Semiconductor manufacturing machines; 
semiconductor wafer processing equipment.

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)

Japan, 07/10/2010, No. 2010-78477 יפן, 07/10/2010, מספר 2010-78477

Class: 7 סוג: 7

כ"ח סיון תשע"א - 70630/06/2011



CYCLONE

Trade Mark No. 233934 מספר סימן

Application Date 25/11/2010 תאריך הגשה

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

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.

 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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 30 סוג: 30

Confectionery, namely, chewing gum, bubble gum, 
candy, mints, drops and lozenges; all included in 
class 30.

דברי מתיקה, דהיינו, גומי לעיסה, מסטיק, ממתקים, מנטות, 
סוכריות ולכסניות; הנכללים כולם בסוג 30.                           

  

כ"ח סיון תשע"א - 70730/06/2011



LINIEDGE

Trade Mark No. 233936 מספר סימן

Application Date 25/11/2010 תאריך הגשה

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

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.

 Owners

Name: Cordis Corporation

Address: 430 Route 22, Bridgewater, NJ, 08807, U.S.A.

Identification No.: 41370

(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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 10 סוג: 10

Radiofrequency mapping and ablation systems 
comprised of radiofrequency mapping and ablation 
catheters, generator and 3D electroanatomical 
mapping systems; all included in class 10.

מערכות צבירה ומיפוי באמצעות גלי רדיו המורכבות מקטטרים 
של צבירה ומיפוי באמצעות גלי רדיו, מערכות מיפוי גנרטור 

ואלקטרואנטומיות תלת ממדיות; הנכללים כולם בסוג 10.         
                                        

כ"ח סיון תשע"א - 70830/06/2011



DAILIES AIR140

Trade Mark No. 233938 מספר סימן

Application Date 25/11/2010 תאריך הגשה

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

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.

 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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 9 סוג: 9

Optical apparatus and instruments; contact lenses; 
all included in class 9

התקנים ומכשירים לראייה; עדשות מגע; הנכללים כולם בסוג 9
                                         

כ"ח סיון תשע"א - 70930/06/2011



Trade Mark No. 233940 מספר סימן

Application Date 25/11/2010 תאריך הגשה

 Owners

Name: PHILIP MORRIS BRANDS SARL

Address: Quai Jeanrenaud 3, 2000 Neuchatel, 
Switzerland

Identification No.: 71903

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: 34 סוג: 34

Tobacco, raw or manufactured; tobacco products, 
including cigars, cigarettes, cigarillos, tobacco for roll 
your own cigarettes, pipe tobacco, chewing tobacco, 
snuff tobacco, kretek; tobacco substitutes (not for 
medical purposes); smokers’ articles, including 
cigarette paper and tubes, cigarette filters, tobacco 
tins, cigarette cases and ashtrays not of precious 
metals, their alloys or coated therewith, pipes, pocket 
apparatus for rolling cigarettes, lighters; matches; all 
included in class 34.

טבק גלמי או מעובד; לרבות סיגרים, סיגריות, סיגרילות, טבק 
לליפוף סיגריות באופן עצמי, טבק למקטרת, טבק ללעיסה, 

טבק להרחה, קריטק; תחליפי טבק, (לצרכים שאינם רפואיים); 
חפצי מעשנים, לרבות ניר לסיגריות וגלילים, פילטרים לסיגריות, 

פחיות לטבק, נרתיקים לסיגריות ומאפרות שאינם ממתכת 
יקרה או מסגסוגותיהן או בציפויין, מקטרות, מכשירי כיס לליפוף 
סיגריות, מצתים; גפרורים; כולם נכללים בסוג 34.                   
                                                                                    
                                                                                    

                                                                

כ"ח סיון תשע"א - 71030/06/2011



ספפה
Trade Mark No. 233946 מספר סימן

Application Date 28/11/2010 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: Aminach Bedding & Furniture Manufacturing 
Ltd.

שם: עמינח תעשיות רהיטים ומזרונים בע"מ

Address: Nir Zvi, P.O.B. 215, Ramle, 56216, Israel כתובת : ניר צבי, רמלה, ת.ד. 215, 56216, ישראל

Identification No.: 510550734מספר זיהוי: 510550734

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: 20 סוג: 20

Mattresses, beds, sofa beds, armchairs and furniture 
for bedrooms; all included in Class 20.

מזרונים, מיטות,  מיטות נוער, כורסאות וריהוט לחדרי שינה; 
הכל כלול בסוג 20.                                       

כ"ח סיון תשע"א - 71130/06/2011



גוד נייט
Trade Mark No. 233947 מספר סימן

Application Date 28/11/2010 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: Aminach Bedding & Furniture Manufacturing 
Ltd.

שם: עמינח תעשיות רהיטים ומזרונים בע"מ

Address: Nir Zvi, P.O.B. 215, Ramle, 56216, Israel כתובת : ניר צבי, רמלה, ת.ד. 215, 56216, ישראל

Identification No.: 510550734מספר זיהוי: 510550734

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: 35 סוג: 35

Sale of Mattresses, beds, bedroom sets, sofa, sofa 
beds, armchairs and furniture; all included in Class 
35.

מכירת מזרונים, מיטות, חדרי שינה, ספות נוער, מיטות אירוח, 
כורסאות, ופרטי ריהוט; הכל כלול בסוג 35.                       

כ"ח סיון תשע"א - 71230/06/2011



עמינח
Trade Mark No. 233948 מספר סימן

Application Date 28/11/2010 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: Aminach Bedding & Furniture Manufacturing 
Ltd.

שם: עמינח תעשיות רהיטים ומזרונים בע"מ

Address: Nir Zvi, P.O.B. 215, Ramle, 56216, Israel כתובת : ניר צבי, רמלה, ת.ד. 215, 56216, ישראל

Identification No.: 510550734מספר זיהוי: 510550734

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: 20 סוג: 20

Mattresses, beds, sofa beds, armchairs and furniture 
for bedrooms; all included in Class 20.

מזרונים, מיטות,  מיטות נוער, כורסאות וריהוט לחדרי שינה; 
הכל כלול בסוג 20.                                       

Class: 35 סוג: 35

Sale of Mattresses, beds, bedroom sets, sofa, sofa 
beds, armchairs and furniture; all included in Class 
35.

מכירת מזרונים, מיטות, חדרי שינה, ספות נוער, מיטות אירוח, 
כורסאות, ופרטי ריהוט; הכל כלול בסוג 35.                       

כ"ח סיון תשע"א - 71330/06/2011



פוליניב
Trade Mark No. 233950 מספר סימן

Application Date 28/11/2010 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: Aminach Bedding & Furniture Manufacturing 
Ltd.

שם: עמינח תעשיות רהיטים ומזרונים בע"מ

Address: Nir Zvi, P.O.B. 215, Ramle, 56216, Israel כתובת : ניר צבי, רמלה, ת.ד. 215, 56216, ישראל

Identification No.: 510550734מספר זיהוי: 510550734

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: 20 סוג: 20

Mattresses, beds, sofa beds, armchairs and furniture 
for bedrooms; all included in Class 20.

מזרונים, מיטות,  מיטות נוער, כורסאות וריהוט לחדרי שינה; 
הכל כלול בסוג 20.                                       

כ"ח סיון תשע"א - 71430/06/2011



פיניש
Trade Mark No. 233951 מספר סימן

Application Date 28/11/2010 תאריך הגשה

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

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.

 Owners

Name: Reckitt Benckiser N.V.

Address: Siriusdreef 14, Hoofddorp, 2132 WT, 
Netherlands

Identification No.: 41742

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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 3 סוג: 3

Bleaching preparations and other substances for 
laundry use and dishwashing; dishwashing 
preparations; dishwasher cleaner, freshener and 
deodoriser; rinse agents; polishing preparations for 
kitchen and glassware; cleaning, polishing, scouring 
and abrasive preparations; soaps; decalcifying and 
descaling preparations for domestic use; all 
aforementioned goods with or without a disinfective 
component; all included in class 3.

תכשירי הלבנה וחומרים אחרים לשימוש בכביסה ושטיפת 
כלים; תכשירים לשטיפת כלים; מנקה, מרענן ומפיג ריחות 
למדיח כלים; חומרי שטיפה; תכשירי הברקה למטבח ולכלי 
זכוכית; תכשירי ניקוי, הברקה, ציחצוח ושפשוף; סבונים; 

תכשירים להסרת אבנית והסרת אבן לשימוש ביתי; כל הטובין 
האמורים עם או ללא מרכיב מחטא; הנכללים כולם בסוג 3.       
                                                                                    
                                                                                    

                                                                      

כ"ח סיון תשע"א - 71530/06/2011



סיליט באנג
Trade Mark No. 233953 מספר סימן

Application Date 28/11/2010 תאריך הגשה

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

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.

 Owners

Name: Reckitt Benckiser N.V.

Address: Siriusdreef 14, Hoofddorp, 2132 WT, 
Netherlands

Identification No.: 41742

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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 3 סוג: 3

Bleaching preparations; cleaning, polishing, scouring 
and abrasive preparations; detergents; soaps; 
decalcifying and descaling preparations for 
household purposes; limescale removers, rust 
removers, stain removers, grease removers; drain 
and sink unblocking preparations; preparations for 
prevention of limescale, rust or grease; fabric 
softeners; laundry additives; all aforementioned 
goods with or without a disinfective component; all 
included in class 3.

תכשירי הלבנה; תכשירי ניקוי, הברקה, מירוק ושפשוף; 
דטרגנטים; סבונים; תכשירים מסירי סיד ואבנית לשימוש ביתי; 

מסירי אבנית, מסירי חלודה, מסירי כתמים, מסירי שומן; 
תכשירים פותחי סתימות במרזב וכיור; תכשירים למניעת 
אבנית, חלודה או שמן; מרככי אריגים; תוספי כביסה; כל 

הסחורות המוזכרות לעיל עם או בלי מרכיב מחטא; הנכללים 
כולם בסוג 3.                                                                   
                                                                                    
                                                                                    

                                          

כ"ח סיון תשע"א - 71630/06/2011



בק-צ'ק
Trade Mark No. 233954 מספר סימן

Application Date 28/11/2010 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: Aminach Bedding & Furniture Manufacturing 
Ltd.

שם: עמינח תעשיות רהיטים ומזרונים בע"מ

Address: Nir Zvi, P.O.B. 215, Ramle, 56216, Israel כתובת : ניר צבי, רמלה, ת.ד. 215, 56216, ישראל

Identification No.: 510550734מספר זיהוי: 510550734

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

Electrical sensor system for checking the distribution 
of pressure and adjustment of the mattress to the 
body; all included in Class 9.

מערכת חיישנים חשמלית לבדיקת חלוקת לחץ והתאמת המזרן 
לגוף; הכל כלול בסוג 9.                                                     

                                                                        

כ"ח סיון תשע"א - 71730/06/2011



Trade Mark No. 233956 מספר סימן

Application Date 28/11/2010 תאריך הגשה

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

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.

 Owners

Name: BASF SE

Address: Carl-Bosch-Strasse 38, Ludwigshafen am 
Rhein, Germany

Identification No.: 67585

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: 1 סוג: 1

Chemicals used in agriculture, horticulture and 
forestry, namely chemical compounds and active 
ingredients for use in pesticides, plant fortifying 
preparations, plant growth regulating preparations, 
chemical preparations for the treatment of seeds, 
surfactants, natural or artificial chemicals to be used 
as sexual baits and agents to confuse insects; all 
included in class 1.

כימיקלים המשמשים בחקלאות, גננות ויערנות, דהיינו, 
תרכובות כימיות ומרכיבים פעילים לשימוש בקוטלי מזיקים, 
תכשירים לחיזוק צמחים, תכשירים לוויסות גדילת צמחים, 
תכשירים כימיים לטיפול בזרעים, סורפקטנטים, כימיקלים 
טבעיים או מלאכותיים לשימוש כפיתיונות וגורמים מיניים 

לבלבול חרקים; הנכללים כולם בסוג 1.                                 
                                                                                    

                                                        

Class: 5 סוג: 5

Preparations for destroying and combating vermin, 
fungicides, herbicides, pesticides; all included in 
class 5.

תכשירים להשמדה ומאבק ברמשים, קוטלי פטריות, קוטלי 
עשבים, קוטלי מזיקים; הנכללים כולם בסוג 5.                       

                  

כ"ח סיון תשע"א - 71830/06/2011



Trade Mark No. 233958 מספר סימן

Application Date 25/11/2010 תאריך הגשה

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

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.

 Owners

Name: Sazerac Company, Inc. 

Address: 803 Jefferson Highway, New Orleans , 
Louisiana, U.S.A.

Identification No.: 12818

(Louisiana 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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 33 סוג: 33

Whiskey; all included in class 33. וויסקי; הנכללים כולם בסוג 33.           

כ"ח סיון תשע"א - 71930/06/2011



SONAR DARK

Trade Mark No. 233959 מספר סימן

Application Date 25/11/2010 תאריך הגשה

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

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

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

 Owners

Name: Goldman, Sachs & Co.

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

Identification No.: 46247

(New York Limited Partnership)

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

Financial services, namely, securities brokerage 
services; electronic trading of securities; financial 
portfolio management services; investment 
management and advisory services; trading of 
financial securities; financial transactions; hedge 
fund/mutual fund investment management services; 
financial planning services; management of financial 
accounts; trading of securities via an online platform; 
execution of securities trade orders; routing of 
securities trade orders; financial transaction and 
portfolio investment advisory services; financial 
research services; all included in class 36.

שירותים פיננסיים, דהיינו, שירותי תיווך בביטחונות; סחר 
אלקטרוני בביטחונות; שירותי ניהול תיקים פיננסיים; שירותי 
ניהול ויעוץ השקעות; סחר בביטחונות פיננסיים; עסקאות 
פיננסיות; שירותי ניהול השקעות קרן גידור/קרן משותפת; 

שירותי תכנון פיננסי; ניהול חשבונות פיננסיים; סחר בביטחונות 
באמצעות פלטפורמה מקוונת; הוצאה לפועל של הזמנות לסחר 
בביטחונות; ניתוב הזמנות לסחר בביטחונות; שירותי ייעוץ 
לעסקאות פיננסיות ותיקי השקעות; שירותי מחקר פיננסי; 

הנכללים כולם בסוג 36.                                                     
                                                                                    
                                                                                    

                                                                      

כ"ח סיון תשע"א - 72030/06/2011



OLD CHARTER

Trade Mark No. 233960 מספר סימן

Application Date 25/11/2010 תאריך הגשה

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

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.

 Owners

Name: Sazerac Company, Inc. 

Address: 803 Jefferson Highway, New Orleans , 
Louisiana, U.S.A.

Identification No.: 12818

(Louisiana 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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 33 סוג: 33

Whiskey; all included in class 33. וויסקי; הנכללים כולם בסוג 33.           

כ"ח סיון תשע"א - 72130/06/2011



BUFFALO TRACE

Trade Mark No. 233961 מספר סימן

Application Date 25/11/2010 תאריך הגשה

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

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.

 Owners

Name: Sazerac Company, Inc. 

Address: 803 Jefferson Highway, New Orleans , 
Louisiana, U.S.A.

Identification No.: 12818

(Louisiana 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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 33 סוג: 33

Whiskey; all included in class 33. וויסקי; הנכללים כולם בסוג 33.           

כ"ח סיון תשע"א - 72230/06/2011



FIREBALL

Trade Mark No. 233962 מספר סימן

Application Date 25/11/2010 תאריך הגשה

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

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.

 Owners

Name: Sazerac Company, Inc. 

Address: 803 Jefferson Highway, New Orleans , 
Louisiana, U.S.A.

Identification No.: 12818

(Louisiana 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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 33 סוג: 33

Distilled spirits, namely liqueurs, and whisky; all 
included in class 33.

כהלים מזוקקים, דהיינו ליקרים, ווויסקי; הנכללים כולם בסוג 
                           .33

כ"ח סיון תשע"א - 72330/06/2011



BENCHMARK

Trade Mark No. 233963 מספר סימן

Application Date 25/11/2010 תאריך הגשה

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

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.

 Owners

Name: Sazerac Company, Inc. 

Address: 803 Jefferson Highway, New Orleans , 
Louisiana, U.S.A.

Identification No.: 12818

(Louisiana 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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 33 סוג: 33

Whiskey; all included in class 33. וויסקי; הנכללים כולם בסוג 33.           

כ"ח סיון תשע"א - 72430/06/2011



EAGLE RARE

Trade Mark No. 233964 מספר סימן

Application Date 25/11/2010 תאריך הגשה

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

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.

 Owners

Name: Sazerac Company, Inc. 

Address: 803 Jefferson Highway, New Orleans , 
Louisiana, U.S.A.

Identification No.: 12818

(Louisiana 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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 33 סוג: 33

Whiskey; all included in class 33. וויסקי; הנכללים כולם בסוג 33.           

כ"ח סיון תשע"א - 72530/06/2011



SAZERAC

Trade Mark No. 233965 מספר סימן

Application Date 25/11/2010 תאריך הגשה

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

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.

 Owners

Name: Sazerac Company, Inc. 

Address: 803 Jefferson Highway, New Orleans , 
Louisiana, U.S.A.

Identification No.: 12818

(Louisiana 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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 33 סוג: 33

Distilled spirits; prepared alcoholic cocktails; all 
included in class 33.

כהלים מזוקקים; קוקטלים אלכוהוליים מוכנים; הנכללים כולם 
בסוג 33.                       

כ"ח סיון תשע"א - 72630/06/2011



Trade Mark No. 233966 מספר סימן

Application Date 25/11/2010 תאריך הגשה

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

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

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

 Owners

Name: IPEK KANEPE MOBILYA IMALAT ITHALAT 
IHRACAAT SANAYI VE TICARET ANONIM SIRKETI

Address: 1 Organize Sanayi Bolgesi 43. Cad. NO. 35, 
Kayseri, Turkey

Identification No.: 48705

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

The bringing together, for the benefit of others, of a 
variety of goods, namely, furniture, sofas, beds, 
spring mattresses, pillows, armchairs, chairs, 
shelves, boards for television, cupboards, wardrobes, 
dining tables, desk, bunks, library shelves, tables, 
bedstead fittings and bedsteads (excluding the 
transport thereof), enabling customers to 
conveniently view and purchase these goods, also 
via online means; all included in class 35.

ההבאה יחד, לטובת האחרים, של מגוון סחורות, דהיינו, 
רהיטים, ספות, מיטות, מזרני קפיצים, כריות, כורסאות, 

כיסאות, מדפים, לוחות לטלויזיה, ארונות, מלתחות, שולחנות 
אוכל, מכתבה, דרגשים, מדפי ספריה, שולחנות, מתאמי שלד 
מיטה ושלדי מיטות (להוציא הובלה שלהם), מתן אפשרות 
ללקוחות לראות ולרכוש בנוחות את הסחורות הללו, גם 

באמצעים מקוונים; הנכללים כולם בסוג 35.                           
                                                                                    
                                                                                    

כ"ח סיון תשע"א - 72730/06/2011



רקיט בנקיזר
Trade Mark No. 233967 מספר סימן

Application Date 28/11/2010 תאריך הגשה

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 1 סוג: 1

Chemical products for industrial purposes; water 
softeners; descaling agents and means, not for 
domestic use; products for the prevention of 
tarnishing or wear, tarnishing and staining of 
glassware, porcelain and earthenware, crockery and 
other kitchenware, as far as not comprised in other 
classes; all aforementioned goods with or without a 
disinfective component; all included in class 1.

מוצרים כימיים למטרות תעשייתיות; מרככי מים; אמצעים 
וחומרים למניעת אבנית, שלא לשימוש ביתי; מוצרים למניעת 
בלאי, עימום והכתמת מוצרי זכוכית, פורצלן, חימר, כלי חרס 
וכלי מטבח אחרים, אשר אינם נכללים בסוגים אחרים; כל 

הטובין האמורים עם או ללא מרכיב מחטא; הנכללים כולם בסוג 
                                                                                 .1
                                                                                    
                                                                                    

    

Class: 3 סוג: 3

Cleaning, scouring and abrasive preparations; 
bleaching preparations and other substances for 
laundry use; laundry preparations; carpet cleaners; 
detergents; soaps; fabric softeners, laundry additives; 
stain removing preparations; prewash and stain 
loosening preparations; starch; laundry blue; 
polishing preparations for kitchen and glassware; 
decalcifying and descaling preparations for 
household use; rust removers, grease removers; 
drain and sink unblocking preparations; preparations 
for prevention of limescale, rust or grease; non-
medicated toilet preparations; hair lotions; non-
medicated skin care preparations; cosmetic and 
beauty preparations; cosmetic creams and lotions; 
moisturising creams, lotions and gels; exfoliants; 
bleaching preparations all for personal use; 
preparations for shaving; depilatory preparations; 
depilatory waxes; preparations, including creams, 
gels and mousses, for use before, during and after 
shaving; perfumes; essential oils; perfuming 
preparations for the atmosphere; incense and 
incense cones; all included in class 3.

