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ידיעות כלליות
:כתובת לשכת סימני המסחר היא

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

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

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

לפקודת סימני המסחר24הודעת התנגדות על פי סעיף

סימני מסחר על פי הבקשות שפרטיהן מתפרסמים להלן יכול כל המעוניין להתנגד לרישום
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

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

NOTICE OF OPPOSITION UNDER SECTION 24 OF THE TRADE MARKS
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

כ"ט תמוז תשע"א - 231/07/2011



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

OMNI

Trade Mark No. 216896 מספר סימן

Application Date 25/11/2008 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: Visa Europe Limited

Address: London, United Kingdom

Identification No.: 69867

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: 36 סוג: 36

Financial services; banking services; insurance 
services; bill payment services; bank card, charge 
card, credit card, debit card, stored value card, 
payment card and smart card services; electronic 
credit and debit transactions; electronic funds 
transfer; electronic cash services; cash disbursement 
services; cash replacement rendered by credit card 
and debit cards; cheque verification and cheque 
cashing services; deposit access and automated 
teller machine services; payment processing 
services; transaction authentication and verification 
services; currency exchange services; online banking 
services; credit management services; dissemination 
of financial information via a global computer 
network, all in class 36.

שירותים פיננסיים; שירותים בנקאיים; שירותי ביטוח; שירותי 
תשלום חשבונות; שירותי כרטיסי בנק, כרטיסי הטענה, כרטיסי 

אשראי, כרטיסי חיוב, כרטיסי הטענה של חנויות, כרטיסי 
תשלום וכרטיסים חכמים; עסקאות אשראי וחובה אלקטרוניות; 
העברות כספים אלקטרוניות; שירותי מזומנים אלקטרוניים; 
שירותי הפצת מזומנים; שירותי החלפת מזומנים הנעשים 

באמצעות כרטיס אשראי או כרטיס חיוב; שירותי אימות ופדיון 
של צ'קים; שירותי גישה להפקדת כספים וכספומטים; שירותי 
עיבוד תשלומים; שירותי אישור ואימות עסקאות; שירותי המרת 
מטבעות; שירותי בנקאות מקוונים; שירותי ניהול אשראי; הפצת 
מידע פיננסי באמצעות רשת מחשבים גלובלית, הכל 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)

Norway, 16/10/2008 נורבגיה, 16/10/2008

Class: 36 סוג: 36

כ"ט תמוז תשע"א - 331/07/2011



Trade Mark No. 217151 מספר סימן

Application Date 07/12/2008 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: Rav Bariach (08) Industries Ltd. שם: רב בריח (08) תעשיות בע"מ

Address: 31 Ha'ofe St., P.O.B. 3032, Ashkelon, 78780, 
Israel

כתובת : רחוב האופה 31, ת.ד. 3032, אשקלון, 78780, ישראל

Identification No.: 514160530מספר זיהוי: 514160530

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: 6 סוג: 6

Metal locks, padlocks, metal locking devices for 
vehicles; doors and protective window enclosures of 
metal; safes (strong boxes); lock cylinders, hasps 
and shackle protectors, security locks and security 
doors , all made of metal; small items of metal 
hardware; metal devices included in class 6 for use in 
bomb shelters; Chests of metal;   Security chests 
[safes] of metal; Gates of metal; metal containers;  
Metal shelters; accessories, parts and fittings 
included in class 6.

מנעולים עשויים ממתכת, מנעולי תליה, מתקני נעילה לרכבים; 
דלתות ומגני חלונות העשויים ממתכת; כספות (קופסאות 
חזקות); צילנדרים למנעולים, ווי תליה ומגני אנקול, מנעולי 

בטחון ודלתות בטחון, מנעולי בטחון נגד פריצה, כולם עשויים 
ממתכת; פרטי מתכת זעירים; מתקנים ממתכת הנכללים בסוג 
6 לשימוש במקלטים; ארונות חשמל;     שערים;   מיכלים נגד 
פיצוץ ; קירות מגן נגד פיצוץ;     אביזרים וחלקי חילוף בסוג 6 
עבור הפריטים דלעיל.                                                       
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Trade Mark No. 217155 מספר סימן

Application Date 07/12/2008 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: Rav Bariach (08) Industries Ltd. שם: רב בריח (08) תעשיות בע"מ

Address: 31 Ha'ofe St., P.O.B. 3032, Ashkelon, 78780, 
Israel

כתובת : רחוב האופה 31, ת.ד. 3032, אשקלון, 78780, ישראל

Identification No.: 514160530מספר זיהוי: 514160530

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: 37 סוג: 37

Construction and installation services for doors, 
windows, Chests of metal, locks,    Security chests 
[safes] of metal,Gates of metal, metal containers,  
Metal shelters and the like; locksmithing services in 
class 37 being installation, maintenance and repair of 
locks, cylinders and keys; emergency services, 
relating to the opening of locked doors and locks and 
the like; included in class 37.

שרותי בנייה והתקנה עבור דלתות, חלונות, ארונות חשמל, 
מנעולים, שערים, מיכלים נגד פיצוץ, קירות מגן וכדומה; שרותי 
נעילה בסוג 37 שהם התקנה, שימור ותיקון מנעולים, צילינדרים 
ומפתחות; שרותי חירום, הקשורים לפתיחת דלתות נעולות, 

מנעולים וכדומה; הנכללים בסוג 37.                                     
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פלדלת
Trade Mark No. 217156 מספר סימן

Application Date 07/12/2008 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: Rav Bariach (08) Industries Ltd. שם: רב בריח (08) תעשיות בע"מ

Address: 31 Ha'ofe St., P.O.B. 3032, Ashkelon, 78780, 
Israel

כתובת : רחוב האופה 31, ת.ד. 3032, אשקלון, 78780, ישראל

Identification No.: 514160530מספר זיהוי: 514160530

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: 6 סוג: 6

Metal locks, padlocks, metal locking devices for 
vehicles; doors and protective window enclosures of 
metal; safes (strong boxes); lock cylinders, hasps 
and shackle protectors, security locks and security 
doors , all made of metal; small items of metal 
hardware; metal devices included in class 6 for use in 
bomb shelters; Chests of metal;   Security chests 
[safes] of metal; Gates of metal; metal containers;  
Metal shelters; accessories, parts and fittings 
included in class 6.

מנעולים עשויים ממתכת, מנעולי תליה, מתקני נעילה לרכבים; 
דלתות ומגני חלונות העשויים ממתכת; כספות (קופסאות 
חזקות); צילנדרים למנעולים, ווי תליה ומגני אנקול, מנעולי 

בטחון ודלתות בטחון, מנעולי בטחון נגד פריצה, כולם עשויים 
ממתכת; פרטי מתכת זעירים; מתקנים ממתכת הנכללים בסוג 
6 לשימוש במקלטים; ארונות חשמל;     שערים;   מיכלים נגד 
פיצוץ ; קירות מגן נגד פיצוץ;     אביזרים וחלקי חילוף בסוג 6 
עבור הפריטים דלעיל.                                                       
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פלדלת
Trade Mark No. 217157 מספר סימן

Application Date 07/12/2008 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: Rav Bariach (08) Industries Ltd. שם: רב בריח (08) תעשיות בע"מ

Address: 31 Ha'ofe St., P.O.B. 3032, Ashkelon, 78780, 
Israel

כתובת : רחוב האופה 31, ת.ד. 3032, אשקלון, 78780, ישראל

Identification No.: 514160530מספר זיהוי: 514160530

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: 37 סוג: 37

Construction and installation services for doors, 
windows, Chests of metal, locks,    Security chests 
[safes] of metal,Gates of metal, metal containers,  
Metal shelters and the like; locksmithing services in 
class 37 being installation, maintenance and repair of 
locks, cylinders and keys; emergency services, 
relating to the opening of locked doors and locks and 
the like; included in class 37.

שרותי בנייה והתקנה עבור דלתות, חלונות, ארונות חשמל, 
מנעולים, שערים, מיכלים נגד פיצוץ, קירות מגן וכדומה; שרותי 
נעילה בסוג 37 שהם התקנה, שימור ותיקון מנעולים, צילינדרים 
ומפתחות; שרותי חירום, הקשורים לפתיחת דלתות נעולות, 

מנעולים וכדומה; הנכללים בסוג 37.                                     
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Trade Mark No. 217275 מספר סימן

Application Date 10/12/2008 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: La Aurora, C. por A.

Address: Santiago de los Caballerso, Dominican Republic

Identification No.: 69970

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: 34 סוג: 34

Cigars, cigarillos, raw and manufactured tobacco, 
smokers' articles and matches; all included in class 
34.

סיגרים, סיגרילו, טבק גולמי ותעשייתי, פריטים למעשנים 
ומצתים; הנכללים כולם בסוג 34.                                         
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Trade Mark No. 218672 מספר סימן

Application Date 14/01/2009 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: Rav Bariach (08) Industries Ltd. שם: רב בריח (08) תעשיות בע"מ

Address: 31 Ha'ofe St., P.O.B. 3032, Ashkelon, 78780, 
Israel

כתובת : רחוב האופה 31, ת.ד. 3032, אשקלון, 78780, ישראל

Identification No.: 514160530מספר זיהוי: 514160530

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: 37 סוג: 37

Construction, installation and opening services for 
doors, windows, electricity chests, protected space 
products, gates, containers against explosions, 
partition screens and such; all included in class 37.

שרותי בנייה, התקנה ופתיחה עבור דלתות, חלונות, ארונות 
חשמל, מוצרי מרחב מוגן, שערים, מיכלים נגד פיצוץ, קירות 

מסך וכדומה; הנכללים כולם בסוג 37.                                   
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Trade Mark No. 218673 מספר סימן

Application Date 14/01/2009 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: Rav Bariach (08) Industries Ltd. שם: רב בריח (08) תעשיות בע"מ

Address: 31 Ha'ofe St., P.O.B. 3032, Ashkelon, 78780, 
Israel

כתובת : רחוב האופה 31, ת.ד. 3032, אשקלון, 78780, ישראל

Identification No.: 514160530מספר זיהוי: 514160530

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: 37 סוג: 37

Construction, installation and opening services for 
doors, windows, electricity chests, protected space 
products, gates, containers against explosions, 
partition screens and such; all included in class 37.

שרותי בנייה, התקנה ופתיחה עבור דלתות, חלונות, ארונות 
חשמל, מוצרי מרחב מוגן, שערים, מיכלים נגד פיצוץ, קירות 

מסך וכדומה; הנכללים כולם בסוג 37.                                   
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Trade Mark No. 218674 מספר סימן

Application Date 14/01/2009 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: Rav Bariach (08) Industries Ltd. שם: רב בריח (08) תעשיות בע"מ

Address: 31 Ha'ofe St., P.O.B. 3032, Ashkelon, 78780, 
Israel

כתובת : רחוב האופה 31, ת.ד. 3032, אשקלון, 78780, ישראל

Identification No.: 514160530מספר זיהוי: 514160530

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: 6 סוג: 6

Doors and/or windows and/or electricity chests and/or 
protected space products and/or gates and/or 
containers against explosions and/or partition 
screens all made of metal including accessories, 
parts and fittings; all included in class 6.

דלתות ו/או חלונות ו/או ארונות חשמל ו/או מוצרי מרחב מוגן 
ו/או שערים ו/או קירות מסך ממתכת וכן אביזרים וחלקי חילוף 
עבור הפרטים דלעיל; הנכללים כולם בסוג 6.                         
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Trade Mark No. 218675 מספר סימן

Application Date 14/01/2009 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: Rav Bariach (08) Industries Ltd. שם: רב בריח (08) תעשיות בע"מ

Address: 31 Ha'ofe St., P.O.B. 3032, Ashkelon, 78780, 
Israel

כתובת : רחוב האופה 31, ת.ד. 3032, אשקלון, 78780, ישראל

Identification No.: 514160530מספר זיהוי: 514160530

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: 6 סוג: 6

Doors and/or windows and/or electricity chests and/or 
protected space products and/or gates and/or 
containers against explosions and/or partition 
screens all made of metal including accessories, 
parts and fittings; all included in class 6.

דלתות ו/או חלונות ו/או ארונות חשמל ו/או מוצרי מרחב מוגן 
ו/או שערים ו/או קירות מסך ממתכת וכן אביזרים וחלקי חילוף 
עבור הפרטים דלעיל; הנכללים כולם בסוג 6.                         
                                                                                    

                                                                    

כ"ט תמוז תשע"א - 1231/07/2011



רונית רפאל - מדע היופי
Trade Mark No. 219213 מספר סימן

Application Date 23/02/2009 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: RONIT RAPHAEL MDA HAYOFI LTD שם: רונית רפאל מדע היופי בע"מ

Address: Bazel 35, Tel-Aviv-Yafo, 62744, Israel כתובת : בזל 35, תל אביב-יפו, 62744, ישראל

Identification No.: 512019746מספר זיהוי: 512019746

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Henryk Rostowicz & Co., Adv.

Address: 16 Totzeret Ha'retz St., Tel Aviv, 67891, Israel

שם: דר' הנריק רוסטוביץ ושות', עו"ד

כתובת : תוצרת הארץ 16, תל אביב, 67891, ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 44 סוג: 44

Medical, hygienic and beauty treatment; all incldued 
in class 42.

טיפול רפואי, טיפול הגייני וטיפול יופי, כולם נכללים בסוג 42.     
        

כ"ט תמוז תשע"א - 1331/07/2011



NEVER STOP MOVING 

Trade Mark No. 219401 מספר סימן

Application Date 10/03/2009 תאריך הגשה

Based on foreign registration מבוסס על רישום בחו"ל

U.S.A. No. 3764232 ארה"ב מספר: 3764232

Dated 23/03/2010 (Section 16) מיום 23/03/2010 (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: DePuy, Inc.

Address: Warsaw, IN, U.S.A.

Identification No.: 48625

(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: 44 סוג: 44

Providing information in the field of orthopaedics, 
orthopaedic implants and orthopaedic surgery; 
providing information via the Internet relating to 
orthopaedics, orthopaedic implants and orthopaedic 
surgery; all included in class 44.