תכשירי ניקוי, צחצוח ושפשוף; תכשירי הלבנה וחומרים אחרים 
המשמשים לכביסה; תכשירים לכביסה; מנקי שטיחים; 

דטרגנטים; סבונים; מרככי אריגים, תוספים לכביסה; תכשירים 
להסרת כתמים; תכשירים לקדם כביסה ולשחרור כתמים ; 
עמילן המשמש לכביסה; כחול לכביסה; תכשירי הברקה 
למטבח ולכלי זכוכית; תכשירים להסרת אבנית ולהלבנה 

לשימוש ביתי; מסירי חלודה, מסירי שמנים; תכשירים לפתיחת 
סתימות בביוב ובכיור; תכשירים למניעת אבנית, חלודה 

ושמנים, תכשירי טואלט לא רפואים; תרחיצים לשיער; תכשירים 
לא רפואיים לטיפול בעור; תכשירים ליופי וקוסמטיקה; קרמים 
ותחליבים קוסמטיים; קרמים, ג'ל ותחליבים ללחות; תכשירים 
להסרת תאי עור מתים; תכשירי הלבנה כולם לשימוש אישי; 
תכשירי גילוח; תכשירים להסרת שיער; שעווה להסרת שיער; 
תכשירים, כולל קרמים, ג'ל ומוס, לשימוש לפני, בזמן ואחרי 
גילוח; בשמים; שמנים אתריים; תכשירים לבישום האויר; 

קטורות וקונוסים של קטורת; הנכללים כולם בסוג 3.               
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    

                                                    

Class: 5 סוג: 5

Pharmaceutical preparations and substances having 
anti-inflammatory, anti-pyretic and analgesic 
properties; medicated beverages and preparations 
for making such beverages; medicated confectionery; 
medicated skin care preparations; disinfectants 
(other than for laying or absorbing dust); disinfectants 
for household use or for hygiene or sanitary 
purposes; sanitary preparations; articles impregnated 
with an antiseptic product;  antiseptic preparations, 
anti-bacterial preparations, disinfecting preparations, 
germicides; insecticides and miticides; insect 
repellants; preparations for destroying and repelling 
vermin; fungicides; deodorants (not for personal use); 
air freshening preparations; fabric deodorisers and 
refresheners; all included in class 5.

תכשירים רפואיים וחומרים בעלי מאפיינים אנטי דלקתייים, 
אנטי קדחתיים ומשככי כאבים; משקאות רפואיים ותכשירים 
להכנת משקאות כאלו; דברי מתיקה תרופתיים, תכשירים 

רפואיים לטיפול בעור; חומרי חיטוי (שאינם משמשים לדיכוי או 
שאיבת אבק); חומרי חיטוי לשימוש במשק הבית או לשימוש 
למטרות היגיינה וסניטציה; תכשירים סניטריים; פריטים ספוגים 
בחומר מחטא; תכשירי חיטוי, תכשירים אנטי בקטריאליים, 
תכשירים מחטאים, קוטלי חיידקים, קוטלי חרקים וקוטלי 

קרדיות; דוחי חרקים; תכשירים להשמדת והרחקת מזיקים; 
חומרים קוטלי פטריות; דיאודורנטים (לא לשימוש אישי); 

תכשירים לטיהור אויר; מפיגי ריחות ומרענני אריגים; הנכללים 
כולם בסוג 5.                                                                   
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    

                    

כ"ח סיון תשע"א - 72830/06/2011



Class: 11 סוג: 11

Apparatus and instruments, all for scenting, purifying 
or freshening the atmosphere; parts and fittings for all 
the aforesaid goods; electrical powered air purifiers 
for the neutralization, reduction or control of 
allergens; water decalcifying and descaling 
apparatus; water filtering apparatus; water softening 
apparatus; water filters; water softeners; filter 
cartridges for water purification and water softening 
for household use; water treatment filters; all inlcuded 
in class 11.

מתקנים ומכשירים, שכולם לבישום, טיהור או רענון האויר; 
חלקים ומתאמים עבור הטובין האמורים;   מטהרי אויר 

המופעלים באמצעות חשמל לניטרול, צמצום או בקרה של 
אלרגנים; מכשיר להסרת והפחתת אבנית במים; מכשיר לסינון 
מים; מכשיר לריכוך מים; מסנני מים; מרככי מים; ערכות פילטר 
לטיהור מים ולריכוך מים לשימוש ביתי; פילטרים לטיפול במים; 
הנכללים כולם בסוג 11.                                                     
                                                                                    
                                                                                    

                                                                            

Class: 35 סוג: 35

Provision of business information; advertising;  
business management;  business administration;  
office functions; marketing services; commercial or 
industrial management services; organisation, 
operation and supervision of loyalty and incentive 
schemes; rental and leasing of vending machines; 
the bringing together, for the benefit of others, of a 
variety of consumer goods, namely bleaching 
preparations and other substances for laundry use; 
dishwasher preparations; preparations for removing 
stains; carpet cleaners; soaps; detergents; 
decalcifying and descaling preparations; limescale 
removers, rust removers, fabric softeners, laundry 
additives, water softening preparations; grease 
removers; drain and sink unblocking preparations; 
preparations for prevention of limescale, rust or 
grease; non-medicated toilet preparations; skin care 
preparations; medicated skin care preparations; 
preparations for treatment of acne; depilatory 
preparations; pharmaceutical preparations; 
medicated beverages and confectionery; sanitary 
preparations; antiseptic preparations, anti-bacterial 
preparations, disinfecting preparations; articles 
impregnated with a disinfectant or anti-bacterial 
product; articles impregnated with an antiseptic 
product; insecticides; insect repellents; pesticides; 
rodenticides; miticides; preparations for destroying 
vermin; germicides; deodorants (not for personal 
use); air freshening preparations; air fresheners; all 
included in class 35.

הספקת מידע עיסקי; פרסום; ניהול עיסקי; טיפול בעסקים; 
פעולות משרדיות; שירותי שיווק; שירותי ניהול מסחרי 

ותעשייתי; ארגון, הפעלה ובקרה על תוכניות נאמנות וסכמות 
תמריצים; השכרה והחכרה של מכונות מכירה; הבאה ביחד, 
לטובת אחרים, של מגוון מוצרי צריכה, דהיינו תכשירי הלבנה 
וחומרים אחרים לכביסה; תכשירים למדיחי  כלים; תכשירים 
להסרת כתמים; מנקי שטיחים; סבונים; דטרגנטים;  תכשירים 
להורדת ולהפחתת אבנית; תכשירים מסירי משקעי אבנית, 
מסירי חלודה, מרככי אריגים, תוספים לכביסה, מרככי מים; 
מסירי שמנים; תכשירים לפתיחת סתימות בביוב ובכיור; 

תכשירים למניעת אבנית, חלודה ושמנים, תכשירי טואלט לא 
רפואים; תכשירים לטיפול בעור; תכשירים רפואיים לטיפול 
בעור; תכשירים לטיפול באקנה; תכשירים להסרת שיער; 

תכשירים רפואיים; משקאות דברי מתיקה רפואיים, תכשירים  
סנטיריים; תכשירי חיטוי;  תכשירים אנטי בקטריאליים; 

תכשירים מחטאים; מוצרים ספוגים בחומרי חיטוי או בחומרים 
אנטי בקטריאליים; מוצרים ספוגים בחומרים מחטאים; קוטלי 
חרקים; דוחי חרקים; קוטלי מזיקים; קוטלי מכרסמים; קוטלי 

קרדיות;  הרחקת חרקים; תכשירים להשמדת והרחקת רמשים; 
חומרים קוטלי חיידקים; דיאודורנטים (לא לשימוש אישי); 

תכשירים לטיהור אויר; מטהרי אויר; הנכללים כולם בסוג 35.   
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    

                                                                            

Class: 36 סוג: 36

Sponsorship of entertainment, sporting and cultural 
activities; charitable fund raising; organisation of 
collections; financing services; financial analysis, 
financial consultancy, evaluation, information and 
management services; fiscal assessments; 
information services relating to financial affairs and 
monetary affairs; all included in class 36.

חסות לפעילויות בידור, ספורט ותרבות; גיוס כספים למטרות 
צדקה; ארגון אוספים; שרותי מימון; ניתוח פיננסי; שרותי ייעוץ 
פיננסי, הערכה, מידע וניהול; הערכות כספיות; שירותי מידע 
בנוגע לארועים פיננסיים ומוניטריים; הנכללים כולם בסוג 36.   
                                                                                    
                                                                                    
                                                                              

כ"ח סיון תשע"א - 72930/06/2011



Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

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

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

האנגלי.

 Owners

Name: Reckitt Benckiser S.a.r.l.

Address: 39 Blvd. Joseph II, Luxembourg, Luxembourg

Identification No.: 69524

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

Class: 41 סוג: 41

Education, advice and training, all in relation to food, 
home consumer products, and personal care and 
healthcare consumer products; education, advice and 
training, all in relation to home care, personal care 
and healthcare management and welfare; arranging 
and conducting of seminars, workshops and 
discussion groups; sporting and cultural activities; 
publication of texts; organisation of exhibitions for 
cultural or educational purposes; presentation of 
works of visual art and literature to the public for 
cultural or educational purposes; entertainment 
services, entertainment information services, other 
than radio and television broadcasting services; all 
included in class 41.

חינוך, ייעוץ והדרכה, הכל בהקשר למזון, מוצרי צריכה ביתיים, 
ומוצרי צריכה אישיים לטיפול אישי ושמירה על הבריאות; חינוך, 
ייעוץ והדרכה, הכל בהקשר לניהול וטיפוח הטיפול בבית, טיפול 
אישי וטיפול בריאותי ; ארגון וקיום סמינרים, ימי עיון וקבוצות 

דיון ; פעילויות ספורט ותרבות; פרסום מסמכים; ארגון תערוכות 
למטרות תרבותיות או חינוכיות; הצגת עבודות אמנות חזותית 
וספרות לציבור למטרות תרבותיות וחינוכיות ; שירותי בידור, 

שירותי מידע בנושאי בידור, למעט שירותי שידור רדיו וטלויזיה; 
הנכללים כולם בסוג 41.                                                     
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TOTVS

Trade Mark No. 233968 מספר סימן

Application Date 28/11/2010 תאריך הגשה

 Owners

Name: TOTVS S.A.

Address: Av Braz Leme, 163, 2º Andar, São Paulo, SP, 
Brazil

Identification No.: 801713

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: 42 סוג: 42

Development of software; all included in Class 42. פיתוח תוכנה; הכל כלול בסוג 42.                                       
  

כ"ח סיון תשע"א - 73130/06/2011



Trade Mark No. 233970 מספר סימן

Application Date 28/11/2010 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: Naama Sabag Shemesh שם: נעמה סבג שמש

Address: Tal Shachar 55, Tal Shachar, Israel כתובת : טל שחר 55, טל שחר, ישראל

Identification No.: 33182320מספר זיהוי: 33182320

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Shilon Zuckerstein & Co.

Address: Azrieli Center 1, Round Tower, Tel Aviv, 67012, 
Israel

שם: שילון צוקרשטיין ושות' 

כתובת : מרכז עזריאלי 1, המגדל העגול, תל אביב-יפו, 67012, 
ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 41 סוג: 41

Advising and providing classes, seminars, 
workshops, professional courses and training for in 
the fields of parenting, child caring, children behavior 
and behavioral science ; all included in class 41

ייעוץ, הדרכה, ליווי, אימון, העברת סמינרים, העברת סדנאות 
וקורסים מקצועיים בנושאי הורות, ילדים, התנהגות ילדים ומדעי 
ההתנהגות ; הנכללים כולם בסוג 41                                     
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Trade Mark No. 233972 מספר סימן

Application Date 28/11/2010 תאריך הגשה

Goods/Services סחורות/שירותים

כ"ח סיון תשע"א - 73330/06/2011



Class: 9 סוג: 9

Telecommunications, telephonic and 
communications apparatus and instruments; radio 
telephones, mobile and fixed telephones; digital 
telecommunications apparatus; software for 
communication apparatus and instruments; software 
that provides customers with access to and use of 
global wireless communication and computer 
networks via personal computers and other wireless 
devices, cellular phones or handheld and personal 
digital assistants; software and apparatus featuring 
voice over Internet protocol (VOIP) technology; 
computer games; software incorporating computer 
games; electronic and satellite navigational and 
positional apparatus and instruments including global 
positioning systems; software that enables the 
location of wireless communication networks and 
computer networks; software incorporating address 
book management systems and contact 
management systems; electrical and electronic 
accessories and peripheral equipment designed for 
use with telecommunications and communications 
apparatus, computers, computer networks; software 
for secure data storage and retrieval and 
transmission of confidential customer information 
used by individuals, companies and financial 
institutions; hardware and software used to identify 
subscribers on telecommunications apparatus and 
SIM cards; credit cards, debit cards and payment 
cards including cards containing an integrated circuit 
chip ("smartcards"); identity cards; encoded club 
membership cards; encoded loyalty cards; SIM 
cards; radio frequency identification devices 
(transponders); radio, television, cable and satellite 
recordings; media for storage and/or reproduction of 
sound and/or visual images; sound and video 
recordings; interactive and multi-media software; 
electronic media apparatus; mousepads and other 
computer accessories; publications in electronic 
form, on-line publications; software incorporating 
computer games for mobile telephones; software 
featuring voice over Internet protocol (VOIP) 
technology; software providing downloadable 
computer games delivered via telecommunications 
and wireless communications networks; computer 
programs for sales purposes; all included in class 9.

אמצעי טלקומוניקציה, מכשירים והתקנים לתקשורת וטלפוניה; 
רדיו-טלפון, טלפונים ניידים ונייחים; מיכשור טלקומוניקציה 

דיגיטאלי; תוכנות למכשירי והתקני תקשורת; תוכנות 
המאפשרות ללקוחות גישה ושימוש בתקשורת אלחוטית 

גלובאלית וברשתות מחשבים גלובאליות באמצעות מחשבים 
אישיים ומכשירים אלחוטיים אחרים, טלפונים סלולאריים או 
מחשבי כף-יד ועזרים דיגיטאליים אישיים; תוכנה ומכשירים 
הכוללים טכנולוגיית VoIP; משחקי מחשב; תוכנה המשלבת 
משחקי מחשב; התקנים ומכשירים לניווט ומיקום אלקטרוני 
ולווייני לרבות מערכות למיקום גלובאלי (GPS); תוכנה 
המאפשרת איתור מיקום של מערכות תקשורת אלחוטיות 
ורשתות מחשבים; תוכנות הכוללות מערכות ניהול ספרי 

כתובות ומערכות ניהול אנשי קשר; עזרים וציוד היקפי חשמלי 
ואלקטרוני המיועדים לשימוש עם מכשירי טלקומוניקציה 

ותקשורת, מחשבים ורשתות מחשבים; תוכנה לאחסון מידע 
מאובטח ואיחזור ושליחת מידע חסוי בדבר לקוחות המשמשת 
יחידים, חברות וארגונים כלכליים; חומרה ותוכנה המשמשות 
לזיהוי מנויים על התקני טלקמוניקציה וכרטיסי SIM; כרטיסי 
אשראי, כרטיסי חיוב וכרטיסי תשלום לרבות כרטיסים הכוללים 
שבב מעגל משולב ("כרטיסים חכמים"); כרטיסי זיהוי; כרטיסי 
 ;SIM חברי מועדון מוצפנים; כרטיסי נאמנות מוצפנים; כרטיסי

מכשור לזיהוי תדרי רדיו (טרנספונדרים); הקלטות רדיו, 
טלוויזיה, כבלים ולוויין; מדיה לאחסון ו/או שיחזור של קול ו/או 
תמונות ויזואליות; הקלטות קול ווידאו; תוכנות אינטראקטיביות 

ותוכנות מולטי-מדיה; מכשור מדיה אלקטרוני; משטחים 
לעכבר-מחשב ואביזרי מחשב אחרים; פרסומים אלקטרונים, 
פרסומים מקוונים; תוכנה המשלבת משחקי מחשב לטלפונים 

סלולאריים; תוכנה הכוללת טכנולוגיית (VoIP);  תוכנה 
המספקת משחקי מחשב הניתנים להורדה באמצעות 

טלקמוניקציה ורשתות תקשורת אלחוטיות; תוכנות מחשב 
המיועדות למכירה; הנכללים כולם בסוג 9.                             
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    

                                                          

כ"ח סיון תשע"א - 73430/06/2011



Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

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.

 Owners

Name: Truphone Limited

Address: 4 Royal Mint Court, London, EC3N 4HJ, United 
Kingdom

Identification No.: 63246

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

Class: 38 סוג: 38

Telecommunications services; communications 
services; providing access to telecommunications 
networks via wireless communications and computer 
networks; operation of telecommunications systems 
featuring voice over Internet protocol (VOIP) 
technology; communications services, namely, 
telephone, mobile telephone, message collection and 
transmission, radio-paging, call diversion, answer 
phone, directory enquiries and electronic mail 
services; transmission, delivery and reception of 
sound, data, images, games, music and information; 
personal numbering services (telephony); operation 
of telecommunication systems featuring multiple 
mobile subscriber identity module technology; 
providing telecommunications connections to 
computer databases, the Internet or other electronic 
networks; providing user access to the Internet; 
providing access to databases including through 
wireless networks; delivery of audio, video and data 
by telecommunications; providing online directory 
information services also featuring hyperlinks to other 
websites; leasing of access time to a computer 
database via a dedicated line; provision of advice 
and information in relation to communications and 
communication technologies; all included in class 38.

שירותי טלקומוניקציה; שירותי תקשורת; אספקת גישה 
לרשתות טלקומוניקציה באמצעות תקשורת אלחוטית ורשתות 
מחשבים; תפעול מערכות טלקומיוניקציה הכוללות טכנולוגיית 
VoIP; שירותי תקשורת, דהיינו, טלפון, טלפון נייד, איסוף 

ומשלוח הודעות, איתור אלחוטי, הסטת שיחות, מענה טלפוני, 
מדריך וספריית שאילתות ודואר אלקטרוני; שידור, העברת 

וקליטה של צלילים, נתונים, תמונות, משחקים, מוסיקה ומידע; 
שירותי הכוונת שיחות למספרים (טלפוניה); תפעול מערכות 

טלקומוניקציה הכוללות טכנולוגיה המכילה מודול (חלק מתכנית 
מחשב הניתן להרצה בנפרד) לזיהוי מנויים ניידים מרובים; 
אספקת חיבור של טלקומוניקציה לבסיסי נתונים ממוחשבים, 
לאינטרנט או לרשתות אלקטרוניות אחרות; אספקת שירותי 

גישת משתמש לאינטרנט; אספקת גישה לבסיסי נתונים לרבות 
באמצעות רשתות אלחוטיות; העברת נתוני שמע, וידאו ומידע 

באמצעות טלקומוניקציה; אספקת שירותי מידע והדרכה 
מקוונים הכוללים גם היפר-קישורים לאתרי אינטרנט אחרים; 
השכרת זמן גישה למאגרי מידע ממוחשבים באמצעות קו 

ייעודי; מתן ייעוץ ומידע הנוגע לתקשורת וטכנולוגיות תקשורת; 
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)

United Kingdom, 11/10/2010, No. 2561045 ממלכה מאוחדת, 11/10/2010, מספר 2561045

Class: 9 סוג: 9

Class: 38 סוג: 38

כ"ח סיון תשע"א - 73530/06/2011



SAIZEN 

Trade Mark No. 233974 מספר סימן

Application Date 25/11/2010 תאריך הגשה

 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 
metabolic diseases and disorders, endocrinological 
diseases and disorders; all included in class 5.

תכשירי רוקחות לטיפול במחלות והפרעות מטבוליות ומחלות 
והפרעות אנדוקרינולוגיות; הנכללים כולם בסוג 5.                   
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SAMBATYON

Trade Mark No. 233977 מספר סימן

Application Date 29/11/2010 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: Boaz Nisan שם: בועז ניסן

Address: 24 Yustman Moshe, P.O.B. 2110, Jerusalem, 
91020, Israel

כתובת : יוסטמן משה 24, ת.ד. 2110, ירושלים, 91020, ישראל

Identification No.: 56633837מספר זיהוי: 56633837

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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 3 סוג: 3

Soaps, perfumes, cosmetic preparations, essential 
oils, hair treatment preparations, deodorants for 
personal us; all included in class 3.

סבונים, בשמים, תכשירי קוסמטיקה, שמנים אתריים, תכשירים 
לטיפול בשיער, דיאודורנטים לשימוש אישי; הנכללים כולם בסוג 

                                                 .3

כ"ח סיון תשע"א - 73730/06/2011



סמבטיון 
Trade Mark No. 233978 מספר סימן

Application Date 29/11/2010 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: Boaz Nisan שם: בועז ניסן

Address: 24 Yustman Moshe, P.O.B. 2110, Jerusalem, 
91020, Israel

כתובת : יוסטמן משה 24, ת.ד. 2110, ירושלים, 91020, ישראל

Identification No.: 56633837מספר זיהוי: 56633837

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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 3 סוג: 3

Soaps, perfumes, cosmetic preparations, essential 
oils, hair treatment preparations, deodorants for 
personal us; all included in class 3.

סבונים, בשמים, תכשירי קוסמטיקה, שמנים אתריים, תכשירים 
לטיפול בשיער, דיאודורנטים לשימוש אישי; הנכללים כולם בסוג 

                                                 .3

כ"ח סיון תשע"א - 73830/06/2011



MIRACLE NOODLE

Trade Mark No. 233979 מספר סימן

Application Date 29/11/2010 תאריך הגשה

 Owners

Name: Strumba Media LLC

Address: 8605 Santa Monica Blvd. #6920, Los Angeles, 
CA  90069, U.S.A.

Identification No.: 801715

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

Noodles; included in Class 30. איטריות; כלול בסוג 30.                 

כ"ח סיון תשע"א - 73930/06/2011



IBRIDGE 

אייברידג' 
Trade Mark No. 233983 מספר סימן

Application Date 25/11/2010 תאריך הגשה

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

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

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

האנגלי.

 Owners

Name: KAUFFMAN INNOVATION NETWORK, INC 

Address: 4801 ROCKHILL ROAD, KANSAS CITY 
MISSOURI, 64110, U.S.A.

Identification No.: 71461

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Meitar, Liquornik, Geva & Leshem, Brandwein & 
Co.,

Address: 16 Abba Hillel Silver Rd., Ramat Gan, 52506, 
Israel

שם: מיתר, ליקוורניק, גבע  & לשם ברנדויין ושות', עו"ד

כתובת : דרך אבא הלל סילבר 16, רמת גן, 52506, ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 42 סוג: 42

Providing an information network to facilitate the 
transfer, marketing and licensing of knowledge and 
technology, namely, computer services being the 
creation of an on-line community for registered users 
to engage in networking to facilitate the transfer, 
marketing and licensing of research results, scientific 
information, technology, information on innovations, 
software, research tools, databases, teaching 
materials, surveys, reference materials, descriptions 
of research activities, discoveries and standards for 
disseminating innovations; providing an online 
database featuring scientific information and 
technology available for transfer and licensing, 
namely, innovations, discoveries, research findings 
and research methods, all included in class 42.

אספקה של רשת מידע כדי לאפשר העברה, שיווק ומתן 
רישיונות לשימוש בידע וטכנולוגיה, כלומר, שירותי מחשב שהם 
יצירה של קהילייה מקוונת של משתמשים רשומים שעוסקים 
ביצירת קשר לשם העברה, שיווק ומתן רישיונות של תוצרי 

מחקר, מידע מדעי, טכנולוגיה, מידע על חידושים, תכנות, כלי 
פיתוח מחקריים, מאגרי מידע, חומרי הוראה, סקרים, הפניות, 
תיאורים של פעילות מחקרית, תגליות וסטנדרטים להפצה של 
חידושים; אספקה של מאגר מידע מקוון שכולל מידע מדעי 

וטכנולוגיה שניתנים להעברה ולמתן רישיונות, כלומר חידושים, 
תגליות, תוצרי מחקר ושיטות מחקר; הנכללים כולם בסוג 42.   
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    

                                              

כ"ח סיון תשע"א - 74030/06/2011



CIRIO

Trade Mark No. 233986 מספר סימן

Application Date 29/11/2010 תאריך הגשה

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

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.

 Owners

Name: Conserve Italia Soc. Coop. Agricola

Address: Via Paolo Poggi 11, San Lazzaro Di Savena 
(BO), 40068, Italy

Identification No.: 801716

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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 29 סוג: 29

Edible oils and fats ; all included in class 29 שמני ושומני מאכל ; הנכללים כולם בסוג 29                 

Class: 30 סוג: 30

Vinegar חומץ       

כ"ח סיון תשע"א - 74130/06/2011



Trade Mark No. 233987 מספר סימן

Application Date 29/11/2010 תאריך הגשה

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 9 סוג: 9

Sound, video and data recordings; cinematographic 
and photographic films; records, discs, tapes, 
cassettes, cartridges, cards and other carriers, all 
bearing or for recordal of  sound recordings; 
theatrical, and video recordings, data, images, 
games, graphics, text, programs or information; 
interactive compact discs and CD ROMs; digital 
video discs (DVDs); computer software and firmware; 
software for mobile phones and mobile electronic 
devices; computer games equipment adapted for use 
with an external display screen or monitor; digital 
music, electronic publications, computer software, 
sound and video recordings downloadable from the 
internet; all included in class 09.

הקלטות קול, וידאו ומידע; סרטי צילום וקולנוע;  תקליטים, 
דיסקים, קלטות, קסטות, מחסניות, כרטיסים ונשאים אחרים, 
אשר נושאים או משמשים להקלטה של הקלטות קול; הקלטות 
מידע, תמונות, משחקים, גרפיקה, טקסט, תוכנות או מידע של 
וידאו ותיאטרון; תקליטורים ו-CD ROMs אינטראקטיביים; 
דיסקים דיגיטאליים לוידאו (DVD); תוכנה וקושחה למחשב; 
תוכנה לטלפונים ניידים ומכשירים אלקטרוניים ניידים; ציוד 
משחקי מחשב המותאם לשימוש עם מסך תצוגה חיצוני או 
מוניטור; מוזיקה דיגיטאלית, פרסומים אלקטרוניים, תוכנות 
מחשב, הקלטות קול ווידאו הניתנים להורדה מהאינטרנט; 

הנכללים כולם בסוג 09.                                                     
                                                                                    
                                                                                    

                                                

Class: 41 סוג: 41

Educational and entertainment services; the 
production, presentation and distribution of audio and 
video works and materials including television 
programs, radio programs and films; the distribution 
of audio and video works and materials including 
television programs and films; providing non-
downloadable on-line electronic publications; 
providing educational and entertainment websites; 
publishing of web magazines; organising live 
entertainment events, exhibitions and roadshows; 
interactive television; interactive games; interactive 
entertainment; production and presentation of 
competitions, games and studio entertainment; all 
included in class 41.

שירותי בידור וחינוך; הפקה, הצגה והפצה של עבודות וחומרי 
אודיו ווידאו הכוללים תוכניות טלביזיה, תוכניות רדיו וסרטים; 

הפצה של עבודות וחומרי אודיו ווידאו הכוללים תוכניות 
טלביזיה, תוכניות רדיו וסרטים; אספקת פרסומים אלקטרוניים 
מקוונים שאינם להורדה; אספקת אתרים חינוכיים ובידוריים; 
פרסום מגזינים מרושתים; ארגון אירועי בידור, תערוכות 

ותצוגות חיות; טלביזיה אינטראקטיבית; משחקים 
אינטראקטיביים; בידור אינטראקטיבי; הפקה והצגה של 

תחרויות, משחקים ובידור אולפני; הנכללים כולם בסוג 41.       
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    

                                

כ"ח סיון תשע"א - 74230/06/2011



 Owners

Name: Shine Limited

Address: Primrose Studios, 109 Regents Park Road, 
London, NW1 8UR, United Kingdom

Identification No.: 801717

United Kingdom

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"ח סיון תשע"א - 74330/06/2011



היפודרום
Trade Mark No. 233989 מספר סימן

Application Date 29/11/2010 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: S. SHLOMO VEHICLE LTD שם: ש. שלמה רכב בע"מ

Address: 22 Hayetzira, Petah-Tikva, Israel כתובת : היצירה 22, פתח תקוה, ישראל

Identification No.: 513763219מספר זיהוי: 513763219

חברה

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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 35 סוג: 35

Sale, buy, distribution, marketing, rental and leasing 
services, advertising, sales promotion, displays, 
stores, warehouses, exhibition and sale halls, all in 
relation to vehicles and vehicles related services; 
operating and managing databases; operating on-line 
means with all and any of the above services; all the 
aforementioned services also provided online via an 
Internet website; all included in class 35.

שירותי מכירה, קניה, הפצה, שיווק, השכרה, חכירה, פרסום, 
קידום מכירות, תצוגה, חנויות, מחסנים, אולמות מכירה ותצוגה, 
הכל בקשר עם רכבים ושירותים הנלווים לרכבים; ניהול טיפול 

במאגרי מידע; הפעלת אמצעים מקוונים בקשר עם כל 
השירותים האמורים; הענקת כל השירותים האמורים בצורה 
מקוונת באמצעות אתר אינטרנט; הנכללים כולם בסוג 35.       
                                                                                    
                                                                                    

                            

כ"ח סיון תשע"א - 74430/06/2011



Trade Mark No. 233998 מספר סימן

Application Date 30/11/2010 תאריך הגשה

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

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

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

 Owners

Name: North Star Partners, LLC

Address: 838 W. Long Lake Road, Suite 205, Bloomfield 
Hills. Michigan 48302, 48302, U.S.A.

Identification No.: 801718

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: 43 סוג: 43

Coffee House, Bar and Cafe Services בתי קפה, שירותי בר וקפה.                       

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., 08/06/2010, No. 85057610 ארה"ב, 08/06/2010, מספר 85057610

Class: 43 סוג: 43

כ"ח סיון תשע"א - 74530/06/2011



FONA

Trade Mark No. 233999 מספר סימן

Application Date 30/11/2010 תאריך הגשה

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

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.

 Owners

Name: Sirona Holding GmbH 

Address: Wasserfeldstr. 30, Salzburg, 5020, Austria

Identification No.: 801719

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

Dental apparatus and instruments; parts for the 
aforesaid instruments and apparatus (included in 
class 10); instruments for dental procedures, dental 
drills, instruments for dental procedures with 
ultrasonic actuators or lasers, dental instruments for 
prophylactic purposes; special furniture for dental 
purposes; treatment areas consisting of a treatment 
chair and dental instruments, dental treatment chairs 
with or without mouth-rinsing basins, work chairs for 
dental practitioners; extra-oral and intra-oral lamps 
for dental purposes, connector consoles for dental 
handpieces; optical surveying apparatus for dental 
purposes, image-capture apparatus for dental 
purposes; processing machines for the manufacture 
of teeth or dental prostheses, or all components 
thereof; x-ray apparatus and x-ray sensors for dental 
purposes; dental instruments and apparatus for the 
planning and implementation of dentures and 
implants; electric display apparatus for dental 
instruments and apparatus, namely for treatment 
areas, for instruments for dental procedures, and for 
x-ray apparatus; all included in class 10.

מכשירים וכלים דנטאליים; חלקים עבור הכלים והמכשירים 
האמורים לעיל (נכללים בסוג 10); כלים עבור הליכים 

דנטאליים, קידוחים דנטאליים, כלים עבור הליכים דנטאליים עם 
מפעילים על-קוליים או לייזרים, כלים דנטאליים למטרות מניעה; 
ריהוט מיוחד למטרות דנטאליות; אזורי טיפול המורכבים מכיסא 
טיפולי וכלים דנטאליים, כיסאות לטיפולים דנטאליים עם או ללא 
אגני שטיפת הפה, כיסאות עבודה עבור העוסקים במקצועות 
דנטאליים; מנורות חוץ אוראליות ופנים אוראליות למטרות 

דנטאליות, קונסולים מקשרים לכלים דנטאליים ידניים; מכשירי 
מדידה אופטיים למטרות דנטאליות, מכשירים ללכידת דמויות 
למטרות דנטאליות; מכונות עיבוד עבור הייצור של שיניים או 
פרוטזות דנטאליות, או כל הרכיבים עבורם; מכשירי רנטגן 
וחיישני רנטגן למטרות דנטאליות; כלים ומכשירים דנטאליים 
עבור התכנון והיישום של שיניים תותבות ושתלים; מכשירי 
תצוגה חשמליים לכלים ומכשירים דנטאליים, דהיינו לאזורי 
טיפול, לכלים עבור הליכים דנטאליים, ועבור מכשירי רנטגן; 

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)

European Community Trade Mark, 20/08/2010, No. 
009325341

איחוד האירופי לסימני מסחר, 20/08/2010, מספר 
009325341

Class: 10 סוג: 10

כ"ח סיון תשע"א - 74630/06/2011



Trade Mark No. 234015 מספר סימן

Application Date 01/12/2010 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: ZIP IT LTD. שם: זיפ איט בע"מ

Address: 12 Yad Harutzim st., Carasso Tower, 5th floor, 
Tel Aviv, 67778, Israel

כתובת : יד חרוצים 12, בניין קרסו, קומה 5, תל אביב, 67778, 
ישראל

Identification No.: 513776997מספר זיהוי: 513776997

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: 16 סוג: 16

Cases, binders and holders for office use; cases and 
holders for stationery; pen and pencil cases; pouches 
for writing instruments; parts and fittings for the 
aforesaid goods; all included in class 16.

תיקים, כורכנים (ביינדרים) ותופסנים לשימוש משרדי; תיקים 
ותופסנים למכשירי כתיבה; תיקים לעטים ועפרונות (קלמרים); 
חלקים ואביזרים לסחורות האמורות; הנכללים כולם בסוג 16.   

                                                                          

Class: 18 סוג: 18

All purpose bags, handbags, belt bags, hip bags, 
backpacks, shoulder bags, pouches (bags), clutch 
bags, wallets, purses; carrying cases for documents; 
parts and fittings for the aforesaid goods; all included 
in class 18.

תיקים לכל מטרה, תיקי יד, תיקי חגורה, תיקי מותן, תרמילי גב, 
תיקי כתף, פאוצ'ים (תיקים), תיקי אחיזה, ארנקים, ארנקי 
נשים, תיבות נשיאה למסמכים; חלקים ואביזרים לסחורות 

האמורות; הנכללים כולם בסוג 18.                                       
                  

כ"ח סיון תשע"א - 74730/06/2011



FIBROGAMMIN

Trade Mark No. 234018 מספר סימן

Application Date 01/12/2010 תאריך הגשה

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

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

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

האנגלי.

 Owners

Name: CSL Behring GmbH

Address: Emil-von Behring-Strasse 76, Marburg, 35041, 
Germany

Identification No.: 68600

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: 5 סוג: 5

Pharmaceutical preparations for the treatment of 
blood disorders; wound healing preparations; all 
included in class 5.

תכשירים רוקחיים לטיפול בהפרעות דם; תכשירים לריפוי 
פצעים; הנכללים כולם בסוג 5.                                             

                                      

כ"ח סיון תשע"א - 74830/06/2011



MONONINE

Trade Mark No. 234019 מספר סימן

Application Date 01/12/2010 תאריך הגשה

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

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

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

האנגלי.

 Owners

Name: CSL Behring L.L.C.

Address: King of Prussia, Pennsylvania, 19406-0901, 
U.S.A.

Identification No.: 67857

(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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 5 סוג: 5

Pharmaceutical preparation for the treatment of blood 
disorders; all included in class 5.

תכשיר רוקחי לטיפול בהפרעות דם; הנכללים כולם בסוג 5.     
                                                                        

כ"ח סיון תשע"א - 74930/06/2011



KIXOR

Trade Mark No. 234020 מספר סימן

Application Date 01/12/2010 תאריך הגשה

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

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

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

האנגלי.

 Owners

Name: BASF SE

Address: Carl-Bosch-Strasse 38, Ludwigshafen am 
Rhein, Germany

Identification No.: 67585

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: 1 סוג: 1

Chemicals used in agriculture, horticulture and 
forestry, namely chemical compounds and active 
ingredients for use in pesticides, plant fortifying 
preparations, plant growth regulating preparations, 
chemical preparations for the treatment of seeds, 
surfactants, natural or artificial chemicals to be used 
as sexual baits and agents to confuse insects; all 
included in class 1.

כימיקלים המשמשים בחקלאות, גננות ויערנות, דהיינו, 
תרכובות כימיות ומרכיבים פעילים לשימוש בקוטלי מזיקים, 
תכשירים לחיזוק צמחים, תכשירים לוויסות גדילת צמחים, 
תכשירים כימיים לטיפול בזרעים, סורפקטנטים, כימיקלים 
טבעיים או מלאכותיים לשימוש כפיתיונות וגורמים מיניים 

לבלבול חרקים; הנכללים כולם בסוג 1.                                 
                                                                                    

                                                        

Class: 5 סוג: 5

Preparations for destroying and combating vermin, 
fungicides, herbicides, pesticides; all included in 
class 5.

תכשירים להשמדה ומאבק ברמשים, קוטלי פטריות, קוטלי 
עשבים, קוטלי מזיקים; הנכללים כולם בסוג 5.                       

                  

כ"ח סיון תשע"א - 75030/06/2011



BERIRAB

Trade Mark No. 234021 מספר סימן

Application Date 01/12/2010 תאריך הגשה

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

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

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

האנגלי.

 Owners

Name: CSL Behring GmbH

Address: Emil-von Behring-Strasse 76, Marburg, 35041, 
Germany

Identification No.: 68600

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: 5 סוג: 5

Pharmaceutical preparations, namely, 
immunoglobulin for the treatment of rabies; all 
included in class 5.

תכשירים רוקחיים, דהינו, אימונוגלובולין לטיפול בכלבת; 
הנכללים כולם בסוג 5.                                                       

          

כ"ח סיון תשע"א - 75130/06/2011



KINLEY SODA

Trade Mark No. 234023 מספר סימן

Application Date 01/12/2010 תאריך הגשה

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

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

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

האנגלי.

 Owners

Name: The Coca- Cola Company

Address: Atlanta, Georgia, U.S.A.

Identification No.: 31231

(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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 32 סוג: 32

All Goods in the class 32; כל הטובין בסוג 32;                 

כ"ח סיון תשע"א - 75230/06/2011



Trade Mark No. 234031 מספר סימן

Application Date 01/09/2010 תאריך הגשה

International Trademark No. 1050260 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: FILTERMIST INTERNATIONAL LIMITED

Address: Faraday Drive,,Stourbridge Road, Bridgnorth, 
Shropshire WV15 5BA, United Kingdom

Identification No.: 71464

(United Kingdom Limited Company)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 7 סוג: 7

Machines included in this class, all for cleaning, 
purifying or filtering air or other gaseous media.

כ"ח סיון תשע"א - 75330/06/2011



Trade Mark No. 234034 מספר סימן

Application Date 29/10/2010 תאריך הגשה

International Trademark No. 1056859 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: Coherent, Inc.

Address: 5100 Patrick Henry Drive, Santa Clara, CA 
95054, U.S.A.

Identification No.: 71467

(Delaware, United States CORPORATION)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 7 סוג: 7

Machines and machine tools for the cutting, etching, 
engraving and forming of materials; laser machines 
for cutting, etching, engraving and forming of 
materials.

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., 10/05/2010, No. 85034771 ארה"ב, 10/05/2010, מספר 85034771

Class: 7 סוג: 7

 Machines and machine tools for the cutting, etching, 
engraving and forming of materials; laser machines 
for cutting, etching, engraving and forming of 
materials

כ"ח סיון תשע"א - 75430/06/2011



Trade Mark No. 234035 מספר סימן

Application Date 29/10/2010 תאריך הגשה

International Trademark No. 1056860 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: Coherent, Inc.

Address: 5100 Patrick Henry Drive, Santa Clara, CA 
95054, U.S.A.

Identification No.: 71467

(Delaware, United States CORPORATION)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 7 סוג: 7

Machines and machine tools for the cutting, etching, 
engraving and forming of materials; laser machines 
for cutting, etching, engraving and forming of 
materials.

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., 10/05/2010, No. 85034795 ארה"ב, 10/05/2010, מספר 85034795

Class: 7 סוג: 7

 Machines and machine tools for the cutting, etching, 
engraving and forming of materials; laser machines 
for cutting, etching, engraving and forming of 
materials

כ"ח סיון תשע"א - 75530/06/2011



Trade Mark No. 234037 מספר סימן

Application Date 04/10/2010 תאריך הגשה

International Trademark No. 1057150 מספר סימן בינלאומי

Goods/Services סחורות/שירותים

כ"ח סיון תשע"א - 75630/06/2011



Class: 6 סוג: 6

Metal keys for locks; rings of common metal for keys; 
non-electric metal locks; metal spring locks; metal 
lock cylinders; metal push rods for locks; metal cams 
for locks; metal strikes for locks; metal bolts; 
padlocks of metal; locks of metal for bags, locks of 
metal for vehicles; metal latches; metal latch bars; 
fasteners, namely, metal bars and chains; hooks of 
metals; hinges of metals; knobs of metals; metal nuts 
and washers; metal gates; non-electric metal locking 
mechanisms for opening and closing doors and 
gates; non-electric door closers of metal; metal sash 
fasteners for windows; metal sash lifts; metal sash 
locks; metal window frames and metal door frames; 
metal window pulleys; metal shutters; metal rolling 
window shutters; hardware, namely, metal brackets, 
pins and handles for window shutters; door and 
window handles of metals; metal escutcheon plates 
for door handles; metal parts of window and door 
handles, namely, gaskets, sealing pads and end 
caps; door and window stops of metal; window and 
door fittings of metal; metal door knockers; non-
electric door springs of metal; metal runners for 
sliding doors and for sliding windows; anti-burglar 
metallic accessories for sliding windows, namely, 
locking pins, sash pins, glider plates, central locks; 
sliding rails and sliding guides of metal for windows; 
metal window profiles; metal window casements; 
window casement bolts of metal; metal foot scrapers; 
metal safes or strong boxes; metal safety cash-
boxes; empty tool boxes of metal; closures of metal 
for containers; metallic molds for metal casting; non-
electric metal door bells; props of metal; cast steel; 
iron slabs; cast iron, wrought and unwrought; poles of 
metal; nozzles of metal; steel in sheet, rod, bar 
and/or billet form; pipes of metal; barrels of metal; 
valves of metal, other than parts of machines; 
ironwork for doors and windows; roofing of metal; 
gratings of metal; joists of metal; transportable 
buildings of metal; panels of metal for building; door 
panels of metal; fire-dogs or andirons; tile floorings of 
metal; non-luminous beacons of metal; metal 
ladders, insect screens of metal; guard rails of metal; 
turntables (railways); non-electric cables of metal; 
wrapping or binding bands of metal; metal wire nets 
and ropes; binding screws of metal for cables; metal 
nails; rivets of metal; crampons or climbing irons; 
screws of metal; pegs of metal; eye bolts of metal; 
tacks (nails) of metal; screw rings of metal; shims of 
metal; buckles of common metal; copper rings; 
furniture casters of metal; clothes hooks of metal; 
headless metal pins for frames; metal collar pins; 
hooks of metal; ferrules of metal; bottle caps of 
metal; anvils; vice benches of metal; balls of steel; 
loading pallets of metal; casks of metal; tin cans; 
containers of metal for compressed gas or liquid air; 
foundry moulds of metal; metal signalling panels (non 
luminous, non mechanical); identity plates of metal; 
memorial tablets of metal; spurs; metal structures 
being bird baths; rods of metal for brazing and 
welding; anchors; mooring buoys of metal; handcuffs; 
weather vanes of metal; tree protectors of metal; 
metal traps for wild animals; statuettes of common 
metal; chrome ores; monuments of metal.