מתן מידע בתחום האורטופדי, שתלים אורטופדיים וניתוחים 
אורטופדיים; מתן מידע באמצעות האינטרנט הקשור 

לאורטופדיה, שתלים אורטופדיים וניתוחים אורטופדיים; 
הנכללים כולם בסוג 44.                                                     
                                                                                  

כ"ט תמוז תשע"א - 1431/07/2011



NEVER STOP MOVING 

Trade Mark No. 219402 מספר סימן

Application Date 10/03/2009 תאריך הגשה

Based on foreign registration מבוסס על רישום בחו"ל

U.S.A. No. 3764232 ארה"ב מספר: 3764232

Dated 23/03/2010 (Section 16) מיום 23/03/2010 (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: DePuy, Inc.

Address: Warsaw, IN, U.S.A.

Identification No.: 48625

(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

Orthopaedic joint implants; surgical instruments for 
use in orthopaedic surgery;  medical devices for 
treating orthopaedic injury and trauma; orthopaedic 
plates and screws; spinal disc protheses; all included 
in class 10.

שתלי מפרק אורטופדיים; מכשירים כירורגיים לשימוש בניתוח 
אורטופדי; התקנים רפואיים לטיפול בפציעה אורטופדית 
וטראומה; פלטות וברגים אורטופדיים; פרוטזות דיסק 

בין-חולייתי; הנכללים כולם בסוג 10.                                     
                                      

כ"ט תמוז תשע"א - 1531/07/2011



NEVER STOP MOVING 

Trade Mark No. 219403 מספר סימן

Application Date 10/03/2009 תאריך הגשה

Based on foreign registration מבוסס על רישום בחו"ל

U.S.A. No. 3764233 ארה"ב מספר: 3764233

Dated 23/03/2010 (Section 16) מיום 23/03/2010 (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: DePuy, Inc.

Address: Warsaw, IN, U.S.A.

Identification No.: 48625

(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 educational and informational materials on 
the subjects of orthopaedics, orthopaedic implants 
and orthopaedic surgery; all included in class 16.

חומרי לימוד ומידע מודפסים בנושא של אורטופדיה, שתלים 
אורטופדיים וניתוח אורטופדי; הנכללים כולם בסוג 16.             
                                                                                    

      

כ"ט תמוז תשע"א - 1631/07/2011



McCORMICK

Trade Mark No. 219472 מספר סימן

Application Date 15/03/2009 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: MCCORMICK DISTILLING COMPANY, INC.

Address: One McCormick Lane. Weston, Missouri, 
64098, U.S.A.

Identification No.: 800156

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: 33 סוג: 33

Alcoholic beverages, namely, brandy, cordials, 
gin,rum , tequilla, vodka, bourbon, blended whiskey, 
corn whiskey, Scotch and Canadian Whiskey.

משקאות כוהליים, דהיינו, ברנדי, קורדיאלס, ג 'ין, רום, טקילה, 
וודקה, בורבון, בלנדד ויסקי, תירס ויסקי, סקוטש ויסקי וויסקי 

קנדי                                       

כ"ט תמוז תשע"א - 1731/07/2011



HARMONY

הרמוני
Trade Mark No. 219509 מספר סימן

Application Date 17/03/2009 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: Sano Brunos Enterprises Ltd. שם: סנו מפעלי ברונוס בע"מ

Address: 8 Hacharash Street, P.O.B. 7250, Hod 
Hasharon, Israel

כתובת : רח' החרש 8, ת.ד. 7250, הוד השרון, ישראל

Identification No.: 520032988מספר זיהוי: 520032988

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

Toilet paper, wet wipes, paper towels, paper table 
cloths and napkins, paper handkerchiefs, garbage 
bags and food bags made of nylon or similar 
materials, plastic wrapping material and other 
packing and wrapping products; all included in class 
16.

נייר טואלט, מגבונים לחים, מגבות נייר, מפות ומפיות נייר, 
ממחטות נייר, שקיות לאשפה ולמזון העשויות ניילון או חומרים 
דומים, חומרי פלסטיק לאריזה ועטיפה ומוצרי אריזה ועטיפה 
אחרים; הנכללים כולם בסוג 16.                                         

                                                                

כ"ט תמוז תשע"א - 1831/07/2011



Trade Mark No. 219717 מספר סימן

Application Date 15/03/2009 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: Azrieli Group Ltd שם: קבוצת עזריאלי בע"מ

Address: 1 Azrieli Center, Tel Aviv, Israel כתובת : מרכז עזריאלי 1, תל אביב, ישראל

Identification No.: 510960719מספר זיהוי: 510960719

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: 16 סוג: 16

Periodic magazine (journal) that includes reports, 
sales and advertising; all included in class 16.

מגזין (ביטאון) תקופתי הכולל כתבות, מבצעים ופרסומות; הכל 
בסוג 16.                                                                       

כ"ט תמוז תשע"א - 1931/07/2011



Trade Mark No. 219718 מספר סימן

Application Date 15/03/2009 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: Azrieli Group Ltd שם: קבוצת עזריאלי בע"מ

Address: 1 Azrieli Center, Tel Aviv, Israel כתובת : מרכז עזריאלי 1, תל אביב, ישראל

Identification No.: 510960719מספר זיהוי: 510960719

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: 35 סוג: 35

Shopping center, commerce and office services; all 
included in class 35.

שירותי מרכז קניות, מסחר, משרדים; הנכללים כולם בסוג 35.  
                                   

כ"ט תמוז תשע"א - 2031/07/2011



Trade Mark No. 220605 מספר סימן

Application Date 10/05/2009 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: 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: 41 סוג: 41

Educational and training services for professionals, 
support staff and students in the eye care field; all 
included in class 41.

שירותי חינוך ואימון לצוות מקצועי, לצוות תמיכה ולסטודנטים 
בתחום הטיפול בעין; הנכללים כולם בסוג 41.                         

                                      

כ"ט תמוז תשע"א - 2131/07/2011



T-HAWK

Trade Mark No. 220619 מספר סימן

Application Date 03/05/2009 תאריך הגשה

Based on foreign registration מבוסס על רישום בחו"ל

U.S.A. No. 3811628 ארה"ב מספר: 3811628

Dated 29/06/2010 (Section 16) מיום 29/06/2010 (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: Honeywell International Inc.

Address: Morristown, New Jersey, U.S.A.

Identification No.: 46013

(Delaware Corporation)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Dr. Yitzhak Hess & Partners

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

שם: ד"ר יצחק הס ושותפיו

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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 12 סוג: 12

Portable compact unmanned air vehicle for 
surveillance and reconnaissance applications; all 
included in class 12.

כלי רכב קומפקטי אווירי שאינו מאוייש עבור יישומי מעקב וסיור; 
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)

U.S.A., 04/11/2008, No. 77/606846 ארה"ב, 04/11/2008, מספר 77/606846

Class: 12 סוג: 12

כ"ט תמוז תשע"א - 2231/07/2011



Munich Health

Trade Mark No. 221218 מספר סימן

Application Date 10/06/2009 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: Munchener Ruckversicherungs-Gesellschaft 
Aktiengesellschaft in Munchen.

Address: Munchen, Germany

Identification No.: 41935

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: 36 סוג: 36

Insurance; financial affairs; monetary affairs; real 
estate affairs;

ביטוח; עסקים פיננסיים; עסקים מוניטריים; עסקי נדל"ן.           
                        

Goods/Services for which priority is claimed סחורות/שירותים לגביהם נטען דין קדימה
(If only classification code is indicated, Priority is claimed 
for all goods/services included in that class, and specified 
above under the 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, 01/04/2009, No. 302009021205.8/36 גרמניה, 01/04/2009, מספר 302009021205.8/36

Class: 36 סוג: 36

כ"ט תמוז תשע"א - 2331/07/2011



Trade Mark No. 221219 מספר סימן

Application Date 10/06/2009 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: Munchener Ruckversicherungs-Gesellschaft 
Aktiengesellschaft in Munchen.

Address: Munchen, Germany

Identification No.: 41935

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

Advertising; business management; business 
administration; office functions.

פרסום; ניהול עסקי; ניהול עסקים; תפקודי משרד.                   
                                              

Goods/Services for which priority is claimed סחורות/שירותים לגביהם נטען דין קדימה
(If only classification code is indicated, Priority is claimed 
for all goods/services included in that class, and specified 
above under the 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, 01/04/2009, No. 302009021206.6/36 גרמניה, 01/04/2009, מספר 302009021206.6/36

Class: 35 סוג: 35

כ"ט תמוז תשע"א - 2431/07/2011



Trade Mark No. 221220 מספר סימן

Application Date 10/06/2009 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: Munchener Ruckversicherungs-Gesellschaft 
Aktiengesellschaft in Munchen.

Address: Munchen, Germany

Identification No.: 41935

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

Data processing equipment and computers; 
computer operating programs, computer software, 
computer programmes, data carrier.

מחשבים וציוד עיבוד נתונים; תוכניות הפעלת מחשב; תוכנת 
מחשב; פרוגרמות מחשב;נשאי נתונים.                                 

                                            

Goods/Services for which priority is claimed סחורות/שירותים לגביהם נטען דין קדימה
(If only classification code is indicated, Priority is claimed 
for all goods/services included in that class, and specified 
above under the 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, 01/04/2009, No. 302009021206.6/36 גרמניה, 01/04/2009, מספר 302009021206.6/36

Class: 9 סוג: 9

כ"ט תמוז תשע"א - 2531/07/2011



Trade Mark No. 221221 מספר סימן

Application Date 10/06/2009 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: Munchener Ruckversicherungs-Gesellschaft 
Aktiengesellschaft in Munchen.

Address: Munchen, Germany

Identification No.: 41935

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: 36 סוג: 36

Insurance; financial affairs; monetary affairs; real 
estate affairs.

ביטוח; עסקים פיננסיים; עסקים מוניטריים; עסקי נדל"ן.           
                        

Goods/Services for which priority is claimed סחורות/שירותים לגביהם נטען דין קדימה
(If only classification code is indicated, Priority is claimed 
for all goods/services included in that class, and specified 
above under the 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, 01/04/2009, No. 302009021206.6/36 גרמניה, 01/04/2009, מספר 302009021206.6/36

Class: 36 סוג: 36

כ"ט תמוז תשע"א - 2631/07/2011



Munich Health

Trade Mark No. 221222 מספר סימן

Application Date 10/06/2009 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: Munchener Ruckversicherungs-Gesellschaft 
Aktiengesellschaft in Munchen.

Address: Munchen, Germany

Identification No.: 41935

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: 44 סוג: 44

Medical services; hygienic and beauty care. שירותים רפואיים;  וההגיינה טיפוח היופי           

Goods/Services for which priority is claimed סחורות/שירותים לגביהם נטען דין קדימה
(If only classification code is indicated, Priority is claimed 
for all goods/services included in that class, and specified 
above under the 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, 01/04/2009, No. 302009021205.8/36 גרמניה, 01/04/2009, מספר 302009021205.8/36

Class: 44 סוג: 44

כ"ט תמוז תשע"א - 2731/07/2011



Munich Health

Trade Mark No. 221223 מספר סימן

Application Date 10/06/2009 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: Munchener Ruckversicherungs-Gesellschaft 
Aktiengesellschaft in Munchen.

Address: Munchen, Germany

Identification No.: 41935

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

Data processing equipment and computers; 
computer operating programs, computer software, 
computer programmes, data carrier.

מחשבים וציוד עיבוד נתונים; תוכניות הפעלת מחשב; תוכנת 
מחשב; פרוגרמות מחשב;נשא נתונים.                                 

                                              

Goods/Services for which priority is claimed סחורות/שירותים לגביהם נטען דין קדימה
(If only classification code is indicated, Priority is claimed 
for all goods/services included in that class, and specified 
above under the 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, 01/04/2009, No. 302009021205.8/36 גרמניה, 01/04/2009, מספר 302009021205.8/36

Class: 9 סוג: 9

כ"ט תמוז תשע"א - 2831/07/2011



Munich Health

Trade Mark No. 221225 מספר סימן

Application Date 10/06/2009 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: Munchener Ruckversicherungs-Gesellschaft 
Aktiengesellschaft in Munchen.

Address: Munchen, Germany

Identification No.: 41935

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

Advertising; business management; business 
administration; office functions.

פרסום; ניהול עסקי; ניהול עסקים; תפקודי משרד.                   
                                              

Goods/Services for which priority is claimed סחורות/שירותים לגביהם נטען דין קדימה
(If only classification code is indicated, Priority is claimed 
for all goods/services included in that class, and specified 
above under the 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, 01/04/2009, No. 302009021205.8/36 גרמניה, 01/04/2009, מספר 302009021205.8/36

Class: 35 סוג: 35

כ"ט תמוז תשע"א - 2931/07/2011



Trade Mark No. 221426 מספר סימן

Application Date 17/06/2009 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: VICTOR International GmbH

Address: Robert-Bosch-Str. 17, Elmshorn, 25335, 
Germany

Identification No.: 800353

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, including sportswear for badminton,squash 
and/or tennis; sports shoes for badminton, squash 
and/or tennis; headgear, including sports headgear 
for badminton,squash and/or tennis ; gloves, 
including sports gloves for badminton,squash and/or 
tennis; accessories, namely headscarves, shawls, 
dress handkerchiefs, ties, belts and scarves for 
badminton,squash and/or tennis; stockings for 
badminton,squash and/or tennis ; all included in class 
25.

דברי הלבשה, כולל בגדי ספורט לכדור נוצה, סקווש ו/או טניס; 
נעלי ספורט לכדור נוצה, סקווש ו/או טניס; כיסויי ראש, כולל 

כיסויי ראש לספורט לכדור נוצה, סקווש ו/או טניס; כפפות, כולל 
כפפות ספורטלכדור נוצה, סקווש ו/או טניס; אביזרים, דהיינו 
צעיפי ראש, שלים, מטפחות, עניבות, חגורות וצעיפים לכדור 

נוצה, סקווש ו/או טניס; גרבי נילון לכדור נוצה, סקווש ו/או טניס; 
הנכללים כולם בסוג 25.                                                     
                                                                                    

                                  

כ"ט תמוז תשע"א - 3031/07/2011



Trade Mark No. 221435 מספר סימן

Application Date 17/06/2009 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: VICTOR International GmbH

Address: Robert-Bosch-Str. 17, Elmshorn, 25335, 
Germany

Identification No.: 800353

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: 28 סוג: 28

Gymnastic and sporting articles for 
badminton,squash and/or tennis (included in class 
28); gymnastic and sporting equipment, in particular 
badminton, tennis and squash rackets, feather 
shuttlecocks, nylon shuttlecocks; racket bags for 
badminton, tennis and squash rackets; nets for ball 
games; tennis nets, net holders for tennis nets and 
badminton; net tensioners; badminton and tennis 
racket strings of cattle gut and sheep gut fibres; 
monofilament and multifilament strips and imitation 
catgut of synthetic spun compounds being semi-
finished goods for badminton and tennis racket 
strings; all included in class 28.