כ"ח סיון תשע"א - 75730/06/2011



 Owners

Name: ALBAN GIACOMO S.P.A.

Address: Via De Gasperi, 75, ROMANO D'EZZELINO 
(VI), Italy

Identification No.: 71469

(Italy Joint stock company)

כ"ח סיון תשע"א - 75830/06/2011



Trade Mark No. 234038 מספר סימן

Application Date 14/10/2010 תאריך הגשה

International Trademark No. 1057274 מספר סימן בינלאומי

Conditions/Disclaimers

The mark is limited to the colours  word Red, black, 
white. as shown in the  mark.

 Owners

Name: Knirps Licence Corporation GmbH & Co.KG

Address: Bahnhofstr. 19, 84347 Pfarrkirchen, Germany

Identification No.: 71470

(Germany GmbH & Co. KG)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 18 סוג: 18

Umbrellas, parasols.

Class: 25 סוג: 25

Clothing, in particular rain hats, rain jackets, 
footwear, headgear.

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, 08/10/2010, No. 
009432915

איחוד האירופי לסימני מסחר, 08/10/2010, מספר 
009432915

Class: 18 סוג: 18

Class: 25 סוג: 25

כ"ח סיון תשע"א - 75930/06/2011



Trade Mark No. 234040 מספר סימן

Application Date 05/10/2010 תאריך הגשה

International Trademark No. 0821065 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: SUZANNE HARDY

Address: 40 Arundel Place, Brighton BN2 1GD, United 
Kingdom

Identification No.: 71472

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 5 סוג: 5

Menstrual cup.

כ"ח סיון תשע"א - 76030/06/2011



Trade Mark No. 234041 מספר סימן

Application Date 22/10/2010 תאריך הגשה

International Trademark No. 1057316 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: Minnetonka Moccasin Company, Inc.

Address: 1113 East Hennepin Avenue, Minneapolis, MN 
55414, U.S.A.

Identification No.: 71473

(Minnesota, United States CORPORATION)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 25 סוג: 25

Clothing, namely, hats; footwear.

כ"ח סיון תשע"א - 76130/06/2011



Trade Mark No. 234046 מספר סימן

Application Date 27/10/2010 תאריך הגשה

International Trademark No. 1057328 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: FoldRx Pharmaceuticals, Inc.

Address: 100 Acorn Park Drive, 5th Floor, Cambridge, 
MA 02140, U.S.A.

Identification No.: 71476

(Delaware, United States CORPORATION)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 5 סוג: 5

Orally administered pharmaceutical preparations 
available by prescription only, for the treatment of a 
rare protein misfolding disease, namely amyloidosis.

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., 01/10/2010, No. 85143129 ארה"ב, 01/10/2010, מספר 85143129

Class: 5 סוג: 5

כ"ח סיון תשע"א - 76230/06/2011



Trade Mark No. 234047 מספר סימן

Application Date 22/10/2010 תאריך הגשה

International Trademark No. 1057205 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: Better Place GmbH

Address: c/o Hodel Frei Advokatur + Notariat,,Attn: Peter 
H, CH-6304 Zug, Switzerland

Identification No.: 71477

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 9 סוג: 9

Digital material, particularly downloadable files and 
CDs containing music and sounds for use in electric 
vehicles.

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, 14/06/2010, No. 606965 שוויץ, 14/06/2010, מספר 606965

Class: 9 סוג: 9

כ"ח סיון תשע"א - 76330/06/2011



Trade Mark No. 234057 מספר סימן

Application Date 02/12/2010 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: Super-Pharm (Israel) Limited שם: סופר-פארם (ישראל) בע"מ

Address: Super-Pharm Building 16 Shenkar Street, 
Herzlia, 46725, Israel

כתובת : בית סופר-פארם רח' שנקר 16, הרצליה, 46725, ישראל

Identification No.: 510753551מספר זיהוי: 510753551

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 class 25. כל הסחורות הנכללות בסוג 25.         

כ"ח סיון תשע"א - 76430/06/2011



Trade Mark No. 234062 מספר סימן

Application Date 30/11/2010 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: ERROCA INTERNATIONAL INC. שם: אירוקה אינטרנשיונל בע"מ

Address: Kiryat Hatikshoret, Neve Ilan, Israel כתובת : מקרית התקשורת, נוה אילן, ישראל

Identification No.: 56318מספר זיהוי: 56318

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Ivtzan - Netzer & Co., Advs.

Address: 100 Hahashmonaim Street, P.O.B. 20651, Tel 
Aviv, 61201, Israel

שם: איבצן - נצר ושות', עו"ד

כתובת : רחוב החשמונאים 100, ת.ד. 20651, תל אביב, 
61201, ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 9 סוג: 9

Eyeglasses and sunglasses, eyeglasses frames, 
Optical instrument and apparatus; all included in 
class 9.

משקפי שמש ומשקפי ראיה, מסגרות למשקפיים, התקנים 
ומכשירים לשימוש בראייה; הנכללים כולם בסוג 9.                 

          

Class: 25 סוג: 25

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

דברי הלבשה, הנעלה וכיסוי ראש; הנכללים כולם בסוג 25.       
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CROCS

Trade Mark No. 234064 מספר סימן

Application Date 05/12/2010 תאריך הגשה

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

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

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

האנגלי.

 Owners

Name: Crocs, Inc.

Address: Niwot, CO, U.S.A.

Identification No.: 60868

(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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 18 סוג: 18

All-purpose carrying bags; tote bags; diaper bags; 
backpacks; children’s backpacks; messenger bags; 
all purpose sport bags; travel bags; luggage; luggage 
tags; duffle bags; wheeled bags; purses and 
clutches; wallets; briefcases and wheeled briefcases; 
reusable shopping bags; pet products; namely, 
collars, leashes, pet hair charms and ornaments; All 
included in class 18.

תיקי נשיאה מרובי מטרות; תיקי סחיבה; תיקי חיתולים; תיקי 
גב; תיקי גב לילדים; תיקי שליחים; תיקי ספורט מרובי מטרות; 
תיקי נסיעות; מזוודות; תוויות למזוודות; שקי חפצים; תיקים על 
גלגלים; ארנקים ותופסנים; ארנקים לגבר; מזוודות ומזוודות על 
גלגלים; שקיות קניות לשימוש חוזר; מוצרים לחיות מחמד; 
שהם, קולרים, רצועות, תליונים וקישוטים לפרוות חיות; 
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)

U.S.A., 03/12/2010, No. 85/190365 ארה"ב, 03/12/2010, מספר 85/190365

Class: 18 סוג: 18

כ"ח סיון תשע"א - 76630/06/2011



Trade Mark No. 234065 מספר סימן

Application Date 05/12/2010 תאריך הגשה

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

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

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

האנגלי.

 Owners

Name: Crocs, Inc.

Address: Niwot, CO, U.S.A.

Identification No.: 60868

(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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 18 סוג: 18

All-purpose carrying bags; tote bags; diaper bags; 
backpacks; children’s backpacks; messenger bags; 
all purpose sport bags; travel bags; luggage; luggage 
tags; duffle bags; wheeled bags; purses and 
clutches; wallets; briefcases and wheeled briefcases; 
reusable shopping bags; pet products; namely, 
collars, leashes, pet hair charms and ornaments; All 
included in class 18.

תיקי נשיאה מרובי מטרות; תיקי סחיבה; תיקי חיתולים; תיקי 
גב; תיקי גב לילדים; תיקי שליחים; תיקי ספורט מרובי מטרות; 
תיקי נסיעות; מזוודות; תוויות למזוודות; שקי חפצים; תיקים על 
גלגלים; ארנקים ותופסנים; ארנקים לגבר; מזוודות ומזוודות על 
גלגלים; שקיות קניות לשימוש חוזר; מוצרים לחיות מחמד; 
שהם, קולרים, רצועות, תליונים וקישוטים לפרוות חיות; 
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)

U.S.A., 03/12/2010, No. 85/190365 ארה"ב, 03/12/2010, מספר 85/190365

Class: 18 סוג: 18

כ"ח סיון תשע"א - 76730/06/2011



Trade Mark No. 234066 מספר סימן

Application Date 05/12/2010 תאריך הגשה

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

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

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

האנגלי.

 Owners

Name: Crocs, Inc.

Address: Niwot, CO, U.S.A.

Identification No.: 60868

(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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 18 סוג: 18

All-purpose carrying bags; tote bags; diaper bags; 
backpacks; children’s backpacks; messenger bags; 
all purpose sport bags; travel bags; luggage; luggage 
tags; duffle bags; wheeled bags; purses and 
clutches; wallets; briefcases and wheeled briefcases; 
reusable shopping bags; pet products; namely, 
collars, leashes, pet hair charms and ornaments; All 
included in class 18.

תיקי נשיאה מרובי מטרות; תיקי סחיבה; תיקי חיתולים; תיקי 
גב; תיקי גב לילדים; תיקי שליחים; תיקי ספורט מרובי מטרות; 
תיקי נסיעות; מזוודות; תוויות למזוודות; שקי חפצים; תיקים על 
גלגלים; ארנקים ותופסנים; ארנקים לגבר; מזוודות ומזוודות על 
גלגלים; שקיות קניות לשימוש חוזר; מוצרים לחיות מחמד; 
שהם, קולרים, רצועות, תליונים וקישוטים לפרוות חיות; 
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)

U.S.A., 03/12/2010, No. 85/190365 ארה"ב, 03/12/2010, מספר 85/190365

Class: 18 סוג: 18

כ"ח סיון תשע"א - 76830/06/2011



Trade Mark No. 234074 מספר סימן

Application Date 05/12/2010 תאריך הגשה

 Owners

Name: BIOMARIN PHARMACEUTICAL INC.

Address: 105 Digital Drive, Novato, California, 94949, 
U.S.A.

Identification No.: 800361

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: 5 סוג: 5

Pharmaceutical  preparations for the treatment of 
genetic diseases and disorders and metabolic 
diseases and disorders; all included in class 5.

תכשירים לטיפול במחלות והפרעות גנטיות ומחלות והפרעות 
של חילוף  חומרים; הכל כלול בסוג 5.                                   
                                                                                

כ"ח סיון תשע"א - 76930/06/2011



Trade Mark No. 234077 מספר סימן

Application Date 05/12/2010 תאריך הגשה

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

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

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

האנגלי.

 Owners

Name: CHANGZHOU KIRLIN ELECTRONICS CO.,LTD

Address: 5#HEXIANG RD, WUJIN ECONOMIC 
DEVELOPMENT DISTRICT, JIANGSU, People's 
Republic of China

Identification No.: 801726

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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 9 סוג: 9

Audio/video cables; electric sound compounding 
piece; microphones; megaphones; DVD players; 
loudspeakers; plugs, sockets and other contacts 
[electric connections]; couplers [data processing 
equipment]; couplers (Acoustic –); sockets, plugs and 
other contacts [electric connections]; all included in 
class 09.

כבלים לאודיו/וידיאו; פריט הקשור לכבלים חשמליים להשמיע 
קול; מיקרופונים; מגפונים; נגני DVD; רמקולים; תקעים, 
שקעים ומגעים אחרים [חיבורים חשמליים]; מצמדים [ציוד 
לעיבוד נתונים]; מצמדים (אקוסטיים - ); שקעים, תקעים 

ומגעים אחרים [חיבורים חשמליים];הנכללים כולם בסוג 09.     
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THE CHAPERONE

Trade Mark No. 234078 מספר סימן

Application Date 05/12/2010 תאריך הגשה

 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

Shirts, undershirts, sweatshirts, sweaters, pullovers, 
jackets, raincoats, overcoats, topcoats, pants, 
jogging suits, 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, all included in class 25.         

חולצות, חולצות תחתונות, מיזעים, סוודרים, אפודות, ג'קטים, 
מעילי גשם, מעילים עליונים, מעילים עליונים, מכנסיים, חליפות 

ריצה, 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; הנכללים כולם בסוג 

.25

כ"ח סיון תשע"א - 77130/06/2011



THE CHAPERONE

Trade Mark No. 234079 מספר סימן

Application Date 05/12/2010 תאריך הגשה

 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: 9 סוג: 9

Downloadable ring tones, graphics and music via a 
global computer network and wireless devices; video 
and computer game tapes, video and computer 
game discs, video and computer game cassettes, 
video and computer game cartridges, video and 
computer game CD-ROMs, video output game 
machines for use with televisions; video and 
computer game software; cinematographic and 
television films, namely, motion picture films; pre-
recorded phonograph records, pre-recorded compact 
discs; pre-recorded video tapes, pre-recorded video 
cassette tapes, pre-recorded DVDS and pre-recorded 
audio cassettes; interactive video game programs 
and computer game cartridges; all included in class 
09.

רינגטונים, גרפיקה ומוסיקה הניתנים להורדה באמצעות רשת 
מחשבים גלובלית ומכשירים אלחוטיים; קלטות וידאו ומשחקי 
מחשב, דיסק וידאו ומשחקי מחשב, קסטות וידאו ומשחקי 
מחשב, מחסניות וידאו ומשחקי מחשב, CD-ROMS וידאו 
ומשחקי מחשב, מכונות פלט משחק וידאו לשימוש עם 
טלוויזיות; תוכנות וידאו ומשחקי מחשב; סרטים קולנוע 

וטלוויזיה, דהיינו, סרטי קולנוע; תקליטי מקול מוקלטים מראש, 
דיסקי מחשב מוקלטים מראש; קלטות וידאו מוקלטות מראש, 
קסטות מוקלטות מראש, DVDS מוקלטים מראש וקלטות אודיו 

מוקלטות מראש; תוכנות משחקי וידאו אינטראקטיביים 
ומחסניות משחקי מחשב; הנכללים כולם בסוג 09.                 
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THE CHAPERONE

Trade Mark No. 234080 מספר סימן

Application Date 05/12/2010 תאריך הגשה

 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 
distribution of motion pictures; all included in class 
41.

שרותי בידור, דהיינו, הפקה והפצה של סרטי קולנוע; הנכללים 
כולם בסוג 41.                                                                 
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Trade Mark No. 234082 מספר סימן

Application Date 05/12/2010 תאריך הגשה

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

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

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

האנגלי.

 Owners

Name: Perfetti Van Melle S.p.A.

Address: Lainate (Milano), Italy

Identification No.: 17172

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: 30 סוג: 30

Confectionery, bubble gum, chewing gum, chocolate, 
cocoa, chew candies, candies, caramel, jellies 
(confectionery), lollipops, pastry, sugar, sweets, 
liquorice; all  included in Class 30

ממתקים, מסטיק, גומי לעיסה, שוקולד, קקאו, סוכריות לעיסה, 
סוכריות, קרמל, ג'לי (ממתקים), סוכריות על מקל, דברי מאפה, 
סוכר, דברי מתיקה, ליקריץ; הכול כולל בסוג 30                     
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MYACUVUE

Trade Mark No. 234083 מספר סימן

Application Date 05/12/2010 תאריך הגשה

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

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

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

האנגלי.

 Owners

Name: Johnson & Johnson

Address: One Johnson & Johnson Plaza, New Brunswick, 
New Jersey, U.S.A.

Identification No.: 604

(New Jersey 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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 45 סוג: 45

Providing an interactive website where users can 
access personal information such as vision history 
and insurance information, and participate in 
reminder programs, namely, alerts about changing 
and ordering contact lenses and scheduling eye 
exams; all included in class 45.

אספקת אתר רשת אינטראקטיבי שבו משתמשים יוכלו להשיג 
גישה למידע אישי כגון היסטורית ראיה ומידע ביטוחי, וישתתפו 

בתוכניות תזכורת, דהיינו, התרעות לגבי החלפת והזמנת 
עדשות מגע ותיאום בדיקות עיניים; הנכללים כולם בסוג 45.     
                                                                                    

                                        

כ"ח סיון תשע"א - 77530/06/2011



SHARPAZ

Trade Mark No. 234085 מספר סימן

Application Date 05/12/2010 תאריך הגשה

 Owners

Name: H.A.G. Import Corpn. (Australia) Pty Ltd.

Address: 11-27 Millers Road, Brooklyn, Victoria, 3012, 
Australia

Identification No.: 801308

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: 21 סוג: 21

Household or kitchen utensils and containers (not  of 
precious metal or coated therewith), box and hand 
graters, glassware, dinnerware, cookware, crockery, 
servingware, chinaware, porcelain, earthenware and 
vases; all included in Class 21.

כלים ומיכלים (לא ממתכות אצילות או מצופים אתן) ביתיים 
ומטבחיים, קופסא ופומפיות,  כלי זכוכית, כלי אכילה,  כלי 

בישול,  חרס, כלי הגשה, חרסינה, פורצלן, כלי חרס ואגרטלים; 
הכל כלול בסוג 21.                                                           

                                                        

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)

Australia, 29/06/2010, No. 1369264 אוסטרליה, 29/06/2010, מספר 1369264

Class: 21 סוג: 21

כ"ח סיון תשע"א - 77630/06/2011



MELAGREEN

Trade Mark No. 234086 מספר סימן

Application Date 05/12/2010 תאריך הגשה

 Owners

Name: H.A.G. Import Corpn. (Australia) Pty Ltd.

Address: 11-27 Millers Road, Brooklyn, Victoria, 3012, 
Australia

Identification No.: 801308

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: 21 סוג: 21

Household or kitchen utensils and containers (not  of 
precious metal or coated therewith), glassware, 
dinnerware, tableware, cookware, crockery, 
servingware, chinaware, porcelain, earthenware and 
vases; all included in Class 21.

כלים ומיכלים (לא ממתכות אצילות או מצופים אתן) ביתיים 
ומטבחיים, כלי זכוכית, כלי אכילה, כלי שלחן, כלי בישול,  חרס, 
כלי הגשה, חרסינה, פורצלן, כלי חרס ואגרטלים; הכל כלול 

בסוג 21.                                                                         
                                    

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)

Australia, 29/06/2010, No. 1369262 אוסטרליה, 29/06/2010, מספר 1369262

Class: 21 סוג: 21

כ"ח סיון תשע"א - 77730/06/2011



Trade Mark No. 234087 מספר סימן

Application Date 05/12/2010 תאריך הגשה

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 5 סוג: 5

Pharmaceutical preparations for the treatment of 
cardiovascular and thrombosis deseases; all included 
in class 5

תכשירים רוקחיים לטיפול במחלות לב וכלי דם ובמחלת 
הפקקת; הנכללים כולם בסוג 5                                           

                                  

Class: 16 סוג: 16

Paper, cardboard and goods made from these 
materials, not included in other classes; namely; 
cardboard articles, bags, envelopes, paper 
packaging, labels, printed matters, publications, 
circulars, newspapers, magazines, periodicals, 
brochures, books, instructional and teaching material 
(except apparatus), all these products recovering 
from the medical and health field; all included in class 
16

נייר, קרטון וחומרים העשויים מחומר זה, שאינם נכללים בסוגים 
אחרים; שהינם; פרטי קרטון, תיקים, מעטפות, עטיפות נייר, 
תגים, דברי דפוס, פרסומים, עלונים, עיתונים, מגזינים, 
כתבי-עת, חוברות, ספרים, חומר לימודי חינוכי ( חוץ 
ממערכת), כל המוצרים האלה באים מתחומי הרפואה 

והבריאות; הנכללים כולם בסוג 16.                                     
                                                                                    
                                                                                    

            

Class: 35 סוג: 35

Advertising, business management, business 
administration, office functions, all these products 
recovering from the medical and health field; All 
included in class 35.

פרסום, ניהול עסקי, אדמיניסטרציה עסקית, תפעול משרד, כל 
המוצרים באים מתחום הרפואה והבריאות; הנכללים כולם בסוג 
                                                                               .35

                                  

Class: 38 סוג: 38

Communication (transmission) of pharmaceutical and 
medical information by all means of 
telecommunication included internet; All included in 
class 38.

תקשורת (שידור) של מידע רוקחי ורפואי באמצעות 
טלקומוניקציה כולל אינטרנט; הנכללים כולם בסוג 38.             
                                                                                    

                  

Class: 41 סוג: 41

Education; providing of training; arranging and 
conducting of seminars; arranging and conducting 
groups of work and congresses in the medical field, 
publication of magazines, books and guides in the 
medical field; administrative assistance to the 
searchers; rental of medical documentation; All 
included in class 41.

חינוך; אספקת הכשרה; ארגון וביצוע סמינרים; ארגון וביצוע 
קבוצות עבודה וקונגרסים בתחום הרפואה, פרסום מגזינים, 
ספרים ומדריכים בתחום הרפואה; סיוע אדמיניסטרטיבי 

לחוקרים; השכרת תיעוד רפואי; הנכללים כולם בסוג 41.         
                                                                                    
                                                                                    

                                                

כ"ח סיון תשע"א - 77830/06/2011



Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

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

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

האנגלי.

 Owners

Name: Sanofi-Aventis

Address: 174, avenue de France, Paris, France

Identification No.: 800826

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

Class: 44 סוג: 44

Medical services, advices recovering from the 
pharmaceutical and health field; information services 
in the pharmaceutical field; All included in class 44.

שירותים רפואיים, ייעוץ מתחום הרוקחות והבריאות; שירותי 
מידע בתחום הרוקחות; הנכללים כולם בסוג 44.                     
                                                                                    

              

כ"ח סיון תשע"א - 77930/06/2011



BRIGHTWAY 

Trade Mark No. 234093 מספר סימן

Application Date 30/11/2010 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: Elbit Systems Ltd. שם: אלביט מערכות בע"מ

Address: Advanced Technology Center, P.O.B. 539, 
Haifa, 31053, Israel

כתובת : מרכז תעשיות מדע, ת.ד. 539, חיפה, 31053, ישראל

Identification No.: 520043027מספר זיהוי: 520043027

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

Imaging, sensing, driver safety vision enhancement 
and alerting systems, especially a night vision system 
for vehicles; driver-assisted and safety devices 
including road lane departure warning, pedestrian 
detection, obstacle detection, vehicles' headlamp 
blinding assistance, road sign recognition, rain 
sensors for windshield wiper activation, collision 
avoidance system, tire air pressure sensors and tire 
air inflation system; computer hardware and software 
and parts and fittings for the aforesaid goods; all 
included in class 9.

מערכות הדמיה, חישה, בטיחות נהיגה, הגברת ראייה 
והתרעה, במיוחד מערכת ראיית לילה עבור כלי רכב; מתקני 
סיוע לנהג ובטיחות הכוללים התרעת סטייה מנתיב כביש, 

איתור הולך רגל, איתור מכשול, סיוע בסינוור מנורות פגוש כלי 
רכב, זיהוי שלט כביש, חיישני גשם עבור הפעלת מגבי חלון, 

מערכת מניעת התנגשות, חיישני לחץ אוויר צמיג ומערכת ניפוח 
אוויר צמיג; חומרות ותוכנות מחשב, וחלקים ומתאמים עבור 

הטובין הנזכרים לעיל; הנכללים כולם בסוג 9.                         
                                                                                    
                                                                                    

                                                          

Class: 12 סוג: 12

Land vehicles; imaging, sensing, driver safety, vision 
enhancement and alerting systems installable in land 
vehicles, especially a night vision system for 
vehicles; driver-assisted and safety devices including 
road lane departure warning, pedestrian detection 
obstacle detection, vehicles' headlamp blinding 
assistance, road sign recognition, rain sensors for 
windshield wiper activation collision avoidance 
system, tire air pressure sensors and tire air inflation 
system; parts and fittings for the aforesaid goods; all 
included in class 12.

כלי רכב יבשתיים; מערכות הדמיה, חישה, בטיחות נהיגה, 
הגבות ראייה והתרעה המורכבות בכלי רכב יבשתיים, במיוחד 
מערכת ראיית לילה עבור כלי רכב; מתקני סיוע לנהג ובטיחות 
הכוללים התרעת סטייה מנתיב כביש, איתור הולך רגל, איתור 
מכשול, סיוע בסינוור מנורות פגוש כלי רכב, זיהוי שלט כביש, 
חיישני גשם עבור הפעלת מגבי חלון, מערכת מניעת התנגשות, 

חיישני לחץ אוויר צמיג ומערכת ניפוח אוויר צמיג; חלקים 
ומתאמים עבור הטובין הנזכרים לעיל; הנכללים כולם בסוג 12.  
                                                                                     
                                                                                    

                                                    

כ"ח סיון תשע"א - 78030/06/2011



HAWKZ

Trade Mark No. 234115 מספר סימן

Application Date 07/12/2010 תאריך הגשה

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

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

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

 Owners

Name: Apollo Tyres A.G.

Address: Mellingerstrasse 2a, 5400 Baden, Switzerland

Identification No.: 800659

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

Tyres, tubes and flaps for automobiles. צמיגים, אבובים ומגיני בוץ למכוניות.         

כ"ח סיון תשע"א - 78130/06/2011



ASPIRE

Trade Mark No. 234117 מספר סימן

Application Date 07/12/2010 תאריך הגשה

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

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

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

 Owners

Name: Apollo Tyres A.G.

Address: Mellingerstrasse 2a, 5400 Baden, Switzerland

Identification No.: 800659

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

Tyres, tubes and flaps for automobiles. צמיגים, אבובים ומגיני בוץ למכוניות.         

כ"ח סיון תשע"א - 78230/06/2011



Trade Mark No. 234128 מספר סימן

Application Date 02/12/2010 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: O MALL Ltd. שם: או מול בע"מ

Address: Center of Nazareth, P.O.B. 4044, Nazareth, 
Israel

כתובת : מרכז נצרת, ת.ד. 4044, נצרת, ישראל

Identification No.: 512463282מספר זיהוי: 512463282

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 35 סוג: 35

Wholesale and retail trading in the field of clothing 
and footwear; aII ineluded in class 35.

מסחר סיטונאי וקמעונאי בתחום הלבשה והנעלה; הנכללים 
כולם בסוג 35.                                                               

כ"ח סיון תשע"א - 78330/06/2011



Defender Plus 

דיפנדר פלוס 
Trade Mark No. 234137 מספר סימן

Application Date 05/12/2010 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: MEDITREND LTD. שם: מדיטרנד בע"מ

Address: קיבוץ גליל ים, 46905, ישראל כתובת : קיבוץ גליל ים, 46905, ישראל

Identification No.: 511313751מספר זיהוי: 511313751

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Naschitz, Brandes & Co., Advs.

Address: 5 Tuval Street, Tel Aviv, 67897, Israel

שם: נשיץ, ברנדס ושות', עו"ד

כתובת : רחוב תובל 5, תל אביב, 67897, ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 5 סוג: 5

Vitamins and food supplements; all included in class 
5.

ויטמינים ותוספי מזון; הנכללים כולם בסוג 5.                         
  

כ"ח סיון תשע"א - 78430/06/2011



HORIZON 

Trade Mark No. 234148 מספר סימן

Application Date 02/12/2010 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: ENDOSPAN LTD שם: אנדוספן בע"מ

Address: 4 Maskit, P.O.B. P.O. Box 12058, Herzilyia 
Pituach, 46733, Israel

כתובת : משכית 4, ת.ד. ת.ד. 12058, הרצליה פיתוח, 46733, 
ישראל

Identification No.: 514172931מספר זיהוי: 514172931

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: 10 סוג: 10

Implantable stent-graft system for treatment of 
abdominal aortic aneurysms; all included in class 10.

מערכת תומכן-שתל ניתנת להשתלה לטיפול במפרצת אבי 
עורקים בטנית; הנכללים כולם בסוג 10.                               

        

כ"ח סיון תשע"א - 78530/06/2011



Trade Mark No. 234155 מספר סימן

Application Date 28/10/2010 תאריך הגשה

International Trademark No. 0983251 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: INVIVO NSA

Address: Talhouët, F-56250 SAINT-NOLFF, France

Identification No.: 71493

(FRANCE SA)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 31 סוג: 31

Foodstuffs for animals.

כ"ח סיון תשע"א - 78630/06/2011



Trade Mark No. 234160 מספר סימן

Application Date 25/10/2010 תאריך הגשה

International Trademark No. 1057817 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: Japan Tobacco Inc.

Address: 2-2-1 Toranomon,,Minato-ku, Tokyo, Japan

Identification No.: 71203

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 34 סוג: 34

Raw or manufactured tobacco; smoking tobacco, 
pipe tobacco, rolling tobacco, chewing tobacco; snus; 
cigarettes, cigars, cigarillos; substances for smoking 
sold separately or mixed with tobacco for non-
medical and non-therapeutic purposes; snuff; 
smokers' articles included in this class; cigarette 
paper, cigarette tubes and matches.

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, 06/08/2010, No. 606014 שוויץ, 06/08/2010, מספר 606014

Class: 34 סוג: 34

כ"ח סיון תשע"א - 78730/06/2011



Trade Mark No. 234169 מספר סימן

Application Date 22/09/2010 תאריך הגשה

International Trademark No. 0927931 מספר סימן בינלאומי

Conditions/Disclaimers

The mark is limited to the colours  word Red, yellow, 
blue and black. as shown in the  mark.

 Owners

Name: CAIXA D'ESTALVIS I PENSIONS DE 
BARCELONA

Address: Avenida Diagonal, 621-629, E-08028 
BARCELONA, Spain

Identification No.: 71504

(ESPAÑA CAJA DE AHORROS)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 36 סוג: 36

Insurance underwriting, financial affairs; monetary 
affairs; real estate affairs, consulting with regard to 
financial and insurance matters.

כ"ח סיון תשע"א - 78830/06/2011



Trade Mark No. 234170 מספר סימן

Application Date 29/10/2010 תאריך הגשה

International Trademark No. 1026291 מספר סימן בינלאומי

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 16 סוג: 16

Stationery and study materials including memo pads, 
albums, post cards, greeting cards, sketchbooks, 
personal organizers, notebooks, letter paper, 
envelopes, writing implements, painter's articles, 
writing ink, pencil sharpeners, clips, erasers, seals, 
bookmarkers, rulers, file folders, stickers, decorative 
stickers for cell phones, adhesive tapes, pen stands, 
pencil cases, paper staplers, and rubber stamps; 
pastes and other adhesives for stationery or 
household purposes; electric pencil sharpeners; 
packaging containers of paper; paper and cardboard; 
paper tissues; printed publication; printed matter 
including posters, picture postcards, calendars, 
diaries, event programs, and coloring books; 
photographs; photograph stands.

Class: 18 סוג: 18

Bags and pouches including tote bags, handbags, 
shoulder bags, school bags, beach bags, rucksacks, 
waist bags, travel bags, shoe bags for travel, 
suitcases, luggage, fabric shopping bags, fabric 
pouches, felt pouches, leather pouches, purses and 
wallets, coin purses, wallet chains, key cases, 
business card cases, calling card cases, credit card 
cases, train pass cases, and cosmetic pouches sold 
empty; vanity cases (not fitted); umbrellas and their 
parts; parasols; beach parasols; clothing for domestic 
pets; handbag frames; purse frames; horseshoes; 
industrial packaging containers of leather; leather 
and fur (unworked or semi-worked).

כ"ח סיון תשע"א - 78930/06/2011



 Owners

Name: AVEX MARKETING INC.

Address: 3-1-30, Minami-Aoyama,,Minato-ku, Tokyo 107-
0062, Japan

Identification No.: 71505

(Japan Corporation)

Name: AVEX ENTERTAINMENT INC.

Address: 3-1-30, Minami-Aoyama,,Minato-ku, Tokyo 107-
0062, Japan

Identification No.: 71506

(Japan Corporation)

Name: CROWN CREATIVE CO., LTD.

Address: 33-3, Yanaka 1-chome,,Adachi-ku, Tokyo 120-
0006, Japan

Identification No.: 71507

(Japan Corporation)

Name: LOCOMOTION INC.

Address: 3-3-8, Ebisu,,Shibuya-ku, Tokyo 150-0013, 
Japan

Identification No.: 71508

(Japan Corporation)

Class: 25 סוג: 25

Clothing including T-shirts, camisoles, tank tops, 
lingerie, leggings, jeans, dresses, skirts, blouses, 
coats, jackets, sweaters, cardigans, kimonos, 
trousers, shorts, vests, underwear, parkas, jerseys, 
golf wear, swimsuits, swimming caps, bath robes, 
nightwear, rainwear, children's and infant's clothing, 
ear muffs, scarves, mufflers, gloves, shawls, stoles, 
neckties, bandanas, sleep masks, aprons, socks and 
stockings, and headwear; footwear (other than boots 
for sports) including boots, sneakers, beach sandals, 
slippers, and clogs; waistbands; belts for clothing; 
garters; sock suspenders; suspenders; masquerade 
costumes; clothes for sports including wind-jackets, 
anoraks, and wrist bands, footwear for sports 
including golf shoes.

Class: 28 סוג: 28

Toys including plush toys; dolls; playing cards; board 
games; dice; dice cups; diamond games; chess 
games; checkers; conjuring apparatus; dominoes; 
Mah-jong; toys for domestic pets; insect collecting 
implements; sports equipment including golf balls, 
golf ball markers, golf tees, golf gloves, golf bags, 
golf clubs and golf club head covers; amusement 
machines and apparatus for use in amusement parks 
(other than arcade video game machines); game 
machines and apparatus; billiard equipment.

כ"ח סיון תשע"א - 79030/06/2011



Trade Mark No. 234191 מספר סימן

Application Date 15/10/2010 תאריך הגשה

International Trademark No. 1057525 מספר סימן בינלאומי

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 3 סוג: 3

Bleaching preparations and other substances for 
laundry use; cleaning, polishing, scouring and 
abrasive preparations; soap; perfumery, essential 
oils, cosmetics, hair lotions; dentifrices.

Class: 14 סוג: 14

Precious metals and their alloys and goods made of 
or coated with these materials not included in other 
classes; jewelry, precious stones; timepieces and 
chronometric instruments.

Class: 18 סוג: 18

Leather and imitations of leather, and goods made of 
these materials and not included in other classes; 
animal skins; trunks and traveling bags; umbrellas, 
parasols and walking sticks; whips, harness and 
saddlery.

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, 10/05/2010, No. 604759 שוויץ, 10/05/2010, מספר 604759

Class: 3 סוג: 3

Class: 14 סוג: 14

Class: 18 סוג: 18

כ"ח סיון תשע"א - 79130/06/2011



 Owners

Name: Abercrombie & Fitch Europe SA

Address: Via Moree, CH-6850 Mendrisio, Switzerland

Identification No.: 71479

(Suisse Société à responsabilité limitée)

כ"ח סיון תשע"א - 79230/06/2011



ViaDor

Trade Mark No. 234197 מספר סימן

Application Date 09/12/2010 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: TransPharma Medical Ltd. שם: טרנספרמה מדיקל, בע"מ

Address: 2 Yodfat Street, Northern Industrial Zone, Lod, 
71291, Israel

כתובת : רחוב יודפת 2, קומה 4, איזור התעשייה צפונית, לוד, 
71291, ישראל

Identification No.: 512956095מספר זיהוי: 512956095

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

Transdermal drug delivery devices; all included in 
Class 10.

התקנים למתן תרופות דרך העור; הכל כלול בסוג 10.             
                

כ"ח סיון תשע"א - 79330/06/2011



TRANSPHARMA

Trade Mark No. 234198 מספר סימן

Application Date 09/12/2010 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: TransPharma Medical Ltd. שם: טרנספרמה מדיקל, בע"מ

Address: 2 Yodfat Street, Northern Industrial Zone, Lod, 
71291, Israel

כתובת : רחוב יודפת 2, קומה 4, איזור התעשייה צפונית, לוד, 
71291, ישראל

Identification No.: 512956095מספר זיהוי: 512956095

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

Electrical drug delivery apparatus for medical use; 
transdermal drug delivery patches, all included in 
Class 10.

התקן חשמלי למתן תרופות לשימוש רפואי; תחבושות למתן 
תרופות דרך העור; הכל כלול בסוג 10.                                 

                        

כ"ח סיון תשע"א - 79430/06/2011



SEIKO COUTURA

Trade Mark No. 234200 מספר סימן

Application Date 09/12/2010 תאריך הגשה

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

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

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

האנגלי.

 Owners

Name: Seiko Holdings Kabushiki Kaisha (trading as 
Seiko Holdings Corporation)

Address: 5-11, Ginza 4-chrome, Chuo-ku, Tokyo, Japan

Identification No.: 66110

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: 14 סוג: 14

Watches, clocks and stopwatches; horological and 
chronometric apparatus and instruments; cases, 
parts for all the aforesaid goods.

שעוני-יד, שעונים ושעוני-עצר; התקנים ומכשירי אורלוגין 
וכרונומטרים; קופסאות, חלקים לכל הטובין הנזכרים.               

                                              

כ"ח סיון תשע"א - 79530/06/2011



שרגא
Trade Mark No. 234272 מספר סימן

Application Date 16/12/2010 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: Yedioth Communications Limited שם: ידיעות תקשורת בע"מ

Address: 5 Mikunis St., Tel Aviv, Israel כתובת : רח' מיקוניס 5, תל אביב, ישראל

Identification No.: 511291635מספר זיהוי: 511291635

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: 16 סוג: 16

Newspapers, magazines, monthlies, weeklies, 
periodicals, local newspapers, printed matter, 
photographs; all included in class 16.

עיתונים, מגזינים, ירחונים, שבועונים, כתבי עת, מקומונים, 
דברי דפוס, צילומים; הנכללים כולם בסוג 16.                         

                                        

כ"ח סיון תשע"א - 79630/06/2011



Trade Mark No. 234273 מספר סימן

Application Date 16/12/2010 תאריך הגשה

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

The mark is not restricted to the colours as shown. הסימן אינו מוגבל לצבעים הנראים בדמות.

Ownersבעלים

Name: Yedioth Communications Limited שם: ידיעות תקשורת בע"מ

Address: 5 Mikunis St., Tel Aviv, Israel כתובת : רח' מיקוניס 5, תל אביב, ישראל

Identification No.: 511291635מספר זיהוי: 511291635

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: 16 סוג: 16

Newspapers, magazines, monthlies, weeklies, 
periodicals, local newspapers, printed matter, 
photographs; all included in class 16.

עיתונים, מגזינים, ירחונים, שבועונים, כתבי עת, מקומונים, 
דברי דפוס, צילומים; הנכללים כולם בסוג 16.                         

                                        

כ"ח סיון תשע"א - 79730/06/2011



Trade Mark No. 234350 מספר סימן

Application Date 19/12/2010 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: NaNose Ltd. שם: ננוז בע"מ

Address: MALAT Building, 6 floor, Technion City, Haifa, 
32000, Israel

כתובת : בניין מל"ת קומה 6, קרית הטכניון, חיפה, 32000, 
ישראל

Identification No.: 514512813מספר זיהוי: 514512813

כן

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Webb & Co,Patent Attorneys

Address: 3 Pekeris Street, P.O.B. 2189, Rehovot, 76121, 
Israel

שם: וב ושות', עורכי פטנטים

כתובת : רחוב פקריס 3, ת.ד. 2189, רחובות, 76121, ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 9 סוג: 9

Apparatus and instruments, namely electronic 
sensing apparatus for detecting volatile compounds 
comprising chemically sensitive sensors and data 
processing apparatus for use with computers; all 
included in class 9

התקנים ומכשירים, דהיינו התקני חישה אלקטרונים לאיתור 
תרכובות נדיפות המכילים חיישנים בעלי רגישות לחומרים 
כימיים והתקנים לעיבוד נתונים המיועדים לשימוש עם 

מחשבים; הנכללים כולם בסוג 9                                         
                              

Class: 10 סוג: 10

Medical apparatus, instruments and articles, namely 
electronic sensing apparatus for detecting volatile 
compounds comprising chemically sensitive sensors 
for diagnostic, prognostic and monitoring purposes; 
all included in class 10

התקנים, מכשירים ופריטים רפואיים, דהיינו התקני חישה 
אלקטרונים לאיתור תרכובות נדיפות המכילים חיישנים בעלי 

רגישות לחומרים כימיים, למטרות אבחון, ניבוי וניטור; הנכללים 
כולם בסוג 10                                                                 

                                              

כ"ח סיון תשע"א - 79830/06/2011



GYROLAB

Trade Mark No. 234353 מספר סימן

Application Date 19/12/2010 תאריך הגשה

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

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

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

האנגלי.