פריטי התעמלות וספורט לכדור נוצה, סקווש ו/או טניס 
(הכלולים בסוג 28); ציוד התעמלות וספורט, במיוחד מחבטי 
כדור נוצה, טניס וסקווש, כדורי נוצה מנוצה, כדורי נוצה מנילון; 

תיקי מחבטים למחבטי כדור נוצה, טניס וסקווש; רשתות 
למשחקי כדור; רשתות טניס, מחזיקי רשת לרשתות טניס וכדור 
נוצה; מותחי רשת; מיתרי מחבטי כדור נוצה וטניס מסיבי מעיים 
של בקר וסיבי מעיים של כבשים; מיתרים מסיב סינטטי בודד או 
ממספר סיבים וחיקויי מיתרים מצרופים סינטטיים ארוגים שהם 
טובין חצי גמורים למיתרי מחבטי כדור נוצה וטניס; הנכללים 

כולם בסוג 28.                                                                 
                                                                                    
                                                                                  

כ"ט תמוז תשע"א - 3131/07/2011



Trade Mark No. 221612 מספר סימן

Application Date 11/06/2009 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: Quality Canadian Products Ltd. שם: מוצרי איכות קנדיים בע"מ

Address: 38 He'amel Street, P.O.B. 4055, Ra'anana, 
43659, Israel

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; cigarettes; smokers’ articles; matches ; all 
included in class 34.

טבק; סיגריות; צרכי מעשנים; גפרורים ; הנכללים כולם בסוג 
                                   .34

כ"ט תמוז תשע"א - 3231/07/2011



A.I.M - Advertising Impact Model

Trade Mark No. 221772 מספר סימן

Application Date 21/06/2009 תאריך הגשה

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

Registration of this mark shall give no right to the 
exclusive use of the words Advertising Impact Model  
 but in the combination of the mark.

רישום סימן זה לא יתן זכות לשימוש ייחודי במילים 
Advertising Impact Model אלא בהרכב הסימן.

Ownersבעלים

Name: Brandman Inst. Ltd. שם: מכון ברנדמן בע"מ

Address: 57 Yigal Alon Street, Tel Aviv, Israel כתובת : רחוב יגאל אלון 57, תל אביב, ישראל

Identification No.: 511908956מספר זיהוי: 511908956

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Levit & Mayshar, Adv.

Address: South Africa Building 12 Menachem Begin, 
Ramat Gan, 52521, Israel

שם: לויט את מישר, עו"ד

כתובת : בית דרום אפריקה מנחם בגין 12, רמת גן, 52521, 
ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 35 סוג: 35

Advertising, advertisement, public opinion 
referendum, marketing research, business 
management; business administration; office work; 
all included in class 35

פרסום, פרסומות, משעלי דעת קהל ומחקרי שוק, ניהול עסקים, 
טיפול בעסקים, פעולות משרדיות; הנכללים כולם בסוג 35.       
                                                                                    

              

כ"ט תמוז תשע"א - 3331/07/2011



GAYA

גאיה
Trade Mark No. 221803 מספר סימן

Application Date 21/06/2009 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: B.R.A. Line Marketing and Trade Ltd. שם: ב.ר.א. ליין שיווק ומסחר בע"מ

Address: R.D. Carmel Beach, P.O.B. 15, Tzrufa, Israel כתובת : ד"נ חוף כרמל, ת.ד. 15, צרופה, ישראל

Identification No.: 513139519מספר זיהוי: 513139519

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

Bras; all included in class 25. חזיות; הנכללים כולם בסוג 25.       

כ"ט תמוז תשע"א - 3431/07/2011



DORIANCE

Trade Mark No. 221878 מספר סימן

Application Date 23/06/2009 תאריך הגשה

 Owners

Name: PIERRE FABRE MEDICAMENT

Address: 45 Place Abel Gance, Boulogne, France

Identification No.: 9520

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: 3 סוג: 3

Preparations for solar protection (bronzing and anti-
aging products) and for hair and scalp protection; 
included in class 3.

תכשירים להגנה מהשמש (מוצרי שיזוף ונגד הזדקנות) והגנה 
על השיער והקרקפת; הנכללים כולם בסוג 3".                       

                                          

Goods/Services for which priority is claimed סחורות/שירותים לגביהם נטען דין קדימה
(If only classification code is indicated, Priority is claimed 
for all goods/services included in that class, and specified 
above under the title Goods/Services)

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

France, 24/12/2008, No. 083619703 צרפת, 24/12/2008, מספר 083619703

Class: 3 סוג: 3

כ"ט תמוז תשע"א - 3531/07/2011



DORIANCE

Trade Mark No. 221889 מספר סימן

Application Date 23/06/2009 תאריך הגשה

 Owners

Name: PIERRE FABRE MEDICAMENT

Address: 45 Place Abel Gance, Boulogne, France

Identification No.: 9520

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Pearl Cohen Zedek Latzer

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

שם: פרל כהן צדק לצר

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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 5 סוג: 5

Medicinal products for the hygiene and hair and nail 
care; dietary substances for medical use; food and 
nutritional complements for medical use; included in 
class 5.

מוצרים רפואיים להיגיינה ולטיפוח שיער וציפורניים. מוצרים 
דיאטתיים לשימוש רפואי. תוספי מזון ותזונה לשימוש רפואי; 
הנכללים 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, 24/12/2008, No. 083619703 צרפת, 24/12/2008, מספר 083619703

Class: 5 סוג: 5

כ"ט תמוז תשע"א - 3631/07/2011



Trade Mark No. 222615 מספר סימן

Application Date 28/07/2009 תאריך הגשה

 Owners

Name: TIANJIN KINGYORK GROUP CO., LTD

Address: No.109, Bawei Road, HeDong District, Tianjin, 
People's Republic of China

Identification No.: 70585

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: 5 סוג: 5

Medicines for human purposes; pharmaceutical 
preparations; raw material medicines; active 
pharmaceutical ingredients and intermediate; chinese 
medicine nostrum; dietetic foods adapted for medical 
purposes; dressings, medical.; all goods included in 
class 5.

תרופות לצורכי בני אדם; תכשירים תרופתיים; חומרי גלם 
רפואיים; מרכיב רוקחתיים ואמצעים פעילים; תרופה סינית 
בהכנה עצמית; ; דברי מאכל דיאטטיים המותאמים למטרות 

רפואיות; תחבושות רפואיות; כל הסחורות הנכללות בסוג 5.     
                                                                                    

                

כ"ט תמוז תשע"א - 3731/07/2011



Trade Mark No. 222669 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: Plastic Packaging Corporation

Address: 1227 Union Street, West Springfield, 
Massachusetts, 01090, U.S.A.

Identification No.: 800490

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: 21 סוג: 21

Household containers for foods; Cookware; 
Servingware for serving food; Sponges and brushes 
for household cleaning purposes; all included in class 
21.

כלי אחסון למזון; כלי בישול; כלי הגשה לאוכל; ספוגים 
ומברשות למטרות ניקוי בית; הנכללים כולם 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)

U.S.A., 08/07/2009, No. 77776336 ארה"ב, 08/07/2009, מספר 77776336

Class: 21 סוג: 21

כ"ט תמוז תשע"א - 3831/07/2011



SAMTEC

Trade Mark No. 222760 מספר סימן

Application Date 13/08/2009 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: Samtec, Inc.

Address: P.O. Box 1147, 520 Park East Blvd., New 
Albany, Indiana 47151-1147, U.S.A.

Identification No.: 800506

an Indiana 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

Electrical connectors, electronic connectors, cable 
assemblies; all included in class 9.

מחברים חשמליים, מחברים אלקטרוניים, הרכבות כבלים; 
הנכללים כולם בסוג 9.                                       

כ"ט תמוז תשע"א - 3931/07/2011



Trade Mark No. 223002 מספר סימן

Application Date 12/08/2009 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: A. & B. Saranga Ltd. שם: א. ו-ב סרנגה בע"מ

Address: כתובת : רחוב ספיר  6, ראשון לציון, ישראל

Identification No.: 511334195מספר זיהוי: 511334195

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Sagiv & Co., Advs.

Address: 21 Haarbaa Street, Tel Aviv, 64739, Israel

שם: שגיב ושות', עו"ד

כתובת : רחוב הארבעה 21, תל אביב, 64739, ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 12 סוג: 12

Bicycles; included in class 12. אופניים; הנכללים בסוג 12.             

כ"ט תמוז תשע"א - 4031/07/2011



JEVOZ

Trade Mark No. 223071 מספר סימן

Application Date 27/08/2009 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.

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: 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 preparations; diagnostic 
perpetrations for medical use; vaccines; all included 
in class 5.

תכשירי רוקחות; תכשירי אבחון לשימוש רפואי; חיסונים; 
הנכללים כולם בסוג 5.                                                       

              

כ"ט תמוז תשע"א - 4131/07/2011



GRAN PATRON BURDEOS 

Trade Mark No. 223076 מספר סימן

Application Date 27/08/2009 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: Patrón Spirits International AG

Address: Spitalstrasse 5, 8200, Schaffhausen, 
Switzerland

Identification No.: 800318

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Dr. Shlomo Cohen & Co.

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

שם: ד"ר שלמה כהן ושות'

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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 33 סוג: 33

Alcoholic beverages (except beers); distilled spirits; 
rum; tequila; wines; liquors; all included in class 33.

משקאות אלכוהוליים (למעט בירה); כהילים מזוקקים; רום; 
טקילה; יינות; ליקרים; הנכללים כולם בסוג 33.                       

        

כ"ט תמוז תשע"א - 4231/07/2011



Trade Mark No. 223426 מספר סימן

Application Date 03/09/2009 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: Liat Levin Rotman שם: ליאת לוין רוטמן

Address: סמטת יפתח 3, רמת גן, 52314, ישראל כתובת : סמטת יפתח 3, רמת גן, 52314, ישראל

Identification No.: 032871618מספר זיהוי: 032871618

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 25 סוג: 25

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

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

כ"ט תמוז תשע"א - 4331/07/2011



TOWERS WATSON

Trade Mark No. 223608 מספר סימן

Application Date 15/09/2009 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: Towers Perrin Capital Corporation

Address: 1011 Centre Road, Suite 325, Wilmington, 
Delaware, 19805, U.S.A.

Identification No.: 800592

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

Computer software, and electronic downloadable 
publications, podcasts and videos; all included in 
class 9.

תוכנות מחשב ופרסומים אלקטרוניים הניתנים להורדה, 
פודקאסטים וסרטוני וידאו; הנכללים כולם בסוג 9.                   

        

Goods/Services for which priority is claimed סחורות/שירותים לגביהם נטען דין קדימה
(If only classification code is indicated, Priority is claimed 
for all goods/services included in that class, and specified 
above under the title Goods/Services)

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

European Community Trade Mark, 13/07/2009, No. 
8422941

איחוד האירופי לסימני מסחר, 13/07/2009, מספר 8422941

Class: 9 סוג: 9

כ"ט תמוז תשע"א - 4431/07/2011



TOWERS WATSON

Trade Mark No. 223609 מספר סימן

Application Date 15/09/2009 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: Towers Perrin Capital Corporation

Address: 1011 Centre Road, Suite 325, Wilmington, 
Delaware, 19805, U.S.A.

Identification No.: 800592

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: 16 סוג: 16

Printed matter and publications; all included in class 
16.

דברי דפוס ופרסומים; 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)

European Community Trade Mark, 13/07/2009, No. 
8422941

איחוד האירופי לסימני מסחר, 13/07/2009, מספר 8422941

Class: 16 סוג: 16

כ"ט תמוז תשע"א - 4531/07/2011



TOWERS WATSON

Trade Mark No. 223612 מספר סימן

Application Date 15/09/2009 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: Towers Perrin Capital Corporation

Address: 1011 Centre Road, Suite 325, Wilmington, 
Delaware, 19805, U.S.A.

Identification No.: 800592

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: 36 סוג: 36

Financial services, investment services, insurance 
and reinsurance services, insurance and reinsurance 
brokerage services, risk evaluation and risk 
management services, actuarial services; consulting 
and administration services in relation to insurance, 
employee compensation and benefits, employee 
benefit plans, employee profit-sharing plans, 
employee stock purchase plans, employee savings, 
pension and retirement plans, and employee health 
care, dental, and prescription plans; financial 
research and information services; all included in 
class 36.

שירותים פיננסיים, שירותי השקעות, שירותי ביטוח וביטוח 
משנה, שירותי תיווך לביטוח וביטוח משנה, שירותי הערכת 

וניהול סיכונים, שירותי אקטואריה; שירותי ייעוץ ואדמיניסטרציה 
ביחס לביטוח, פיצויים והטבות לעובדים, תוכניות הטבה 

לעובדים, תוכניות חלוקת רווח לעובדים, תוכניות רכישת מניות 
לעובדים, חיסכון עובדים, תוכניות פנסיה ופרישה ותוכניות 

בריאות העובד, שיניו,  ומרשמיו; מחקר פיננסי ושירותי מידע; 
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)

European Community Trade Mark, 13/07/2009, No. 
8422941

איחוד האירופי לסימני מסחר, 13/07/2009, מספר 8422941

Class: 36 סוג: 36

כ"ט תמוז תשע"א - 4631/07/2011



TOWERS WATSON

Trade Mark No. 223623 מספר סימן

Application Date 15/09/2009 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: Towers Perrin Capital Corporation

Address: 1011 Centre Road, Suite 325, Wilmington, 
Delaware, 19805, U.S.A.

Identification No.: 800592

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

Business consulting services; human resource and 
personnel consulting services, market research and 
analysis services; outsourcing services; management 
and compilation of information into computerized 
databases; market reports and studies; conducting 
business research and surveys; preparing business 
reports; custom preparation of employer-employee 
communications materials; all included in class 35.