 Owners

Name: Gyros Patent AB

Address: Dag Hammarskjolds vag 54B, Uppsala, 751 83, 
Sweden

Identification No.: 801752

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: 1 סוג: 1

Chemicals, biochemicals and chemical preparations 
used in micro- and submicro-fluidic systems, micro-
analytical and micro-preparative processes; All 
included in class 1.

כימיקלים, ביו-כימיקלים ותכשירים כימיקלים המשמשים 
במערכות מיקרו-נוזליות וסאב מיקרו-נוזליות, ובתהליכים 

מיקרו-אנליטיים ומיקרו-הכנתיים; הנכללים כולם בסוג 1.           
                        

Class: 9 סוג: 9

Scientific, electric, optic and micro- and submicro-
fluidic instruments and integrated apparatuses for 
performing micro-analytical and micro-preparative 
processes within biological and chemical science and 
industry; databases and computer software for 
collecting, retaining, manipulating and evaluating 
data from the processes and for controlling the 
instrumentation and processes; laboratory devices, 
biochips, compact discs, parts and accessories for all 
above mentioned goods; All included in class 9.

מכשירים והתקנים משולבים מדעיים, חשמליים, אופטיים 
ומיקרו וסאב-מיקרו-נוזליים לביצוע תהליכים מיקרו-אנליטיים 
ומיקרו-הכנתיים במסגרת מדע ותעשיה ביולוגיים וכימיים; 

מאגרי נתונים ותוכנת מחשב לאיסוף, שמירה, שינוי והערכת 
נתונים מן התהליכים ולבקרה על המכשור והתהליכים; התקני 
מעבדה, ביו-שבבים; תקליטורים, חלקים ואביזרים של כול 

הטובין הנזכרים לעיל; הנכללים כולם בסוג 9.                         
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    

                      

Class: 42 סוג: 42

Product and process development, industrial contract 
research as well as consultancy services and 
provision of databases of scientific data relating to 
micro- and submicro-fluidics, micro-analytical and 
micro-preparative processes within biological and 
chemical science; All included in class 42.

פיתוח מוצר ותהליכים, מחקר חוזי תעשייה וכמו כן שירותי ייעוץ 
ואספקת בסיסי נתונים של נתונים מדעיים הנוגעים למכניקת 

נוזלים מיקרו וסאב מיקרו, תהליכים מיקרו-אנליטיים 
ומיקרו-הכנתיים בתוך מדע ביולוגי וכימי; הנכללים כולם בסוג 
                                                                               .42

                                                                          

כ"ח סיון תשע"א - 79930/06/2011



ROVALVE

Trade Mark No. 234354 מספר סימן

Application Date 19/12/2010 תאריך הגשה

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

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

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

האנגלי.

 Owners

Name: Tyco Flow Services AG

Address: Freier Platz 10, 8200 Schaffhausen, 
Switzerland

Identification No.: 801750

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: 6 סוג: 6

Metal valves; all included in class 6. שסתומי מתכת; הנכללים כולם בסוג 6.           

כ"ח סיון תשע"א - 80030/06/2011



BRIGHTWAY VISION 

Trade Mark No. 236315 מספר סימן

Application Date 08/03/2011 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: BRIGHTWAY VISION LTD שם: בריטווי ויז'ן בע"מ

Address: Advanced Technology Center, P.O.B. 15126, 
Haifa, 31905, Israel

כתובת : מרכז תעשיות מדע, ת.ד. 15126, חיפה, 31905, 
ישראל

Identification No.: 514538131מספר זיהוי: 514538131

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

Imaging, sensing, driver safety, vision enhancement 
and alerting systems, especially a night vision system 
for vehicles; driver- assisted and safety devices 
including road lane departure warning, pedestrian 
detection, obstacle detection, vehicles' headlamp 
blinding assistance, road sign recognition, rain 
sensors for windshield wiper activation, collision 
avoidance system, tire air pressure sensors and tire 
air inflation system; computer hardware and 
software, and parts and fittings for the aforesaid 
goods; all included in class 9.

מערכות הדמיה, חישה, בטיחות נהיגה, הגברת ראייה 
והתרעה, במיוחד מערכת ראיית לילה עבור כלי רכב; מתקני 
סיוע לנהג ובטיחות הכוללים התרעת סטייה מנתיב כביש, 

איתור הולך רגל, איתור מכשול, סיוע בסינוור מנורות פגוש כלי 
רכב, זיהוי שלט כביש, חיישני גשם עבור הפעלת מגבי חלון, 

מערכת מניעת התנגשות, חיישני לחץ אוויר צמיג ומערכת ניפוח 
אוויר צמיג; חומרות ותוכנות מחשב, וחלקים ומתאמים עבור 

הטובין הנזכרים לעיל; הנכללים כולם בסוג 9.                         
                                                                                    
                                                                                    

                                                            

Class: 12 סוג: 12

Land vehicles; imaging, sensing, driver safety, vision 
enhancement and alerting systems installable in land 
vehicles, especially a night vision system for 
vehicles; driver-assisted and safety devices including 
road departure warning, pedestrian lane detection, 
obstacle detection, vehicles' headlamp blinding 
assistance, road sign recognition, rain sensors for 
windshield wiper activation, collision avoidance 
system, tire air pressure sensors and tire air inflation 
system; parts and fittings for the aforesaid goods; all 
included in class 12.

כלי רכב יבשתיים; מערכות הדמיה, חישה, בטיחות נהיגה, 
הגברת ראייה והתרעה המורכבות בכלי רכב יבשתיים, במיוחד 
מערכת ראיית לילה עבור כלי רכב; מתקני סיוע לנהג ובטיחות 
הכוללים התרעת סטייה מנתיב כביש, איתור הולך רגל, איתור 
מכשול, סיוע בסינוור מנורות פגוש כלי רכב, זיהוי שלט כביש, 
חיישני גשם עבור הפעלת מגבי חלון, מערכת מניעת התנגשות, 

חיישני לחץ אוויר צמיג ומערכת ניפוח אוויר צמיג; חלקים 
ומתאמים עבור הטובין הנזכרים לעיל; הנכללים כולם בסוג 12.  
                                                                                     
                                                                                    

                                                      

כ"ח סיון תשע"א - 80130/06/2011



אלמא
Trade Mark No. 236517 מספר סימן

Application Date 16/03/2011 תאריך הגשה

Linked Files תיקים קשורים
Division חלוקה

Divided to 236701 חולק ל 236701

Ownersבעלים

Name: MusicArt Ltd. שם: מוסיקארט בע"מ

Address: 10 berkowitz, Tel Aviv, 64238, Israel כתובת : ברקוביץ 10, תל אביב, 64238, ישראל

Identification No.: 513771279מספר זיהוי: 513771279

חברה פרטית

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: M. Tagar, Adv.

Address: Beit Agish 13 Noah Moses Street, Tel Aviv, 
67442, Israel

שם: מ. תגר, עו"ד

כתובת : בית אגיש רבד רחוב נח מוזס 13, תל אביב, 67442, 
ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 43 סוג: 43

Rental of temporary accommodation; reservation; 
hotel, motel, bar, cafe, restaurant, banqueting and 
catering services; rental of rooms for holding 
functions, conferences, conventions, exhibitions, 
seminars and meetings; all included in class 43.

השכרת חדרים ללינה זמנית, ביצוע הזמנות ללינה זמנית, מלון, 
אכסניה, באר, בית קפה, מסעדה, שירותי הסעדה, השכרת 

חדרים, והשכרת אולמות למטרות אירועים, וועידות, תערוכות, 
סימנרים ופגישות; הכלולים בסוג 43.                                   

                                                                    

כ"ח סיון תשע"א - 80230/06/2011



Trade Mark No. 236518 מספר סימן

Application Date 16/03/2011 תאריך הגשה

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 35 סוג: 35

Sale of food products; services for retail commerce 
and franchises in relation to the sale of victuals; 
included in class 35.

ניהול עסק למכירת מוצרי מזון; שירותי מסחר קימעונאי ורשת 
חנויות לממכר מוצרי מזון; הנכללים בסוג 35.                         

                                  

כ"ח סיון תשע"א - 80330/06/2011



Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

Registration of this mark shall give no right to the 
exclusive use of the phrase רמה 1 מעל כולם, but in the 
combination of the mark.

רישום סימן זה לא יתן זכות לשימוש ייחודי בצירוף רמה 1 מעל 
כולם, אלא בהרכב הסימן.

Ownersבעלים

Name: Itsik kalaonra שם: איציק קלאונרה

Address: 22 Bernitzki, Rishon Lezion, Israel כתובת : ברניצקי נתן 22, ראשון לציון, ישראל

Identification No.: 27962851מספר זיהוי: 27962851

Name: Ben Abu Shmuel שם: בן אבן שמואל

Address: 14 Horovitz, Rishon Lezion, Israel כתובת : הורוביץ 14, ראשון לציון, ישראל

Identification No.: 28494250מספר זיהוי: 28494250

Name: Moshe Zered שם: משה זרד

Address: 3 Hazehavit, Rishon Lezion, Israel כתובת : הזהבית 3, ראשון לציון, ישראל

Identification No.: 27983576מספר זיהוי: 27983576

כ"ח סיון תשע"א - 80430/06/2011



אלמא
Trade Mark No. 236701 מספר סימן

Application Date 16/03/2011 תאריך הגשה

Linked Files תיקים קשורים
Division חלוקה

Divided of 236517 חולק מ 236517

Ownersבעלים

Name: MusicArt Ltd. שם: מוסיקארט בע"מ

Address: ברקוביץ 10, תל אביב, 64238, ישראל כתובת : ברקוביץ 10, תל אביב, 64238, ישראל

Identification No.: 513771279מספר זיהוי: 513771279

חברה פרטית

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: M. Tagar, Adv.

Address: Beit Agish 13 Noah Moses Street, Tel Aviv, 
67442, Israel

שם: מ. תגר, עו"ד

כתובת : בית אגיש רבד רחוב נח מוזס 13, תל אביב, 67442, 
ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 41 סוג: 41

Entertainment and culture activities including live 
entertainment and musical entertainment; nightclubs, 
soport clubs, providing recreational facilities; 
arranging and conducting of functions, conferences, 
conventions, exhibitions, seminars and meetings; 
theatre, opera, concert, ticket reservations; all 
included in class 41.

בידור ופעולות תרבות לרבות שירותי בידור חי ובידור מוזיקלי, 
מועדוני לילה, מועדוני ספורט, אספקת מתקני פנאי, ארגון 

וניהול אירועים, כנסים וועידות, תערוכות, סמינרים, תיאטרון, 
אופרה, קונצרטים, הזמנת כרטיסים; הנכללים כולם בסוג 41.   
                                                                                    
                                                                                    

                                      

Class: 44 סוג: 44

Spa and health clubs; all included in class 44. מועדוני ספא ובריאות; הנכללים כולם בסוג 44.           
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Trade Mark No. 236857 מספר סימן

Application Date 03/04/2011 תאריך הגשה

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

Registration of this mark shall give no right to the 
exclusive use of the words ROYAL and MOROCCAN 
separately, but in the combination of the mark.

 ROYAL רישום סימן זה לא יתן זכות לשימוש ייחודי במילים
ו-MOROCCAN בנפרד, אלא בהרכב הסימן.

Ownersבעלים

Name: Y.P. Golan Marketing & trade שם: י.פ. גולן שיווק ומסחר בע"מ

Address: 29 Hasira, Rishon Le Zion, Israel כתובת : הסירה 29, ראשון לציון, ישראל

Identification No.: 513393751מספר זיהוי: 513393751

חברה פרטית

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Avi Montekio, Adv.

Address: Levinstein Tower 23 Menachem Begin Road, 
Tel Aviv, 66180, Israel

שם: אבי מונטקיו, עו"ד

כתובת : מגדל לוינשטיין דרך מנחם בגין 23, תל אביב, 66180, 
ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 3 סוג: 3

Beauty and care products containin argan oils; all 
included in class 3.

מוצרי יופי וטיפוח המכילים שמן ארגן; הנכללים כולם בסוג 3.   
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Trade Mark No. 237342 מספר סימן

Application Date 14/02/2011 תאריך הגשה

International Trademark No. 1056381 מספר סימן בינלאומי

Linked Files תיקים קשורים
Subsequent Designation בקשת הרחבה

File/s 233897  233897 תיק/ים

 Owners

Name: LATELTIN AG

Address: Im Hölderli 19, CH-8405 Winterthur, Switzerland

Identification No.: 71432

(Suisse Société anonyme (SA))

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 32 סוג: 32

Beer; mineral and aerated waters and other non-
alcoholic drinks; fruit drinks and fruit juices; syrups 
and other preparations for making beverages.
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Trade Mark No. 238185 מספר סימן

Application Date 02/06/2011 תאריך הגשה

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

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

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

האנגלי.

 Owners

Name: RUSSELL BRANDS, LLC

Address: One Fruit of the Loom Drive, Bowling Green, 
Kentucky 42103, U.S.A.

Identification No.: 802025

(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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 18 סוג: 18

Bags, sports bags, athletic bags, straps for use in 
sports, wallets and purses, luggage, holdalls and 
backpacks; Included in class 18.

תיקים, תיקי ספורט, תיקי אתלטיקה, רצועות לשימוש בספורט, 
ארנקים לגבר ולאישה, מזוודות, תרמילים ותיקי גב; הכלולים 

בסוג 18.                                 

Class: 25 סוג: 25

Clothing, footwear, headgear; Included in class 25. דברי הלבשה, הנעלה וכיסויי ראש;הכלולים בסוג 25.           

Class: 35 סוג: 35

Retail, wholesale, merchandising, marketing, 
promotion, distribution, selling & mail order services 
of all kinds; Included in class 35.

שירותי קמעונאות, סיטונאות, שיווק, מרקטינג, קידום, הפצה, 
מכירה והזמנות בדואר מכל הסוגים; הכלולים בסוג 35.           

                                                    

כ"ח סיון תשע"א - 80830/06/2011



Trade Mark No. 238186 מספר סימן

Application Date 02/06/2011 תאריך הגשה

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

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

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

האנגלי.

 Owners

Name: RUSSELL BRANDS, LLC

Address: One Fruit of the Loom Drive, Bowling Green, 
Kentucky 42103, U.S.A.

Identification No.: 802025

(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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 18 סוג: 18

Bags, sports bags, athletic bags, straps for use in 
sports, wallets and purses, luggage, holdalls and 
backpacks; Included in class 18.

תיקים, תיקי ספורט, תיקי אתלטיקה, רצועות לשימוש בספורט, 
ארנקים לגבר ולאישה, מזוודות, תרמילים ותיקי גב; הכלולים 

בסוג 18.                                 

Class: 25 סוג: 25

Clothing, footwear, headgear; Included in class 25. דברי הלבשה, הנעלה וכיסויי ראש; הכלולים בסוג 25.         

Class: 35 סוג: 35

Retail, wholesale, merchandising, marketing, 
promotion, distribution, selling & mail order services 
of all kinds; Included in class 35.

שירותי קמעונאות, סיטונאות, שיווק, מרקטינג, קידום, הפצה, 
מכירה והזמנות בדואר מכל הסוגים; הכלולים בסוג 35.           
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Trade Mark No. 238187 מספר סימן

Application Date 02/06/2011 תאריך הגשה

 Owners

Name: RUSSELL BRANDS, LLC

Address: One Fruit of the Loom Drive, Bowling Green, 
Kentucky 42103, U.S.A.

Identification No.: 802025

(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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 25 סוג: 25

Clothing, footwear, headgear; Included in class 25. דברי הלבשה, הנעלה וכיסויי ראש; הכלולים בסוג 25.         

כ"ח סיון תשע"א - 81030/06/2011



SHARPSHOOTER

Trade Mark No. 238431 מספר סימן

Application Date 16/06/2011 תאריך הגשה

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

If the Hebrew version of the list of goods or any 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.

 Owners

Name: Spin Master Ltd.

Address: 450 Front Street West, Toronto, Ontario M5V 
1B6, Canada

Identification No.: 70500

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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 28 סוג: 28

Toys, games and playthings, namely, remote control 
helicopter; all included in class 28

צעצועים, משחקים ודברי משחק, דהיינו, הליקופטר בשלט 
רחוק; הנכללים כולם בסוג 28                       
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Trade Mark No. 238523 מספר סימן

Application Date 16/06/2011 תאריך הגשה

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

Registration of this mark shall give no right to the 
exclusive use of the slogan חוסכים ונוסעים separately, 
but in the combination of the mark.

רישום סימן זה לא יתן זכות לשימוש ייחודי ב?סיסמא חוסכים 
ונוסעים בנפרד, אלא בהרכב הסימן.

Ownersבעלים

Name: Liraz Batteries Marketing (2003) Ltd. שם: מצברי לירז שיווק (2003) בע"מ

Address: Petach Tikva, Israel כתובת : פתח תקוה, ישראל

Identification No.: 513382473מספר זיהוי: 513382473

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Amnon Hadary, Advocate 

Address: 12 Hasharon rd, P.O.B. 5097, Kfar Sava, 
44150, Israel

שם: אמנון הדרי, עו"ד 

כתובת : דרך השרון 12, ת.ד. 5097, כפר סבא, 44150, ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 9 סוג: 9

Batteries; included in class 9. מצברים; הנכללים בסוג 9.                 
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.Journal" No")("יומן" מס' 07/2010

221606 221607

.Journal" No")("יומן" מס' 10/2010

205341

200954 203321 203322 203323 203324 203325 206881 208550 
208872 209974 212130 214128 214961 215690 216508 216601 
216753 216878 216981 217877 218540 218856 218934 219090 
219098 219183 219354 219620 219746 219796 219838 219839 
219840 219841 219842 219844 219845 219846 219847 220176 
220235 220376 220378 220380 220438 220460 220462 220474 
220502 220846 221268 221269 221270 221271 221272 221273 
221386 221396 221441 221450 221453 221851 222023 222273 
222281 222318 222621 222622 222634 222635 222636 222637 
222638 222639 222640 222641 222668 222670 222698 222850 
222868 222883 222885 222890 222892 222899 222900 222950 
222987 223065 223166 223267 223285 223286 223287 223288 
223321 223351 223431 223440 223456 223471 223478 223483 
223488 223506 223534 223541 223550 223553 223560 223607 
223611 223614 223621 223626 223628 223630 223645 223655 
223663 223677 223679 223736 223738 223836 223843 223866 
223879 223893 223897 223933 223953 223958 223980 224034 
224035 224040 224042 224043 224044 224048 224049 224078 
224092 224118 224230 224232 224243 224246 224258 224261 
224263 224265 224266 224279 224288 224292 224307 224308 
224320 224329 224331 224337 224342 224347 224363 224365 
224413 224416 224477 224485 224487 224492 224495 224532 
224534 224548 224554 224558 224568 224581 224597 224649 
224655 224675 224678 224709 224724 224732 224741 224745 
224842 224885 224940 224946 224947 224948 224977 224989 
225055 225088 225089 225090 225091 225095 225096 225098 
225104 225130 225132 225133 225135 225136 225138 225161 
225192 225267 225268 225270 225273 225290 225292 225293 
225295 225304 225306 225307 225330 225335 225336 225340 
225347 225348 225350 225359 225373 225378 225379 225386 
225429 225451 225472 225473 225501 225510 225517 225521 
225536 225537 225571 225620 225622 225642 225644 225645 
225678 225701 225708 225745 225746 225747 225774 225784 
225789 225799 225833 225835 225846 225854 225861 225862 
225880 225883 225896 225897 225915 225916 226015 226020 
226021 226024 226031 226052 226111 226123 226130 226132 
226139 226144 226155 226161 226162 226163 226169 226186 
226203 226204 226247 226248 226253 226285 226286 226293 
226314 226315 226317 226320 226328 226404 226405 226513 
226519 226525 226534 226538 226576 226591 226707 226734 
226735 226746 226768 226814 226815 226816 226822 226825 
226827 226866 226924 226933 226955 226971 227050 227054 
227071 227073 227084 227109 227167 227215 227216 227291 
227292 227294 227296 227297 227325 227356 227501 227604 
227605 227606 227607 227609 227610 227611 227612 227613 
227614 227615 227616 227784 227869 227872 227873 227874 
227875 227876 227877 227878 227879 227880 227901 227902 
228090 228091 228092 228101 228363 228378 228717 228725 
228916 228917 228920 228927 228928 228929 228930 228931 
228932 228933 228934 228935 228936 228937 228938 228939 
228942 228943 228945 229289 229319 229323 229327 229334 

סימני מסחר שנרשמו
TRADE MARKS REGISTERED
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229366 229374 229379 229531 229536 229537 229626 229627 
229632 229633 229641 229646 229647 229648 229679 229687 
229688 229689 229690 229691 229693 229694 229696 229701 
229705 229706 229709 229710 229711 229712 229713 229714 
229715 229716 229717 229718 229719 229720 229721 229722 
229723 229724 229725 229726 229727 229728 229729 229730 
229731 229733 229734 229737 229740 229742 229743 229744 
229746 229747 229750 229754 229757 229763 229780 229782 
229783 229784 229785 229786 229787 229788 229789 229790 
229791 229792 229794 229795 229796 229797 229870 229872 
229881 229885 229889 229891 229894 229896 229897 229900 
229901 229903 229904 229905 229961 229967 229968 229969 
229971 229972 229979 229980 229982 229983 229992 229993 
229994 229995 229998 229999 230002 230003 230004 230005 
230008 230009 230011 230014 230015 230016 230020 230021 
230026 230031 230033 230034 230038 230040 230042 230044 
230045 230046 230047 230050 230051 230052 230053 230056 
230060 230064 230071 230072 230073 230075 230077 230078 
230079 230080 230081 230084 230085 230087 230093 230094 
230099 230100 230101 230103 230104 230105 230106 230107 
230108 230110 230113 230114 230115 230116 230118 230124 
230136 230138 230142 230149 230150 230153 230155 230158 
230162 230163 230164 230165 230166 230167 230168 230169 
230174 230175 230177 230186 230187 230188 230189 230190 
230192 230193 230194 230195 230196 230202 230203 230206 
230210 230211 230212 230213 230214 230215 230217 230218 
230223 230237 230239 230240 230241 230242 230243 230244 
230245 230247 230248 230250 230251 230252 230253 230254 
230255 230256 230257 230259 230260 230261 230263 230274 
230277 230279 230289 230290 230293 230294 230303 230305 
230306 230307 230314 230316 230317 230318 230321 230323 
230324 230325 230326 230329 230330 230331 230332 230337 
230340 230341 230342 230358 230359 230360 230361 230362 
230363 230364 230376 230377 230383 230384 230385 230386 
230388 230389 230392 230427 230428 230429 230431 230435 
230437 230438 230440 230441 230442 230443 230444 230445 
230446 230447 230448 230449 230450 230451 230452 230453 
230454 230455 230456 230458 230459 230460 230463 230464 
230466 230467 230469 230470 230473 230474 230475 230477 
230478 230479 230480 230481 230482 230483 230484 230485 
230486 230487 230488 230489 230490 230491 230494 230495 
230496 230505 230506 230508 230509 230516 230519 230520 
230522 230525 230528 230534 230537 230540 230545 230546 
230548 230549 230550 230551 230552 230553 230554 230563 
230566 230579 230581 230582 230589 230592 230594 230595 
230600 230601 230604 230612 230614 230615 230616 230617 
230618 230620 230622 230627 230631 230632 230633 230639 
230643 230644 230646 230647 230648 230650 230651 230654 
230655 230672 230680 230686 230688 230690 230695 230696 
230697 230698 230699 230700 230701 230760 230811 230812 
230814 230816 230820 230822 230823 230824 230826 230827 
230830 230831 230834 230836 230837 230839 230841 230843 
230853 230854 230855 230856 230857 230869 230872 230873 
230874 230875 230876 230879 230880 230882 230889 230890 
230892 230893 230894 230895 230896 230897 230898 230900 
230901 230908 230909 230910 230911 230912 230914 230916 
230917 230921 230922 230928 230931 230932 230937 230938 
230940 230943 230944 230945 230953 230955 230956 230957 
230958 230960 230963 230967 230968 230969 230974 230976 
230977 230978 230987 230991 230992 230993 230994 230995 
231001 231002 231003 231006 231007 231008 231009 231010 
231011 231012 231013 231019 231021 231022 231035 231036 
231057 231058 231059 231060 231077 231079 231080 231081 
231082 231112 231113 231114 231117 231159 231160 231272 
231275 231278 231280 231282 231287 231288 231289 231290 
231291 231295 231296 231297 231298 231299 231319 231320 
231321 231323 231324 231325 231326 231327 231328 231329 
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.Journal" No")("יומן" מס' 02/2011

231330 231331 231332 231333 232226 233366 233391 234513 
235219 235557 235569 235646 235799

219360 219361 219362 219363 219364 219365 219366 219368

ריינהולד כהן ושותפיו

ת.ד. 13239 ,   תל אביב

Reinhold Cohn and Partners

Chivas Brothers Limited

Paisley, Renfrewshire, Scotland, United Kingdom

P.O.B. 13239 ,   Tel Aviv

76762

ריינהולד כהן ושותפיו

ת.ד. 13239 ,   תל אביב

Reinhold Cohn and Partners

Maschinenfabrik Rieter AG

Winterthur, Switzerland

P.O.B. 13239 ,   Tel Aviv

224337 224342 224347 230463 230464

גלוזמן שם-טוב חוברס ברויד ושות'

מרכז עזריאלי 5 המגדל המרובע , קומה 29 ,   תל אביב

Glusman Chem-Tov Chowers Broid & Co.

Reckitt Benckiser (Near East) Limited

Hod Hasharon, Israel

Azrieli Center 5 , The Square Tower , 29th 
Floor ,   Tel Aviv

רשות לשימוש בסימני מסחר
AUTHORIZATION TO USE TRADE MARKS

בהעדר ציון אחר, הרשות ניתנה לכל הטובין שלגביהן רשום הסימן

Unless otherwise staled, the authorisation has been given for all the goods in respect of which the 
mark is registered
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76762

ריינהולד כהן ושותפיו

ת.ד. 13239 ,   תל אביב

Reinhold Cohn and Partners

Rieter CZ s.r.o.

562 01 Usti nad Orlici, Czech Republic

P.O.B. 13239 ,   Tel Aviv

76762

ריינהולד כהן ושותפיו

ת.ד. 13239 ,   תל אביב

Reinhold Cohn and Partners

Rieter Ingolstadt GmbH

Ingolstadt, Germany

P.O.B. 13239 ,   Tel Aviv

104753 104754 104755 104756 104757 119107 119108 119109 134170 134171

סנפורד ט. קולב ושות'

ת.ד. 2273 ,   רחובות

Sanford T. Colb & Co.

Borealis AG

Vienna, Austria

P.O.B. 2273 ,   Rehovot

105511

ד"ר שלמה כהן ושות'

ת.ד. 11490 ,   תל אביב

Dr. Shlomo Cohen & Co.

Eveready Battery Company, Inc. ; (Delaware 
Corporation)

St. Louis, Missouri, U.S.A.

P.O.B. 11490 ,   Tel Aviv

העברת בעלות

TRANSFER OF PROPRIETORSHIP
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105805 106882 106883 155259

ד"ר שלמה כהן ושות'

ת.ד. 11490 ,   תל אביב

Dr. Shlomo Cohen & Co.

Pfizer Ireland Pharmaceuticals ; (Private unlimited 
liability company)

Ringaskiddy, County Cork, Ireland

P.O.B. 11490 ,   Tel Aviv

108233 108234 108235

ריינהולד כהן ושותפיו

ת.ד. 13239 ,   תל אביב

Reinhold Cohn and Partners

EDENRED

Malakoff, France

P.O.B. 13239 ,   Tel Aviv

112810

ריינהולד כהן ושותפיו

ת.ד. 13239 ,   תל אביב

Reinhold Cohn and Partners

Meda AB

SE-170 09 Solna, Sweden

P.O.B. 13239 ,   Tel Aviv

121236 125367 126152 167927 173204 182556

ריינהולד כהן ושותפיו

ת.ד. 13239 ,   תל אביב

Reinhold Cohn and Partners

Infineon Technologies Wireless Solutions GmbH

Neubiberg, Germany

P.O.B. 13239 ,   Tel Aviv
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149891 213693 213694

סנפורד ט. קולב ושות'

ת.ד. 2273 ,   רחובות

Sanford T. Colb & Co.

DayMen Canada Acquisition ULC

Vancouver, British Columbia, Canada

P.O.B. 2273 ,   Rehovot

151571

זליגסון  גבריאלי ושות'

ת.ד. 1426 ,   תל אביב-יפו

Seligsohn Gabrieli  & Co.

Acer Incorporated

Taipei, Hsien 221, Taiwan

P.O.B. 1426 ,   Tel Aviv

15879 23777 25024 27799 27800 27801 67804 67805 67851 67852 98585 98589 98590 
98594 98596 98604 98606 98609 98615 99311 100749 100963 100964 111578 127720 
127721 128699 136116 138590 156453 156454 159565 159566 159567 159568 159569 
159570 162840 164364 164365 164366 164367 164368 164369 168683 170818 177218 
177219 178370 182181 182182 182184 182185 182509 182510 183091 183092 183276 
183277 183278 183279 184895 185152 185992 187531 187533 187536 188358 188359 
190832 191227 191228 191236 191300 191470 191471 191472 191473 192506 192507 
192508 192509 192510 192511 192512 192513 192586 192587 192723 192724 194360 
194361 194362 194363 195878 195879 200417 200418 200419 200420 200426 200427 
201115 202586 204286 204287 204751 204752 205961 205962 206163 206236 206405 
212588 212589 214180 214186 214324 214808 220064 220082 220088 220107 220109 

220452 220453 220974 222463 223260 226267 229063

ד"ר שלמה כהן ושות'

ת.ד. 11490 ,   תל אביב

Dr. Shlomo Cohen & Co.

Motorola Trademark Holdings, LLC ; (Delaware limited 
liability company)

Libertyville, IL, U.S.A.

P.O.B. 11490 ,   Tel Aviv

159263 220451

ד"ר שלמה כהן ושות'

ת.ד. 11490 ,   תל אביב

Dr. Shlomo Cohen & Co.

Bristol-Myers Squibb Company ; (Delaware 
Corporation)

New York, New York, U.S.A.

P.O.B. 11490 ,   Tel Aviv
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159930

ד"ר יצחק הס ושותפיו

ת.ד. 6451 ,   תל אביב

Dr. Yitzhak Hess & Partners

PRO-SYSTEMS SpA

I-22076 Mozzate (CO), Italy

P.O.B. 6451 ,   Tel Aviv

165357 165358 165359 165360 165361 165362 165363 165364 165365 165366 165528 
165529 165530 165531 165532 183375 183376 183377 190501 190502

סורוקר-אגמון, עו"ד

בית נולטון שנקר 14 ,   הרצליה פיתוח

Soroker-Agmon, Adv.

Paul Frank Industries LLC ; (Delaware Limited Liability 
Company)

Los Angeles, California, U.S.A.

Nolton House 14 Shenkar St. , Herzliya 
Pituach

169832

זליגסון  גבריאלי ושות'

ת.ד. 1426 ,   תל אביב-יפו

Seligsohn Gabrieli  & Co.

Blavod Wines & Spirits plc

London, United Kingdom

P.O.B. 1426 ,   Tel Aviv

174795

גי.אי. ארליך (1995) בע"מ

מגדל אילון, קומה 15 רחוב מנחם בגין 11 ,   רמת גן

G.E. Ehrlich (1995) Ltd.

VAM Corporate Holdings Limited

Ebene Cybercity, Mauritius

Ayalon Towers, 15th Floor 11 Menachem 
Begin Street , Ramat Gan
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177259

סנפורד ט. קולב ושות'

ת.ד. 2273 ,   רחובות

Sanford T. Colb & Co.

R&R Apparel Company, LLC ; (Delaware Limited 
Liability Company)

Wilmington , Delaware, U.S.A.

P.O.B. 2273 ,   Rehovot

177625

אלי גרונדשטיין, עו"ד

מגדל משה אביב, רחוב ז'בוטינסקי 7 ,   רמת גן

Eli Grundstein, Adv.

M.G.S. Sport Trading Ltd.

אמ. ג'י. אס ספורט טרדינג בע"מ

חולון, ישראל

Moshe Aviv Tower, 7 Jabotinsky St.t. , Ramat 
Gan

179495

IBM ישראל, מחלקת קניין רוחני

מעבדות מחקר ופיתוח, אוניברסיטת חיפה, הר 
הכרמל ,   חיפה

IBM ISRAEL, Intellectual Property 
Department 

International Business Machines Corporation ; (New 
York Corporation)

Armonk, New York, U.S.A.

Haifa University- Mount Carmel , Haifa

180797 180798 180799 180800

ש. הורוביץ ושות'

ת.ד. 2499 ,   תל אביב

S. Horowitz & Co.

EASTON SPORTS, INC.

Van Nuys, California, U.S.A.

P.O.B. 2499 ,   Tel Aviv
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188786 208185 208745 208746 212433

סורוקר-אגמון, עו"ד

בית נולטון שנקר 14 ,   הרצליה פיתוח

Soroker-Agmon, Adv.

Cryo Cell Israel Ltd.

קריו סל ישראל בע"מ

הרצליה, ישראל

Nolton House 14 Shenkar St. , Herzliya 
Pituach

188787 199113 212434

סורוקר-אגמון, עו"ד

בית נולטון שנקר 14 ,   הרצליה פיתוח

Soroker-Agmon, Adv.

Beauty- Cell Israel Ltd.

ביוטי - סל ישראל בע"מ

הרצליה, ישראל

Nolton House 14 Shenkar St. , Herzliya 
Pituach

190001 190002 190003 190004 190005 190006 190007 190008 190009 190010 190011 
190012 190013 190014 190015 194260 194261 194262 194263

יורוקום

לשכת היועץ המשפטי רח' דב פרידמן 2 ,   רמת גן

EUROCOM

Tele Tel Communication Channels Ltd.

טלטל ערוצי תקשוב בע"מ

תל אביב, ישראל

Legal Department 2 Dov Friedman St. , 
Ramat Gan

191016 191017

ריינהולד כהן ושותפיו

ת.ד. 13239 ,   תל אביב

Reinhold Cohn and Partners

Borealis AG

Vienna, Austria

P.O.B. 13239 ,   Tel Aviv
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191474

ד"ר יצחק הס ושותפיו

ת.ד. 6451 ,   תל אביב

Dr. Yitzhak Hess & Partners

Michael Schumacher

Monte Carlo, Monaco

P.O.B. 6451 ,   Tel Aviv

192912

Michal Rauch

מיכל ראוך

ראשון לציון, ישראל

 , 

200868

לבנון, אקוניס, דורון ושות', עו"ד

רחוב החילזון 6   ,   רמת גן

Levanon, Akunis, Doron & Co., Advs.

Teldor Cables & Systems Ltd.

טלדור כבלים ומערכות בע"מ

קיבוץ עין דור, ישראל

6 Hahilazon St. , Ramat Gan

200985

ד"ר שלמה כהן ושות'

ת.ד. 11490 ,   תל אביב

Dr. Shlomo Cohen & Co.

Adlens Beacon Inc. ; (Delaware Corporation)

Iselin, New Jersey, U.S.A.

P.O.B. 11490 ,   Tel Aviv

כ"ח סיון תשע"א - 82230/06/2011



202668

ד"ר שלמה כהן ושות'

ת.ד. 11490 ,   תל אביב

Dr. Shlomo Cohen & Co.

LIU TIEYONG

Guangzhou City, Guandong Province, People's 
Republic of China

P.O.B. 11490 ,   Tel Aviv

205185 205187 205188 205189 206416 206417

לוצאטו את לוצאטו

ת.ד. 5352 ,   באר שבע

Luzzatto & Luzzatto

ASML Netherlands B.V.

5504 DR Veldhoven, Netherlands

P.O.B. 5352 ,   Beer Sheva

205192 205327

סנפורד ט. קולב ושות'

ת.ד. 2273 ,   רחובות

Sanford T. Colb & Co.

Jtag Technologies B.V.

5612 AN Eindhoven, Netherlands

P.O.B. 2273 ,   Rehovot

207361

ריינהולד כהן ושותפיו

ת.ד. 13239 ,   תל אביב

Reinhold Cohn and Partners

Jason Furniture (Hangzhou) Co., Ltd.

Hangzhou, People's Republic of China

P.O.B. 13239 ,   Tel Aviv
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210328

ד"ר יצחק הס ושותפיו

ת.ד. 6451 ,   תל אביב

Dr. Yitzhak Hess & Partners

OutDry Technologies Corporation ; (Oregon 
Corporation)

Portland, Oregon, U.S.A.

P.O.B. 6451 ,   Tel Aviv

212052 212053 212054 212055 212056

ריינהולד כהן ושותפיו

ת.ד. 13239 ,   תל אביב

Reinhold Cohn and Partners

Heraeus Clevios GmbH

D-63450 Hanau, Germany

P.O.B. 13239 ,   Tel Aviv

214567 214568

יוסף עזגד, עו"ד

רחוב המסגר 59   ,   תל אביב

Yosef Azgad, Adv.

Rhus Ovata (2010) Ltd.

רוס אובטה (2010) בע"מ

תל אביב, ישראל

59 Hamasger Street , Tel Aviv

214673

ריינהולד כהן ושותפיו

ת.ד. 13239 ,   תל אביב

Reinhold Cohn and Partners

Laticrete International, Inc. ; (Connecticut Corporation)

Bethany, CT, U.S.A.

P.O.B. 13239 ,   Tel Aviv

כ"ח סיון תשע"א - 82430/06/2011



214761 214762 214763 214764 214765 214766

ג'יי.אמ.בי, פקטור אנד קו

ת.ד. 45087 ,   ירושלים

JMB, Factor & Co.

Gemalto GmbH

70794 Filderstadt, Germany

P.O.B. 45087 ,   Jerusalem

21647 44391

רייף את רייף, עו"ד

רח' הסיתוונית 6-2 ,   בית שמש

Reif & Reif, Adv.

Royal Wine Corporation ; (New York Corporation)

Bayonne, New Jersey, U.S.A.

6-2 Hasitavanit St. , Beit Shemesh

218329 218330 218331 218332

סורוקר-אגמון, עו"ד

בית נולטון שנקר 14 ,   הרצליה פיתוח

Soroker-Agmon, Adv.

Schaeffler Technologies GmbH & Co. KG

Herzogenaurach, Germany

Nolton House 14 Shenkar St. , Herzliya 
Pituach

218936

איתן, מהולל, פאפו, קוגלר

מגדל אקרשטיין C ת.ד. 2081 שדרות אבא אבן 10 ,  
 הרצליה

Eitan Mehulal Law Group

ABG TAPOUT LLC

Totonto, Ontario, Canada

Akerstein Tower C P.O.B. 2081 10 Aba Aven 
St. , Herzelia

כ"ח סיון תשע"א - 82530/06/2011



220495

רבוע כחול-ישראל בע"מ

המחלקה המשפטית רחוב עמל 2 ,   ראש העין

Blue Square Israel Ltd.

Mega Retail Ltd.

מגה קמעונאות בע"מ

ראש העין, ישראל

Legal Department 2 Amal Street , Rosh 
Haayin

22150

סנפורד ט. קולב ושות'

ת.ד. 2273 ,   רחובות

Sanford T. Colb & Co.

PQ Silicas UK Limited

Warrington, Cheshire, United Kingdom

P.O.B. 2273 ,   Rehovot

224587 224588 227191 227192

רויטל שדה - תמם, עו"ד

ת.ד. 7264 ,   פתח תקוה

Revital Sadeh- Tamam, Adv.

EC - O Brandig & Promotion Ltd.

א-קו מיתוג ויזמות בע"מ

בת ים, ישראל

P.O.B. 7264 ,   Petach Tikva

226780 226781

זליגסון  גבריאלי ושות'

ת.ד. 1426 ,   תל אביב-יפו

Seligsohn Gabrieli  & Co.

Leadway (HK) Limited

Central Hong Kong, Hong Kong

P.O.B. 1426 ,   Tel Aviv
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226974 226975 226976

הני רוזנצוויג ושות'

ת.ד. 20651 ,   תל אביב

Hanni Rosenzweig & Co.

SUNSELEX AG

D-81829 Muenchen, Germany

P.O.B. 20651 ,   Tel Aviv

227361 227362 227363 227364 227365 227366

וולף, ברגמן וגולר

ת.ד. 1352 ,   ירושלים

Wolff, Bregman and Goller

SAIC MOTOR CO., LTD.

Zhangjiang High Tech Park, Shangai, People's 
Republic of China

P.O.B. 1352 ,   Jerusalem

26264

ריינהולד כהן ושותפיו

ת.ד. 13239 ,   תל אביב

Reinhold Cohn and Partners

Super-Pharm (Israel) Ltd.

 סופר-פארם (ישראל) בע"מ

הרצליה, ישראל

P.O.B. 13239 ,   Tel Aviv

30969 30970

גלוזמן שם-טוב חוברס ברויד ושות'

מרכז עזריאלי 5 המגדל המרובע , קומה 29 ,   תל 
אביב

Glusman Chem-Tov Chowers Broid & Co.

Reckitt & Colman (Overseas) Limited

Hull, United Kingdom

Azrieli Center 5 , The Square Tower , 29th 
Floor , Tel Aviv
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40578

ריינהולד כהן ושותפיו

ת.ד. 13239 ,   תל אביב

Reinhold Cohn and Partners

Milliken & Company ; (Delaware Corporation)

Spartanburg, South Carolina, U.S.A.

P.O.B. 13239 ,   Tel Aviv

40927

זליגסון  גבריאלי ושות'

ת.ד. 1426 ,   תל אביב-יפו

Seligsohn Gabrieli  & Co.

Lexgard Laminates, LLC ; (Pennsylvania Limited 
Liability Company)

Butler, Pennsylvania, U.S.A.

P.O.B. 1426 ,   Tel Aviv

41397 41398 46427 46428 51843 51844 52006 52007

סודהסטרים תעשיות בע"מ

ת.ד. 280 ,   קרית שדה התעופה

SodaStream Industries Ltd.