שירותי ייעוץ עסקי; משאבי אנוש ושירותי ייעוץ אישי; מחקר 
שיווקי ושירותי  אנליזה; שירותי מיקור חוץ; ניהול ואיסוף מידע 
למאגרי  מידע ממוחשבים; דוחות שיווקיים ומחקרים; ניהול 
מחקרים עסקיים וסקרים; הכנת דוחות עסקיים;  הכנה של 

חומרים מותאמים אישית לתקשורת בין מעביד ועובד; 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)

European Community Trade Mark, 13/07/2009, No. 
8422941

איחוד האירופי לסימני מסחר, 13/07/2009, מספר 8422941

Class: 35 סוג: 35

כ"ט תמוז תשע"א - 4731/07/2011



TOWERS WATSON

Trade Mark No. 223624 מספר סימן

Application Date 15/09/2009 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: Towers Perrin Capital Corporation

Address: 1011 Centre Road, Suite 325, Wilmington, 
Delaware, 19805, U.S.A.

Identification No.: 800592

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: 42 סוג: 42

Computer and information technology consultation; 
design, development, and implementation of 
computer hardware and software, databases, 
websites, and intranets; computer systems 
integration services; computer programming and 
modeling services; computer project management 
services; application service provider (ASP) services; 
all included in class 42.

ייעוץ במחשוב וטכנולוגית מידע; עיצוב, פיתוח ויישום של 
חומרת ותוכנת מחשב,  מאגרי נתונים, אתרי אינטרנט 

ואינטראנט; שירותי אינטגרציה של מערכות מחשבים; שירותי 
תכנות ומודליזציה; שירותי ניהול פרויקטים ממוחשבים; שירותי 
ספקי אפלקציות; 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)

European Community Trade Mark, 13/07/2009, No. 
8422941

איחוד האירופי לסימני מסחר, 13/07/2009, מספר 8422941

Class: 42 סוג: 42

כ"ט תמוז תשע"א - 4831/07/2011



Trade Mark No. 223913 מספר סימן

Application Date 15/09/2009 תאריך הגשה

 Owners

Name: ARZUM ELEKTRIKLI EV ALETLERI SANAYI VE 
TICARET ANONIM SIRKETI

Address: Abdi Ipekci Cad. No: 195 Bayrampasa, Istanbul, 
Turkey

Identification No.: 800588

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: 9 סוג: 9

Weighing instruments, scales, electric irons, steam 
irons, baby scales, electric hair crimpers, electric hair 
curlers, electric hair straighteners; all included in 
class 9.

מכשירי שקילה, מאזניים, מגהצים חשמליים, מגהצי קיטור, 
מאזני תינוקות, מתלתלי שיער חשמליים, מסלסלי שיער 

חשמליים, מחליקי שיער חשמליים; הנכללים כולם בסוג 9.       
                                      

כ"ט תמוז תשע"א - 4931/07/2011



Trade Mark No. 223918 מספר סימן

Application Date 15/09/2009 תאריך הגשה

 Owners

Name: ARZUM ELEKTRIKLI EV ALETLERI SANAYI VE 
TICARET ANONIM SIRKETI

Address: Abdi Ipekci Cad. No: 195 Bayrampasa, Istanbul, 
Turkey

Identification No.: 800588

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: 9 סוג: 9

Weighing instruments, scales, electric irons, steam 
irons, baby scales, electric hair crimpers, electric hair 
curlers, electric hair straighteners; all included in 
class 9.

מכשירי שקילה, מאזניים, מגהצים חשמליים, מגהצי קיטור, 
מאזני תינוקות, מתלתלי שיער חשמליים, מסלסלי שיער 

חשמליים, מחליקי שיער חשמליים; הנכללים כולם בסוג 9.       
                                      

כ"ט תמוז תשע"א - 5031/07/2011



JARLSBERG

Trade Mark No. 224068 מספר סימן

Application Date 11/10/2009 תאריך הגשה

 Owners

Name: Tine SA

Address: Dronning Eufemias, gate 6, 0191 Oslo, Norway

Identification No.: 800644

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

Milk and milk products; edible oils and fats; cheese; 
dairy products; all included in class 29.

דברי ומוצרי חלב; שמני ושומני מאכל; גבינה; מוצרי חלב; הכל 
כלול בסוג 29.                                                   

כ"ט תמוז תשע"א - 5131/07/2011



Golden Jerusalem Vodka

גולדן ג'רוזלם וודקה 
Trade Mark No. 224378 מספר סימן

Application Date 11/10/2009 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: PERFECT RENAISSANCE (ISRAEL) LTD שם: פרפקט רנסנס ישראל לימיטד

Address: 2 Haarava Street, P.O.B. 11069, Or Akiva, 
Israel

כתובת : רח' הערבה 2, ת.ד. 11069, אור עקיבא, ישראל

Identification No.: 560020372מספר זיהוי: 560020372

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Zvi Cohen, Adv.

Address: 90 Hachashmonaim Street, P.O.B. 20483, Tel 
Aviv, 61204, Israel

שם: צבי כהן, עו"ד

כתובת : החשמונאים 90, ת.ד. 20483, תל אביב, 61204, 
ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 33 סוג: 33

Vodka; included in class 33. וודקה; נכללים בסוג 33.             

כ"ט תמוז תשע"א - 5231/07/2011



Trade Mark No. 224661 מספר סימן

Application Date 26/10/2009 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: Galit Alzner Mamon שם: גלית אלזנר-ממון

Address: Ramat Gan, Israel כתובת : רמת גן, ישראל

Identification No.: 024238636מספר זיהוי: 024238636

Name: Sharon Chepnik שם: שרון צ'פניק

Address: Ramat Gan, Israel כתובת : רמת גן, ישראל

Identification No.: 36289247מספר זיהוי: 36289247

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Ran Darzi, Adv.

Address: 15 Abba Hillel St., Ramat Gan, 52522, Israel

שם: רן דרזי, עו"ד

כתובת : רח' אבא הלל 15, רמת גן, 52522, ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 25 סוג: 25

Clothing, footwear and headgear; alll inckyded ub 
ckass 25.

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

כ"ט תמוז תשע"א - 5331/07/2011



WHITE CAVIAR

Trade Mark No. 224680 מספר סימן

Application Date 05/11/2009 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: LABORATOIRES LA PRAIRIE S.A.

Address: Volketswil, Switzerland

Identification No.: 10481

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

Non-medicated skin care preparations; all included in 
class 3.

תכשירים לא רפואיים לטיפול בעור; הנכללים כולם בסוג 3.       
              

כ"ט תמוז תשע"א - 5431/07/2011



Trade Mark No. 224892 מספר סימן

Application Date 04/11/2009 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: RONY AKRISH שם: רוני עקריש

Address: Binyamina, Israel כתובת : בנימינה, ישראל

Identification No.: 55007256מספר זיהוי: 55007256

Name: RON HOROWITZ שם: רון הורוביץ

Address: Givat Shmuel, Israel כתובת : גבעת שמואל, ישראל

Identification No.: 55441943מספר זיהוי: 55441943

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

Spectacles, eyeglasses, sunglasses, spectacle 
lenses, contact lenses, cases and chains for 
spectacles; accessories for spectacles, eyeglasses, 
sunglasses, lenses, contact lenses; protective 
eyeglasses; apparatus for recording, transmission or 
reproduction of sound or images; blank magnetic 
data carriers and blank recording discs, especially 
blank recordable CDs, CDs featuring music, video 
tapes; data processing equipment and computer 
peripheral equipment; all included in class 9.

משקפיים, משקפי ראיה, משקפי שמש, עדשות משקפיים, 
עדשות מגע, נרתיקים ושרשראות עבור משקפיים; אביזרים 
עבור משקפיים, משקפי ראיה, משקפי שמש, עדשות ועדשות 
מגע; משקפי הגנה; התקנים עבור הקלטה, העברה או שחזור 
של קול או דמויות; נושאי נתונים מגנטיים ריקים ודסקי הקלטה 
ריקים, במיוחד תקליטורי הקלטה ריקים, תקליטורים המציגים 
מוזיקה, סרטים; ציוד עיבוד נתונים וציוד מחשב היקפי; כולם 

כלולים בסוג 9.                                                                 
                                                                                    

                                                              

כ"ט תמוז תשע"א - 5531/07/2011



PRINCE OF PERSIA: THE SANDS OF TIME 

Trade Mark No. 225134 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: Waterwheel Licensing LLC

Address: 10100 Santa Monica, Los Angeles, CA, 90067, 
U.S.A.

Identification No.: 71179

(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: 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 וילון; הנכללים כולם בסוג 20.     
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    

כ"ט תמוז תשע"א - 5631/07/2011



UNFO 

Trade Mark No. 225284 מספר סימן

Application Date 23/11/2009 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: UNFO - MED LTD. שם: אונפו - מד בע"מ

Address: 10 Yotam St., Herzeliya, Israel כתובת : יותם 10, הרצליה, ישראל

Identification No.: 514479559מספר זיהוי: 514479559

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 10 סוג: 10

Medical orthopedic splints for treating birth defects in 
babies legs; included in class 10.

סדים רפואיים אורתופדים לתיקון מומים מולדים ברגליים של 
תינוקות; נכללים בסוג 10.                           

כ"ט תמוז תשע"א - 5731/07/2011



M48 EP

Trade Mark No. 225557 מספר סימן

Application Date 15/12/2009 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: Drager Safety AG & Co. KGaA

Address: Revalstrasse 1, 23560 Lubeck, Germany

Identification No.: 800818

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: 7 סוג: 7

Air filters for vehicles; filters and air filters for vehicle 
motors; all included in class 7.

מסנני אוויר לרכבים; מסננים ומסנני אוויר למנועי רכבים; 
הנכללים כולם בסוג 7.                                         

Goods/Services for which priority is claimed סחורות/שירותים לגביהם נטען דין קדימה
(If only classification code is indicated, Priority is claimed 
for all goods/services included in that class, and specified 
above under the title Goods/Services)

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

Germany, 21/09/2009, No. 008562861 גרמניה, 21/09/2009, מספר 008562861

Class: 7 סוג: 7

כ"ט תמוז תשע"א - 5831/07/2011



Trade Mark No. 225657 מספר סימן

Application Date 17/12/2009 תאריך הגשה

 Owners

Name: KIDO SPORTS Co Ltd

Address: Kido Building 27-3, 5 Dong, Yangcheon-Gu, 
158095 Seoul, Democratic People's Republic of Korea

Identification No.: 800834

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

Motorists' and motorcyclists' clothing namely : 
scarves, headscarves, collar protectors, gloves, 
mittens, vests, raincoats, coats, trousers, overcoats, 
pullovers, t-shirts, shirts, undershirts, suits, jackets, 
belts; clothing of leather, clothing of imitations of 
leather; boots, half-boots and shoes for motorists and 
motorcyclists; hats, bandanas (neckerchiefs), caps; 
all included in class 25.

ביגוד לנהגים ואופנוענים, בעיקר, צעיפים, צעיפי ראש, מגני 
צוורון, כפפות, כסיות, אפודים, מעילי גשם, מעילים, 

מכנסיים,מעילי עליון, סוודרים, טי-שירטים, חולצות, גופיות, 
חליפות, ג'קטים, חגורות; בגדים מעור, בגדים מדמויי-עור; 
מגפיים, חצאי-מגפיים ונעלים לנהגים ואופנוענים; כובעים, 

בנדנות (צעיפי צוואר), כובעי מצחייה; הכל כלול בסוג 25.         
                                                                                    

                                                      

כ"ט תמוז תשע"א - 5931/07/2011



Trade Mark No. 226014 מספר סימן

Application Date 22/12/2009 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: ALAMI INTERNET SERVICES LTD שם: עלמי שירותי אינטרנט בע"מ

Address: כתובת : אלאצפהאני 19, ת.ד. 21356, ירושלים, 91213, ישראל

Identification No.: 513152678מספר זיהוי: 513152678

חברה פרטית

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Eibrahim Hasan, Adv.

Address: Jerusalrm, Israel

שם: אברהים חסן, עו"ד

כתובת : אלזהרה 3, ת.ד. 18615, ירושלים, 91185, ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 38 סוג: 38

Providing communication services for intenet sites. הספקת שירותי תקשורת עבור אתרי אינטרנט.                       
    

כ"ט תמוז תשע"א - 6031/07/2011



Trade Mark No. 226034 מספר סימן

Application Date 29/12/2009 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: RICH PRODUCTS CORPORATION

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

Identification No.: 7516

(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: 29 סוג: 29

Milk and milk products (excluding cheese); edible oils 
and fats; non-dairy icings, toppings and fillings for 
pasty and confectionery; all included in class 29.

חלב ומוצרי חלב (למעט גבינה); שמנים ושומנים אכילים; 
זיגוגים, ציפויים ומילויים שאינם חלביים לדברי מאפה וממתקים; 
הנכללים כולם בסוג 29.                                                     

    

כ"ט תמוז תשע"א - 6131/07/2011



Trade Mark No. 226035 מספר סימן

Application Date 29/12/2009 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: RICH PRODUCTS CORPORATION

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

Identification No.: 7516

(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: 29 סוג: 29

Edible non-dairy oleaginous emulsions sold in 
unpressurized and pressurized containers capable of 
being whipped and aerated; milk and milk products 
(excluding cheese); edible oils and fats; non-dairy 
icings, toppings and fillings for pasty and 
confectionery; all included in class 29.

תחליבים שמנוניים אכילים שאינם חלביים הנמכרים במיכלים 
ללא לחץ ועם לחץ היכולים להיות מוקצפים ומאווררים; חלב 
ומוצרי חלב (למעט גבינה); שמנים ושומנים אכילים; זיגוגים, 
ציפויים ומילויים שאינם חלביים לדברי מאפה וממתקים; 

הנכללים כולם בסוג 29.                                                     
                                                  

כ"ט תמוז תשע"א - 6231/07/2011



RICH'S

Trade Mark No. 226038 מספר סימן

Application Date 29/12/2009 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: RICH PRODUCTS CORPORATION

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

Identification No.: 7516

(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: 29 סוג: 29

Milk and milk products(excluding cheese); edible oils 
and fats; non-dairy icings, toppings and fillings for 
pasty and confectionery; all included in class 29.