Soda-Club (C02) S.A.

Zug, Switzerland

P.O.B. 280 ,   Airport City

42849

וולף, ברגמן וגולר

ת.ד. 1352 ,   ירושלים

Wolff, Bregman and Goller

NEWMAN ; (French simplified joint-stock company)

75003 Paris, France

P.O.B. 1352 ,   Jerusalem

כ"ח סיון תשע"א - 82830/06/2011



52156 52159 52160 52162

ד"ר שלמה כהן ושות'

ת.ד. 11490 ,   תל אביב

Dr. Shlomo Cohen & Co.

Hospira, Inc. ; (Delaware Corporation)

Lake Forest, Illinois, U.S.A.

P.O.B. 11490 ,   Tel Aviv

62302 85763 87149 120301 125366 125789 133098 141014 155516 165273 165274 
173205 191210 191211 191212 191213

ריינהולד כהן ושותפיו

ת.ד. 13239 ,   תל אביב

Reinhold Cohn and Partners

Lantiq Deutschland GmbH

Neubiberg, Germany

P.O.B. 13239 ,   Tel Aviv

62448 62449 62452 62454 63854 64806 64807 74162 175070 214478 214479 214480

ריינהולד כהן ושותפיו

ת.ד. 13239 ,   תל אביב

Reinhold Cohn and Partners

Evonik Carbon Black GmbH

63457 Hanau, Germany

P.O.B. 13239 ,   Tel Aviv

69077 69078 69079 69080 76542 76543 76544 76545 76546 76547 76548 76549

סנפורד ט. קולב ושות'

ת.ד. 2273 ,   רחובות

Sanford T. Colb & Co.

Sealy Corporation

Trinity, NC, U.S.A.

P.O.B. 2273 ,   Rehovot

כ"ח סיון תשע"א - 82930/06/2011



76560 76561 76562

ריינהולד כהן ושותפיו

ת.ד. 13239 ,   תל אביב

Reinhold Cohn and Partners

FLSmidth A/S

DK-2500 Valby, Denmark

P.O.B. 13239 ,   Tel Aviv

78964 78965 78966 78967 185488 186299

ריינהולד כהן ושותפיו

ת.ד. 13239 ,   תל אביב

Reinhold Cohn and Partners

Etablissements Charles Chevignon

93800 Epinay sur Seine , France

P.O.B. 13239 ,   Tel Aviv

8278

ריינהולד כהן ושותפיו

ת.ד. 13239 ,   תל אביב

Reinhold Cohn and Partners

Uddeholms AB

SE-683 85 Hagfors, Sweden

P.O.B. 13239 ,   Tel Aviv

84928 178465

ריינהולד כהן ושותפיו

ת.ד. 13239 ,   תל אביב

Reinhold Cohn and Partners

PHIVCO UK II Limited

Brendford, Middlesex, United Kingdom

P.O.B. 13239 ,   Tel Aviv

כ"ח סיון תשע"א - 83030/06/2011



84986

ריינהולד כהן ושותפיו

ת.ד. 13239 ,   תל אביב

Reinhold Cohn and Partners

Clinigen Healthcare Limited

Burton-on Trent, United Kingdom

P.O.B. 13239 ,   Tel Aviv

85096

וולף, ברגמן וגולר

ת.ד. 1352 ,   ירושלים

Wolff, Bregman and Goller

AKTSIONERNO DROUJESTVO BULGARTABAC 
HOLDING

Sofia, Bulgaria

P.O.B. 1352 ,   Jerusalem

87314

ריינהולד כהן ושותפיו

ת.ד. 13239 ,   תל אביב

Reinhold Cohn and Partners

Blankophor GmbH & Co. KG

51377 Leverkusen, Germany

P.O.B. 13239 ,   Tel Aviv

92254 92255 93750 93751 93752 93753 93754 93755 93757 93758 93759 93760 172870 
174050

ד"ר שלמה כהן ושות'

ת.ד. 11490 ,   תל אביב

Dr. Shlomo Cohen & Co.

SCG Power Rangers LLC

Los Angeles, CA 90067, U.S.A.

P.O.B. 11490 ,   Tel Aviv

כ"ח סיון תשע"א - 83130/06/2011



96899

ריינהולד כהן ושותפיו

ת.ד. 13239 ,   תל אביב

Reinhold Cohn and Partners

RODIER

Paris, France

P.O.B. 13239 ,   Tel Aviv

99942 147379

ד"ר יצחק הס ושותפיו

ת.ד. 6451 ,   תל אביב

Dr. Yitzhak Hess & Partners

Reckitt Benckiser LLC ; (Delaware Limited Liability 
Company)

Parsippany, New Jersey, U.S.A.

P.O.B. 6451 ,   Tel Aviv

שינויי בעלות (הוספת בעלים)
CHANGES IN PROPRIETORSHIP (ADDITION OF PROPRIETORS)

217739 217740

זוהיאגדה בע"מ

Zohiagada Ltd.

שינויי בעלות (ביטול בעלות)
CHANGES IN PROPRIETORSHIP (OMITTING OF PROPRIETORS)

215114 215115 215116

רונן זמיר

RONEN ZAMIR

שינויים בפרטי בעלים
CHANGES IN PROPRIETORS' DETAILS

107014 107015 107016 107017

 The name of the proprietor has beenשם בעל הסימן שונה ל:
changed to:

Reed Business Information

כ"ח סיון תשע"א - 83230/06/2011



113171

 The name of the proprietor has beenשם בעל הסימן שונה ל:
changed to:

Sperian Protection Investment, Inc. ; (Delaware Corporation)

122463 158511

 The name of the proprietor has beenשם בעל הסימן שונה ל:
changed to:

Sunovion Pharmaceuticals Inc. ; (Delaware Corporation)

146550 146551 152789 152791 152792

 The name of the proprietor has beenשם בעל הסימן שונה ל:
changed to:

Fiat Group Automobiles S.p.A.

157739 187977

 The name of the proprietor has beenשם בעל הסימן שונה ל:
changed to:

George V Eatertainment ; (Societe Anonyme)

168998 168999 169000 169001

 The name of the proprietor has beenשם בעל הסימן שונה ל:
changed to:

Middle East Broadcasting Networks, Inc. ; (District of Columbia Corporation)

כ"ח סיון תשע"א - 83330/06/2011



177239 177241 177242 194549 194550

 The name of the proprietor has beenשם בעל הסימן שונה ל:
changed to:

Duty Free Shops S.A.

180095 189661

 The name of the proprietor has beenשם בעל הסימן שונה ל:
changed to:

Sperian Protection Armor ; (Societe par actions simplifiee)

194220 221176 221995 221996 224414

 The name of the proprietor has beenשם בעל הסימן שונה ל:
changed to:

נאופלם ישראל סוכנויות בע"מ

Neoflam Israel Agencies Ltd.

21151 21152 21153 23781 23782 23783 23784 23785 26159 
26488 26489 32857 32858 67510 92283 93183 94832 94833

 The name of the proprietor has beenשם בעל הסימן שונה ל:
changed to:

The Whitaker LLC ; (Delaware Limited Liability Company)

226059 226060 226061 226063 226064 226065 226066 226067 
226068 226069 226070 226071

 The name of the proprietor has beenשם בעל הסימן שונה ל:
changed to:

הקרן המשפחתית על - שם תד אריסון (ישראל) חברה לתועלת הציבור בע"מ

The Ted Arison Family Foundation (Israel) A Public Benefit Company Ltd.

כ"ח סיון תשע"א - 83430/06/2011



231818

 The name of the proprietor has beenשם בעל הסימן שונה ל:
changed to:

Potters Industries, LLC ; (Delaware Limited Liability Company)

234208

 The name of the proprietor has beenשם בעל הסימן שונה ל:
changed to:

אי טי וי אנרג'י בע"מ

ETV ENERGY LTD.

235221 235222

 The name of the proprietor has beenשם בעל הסימן שונה ל:
changed to:

Materion Corporation ; (Ohio Corporation)

235745

 The name of the proprietor has beenשם בעל הסימן שונה ל:
changed to:

פארקפול בע"מ

Parkpool Ltd.

34255

 The name of the proprietor has beenשם בעל הסימן שונה ל:
changed to:

BorgWarner France S.A.S.

כ"ח סיון תשע"א - 83530/06/2011



40897 58904 65101 72488 72732 75446 78929 87173 97793 
102834 108343 116263 119855 124219 128623 136841 163716 

189400 208849 212155 220365 223736 224395 228926

 The name of the proprietor has beenשם בעל הסימן שונה ל:
changed to:

LVMH FRAGRANCE BRANDS

42065 42066 42067 42068

 The name of the proprietor has beenשם בעל הסימן שונה ל:
changed to:

Rhodia Operations

42100

 The name of the proprietor has beenשם בעל הסימן שונה ל:
changed to:

Lil-Lets UK Ltd.

57631 76247 88675 88676 127774 170045 170046 180222 180224 
192026 233573 233636

 The name of the proprietor has beenשם בעל הסימן שונה ל:
changed to:

Iberia Lineas Aereas Sociedad Anonima Operadora

64846

 The name of the proprietor has beenשם בעל הסימן שונה ל:
changed to:

GLOBERIDE, INC.

כ"ח סיון תשע"א - 83630/06/2011



6524 6525 6526 23189 25645 85384 128333 128334 139946 
165072

 The name of the proprietor has beenשם בעל הסימן שונה ל:
changed to:

Maytag Properties, LLC ; (Michigan Limited Liability Company)

71693

 The name of the proprietor has beenשם בעל הסימן שונה ל:
changed to:

Nordic Sugar AB

72776 77779 77780 77781 77782 177154 177155

 The name of the proprietor has beenשם בעל הסימן שונה ל:
changed to:

Mastercard International Incorporated ; (Delaware Corporation)

73785 73786

 The name of the proprietor has beenשם בעל הסימן שונה ל:
changed to:

HANKOOK TIRE CO. LTD.

75735 75737 75738

 The name of the proprietor has beenשם בעל הסימן שונה ל:
changed to:

Conair Corporation ; (Delaware Corporation)

כ"ח סיון תשע"א - 83730/06/2011



75822 75872

 The name of the proprietor has beenשם בעל הסימן שונה ל:
changed to:

American Racing Equipment, LLC ; (Delaware Limited Liability Company)

75996 78436 78437 78438 78439 98247

 The name of the proprietor has beenשם בעל הסימן שונה ל:
changed to:

BVM S.p.A.

76297 87527 96169 98608 103339 103340 105154 115511 116383 
187537 193291 202061 220091

 The name of the proprietor has beenשם בעל הסימן שונה ל:
changed to:

Motorola Solutions, Inc. ; (Delaware Corporation)

86835 86966 95057 95058

 The name of the proprietor has beenשם בעל הסימן שונה ל:
changed to:

Russell Brands, LLC ; (Delaware Limited Liability Company)

9802

 The name of the proprietor has beenשם בעל הסימן שונה ל:
changed to:

SMITHS GROUP PLC

שינויים בכתובת בעלים
CHANGES IN PROPRIETORS' ADDRESS

כ"ח סיון תשע"א - 83830/06/2011



120439

 The address of the proprietor hasכתובת בעל הסימן שונתה ל:
been changed to:

H.C. Andersens Boulevard 12  1553 
Kobenhavn V , Denmark

142362

 The address of the proprietor hasכתובת בעל הסימן שונתה ל:
been changed to:

18 Parc Ariane III, 3/5 Rue Alfred Kastler  
Guyancourt , 78280 , France

145161 145162 145163 145164 145165 145166 145167 145168 145169 145170 166341 
166342

 The address of the proprietor hasכתובת בעל הסימן שונתה ל:
been changed to:

Melrose Avenue 9044  Los Angeles, CA 
90069 , U.S.A.

201134 201139 201140

 The address of the proprietor hasכתובת בעל הסימן שונתה ל:
been changed to:

Stephenson House, 2 Cherry Orchard Road  
Croydon, South London,Surrey , CR0 6BA , 
United Kingdom

20981 20982

 The address of the proprietor hasכתובת בעל הסימן שונתה ל:
been changed to:

Peperstraat 3-5  NL-5211 KM Hertogenbosch 
, Netherlands

221351 221352

 The address of the proprietor hasכתובת בעל הסימן שונתה ל:
been changed to:

Kori St.  Haifa , 31041 , Israel 2כורי 2  חיפה , 31041 , ישראל

כ"ח סיון תשע"א - 83930/06/2011



224060 224062 224065 224067 224068 224069

 The address of the proprietor hasכתובת בעל הסימן שונתה ל:
been changed to:

Dronning Eufemias, gate 6  0191 Oslo , 
Norway

233568

 The address of the proprietor hasכתובת בעל הסימן שונתה ל:
been changed to:

17462 Von Karman Avenue  Irvine, California 
, 92614 , U.S.A.

27294 27295 27296 27297

 The address of the proprietor hasכתובת בעל הסימן שונתה ל:
been changed to:

Messer-Platz 1  D-65812 Bad Soden , 
Germany

3724 3725 7603 9951 12478 12479 14787 28083 28084 28085 28087 28088 51323 220418

 The address of the proprietor hasכתובת בעל הסימן שונתה ל:
been changed to:

1-5 Rue Jeanne d'Arc  92130 Issy les 
Moulineaux , France

45808 46290 46291 46292 46293 46294 49902 52863 52864 57283 58110 73151 74656 75394 
75395 75396 75397 78076 78077 78169 102412 114897 114898 114899 44934 57711

 The address of the proprietor hasכתובת בעל הסימן שונתה ל:
been changed to:

  Port Washington, NY , U.S.A.

58956 64910 64911 64912 64913 68654 80703 82691 87106 87107 87108 159948 159949 
83281 59911 215273 215274 215275 215277 215278 215279 215280

 The address of the proprietor hasכתובת בעל הסימן שונתה ל:
been changed to:

4th Floor, 11/12 Pall Mall  London , SW1Y 
5LU , United Kingdom

72988

 The address of the proprietor hasכתובת בעל הסימן שונתה ל:
been changed to:

325 Bic Drive  Milford, Ct. , 06461 , U.S.A.

כ"ח סיון תשע"א - 84030/06/2011



77676

 The address of the proprietor hasכתובת בעל הסימן שונתה ל:
been changed to:

AVEBE - Weg 1  9607 PT, Foxhol , 
Netherlands

חידושים
RENEWALS

3300 3724 3725 3763 3792 3811 3813 3814 3918 3926 3933 9802 20764 20766 
20880 20884 20989 21012 21104 21105 21113 21114 21155 21209 42406 42488 
42517 42518 42519 42579 42614 42616 42638 42647 42673 42751 42752 42766 
42767 42773 42775 42790 42791 42792 42799 42831 42832 42833 42851 42852 
42949 74699 74700 75564 75565 76582 76583 76599 76600 76601 76602 76603 
76606 76615 76620 76621 76623 76624 76625 76626 76627 76628 76629 76630 
76631 76632 76633 76634 76635 76636 76637 76638 76666 76671 76672 76676 
76683 76733 76763 76764 76785 76789 76813 76814 76834 76846 76847 76857 
76858 76859 76867 76899 76907 76964 77006 77010 77067 77068 77069 77106 
77117 77142 77145 77149 77157 77158 77163 77166 77208 77209 77211 77230 
77256 77260 77278 77279 77280 77281 77284 77286 77331 77332 77340 77350 
77367 77370 77375 77377 77385 77400 77402 77403 77408 77409 77410 77411 
77414 77430 77443 77447 77461 77465 77472 77476 77483 77491 77495 77521 
77541 77549 77560 77561 77562 77563 77564 77570 77579 77580 77581 77589 
77652 77653 77673 77674 77676 149087 149605 150472 150473 150479 150851 

151486 151487 152032 152033 152318

אי תשלום אגרת חידוש
RENEWAL FEE HAS NOT BEEN PAID

3785 9788 9789 20133 20860 20864 20874 20879 20888 20890 42460 42463 
42465 42480 42487 42524 42537 42542 42543 42544 42585 76551 76554 76559 
76564 76573 76574 76575 76578 76580 76581 76588 76589 76590 76591 76592 
76593 76594 76595 76596 76605 76610 76611 76653 76654 76657 76662 76674 
76678 76682 76688 76693 76707 76708 76709 76710 76711 76712 76714 76715 
76722 76725 76726 76741 76745 76746 76754 76755 76758 76760 76761 76765 

76767 76776 76777 76779 76780 76781 76788 76789 76801 149519 149520 
149556 149714 149715 149806 149807 149901 149902 149949 149950 150113 

150244 150249 150303

נמחק מחמת אי תשלום אגרת חידוש
CANCELLATION THROUGH NON-PAYMENT OF RENEWAL FEE

3071 3074 3078 3106 3134 9474 9499 9526 9550 20133 20326 20327 20328 
20331 20345 20358 41537 41540 41543 41544 41561 41562 41569 41578 41579 
41591 41592 41593 41600 41612 41642 41647 41649 41650 74545 74554 74560 
74563 74572 74573 74575 74576 74580 74581 74592 74600 74602 74624 74625 
74626 74629 74630 74631 74632 74633 74634 74635 74638 74640 74641 74642 
74643 74645 74646 74651 74657 74660 74668 74669 74677 74678 74683 74701 
74711 74712 74720 74722 74729 74732 74733 74734 74735 74740 74758 74767 

74769 74773 74782 74783 74789 74961 144473 145378

כ"ח סיון תשע"א - 84130/06/2011



מחיקה על פי בקשת הבעלים
CANCELLATION AT THE REQUEST OF THE PROPRIETORS

152967 152968

Hoechst GmbH

222494

RICHTER GEDEON NYRT.

223199 223201 223220

Zohar Dalia Agricultural Cooperative Society L.T.D

זהר דליה אגודה שיתופית חקלאית בע"מ

223848

SHABTAI MAMON

שבתאי ממון

227092

I.F.R.S Consulting (Shlomi Shuv) Ltd.

איי.אפ.אר.אס קונסלטינג (שלומי שוב) בע"מ

סימני מסחר שנמחקו
TRADE MARKS CANCELLED

219075 222564 222565 235810

שינויים ברשימת סחורות
CHANGES  OF THE LIST OF GOODS

כ"ח סיון תשע"א - 84230/06/2011



ביטול רשות לשימוש בסימני מסחר

CANCELLATION OF ENTRY OF USERS

26012

COOK, RUSSELL & COMPANY LIMITED

215754

The specification of goods was changed as 
follows

פרטת הסחורות תוקנה כדלקמן

Class: 3

Cosmetics products, perfumery, toilet articles, 
perfumes, make-up, body powders, face powders, 
anti-aging preparations, spa preparations, 
essential oils, bath oils, bath salts, preparations 
for the body and face, body cream, face cream, 
emulsion of cleaning of face, face serum, face 
peeling pastes, pastes against diaper rashes, 
mouth washes, preparations for the teeth, dental 
creams, toothpaste, body cleaning preparations, 
body soaps, soap-less soaps, preparations for the 
treatment of hair, preparations for the cleaning of 
hair, shampoo, non-ustulation shampoo, air 
fresheners, cologne waters, toilet waters, shaving 
preparations, shaving pastes, shaving cream, 
deodorant, anti-body odors preparations, sun 
screening preparations, sun tanning preparations, 
all for men, women, children or babies; except 
mascara, lipstik and lac; all included in class 3.

סוג: 3

מוצרי קוסמטיקה ותמרוקים, פרפומריה, טואלטיקה, 
בשמים, איפור, אבקות לגוף, אבקות לפנים, מוצרי תכשירי 
אנטי אייג'ינג, תכשירי SPA, שמנים אתריים, שמני אמבט, 
מלחי אמבט, תכשירים לטיפול בגוף ובפנים, קרמים לגוף, 
קרמים לפנים, תחליב לניקוי פנים, סרום לפנים ופילינג 

לפנים, קרמים לעור הפנים, משחות, משחות נגד תפרחת 
חיתולים, תרחיצי פה, משחות דנטאליות, משחות שיניים, 
תכשירים לניקוי גוף, סבונים, סבוני אל דמע, תכשירים 
לטיפול בשיער, תכשירים לניקוי שיער, שמפו, שמפו אל 
דמע, מבשמי אוויר, מי קולון, מי טואלט, תכשירי גילוח, 

משחות גילוח, קצף גילוח, דאודורנטים, תכשירים נגד זיעה, 
תכשירים להגנה מפני השמש, תכשירי שיזוף, הכל 

בהתאמה לנשים, לגברים, לילדים או לתינוקות; להוציא 
מסקרה, ליפסטיק ולק; הנכללים כולם בסוג 3.                   
                                                                                
                                                                                
                                                                                
                                                                                

          

כ"ח סיון תשע"א - 84330/06/2011



שינוי בפרטי רשות לשימוש בסימני מסחר
CHANGE OF AUTHORIZED USER DETAILS

61913 61914

Fiat Group Automobiles S.p.A.

61913 61914

FIATALLIS EUROPE S.p.A.

61913 61914

FIAT TRATTORI S.p.A.

61913 61914

IVECO FIAT S.p.A.

שינוי סימן
ALTERATION OF MARK

215754

כ"ח סיון תשע"א - 84430/06/2011
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