חלב ומוצרי חלב(למעט גבינה); שמנים ושומנים אכילים; 
זיגוגים, ציפויים ומילויים שאינם חלביים לדברי מאפה וממתקים; 
הנכללים כולם בסוג 29.                                                     

    

כ"ט תמוז תשע"א - 6331/07/2011



ConsistADS - Application Development System

Trade Mark No. 226115 מספר סימן

Application Date 23/12/2009 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: Consist (Israel) Software and Computer 
Solutions Ltd.

שם: קונסיסט (ישראל) פתרונות בתוכנה ומיחשוב בע"מ

Address: Yokneam, 20692, Israel כתובת : יקנעם, 20692, ישראל

Identification No.: 56892מספר זיהוי: 56892

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Hermann, Makov & Co., Advs.

Address: Gibor Sport Tower, 21 Floor 7-9 Menachem 
Begin St, Ramat Gan, 52521, Israel

שם: הרמן, מקוב ושות', עו"ד

כתובת : בית גיבור ספורט, קומה 21 דרך מנחם בגין 7-9, רמת 
גן, 52521, ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 35 סוג: 35

Outsourcing services in the field of information and 
computer systems and software; marketing and sale 
of third party software products; all included in class 
35.

שירותי מיקור חוץ בתחום מערכות המידע והמחשוב ותוכנה; 
שיווק ומכירת רישיונות שימוש במוצרי תוכנה של צד ג'; 

הנכללים כולם בסוג 35.                                                     
                        

Class: 42 סוג: 42

Computer data related services; Computer hardware, 
computer software and computer systems related 
services; development and maintenance of websites; 
all included in class 42.

שירותי מידע בנושא מחשוב; שירותים בנושאי חומרה, תוכנה 
ומערכות מחשב; הקמה של אתרי אינטרנט ותפעולם; הנכללים 
כולם בסוג 42.                                                                 

                                                

Class: 45 סוג: 45

Licensing of intellectual property; licensing of 
software and computer systems; all included in class 
45.

רישוי זכויות קניין רוחני; שירותי רישוי תוכנה ומערכות מחשוב; 
הנכללים כולם בסוג 45.                                                 

כ"ט תמוז תשע"א - 6431/07/2011



ConsistBIS - Business Information Solutions

Trade Mark No. 226116 מספר סימן

Application Date 23/12/2009 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: Consist (Israel) Software and Computer 
Solutions Ltd.

שם: קונסיסט (ישראל) פתרונות בתוכנה ומיחשוב בע"מ

Address: Yokneam, 20692, Israel כתובת : יקנעם, 20692, ישראל

Identification No.: 56892מספר זיהוי: 56892

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Hermann, Makov & Co., Advs.

Address: Gibor Sport Tower, 21 Floor 7-9 Menachem 
Begin St, Ramat Gan, 52521, Israel

שם: הרמן, מקוב ושות', עו"ד

כתובת : בית גיבור ספורט, קומה 21 דרך מנחם בגין 7-9, רמת 
גן, 52521, ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 35 סוג: 35

Outsourcing services in the field of information and 
computer systems and software; marketing and sale 
of third party software products;  all included in class 
35.

שירותי מיקור חוץ בתחום מערכות המידע והמחשוב ותוכנה; 
שיווק ומכירת רישיונות שימוש במוצרי תוכנה של צד ג'; 

הנכללים כולם בסוג 35.                                                     
                          

Class: 42 סוג: 42

Computer related services; computer hardware 
related services; computer softwarerealted servcies; 
computer system related services; web sites related 
servcies; licensingof intellectual property; 
outsourcing; all included in class 42.

שירותים הנוגעים למידע; שירותים הנוגעים לחומרה; שירותים 
הנוגעים לתוכנה; שירותים הנוגעים למערכת מחשב; שירותים 
הנוגעים לאתרים על רשת תקשורת; רישוי זכויות קניין רוחני; 
שירותי מיקור רוחני; הנכללים בסוג 42.                                 

                                  

Class: 45 סוג: 45

Licensing of intellectual property; licensing of 
software and computer systems; all included in class 
45.

רישוי זכויות קניין רוחני; שירותי רישוי תוכנה ומערכות מחשוב; 
הנכללים כולם בסוג 45.                                                 

כ"ט תמוז תשע"א - 6531/07/2011



PrintBOS

Trade Mark No. 226118 מספר סימן

Application Date 23/12/2009 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: Consist (Israel) Software and Computer 
Solutions Ltd.

שם: קונסיסט (ישראל) פתרונות בתוכנה ומיחשוב בע"מ

Address: יקנעם, 20692, ישראל כתובת : יקנעם, 20692, ישראל

Identification No.: 56892מספר זיהוי: 56892

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Hermann, Makov & Co., Advs.

Address: Gibor Sport Tower, 21 Floor 7-9 Menachem 
Begin St, Ramat Gan, 52521, Israel

שם: הרמן, מקוב ושות', עו"ד

כתובת : בית גיבור ספורט, קומה 21 דרך מנחם בגין 7-9, רמת 
גן, 52521, ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 35 סוג: 35

Outsourcing services in the field of information and 
computer systems and software; marketing and sale 
of third party software products; all included in class 
35.

שירותי מיקור חוץ בתחום מערכות המידע והמחשוב ותוכנה; 
שיווק ומכירת רישיונות שימוש במוצרי תוכנה של צד ג'; 

הנכללים כולם בסוג 35.                                                     
                        

Class: 42 סוג: 42

Computer data related services; Computer hardware, 
computer software and computer systems related 
services; development and maintenance of websites; 
all included in class 42.

שירותי מידע בנושא מחשוב; שירותים בנושאי חומרה, תוכנה 
ומערכות מחשב; הקמה של אתרי אינטרנט ותפעולם; הנכללים 
כולם בסוג 42.                                                                 

                                                

Class: 45 סוג: 45

Licensing of intellectual property; licensing of 
software and computer systems; all included in class 
45.

רישוי זכויות קניין רוחני; שירותי רישוי תוכנה ומערכות מחשוב; 
הנכללים כולם בסוג 45.                                                 

כ"ט תמוז תשע"א - 6631/07/2011



Consist

Trade Mark No. 226119 מספר סימן

Application Date 23/12/2009 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: Consist (Israel) Software and Computer 
Solutions Ltd.

שם: קונסיסט (ישראל) פתרונות בתוכנה ומיחשוב בע"מ

Address: יקנעם, 20692, ישראל כתובת : יקנעם, 20692, ישראל

Identification No.: 56892מספר זיהוי: 56892

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Hermann, Makov & Co., Advs.

Address: Gibor Sport Tower, 21 Floor 7-9 Menachem 
Begin St, Ramat Gan, 52521, Israel

שם: הרמן, מקוב ושות', עו"ד

כתובת : בית גיבור ספורט, קומה 21 דרך מנחם בגין 7-9, רמת 
גן, 52521, ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 35 סוג: 35

Outsourcing services in the field of information and 
computer systems and software; marketing and sale 
of third party software products;  all included in class 
35.

שירותי מיקור חוץ בתחום מערכות המידע והמחשוב ותוכנה; 
שיווק ומכירת רישיונות שימוש במוצרי תוכנה של צד ג'; 

הנכללים כולם בסוג 35.                                                     
                          

Class: 42 סוג: 42

Computer data related services; Computer hardware, 
computer software and computer systems related 
services;development and maintenance of websites; 
all included in class 42.

שירותי מידע בנושא מחשוב; שירותים בנושאי חומרה, תוכנה 
ומערכות מחשב; הקמה של אתרי אינטרנט ותפעולם; הנכללים 
כולם בסוג 42.                                                                 

                                              

Class: 45 סוג: 45

Licensing of intellectual property; licensing of 
software and computer systems; all included in class 
45.

רישוי זכויות קניין רוחני; שירותי רישוי תוכנה ומערכות מחשוב; 
הנכללים כולם בסוג 45.                                                 

כ"ט תמוז תשע"א - 6731/07/2011



Trade Mark No. 226292 מספר סימן

Application Date 11/01/2010 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: Papaya Hanala Ltd. שם: פאפאיה הנעלה בע"מ

Address: Merkazim Bildg. 5 Hayesod street, Tel Aviv, 
68167, Israel

כתובת : בניין מרכזים רחוב היסוד 5, תל אביב, 68167, ישראל

Identification No.: 512685868מספר זיהוי: 512685868

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Gabriel Kremer, Adv.

Address: 35 Shaul Hamelech Blvd., P.O.B. 18162, Tel 
Aviv, 64927, Israel

שם: גבריאל קרמר, עו"ד

כתובת : שד' שאול המלך 35, ת.ד. 18162, תל אביב, 64927, 
ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 28 סוג: 28

Toys, games and playthings, gymnastic and sporting 
articles; all included in class 28.

צעצועים, משחקים, שעשועים, מוצרי ספורט והתעמלות; 
הנכללים כולם בסוג 28.                                   

כ"ט תמוז תשע"א - 6831/07/2011



Trade Mark No. 226319 מספר סימן

Application Date 12/01/2010 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: Q-CORE Medical Ltd. שם: קיו קור מדיקל בע"מ

Address: 14 Hamefalsim St., Petach-Tikva, 49130, Israel כתובת : המפלסים 14, פתח תקוה, 49514, ישראל

Identification No.: 800895מספר זיהוי: 800895

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Eitan Mehulal Law Group

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

שם: איתן, מהולל, פאפו, קוגלר

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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 10 סוג: 10

Medical, surgical and veterinary apparatus and 
instruments for the delivery of medications and 
nutrition; drug delivery systems for medical use; 
infusion pumps, tube sets and accessories for the 
delivery of medications and nutrition to patients; 
ambulatory infusion pumps for infusing drugs 
intravenously into a patient; hospital infusion pumps 
for infusing drugs into a patient; pain therapy pumps 
for infusing drugs into a patient; multi-therapy 
infusion pumps for facilitating different modes of 
administering drugs. included in class 10.

מכשירים והתקנים רפואיים, כירורגיים ווטרינריים לאספקת 
תרופות ומזון; מערכות לאספקת תרופות לשימוש רפואי; 
משאבות עירוי, מערכות צינורות ועזרים לאספקת תרופות 

והזנת חולים; משאבות עירוי אמבולטוריות לעירוי תרופות לתוך 
וריד החולה; משאבות עירוי לבתי חולים לעירוי תרופות לחולה; 
משאבות טיפול בכאב לעירוי תרופות לחולה; משאבות עירוי 
רב-טיפוליות לסיוע באופנים שונים של מתן תרופות.כלולים 

בסוג 10.                                                                         
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    

כ"ט תמוז תשע"א - 6931/07/2011



DynaPro

Trade Mark No. 226410 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: HANKOOK TIRE CO., LTD.

Address: Seoul, Democratic People's Republic of Korea

Identification No.: 47518

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: 12 סוג: 12

Automobile tires (excluding motorcycle tires); tires for 
vehicle wheels(excluding motorcycle tires); inner 
tubes for vehicle wheels (excluding motorcycle tires); 
included in class 12.

צמיגים לכלי רכב (למעט צמיגים לאופנועים); צמיגים לגלגלי כלי 
רכב (למעט צמיגים לאופנועים), צינורות פנימיים לגלגים של כלי 
רכב (למעט צמיגים של אופנועים); הכלולים בסוג 12.             

                        

כ"ט תמוז תשע"א - 7031/07/2011



Trade Mark No. 226411 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: HANKOOK TIRE CO., LTD.

Address: Seoul, Democratic People's Republic of Korea

Identification No.: 47518

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: 12 סוג: 12

Air pumps [vehicle accessories];  air vehicles;  anti-
skid chains;  automobile tires;  automobiles; bicycle 
handle bars;  bicycle tires;  bicycles;  brake linings for 
vehicles;  casings for pneumatic tires;  seat covers 
for vehicles;  covers for tires;  covers for vehicle 
wheels;  motorcycle tires; adhesive rubber patches 
for repairing inner tubes; inner tubes for bicycles;  
inner tubes for motorcycles; inner tubes for 
pneumatic tires;  inner tubes for vehicle wheels;  
inner tubes for vehicle tires; luggage nets for 
vehicles;  pneumatic tires;  repair outfits for inner 
tubes;  rims for vehicle wheels; saddle covers for 
bicycles;  saddle covers for motorcycles; safety belts 
for vehicle seats;  brake segments for vehicles;  
shock absorbers for vehicle;  ski carriers for cars;  
spikes for tires;  studs for tires;  tires for vehicle 
wheels; tires, solid, for vehicle wheels; treads for 
retreading tires;  treads for vehicles [roller belts];  
treads for vehicles [tractor type]; tubeless tires for 
bicycles;  tubeless tires for motorcycles;  valves for 
vehicle tires;  vehicle wheel tires;  vehicle wheels;  
electric vehicles;  boats;  locomotives;  windscreen 
wipers;  windscreens. included in class 12.

משאבות אוויר [אביזרים לכלי-רכב]; כלי רכב אוויריים; 
שרשראות מונעות החלקה; צמיגי מכוניות; מכוניות; מוטות 

אחיזה לאופניים; צמיגי אופניים; אופניים; רפידות בלמים לכלי 
רכב; כיסוי לצמיגים פנאומטיים; כיסויי מושבים לכלי רכב; כיסויי 
צמיגים; כיסויים לגלגלי כלי רכב; צמיגי אופנועים; טלאים מגומי 
נצמד לתיקון פנימיות; פנימיות לאופניים; פנימיות לאופנועים; 
פנימיות לצמיגים פנאומטיים; פנימיות לגלגלי כלי רכב; פנימיות 
לצמיגי כלי רכב; רשתות אחסון לכלי רכב; צמיגים פנאומטיים; 
ציוד לתיקון פנימיות; חישוקים לגלגלי כלי רכב;  כיסויי אוכף 
לאופניים; כיסויי אוכף לאופנועים; חגורות בטיחות למושבי כלי 
רכב; קטעי בלמים לכלי רכב; בולמי זעזועים לכלי רכב; נושאי 
מגלשיים למכוניות; דוקרנים לצמיגים; יתדות לצמיגים; מסמרים 
לגלגלי כלי רכב; צמיגים לגלגלי כלי רכב; צמיגים מוצקים לגלגלי 
כלי רכב; חישוקים לחידוש צמיגים; חישוקים לכלי רכב [חגורות 
למוטות]; חישוקים לכלי רכב [מסוג טרקטור]; צמיגים ללא 
פנימית לאופניים; צמיגים ללא פנימית לאופנועים; שסתומים 
לצמיגי כלי רכב;  צמיגים לגלגלי כלי רכב; גלגלי כלי רכב; כלי 
רכב חשמליים; סירות; קטרים; מגבים לשמשות מגן; שמשות 
מגן.הכלולים בסוג 12.                                                       
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    

                                          

כ"ט תמוז תשע"א - 7131/07/2011



1000 CRANES OF HOPE 

Trade Mark No. 226786 מספר סימן

Application Date 21/01/2010 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: Millennium Pharmaceuticals, Inc.

Address: 40 Landsdowne St., Cambridge, 
Massachusetts, U.S.A.

Identification No.: 51446

(Delaware Corporation)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

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

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

שם: הרצוג, פוקס, נאמן ושות', עו"ד

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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 42 סוג: 42

Pharmaceutical research and development; medical 
and scientific research, namely, conducting clinical 
trials; providing medical and scientific research 
information in the field of pharmaceuticals and clinical 
trials; pharmaceutical drug development services, 
included in class 42.

מחקר ופיתוח פרמצבטיים; מחקר רפואי ומדעי, דהיינו, ביצוע 
ניסויים קליניים; הספקת מידע רפואי ומידע ממחקר מדעי 
בתחום הפרמצבטיקה והניסויים הקליניים; שירותי פיתוח 

תרופות פרמצבטיות; 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)

Canada, 24/07/2009, No. 1445972 קנדה, 24/07/2009, מספר 1445972

Class: 42 סוג: 42

כ"ט תמוז תשע"א - 7231/07/2011



WHATEVER WHENEVER 

Trade Mark No. 226953 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: Starwood Hotels & Resorts Worldwide, Inc.

Address: 1111 Westchester Avenue, White Plains, New 
York, 10604, U.S.A.

Identification No.: 800052

(Maryland Corporation)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

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

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

שם: הרצוג, פוקס, נאמן ושות', עו"ד

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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 45 סוג: 45

Concierge services, included in class 45. שירותי קונסיירז; הנכללים כולם בסוג 45.       

כ"ט תמוז תשע"א - 7331/07/2011



Trade Mark No. 227176 מספר סימן

Application Date 11/02/2010 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.

The mark is limited to the colours red (Pantone 032), 
black and white as shown in the  mark.

הסימן מוגבל לצבעים אדום (Pantone 032),שחור ולבן 
הנראים בסימן.

 Owners

Name: Ed's Easy Diner Limited

Address: Trafalgar House, 11 Waterloo Place, London, 
SW1Y4AU, United Kingdom

Identification No.: 800969

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

Services for providing food and drink; restaurants, 
diners, cafes, snack bars, coffee shops; bar services 
and over the counter food services; self-service 
restaurants procuring food or drink for consumption; 
take-away restaurant services; all included in class 
43.

שירותים לאספקת מזון ומשקאות; מסעדות, דיינרים, קפה, 
מזללות, בתי קפה; שירותי בר ושירותי אוכל מעבר לדלפק; 

מסעדות בשירות עצמי המגישות מזון ומשקאות למאכל; שירותי 
מסעדות בטייק אווי; הנכללים כולם בסוג 43.                         
                                                                                    

                          

כ"ט תמוז תשע"א - 7431/07/2011



Trade Mark No. 227322 מספר סימן

Application Date 16/02/2010 תאריך הגשה

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

Registration of this mark shall give no right to the 
exclusive use of the slogan FAMILY WEALTH 
GUARDIAN, but in the combination of the mark.

FAMILY  רישום סימן זה לא יתן זכות לשימוש ייחודי בסיסמא
WEALTH GUARDIAN, אלא בהרכב הסימן.

Ownersבעלים

Name: Jacob Laskow שם: יעקב לסקוב 

Address: 7 Maurizio Vitale St., Tel Aviv, 69651, Israel כתובת : מאוריציו ויטלה 7, תל אביב-יפו, 69651, ישראל

Identification No.: 014143176מספר זיהוי: 014143176

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: 36 סוג: 36

Financial consulting including strategic consulting, 
business and financial wealth consulting; all included 
in class 36.

ייעוץ פיננסי הכולל ייעוץ אסטרטגי, יעוץ עסקי ועושר פיננסי; 
הנכללים כולם בסוג 36.                                                     

                              

כ"ט תמוז תשע"א - 7531/07/2011



Trade Mark No. 227463 מספר סימן

Application Date 15/02/2010 תאריך הגשה

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 28 סוג: 28

Toy action figures and accessories therefor; cases for 
action figures; toy vehicles; board games; playing 
cards; toy spinning tops; stand alone video output 
game machines featuring wrestling; arcade games 
related to wrestling; pinball games related to 
wrestling; hand-held units for playing electronic 
game; tabletop action skill games related to 
wrestling; jigsaw puzzles; kites; toy wrestling rings; 
dolls; bobble-head dolls; puppets; stuffed toy 
animals; card games; toy guitars; water guns; vinyl 
products for playing in a pool, namely, floating pillow 
back lounge chair, inflatable toy rafts for aquatic 
recreational use; Christmas tree decorations; 
costume masks; toy belts, doll furniture; party favors 
in the nature of crackers and noisemakers; 
skateboards; bowling balls and accessories, namely, 
bowling gloves, wrist supports, bowling ball bags; 
windup toys; toy scooters; bowling pins; knee and 
elbow pads for athletic use; yo-yo’s; plastic model 
kits for making toy vehicles; pool cues; novelty toys, 
namely, toy banks made of tin; toy gum machines; 
toy candy bowl mechanical dispensers; toy stick gum 
dispensers; toy gum figure makers; toy foam hands; 
confetti; all included in class 28.

צעצועי דמויות משחק ואביזרים נלווים; תיבות לדמויות משחק; 
רכבי צעצוע; לוחות משחק; קלפי משחק; סביבוני צעצוע; 
מכונות משחקי וידאו העומדות עצמאית בתחום ההאבקות; 
משחקי ארקייד בתחום ההאבקות; משחקי פינבול בתחום 
ההאבקות; יחידות המחוזקות ידנית לשם משחק במשחקים 
אלקטרוניים; משחקי שולחן יכולת פעילות בתחום ההאבקות; 
פאזלים; עפיפונים; זירות האבקות משחק; בובות; בובות ראש 
נע; בובות יד; חיות משחק; קלפי משחק; גיטרות צעצוע; אקדחי 
מים; מוצרי ויניל למשחק בברכה, דהיינו, כריות כורסאות צפות, 
מזרנים צפים הניתנים לניפוח לשימוש בבילוי ימי; קישוטי עץ חג 
מולד; מסכות; חגורות משחק; רהיטי בובות; מוצרים למסיבות 
מסוג נפצים ועושי רעשים; סקייטבורד; כדורי כדורת ואביזרים, 
דהיינו, כפפות כדורת, תומכי פרק כף היד, תיקי כדורי כדורת; 
צעצועים הנמתחים באמצעות קפיץ; אופנועי צעצוע; זירות 
כדורת; כריות ברכיים ומרפקים לשימוש אתלטי; יו-יו; ערכות 

מודל מפלסטיק ליצירת רכבי משחק; מקלות ביליארד; צעצועים 
חדשניים, דהינו, בנק צעצוע עשוי מפח; מכונות משחק המכילות 

מסטיק; דיספנסרים מכאניים צעצוע המכילים ממתקים; 
דיספנסרים צעצוע המכילים מסטיקים; צעצועי הכנת מסטיקים; 
צעצוע קצף ליד; קונפטי; הנכללים כולם בסוג 28.                   
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    

              

כ"ט תמוז תשע"א - 7631/07/2011



 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

כ"ט תמוז תשע"א - 7731/07/2011



Trade Mark No. 227471 מספר סימן

Application Date 15/02/2010 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

Pre-recorded DVDS; all included in class 9. DVDS מוקלטים מראש; הנכללים כולם בסוג 9.         

כ"ט תמוז תשע"א - 7831/07/2011



WWE NXT

Trade Mark No. 227483 מספר סימן

Application Date 15/02/2010 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

Pre-recorded DVDS; all included in class 9. DVDS מוקלטים מראש; הנכללים כולם בסוג 9.         

כ"ט תמוז תשע"א - 7931/07/2011



DYNAMIC PHOTO

Trade Mark No. 227526 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: Casio Keisanki Kabushiki Kaisha, also trading 
as Casio Computer Co., Ltd.

Address: Shibuya-Ku, Tokyo, Japan

Identification No.: 4276

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 utility programs; computer software for 
downloading, transmitting and editing images, 
graphics, sound, media and moving pictures, creating 
special effects and integrating images, graphics, 
sound, media and moving pictures into email greeting 
cards, email messages, websites, computer 
applications and multimedia applications; computer 
software to enhance the audio-visual capabilities of 
computer and multimedia applications, namely, for 
the integration of text, audio, graphics, still images 
and moving pictures; computer software for 
exchanging data between a personal computer and a 
digital camera; digital cameras; printers for digital 
cameras; apparatus for recording, scanning, 
processing transmitting or reproducing sound or 
images; movie, video, slide and picture projectors; 
visual presenters, namely, apparatus for transmission 
or reproduction of images and sound; batteries; AC 
adaptors; mobile telephones; all included in class 9.

תוכניות שירות למחשב; תוכנת מחשב להורדה, העברה ועריכה 
של דמויות, גרפיקה, קול, מדיה ותמונות נעות, יצירת אפקטים 
מיוחדים ושילוב דמויות, גרפיקה, קול, מדיה ותמונות נעות לתוך 
כרטיסי ברכה בדואר אלקטרוני, מסרי דואר אלקטרוני, אתרי 

רשת, יישומי מחשב ויישומי מולטימדיה; תוכנת מחשב להגברת 
היכולות האודיו-ויזואליות של יישומי מחשב ומולטימדיה, דהיינו, 
לשילוב של טקסט, אודיו, גרפיקה, דמויות דוממות ותמונות 

נעות; תוכנת מחשב להחלפת נתונים בין מחשב אישי למצלמה 
דיגיטאלית; מצלמות דיגיטאליות; מדפסות למצלמות 

דיגיטאליות; מכשירים להקלטה, סריקה, עיבוד העברה או 
שכפול של קול או דמויות; מקרני סרטים, וידיאו, שקופיות 

ותמונות; מציגים ויזואליים, דהיינו, מכשירים להעברה או שכפול 
של דמויות וקול; סוללות; מתאמי AC; טלפונים ניידים; הנכללים 
כולם בסוג 9.                                                                   
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    

                                                                  

כ"ט תמוז תשע"א - 8031/07/2011



native shoes

Trade Mark No. 227551 מספר סימן

Application Date 24/02/2010 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: Native Shoes Limited

Address: 3801 and 3805, 38th Floor, Cosco Tower, 183 
Queen's Road, Central, Hong Kong

Identification No.: 801017

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

Footwear and socks ; included in class 25. דברי הנעלה וגרביים; הכלולים 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., 25/08/2009, No. 77812173 ארה"ב, 25/08/2009, מספר 77812173

Class: 25 סוג: 25

כ"ט תמוז תשע"א - 8131/07/2011



BABY JOGGER

Trade Mark No. 227636 מספר סימן

Application Date 01/03/2010 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: Dynamic Brands, LLC

Address: 8575 Magellan Parkway, Suite 1000,, 
Richmond, VA  23227, U.S.A.

Identification No.: 801025

Virginia 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: 12 סוג: 12

Baby strollers; baby stroller accessories, namely, car 
seat adapters, seat inserts, rain canopies, sun 
canopies, wind canopies, and baskets adapted for 
attachment to strollers; special need strollers; special 
need stroller accessories, namely, seat inserts, rain 
canopies, sun canopies, wind canopies, and baskets 
adapted for attachment to special need strollers; and 
bike trailers; all included in class 12.

עגלות תינוק; אביזרי עגלות תינוק, דהיינו, מתאמי מושב 
מכונית, תוספות מושב, אפריוני גשם, אפריוני שמש, אפריוני 
רוח, וסלים המותאמים לחיבור לעגלות תינוק; עגלות תינוק 

לצרכים מיוחדים; אביזרי עגלות תינוק לצרכים מיוחדים, דהיינו, 
תוספות מושב, אפריוני גשם, אפריוני שמש, אפריוני רוח, וסלים 
המותאמים לחיבור לעגלות תינוק לצרכים מיוחדים; ועגלות 

נגררות לאופניים; הנכללים כולם בסוג 12.                             
                                                      

כ"ט תמוז תשע"א - 8231/07/2011



ICE

Trade Mark No. 227640 מספר סימן

Application Date 01/03/2010 תאריך הגשה

 Owners

Name: Gilmar S.p.A.

Address: Via Malpasso 723/725, S.Giovanni, Marignano, 
Rimini, 47842, Italy

Identification No.: 4874

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: 14 סוג: 14

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

מתכות יקרות וסגסוגותיהן וטובין העשויים ממתכות יקרות או 
המצופים בהן, אשר אינם נכללים בסוגים אחרים; תכשיטים, 
אבנים יקרות; שעונים ומכשירים כרונומטרים ; הנכללים כולם 
בסוג 14.                                                                         

        

כ"ט תמוז תשע"א - 8331/07/2011



ICE

Trade Mark No. 227641 מספר סימן

Application Date 01/03/2010 תאריך הגשה

 Owners

Name: Gilmar S.p.A.

Address: Via Malpasso 723/725, S.Giovanni, Marignano, 
Rimini, 47842, Italy

Identification No.: 4874

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

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

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

כ"ט תמוז תשע"א - 8431/07/2011



Trade Mark No. 227642 מספר סימן

Application Date 01/03/2010 תאריך הגשה

 Owners

Name: SEMINVEST INVESTMENTS B.V.

Address: Baronielaan 139, PD Breda, Netherlands

Identification No.: 66710

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: 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.                                                                   

                

כ"ט תמוז תשע"א - 8531/07/2011



ICE

Trade Mark No. 227643 מספר סימן

Application Date 01/03/2010 תאריך הגשה

 Owners

Name: Gilmar S.p.A.

Address: Via Malpasso 723/725, S.Giovanni, Marignano, 
Rimini, 47842, Italy

Identification No.: 4874

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: 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, עורות; תיבות ותיקי נסיעות; 
מטריות, שמשיות ומקלות הליכה; שוטים, רתמות¸ואוכפים ; 

הנכללים כולם בסוג 18.                                                     
                                                                        

כ"ט תמוז תשע"א - 8631/07/2011



Trade Mark No. 227644 מספר סימן

Application Date 01/03/2010 תאריך הגשה

 Owners

Name: Gilmar S.p.A.

Address: Via Malpasso 723/725, S.Giovanni, Marignano, 
Rimini, 47842, Italy

Identification No.: 4874

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

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

דברי לבוש, הנעלה, כיסויי ראש ; הנכללים כולם בסוג 25.       
    

כ"ט תמוז תשע"א - 8731/07/2011



Trade Mark No. 227645 מספר סימן

Application Date 01/03/2010 תאריך הגשה

 Owners

Name: SEMINVEST INVESTMENTS B.V.

Address: Baronielaan 139, PD Breda, Netherlands

Identification No.: 66710

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: 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.                                                                   

                

כ"ט תמוז תשע"א - 8831/07/2011



Trade Mark No. 227646 מספר סימן

Application Date 01/03/2010 תאריך הגשה

 Owners

Name: SEMINVEST INVESTMENTS B.V.

Address: Baronielaan 139, PD Breda, Netherlands

Identification No.: 66710

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

Optical apparatus and instruments, goggles, 
spectacles, sunglasses, eye-glasses, lenses, frames, 
bars (parts of frames), cases and containers, all for 
spectacles, parts of, fittings and accessories for all 
the aforesaid goods; all included in class 9.

כלים ומכשירים אופטיים, משקפי מגן, משקפיים, משקפי שמש, 
מונוקלים, עדשות, מסגרות, מוטות (חלקים של מסגרות), 
קופסאות ומיכלים, כולם עבור משקפיים, חלקים שלהם, 

אביזרים ועזרים של כל הסחורות המנויות לעיל; הנכללים כולם 
בסוג 9.                                                                         

כ"ט תמוז תשע"א - 8931/07/2011



Trade Mark No. 227647 מספר סימן

Application Date 01/03/2010 תאריך הגשה

 Owners

Name: SEMINVEST INVESTMENTS B.V.

Address: Baronielaan 139, PD Breda, Netherlands

Identification No.: 66710

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: 14 סוג: 14

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

מתכות יקרות וסגסוגותיהן וטובין העשויים ממתכות יקרות או 
המצופים בהן, אשר אינם נכללים בסוגים אחרים; תכשיטים, 
אבנים יקרות; שעונים ומכשירים כרונומטרים ; הנכללים כולם 
בסוג 14.                                                                         

        

כ"ט תמוז תשע"א - 9031/07/2011



Trade Mark No. 227648 מספר סימן

Application Date 01/03/2010 תאריך הגשה

 Owners

Name: SEMINVEST INVESTMENTS B.V.

Address: Baronielaan 139, PD Breda, Netherlands

Identification No.: 66710

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: 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, עורות; תיבות ותיקי נסיעות; 
מטריות, שמשיות ומקלות הליכה; שוטים, רתמות ואוכפים ; 

הנכללים כולם בסוג 18.                                                     
                                                                        

כ"ט תמוז תשע"א - 9131/07/2011



לוח סילבר
Trade Mark No. 227651 מספר סימן

Application Date 15/02/2010 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: POLYBID Industries- Agricultural Cooperative 
Society Ltd 

שם: פוליביד תעשיות- אגודה שיתופית חקלאית בע"מ 

Address: Kibbutz Mishmar-Hanegev, 85315, Hanegev 
Mobile Mail, Israel

כתובת : משמר הנגב, 85315, ד.נ. הנגב, ישראל

Identification No.: 570047217מספר זיהוי: 570047217

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: 19 סוג: 19

Thermal and acoustic isolation boards for walls, roofs 
and ceilings; all included in class 19.

לוחות בידוד תרמי ואקוסטי לקירות, גגות ותקרות; הנכללים 
כולם בסוג 19.                                                       

כ"ט תמוז תשע"א - 9231/07/2011



Trade Mark No. 227670 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: SABRA TEKSTIL SANAYI VE TICARET 
LIMITED SIRKETI

Address: Namik Kemal Mahallesi, 121. Sokak No: 26, 
Esenyurt-Istanbul, Turkey

Identification No.: 70866

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, jerseys, waistcoats, shirts, 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 caps, hats, berets; gloves 
(clothing), socks, stockings, belts (clothing), 
camisoles, sarongs, scarves, neck scarves, shawls, 
collars, mufflers (clothing), neckties, ties, suspender 
belts; 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"ט תמוז תשע"א - 9331/07/2011



Trade Mark No. 227686 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: ROTTAPHARM S.p.A.

Address: Galleria Unione 5, Milano, 20122, Italy

Identification No.: 801032

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: 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, חומרים לחבישה; חומר לסתימת שיניים, 
שעווה דנטאלית; חומרי חיטוי; תכשירים להשמדת רמשים; 

קוטלי פטריות, קוטלי עשבים; הנכללים כולם בסוג 5.               
                                                                                    

                                        

כ"ט תמוז תשע"א - 9431/07/2011



Trade Mark No. 227824 מספר סימן

Application Date 04/03/2010 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: Hisense Electronics Industry Holding Co., Ltd.

Address: No. 218 Qianwangang Road, Economic 6 
Technological Development Zone, Qingdao, People's 
Republic of China

Identification No.: 801039

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

Electric appliance installation and repair; air 
conditioning apparatus installation and repair; 
freezing equipment installation and repair; kitchen 
equipment installation and repair; installation, 
maintenance and repair of computer hardware; 
installation and maintenance of bathroom appliances; 
installation and maintenance of lighting apparatus; 
telephone installation and repair; all included in class 
37.

התקנה ותיקון של מכשירים חשמליים; התקנה ותיקון של 
התקני מיזוג אויר; התקנה ותיקון של ציוד הקפאה; התקנה 
ותיקון של ציוד למטבח; התקנה, אחזקה ותיקון של חומרת 
מחשב; התקנה ואחזקה של מתקני חדרי אמבטיה; התקנה 
ואחזקה של התקני תאורה; התקנה ותיקון של טלפונים; 

הנכללים כולם בסוג 37.                                                     
                                                                                    
                                                                                    

                                                          

כ"ט תמוז תשע"א - 9531/07/2011



Trade Mark No. 227825 מספר סימן

Application Date 04/03/2010 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: Hisense Electronics Industry Holding Co., Ltd.

Address: No. 218 Qianwangang Road, Economic 6 
Technological Development Zone, Qingdao, People's 
Republic of China

Identification No.: 801039

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

Dishwashers; electric kitchen machines; electric food 
processors; washing machines; wringing machines 
for laundry; dry-cleaning machines; refrigerator 
dynamos; compressed air machines; compressors for 
refrigerators; vacuum cleaners; electric machines and 
apparatus for wax-polishing; electromechanical food 
preparation machines; electromechanical beverage 
preparation machines; wrapping machines; mixing 
machines; sewing machines; painting machines, 
paint-spraying machines; electric machines and 
apparatus for cleaning; electric machines and 
apparatus for carpet shampooing; labellers 
(machines); electric shoe polishers; all included in 
class 7.

מדיחי כלים; מכשירים חשמליים למטבח; מעבדי מזון חשמליים; 
מכונות כביסה; מכונות סחיטה לכביסה; מכונות לניקוי יבש; 

דינמו למקררים; מכונות דיחוס אויר; מדחסים למקררים; שואבי 
אבק; מכונות ומתקנים למירוק בשעווה; מכונות אלקטרו-מכניות 
להכנת מזון; מכונות אלקטרו-מכניות להכנת משקאות; מכונות 
ערבול; מכונות תפירה; מכונות צביעה; מכונות להתזת צבע; 
מכונות ומתקנים חשמליים לניקוי; מכונות ומתקנים חשמליים 
לניקוי בשמפו של שטיחים; מדביקי תוויות (מכונות); מצחצחי 
נעליים חשמליים; הנכללים כולם בסוג 7.                               
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    

                                                                  

כ"ט תמוז תשע"א - 9631/07/2011



Trade Mark No. 227954 מספר סימן

Application Date 03/03/2010 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: IDAN DANIELI שם: עידן דניאלי  

Address: 23 Peretz Hayut St., Tel Aviv, Israel כתובת : רח' פרץ חיות 23, תל אביב, ישראל

Identification No.: 34172387מספר זיהוי: 34172387

Name: LIRAN GABAI שם: לירן גבאי 

Address: 3 Rabina St., Tel Aviv, Israel כתובת : רח' רבינא 3, תל אביב, ישראל

Identification No.: 38261509מספר זיהוי: 38261509

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"ט תמוז תשע"א - 9731/07/2011



TINY TILLIA

Trade Mark No. 227975 מספר סימן

Application Date 12/03/2010 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: Avon Products, Inc.

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

Identification No.: 2159

(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

Sanitary preparations and substances; 
pharmaceutical preparations and substances; 
hygienic products; medicated skin care preparations; 
salves, balms, gels and sprays used for providing 
relief from sore or tired feet and muscles, the 
symptoms of the common cold, and relief from insect 
bites, stings and skin irritations; medicated toilet 
preparations; medicated bath preparations; skin 
creams; hand creams; reconditioning creams; infants' 
foods; medicated foodstuffs; nutrients and nutritional 
preparations, substances and supplements; food 
additives and supplements; vitamins; minerals; 
vitamin and mineral preparations, substances and 
supplements; vitamin, mineral and protein 
preparations and substances; all included in class 5.

תכשירים וחומרים סניטריים; תכשירים וחומרים רוקחיים; מוצרי 
היגיינה; תכשירים רפואיים לטיפוח העור; משחות, צרי, ג'לים 
ותרסיסים לשימוש בהרגעת כאבים ועייפות בכפות רגליים 
ושרירים, תסמיני הצטננות, והרגעת נשיכות חרקים, עקיצות 
וגירויי עור; תכשירי טואלטיקה רפואיים; תכשירי אמבט 
רפואיים; קרמים לעור; קרם ידיים; תכשירי חידוש; מזון 

לפעוטות; מצרכי מזון רפואיים; תכשירי, חומרי ותוספי מזון 
ותזונה; ויטמינים; מינרלים; תכשירי, חומרי ותוספי ויטמינים 
ומינרלים; תכשירי וחומרי ויטמינים, מינרלים וחלבון; הנכללים 
כולם בסוג 5.                                                                   
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    

                                                                

כ"ט תמוז תשע"א - 9831/07/2011



MOMMY TILLIA

Trade Mark No. 227983 מספר סימן

Application Date 12/03/2010 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: Avon Products, Inc.

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

Identification No.: 2159

(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

Sanitary preparations and substances; 
pharmaceutical preparations and substances; 
hygienic products; medicated skin care preparations; 
salves, balms, gels and sprays used for providing 
relief from sore or tired feet and muscles, the 
symptoms of the common cold, and relief from insect 
bites, stings and skin irritations; medicated toilet 
preparations; medicated bath preparations; skin 
creams; hand creams; reconditioning creams; infants' 
foods; medicated foodstuffs; nutrients and nutritional 
preparations, substances and supplements; food 
additives and supplements; vitamins; minerals; 
vitamin and mineral preparations, substances and 
supplements; vitamin, mineral and protein 
preparations and substances; all included in class 5.

תכשירים וחומרים סניטריים; תכשירים וחומרים רוקחיים; מוצרי 
היגיינה; תכשירים רפואיים לטיפוח העור; משחות, צרי, ג'לים 
ותרסיסים לשימוש בהרגעת כאבים ועייפות בכפות רגליים 
ושרירים, תסמיני הצטננות, והרגעת נשיכות חרקים, עקיצות 
וגירויי עור; תכשירי טואלטיקה רפואיים; תכשירי אמבט 
רפואיים; קרמים לעור; קרם ידיים; תכשירי חידוש; מזון 

לפעוטות; מצרכי מזון רפואיים; תכשירי, חומרי ותוספי מזון 
ותזונה; ויטמינים; מינרלים; תכשירי, חומרי ותוספי ויטמינים 
ומינרלים; תכשירי וחומרי ויטמינים, מינרלים וחלבון; הנכללים 
כולם בסוג 5.                                                                   
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    

                                                                

כ"ט תמוז תשע"א - 9931/07/2011



Trade Mark No. 228079 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: Sofimed Ltd.

Address: Louki Akrita 14, Agia Zoni, P.C 3030, Limassol, 
Cyprus

Identification No.: 801076

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

Furniture, mirrors, picture frames; made of wood, 
cork, reed, cane, wicker, horn, bone, ivory, 
whalebone, shell, amber, mother-of-pearl, 
meerschaum and substitutes for all these materials, 
or of plastics; all included in class 20.

רהיטים, מראות, מסגרות תמונה; עשויות עץ, שעם, קנה סוף, 
קנה סוכר, נצרים, קרן, עצם, שנהב, עצם-לווייתן, צדף, ענבר, 
אם הפנינה, מרשאום ותחליפים לכל חומרים אלו, או מפלסטיק; 
הנכללים כולם בסוג 20.                                                     

                                  

כ"ט תמוז תשע"א - 10031/07/2011



Trade Mark No. 228107 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: Casio Keisanki Kabushiki Kaisha, also trading 
as Casio Computer Co., Ltd.

Address: Tokyo, Japan

Identification No.: 4734

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 utility programs; computer software for 
downloading, transmitting and editing images, 
graphics, sound, media and moving pictures, creating 
special effects and integrating images, graphics, 
sound, media and moving pictures into email greeting 
cards, email messages, websites, computer 
applications and multimedia applications; computer 
software to enhance the audio-visual capabilities of 
computer and multimedia applications, namely, for 
the integrations of text, audio, graphics, still images 
and moving pictures; computer software for 
exchanging data between a personal computer and a 
digital camera; digital cameras; printers for digital 
cameras; apparatus for recording, scanning, 
processing, transmitting or reproducing sound or 
images; movie, video, slide and picture projectors; 
visual presenters, namely, apparatus for transmission 
or reproduction of images and sound; batteries; AC 
adapters; mobile telephones; all included in class 9.

תוכניות תועלת מחשב; תוכנת מחשב להורדה, שידור ועריכה 
של דמויות, גרפיקות, קול, מדיה ותמונות נעות, יצירת אפקטים 
מיוחדים ושילוב דמויות, גרפיקות, קול, מדיה ותמונות נעות 

לכרטיסי ברכה בדוא"ל, הודעות דוא"ל, אתרי רשת, אפליקציות 
מחשב ואפליקציות מולטימדיה; תוכנת מחשב להגברת יכולות 
האודיו-חזותיות של המחשב ואפליקציות מולטימדיה, שהן עבור 
השילוב של טקסט, אודיו, גרפיקות, דמויות דוממות ותמונות 
נעות; תוכנת מחשב להעברת נתונים בין מחשב אישי ומצלמה 

דיגיטאלית; מצלמות דיגיטאליות; מדפסות למצלמות 
דיגיטאליות; התקנים להקלטה, סריקה, עיבוד, שידור או 
שעתוק של קול או דמויות; סרט, וידאו, מקרני שקופיות 

ותמונות; מציגים חזותיים, שהם התקנים לשידור או שעתוק של 
דמויות וקול; בטריות; מתאמי AC; טלפונים ניידים; הנכללים 
כולם בסוג 9.                                                                   
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    

                      

כ"ט תמוז תשע"א - 10131/07/2011



תרמו פויל
Trade Mark No. 228128 מספר סימן

Application Date 18/03/2010 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.

Ownersבעלים

Name: PAZKAR LTD. שם: פזקר בע"מ

Address: Alon Tavor Industrial Area, Alon Tavor, Israel כתובת : אזור תעשיה אלון תבור, אלון תבור, ישראל

Identification No.: 510520687מספר זיהוי: 510520687

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: 17 סוג: 17

Sealing and insulation products and materials; all 
included in class 17.

מוצרים וחומרים לאיטום ובידוד; הנכללים כולם בסוג 17.         
                                  

כ"ט תמוז תשע"א - 10231/07/2011



תרמו סיב
Trade Mark No. 228129 מספר סימן

Application Date 18/03/2010 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.

Ownersבעלים

Name: PAZKAR LTD. שם: פזקר בע"מ

Address: Alon Tavor Industrial Area, Alon Tavor, Israel כתובת : אזור תעשיה אלון תבור, אלון תבור, ישראל

Identification No.: 510520687מספר זיהוי: 510520687

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: 17 סוג: 17

Sealing and insulation products and materials; all 
included in class 17.

מוצרים וחומרים לאיטום ובידוד; הנכללים כולם בסוג 17.         
                                  

כ"ט תמוז תשע"א - 10331/07/2011



AORA

Trade Mark No. 228188 מספר סימן

Application Date 08/03/2010 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.

Ownersבעלים

Name: AORA SOLAR LTD. שם: אאורה סולאר בע"מ

Address: 2 Haprat St., Yavne, 81227, Israel כתובת : רח' הפרת 2, יבנה, 81227, ישראל

Identification No.: 514052349מספר זיהוי: 514052349

חברה פרטית

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Gross, Kleinhendler, Hodak, Halevy, Greenberg & 
Co

Address: 1 Azrieli Center The Round Tower, Tel Aviv, 
67021, Israel

שם: גרוס, קלינהנדלר, חודק, הלוי, גרינברג ושות'

כתובת : מרכז עזריאלי 1 המגדל העגול, תל אביב, 67021, 
ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 9 סוג: 9

Apparatus and instruments for producing 
,conducting, distributing, switching, transforming, 
accumulating, regulating, storing or controlling 
electricity; equipment and apparatus for the 
production of electric power through the use of 
renewable energies, the use of non-renewable 
energies, and the use of a combination of renewable 
and non-renewable energies, and facilities built with 
them; mechanical, electrical, electronic and solar 
components thereof; all included in class 9.

התקנים ומכשירים להפקה, הולכה, הפצה, מיתוג, המרה, 
צבירה, וויסות, אחסון או בקרה על חשמל; ציוד והתקנים 
להפקת כח חשמלי באמצעות שימוש באנרגיות מתחדשות, 
באמצעות שימוש באנרגיות שאינן מתחדשות, וכן באמצעות 
שילוב בין אנרגיות מתחדשות ואנרגיות שאינן מתחדשות, 
ומתקנים הנבנים איתם; רכיבים מכאניים,  חשמליים, 

אלקטרוניים וסולאריים של הטובין הנ"ל; הנכללים כולם בסוג 9. 
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    

      

כ"ט תמוז תשע"א - 10431/07/2011



Trade Mark No. 228200 מספר סימן

Application Date 07/03/2010 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 mark is limited to the following colours: clear 
bottle, red, green ang black poppy flower as shown in 
the mark.

הסימן מוגבל לצבעים כדלקמן: הבקבוק שקוף, דמות פרח 
הפרג היא בצבעי אדום, שחור וירוק.

 Owners

Name: Kenzo S.A.

Address: Paris, France

Identification No.: 65398

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: 3 סוג: 3

Toilet soaps, perfumes, eaux de Cologne and eaux 
de toilette, essential oils for personal use, milks, 
lotions, creams and emulsions for cosmetic use, 
cosmetic gels for body and face care, deodorants for 
personal use, in class 3.

סבוני טואלטיקה, בשמים, מי קולון ומי טואלט, שמנים אתריים 
לשימוש אישי, תחליבים, תרחיצים, קרמים ואמלוסיות לשימוש 
קוסמטי, ג'לים קוסמטיים לטיפוח הגוף והפנים, דיאודורנטים 

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)

European Community Trade Mark, 07/09/2009, No. 
008592442

איחוד האירופי לסימני מסחר, 07/09/2009, מספר 
008592442

Class: 3 סוג: 3

כ"ט תמוז תשע"א - 10531/07/2011



BLUMARINE

Trade Mark No. 228207 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: BLUFIN S.p.A.

Address: Via Galileo Ferraris, Carpi (Modena), Italy

Identification No.: 66939

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

Optical apparatus and instruments; spectacles, 
sunglasses; contact lenses;  all included in class 09.

התקנים ומכשירים לשימוש בראיה, משקפים, משקפי שמש; 
עדשות מגע; הנכללים כולם בסוג 09.                                   

      

כ"ט תמוז תשע"א - 10631/07/2011



PURE SENSE

Trade Mark No. 228514 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: TEOXANE SA

Address: rue de Lyon, 105, CH - 1203 GENEVE, 
Switzerland

Identification No.: 801106

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

Implantable sterile products for filling wrinkles, fine 
lines, cutaneous depressions and increasing the 
volume of the lips; all included in class 5.

מוצרי השתלה סטריליים למילוי קמטים, קימוטים עדינים, 
שקעים עוריים והגדלת הנפח של השפתיים; 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, 14/10/2009, No. 61401/2009 שוויץ, 14/10/2009, מספר 61401/2009

Class: 5 סוג: 5

כ"ט תמוז תשע"א - 10731/07/2011



TOROS 2010

Trade Mark No. 228531 מספר סימן

Application Date 29/03/2010 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: EUROPEAN TOBACCO SIGARA VE 
TUTUNCULUK SANAYI VE TICARET A.S. 

Address: Nolu Cadde No: 8, Organize Sanayi Bolgesi 2, 
Turkey

Identification No.: 70441

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: 34 סוג: 34

Tobacco; smokers’ articles; matches ; all included in 
class 34

טבק; צרכי מעשנים; גפרורים ; הנכללים כולם בסוג 34           
                  

כ"ט תמוז תשע"א - 10831/07/2011



REXAVORN

Trade Mark No. 228567 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: 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, ובסיבוכים הקשורים אליהם; הנכללים כולם בסוג 
                                                                                 .5

                          

כ"ט תמוז תשע"א - 10931/07/2011



BELLA VANILLA

Trade Mark No. 228592 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: Scandinavian Tobacco Group Eersel B.V.

Address: Nieuwstraat 75, 5521 CB Eersel, Netherlands

Identification No.: 801120

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: 34 סוג: 34

Cigars, cigarillos, pipe tobacco, tobacco products, 
smokers’ articles, lighters for smokers, matches; all 
included in class 34.

סיגרים, סיגרילות, טבק למקטרת, מוצרי טבק, צרכי מעשנים, 
מצתים למעשנים, גפרורים; הנכללים כולם בסוג 34.               

                                          

כ"ט תמוז תשע"א - 11031/07/2011



MOONTRANCE

Trade Mark No. 228599 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: Scandinavian Tobacco Group Eersel B.V.

Address: Nieuwstraat 75, 5521 CB Eersel, Netherlands

Identification No.: 801120

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: 34 סוג: 34

Cigars, cigarillos, pipe tobacco, tobacco products, 
smokers’ articles, lighters for smokers, matches; all 
included in class 34.

סיגרים, סיגרילות, טבק למקטרת, מוצרי טבק, צרכי מעשנים, 
מצתים למעשנים, גפרורים; הנכללים כולם בסוג 34.               

                                          

כ"ט תמוז תשע"א - 11131/07/2011



ALFA TCT

Trade Mark No. 228697 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: FIAT GROUP AUTOMOBILES S.p.A.

Address: Corso Giovanni Agnelli 200, Torino, 10135, Italy

Identification No.: 65665

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

Driving electric and electronic control system; electric 
components for car gears; all included in class 9.

מערכת בקרת נהיגה חשמלית ואלקטרונית; רכיבים חשמליים 
עבור מערכת ההילוכים במכונית; הנכללים כולם בסוג 9.         

      

Goods/Services for which priority is claimed סחורות/שירותים לגביהם נטען דין קדימה
(If only classification code is indicated, Priority is claimed 
for all goods/services included in that class, and specified 
above under the title Goods/Services)

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

Italy, 04/03/2010, No. TO2010C000707 TO2010C000707 איטליה, 04/03/2010, מספר

Class: 9 סוג: 9

כ"ט תמוז תשע"א - 11231/07/2011



ALFA TCT

Trade Mark No. 228698 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: FIAT GROUP AUTOMOBILES S.p.A.

Address: Corso Giovanni Agnelli 200, Torino, 10135, Italy

Identification No.: 65665

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: 12 סוג: 12

Motor-vehicles; in particular gears for motor vehicles; 
all included in class 12.

כלי רכב ממונעים; בפרט מערכות הילוכים עבור כלי רכב 
ממונעים; 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)

Italy, 04/03/2010, No. TO2010C000707 TO2010C000707 איטליה, 04/03/2010, מספר

Class: 12 סוג: 12

כ"ט תמוז תשע"א - 11331/07/2011



Gvia Ha Halomot

גביע החלומות
Trade Mark No. 228708 מספר סימן

Application Date 07/04/2010 תאריך הגשה

 Owners

Name: M Secure Net Corp.

Address: 14225 Ventura Blvd. #204, Sherman Oaks, CA 
91423, U.S.A.

Identification No.: 801129

M Secure Net Corp.

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Eyal Oren, Adv.

Address: 53, Hashalom Rd., Givatayim, 53454, Israel

שם: עו"ד אייל אורן

כתובת : דרך השלום 53 (מגדל הורד, קומה 20), גבעתים, 
53454, ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 9 סוג: 9

Computer software, namely, computer software for 
the provision of entertainment; computer software for 
the provision of on-line entertainment; computer 
software for the provision of on-line entertainment 
related to football through the Internet and/or Internet 
websites; computer software for the provision of 
information related to football and/or football players 
and/or football teams and/or football tournaments 
and/or football leagues; computer software for the 
provision of entertainment related to football; 
computer games; video games; all included in class 
9.

תוכנות מחשב, דהיינו, תוכנות מחשב לאספקת בידור; תוכנות 
מחשב לאספקת בידור מקוון; תוכנות מחשב לאספקת בידור 
מקוון בקשר עם כדורגל באמצעות האינטרנט ו/או אתרי 

אינטרנט; תוכנות מחשב לאספקת מידע בקשר לכדורגל ו/או 
שחקני כדורגל ו/או קבוצות כדורגל ו/או טורנירים של כדורגל 
ו/או ליגות כדורגל; תוכנות מחשב לאספקת בידור בתחום 

הכדורגל ; משחקי מחשב; משחקי וידאו; הנכללים כולם בסוג 9. 
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    

                                                                        

כ"ט תמוז תשע"א - 11431/07/2011



Gvia Ha Halomot

גביע החלומות
Trade Mark No. 228709 מספר סימן

Application Date 07/04/2010 תאריך הגשה

 Owners

Name: M Secure Net Corp.

Address: 14225 Ventura Blvd. #204, Sherman Oaks, CA 
91423, U.S.A.

Identification No.: 801129

M Secure Net Corp.

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Eyal Oren, Adv.

Address: 53, Hashalom Rd., Givatayim, 53454, Israel

שם: עו"ד אייל אורן

כתובת : דרך השלום 53 (מגדל הורד, קומה 20), גבעתים, 
53454, ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 41 סוג: 41

Entertainment; provision of on-line entertainment; 
providing on-line computer games; providing on-line 
entertainment related to football through the Internet 
and/or Internet websites; providing information 
related to football and/or football players and/or 
football teams and/or football tournaments and/or 
football leagues, entertainment related to football; all 
included in class 41.

בידור; אספקה של בידור מקוון; אספקת משחקי מחשב 
מקוונים; אספקת בידור מקוון בקשר עם כדורגל באמצעות 

האינטרנט ו/או אתרי אינטרנט; אספקת מידע בקשר לכדורגל 
ו/או שחקני כדורגל ו/או קבוצות כדורגל ו/או טורנירים של 
כדורגל ו/או ליגות כדורגל; בידור בקשר לכדורגל ; הנכללים 

כולם בסוג 41.                                                                 
                                                                                    
                                                                                  

כ"ט תמוז תשע"א - 11531/07/2011



ZOOT REVIEW

Trade Mark No. 228718 מספר סימן

Application Date 22/03/2010 תאריך הגשה

 Owners

Name: Buchanan Group International No. 1 Pty Ltd

Address: 210 Lorimer Street, Port Melbourne, Victoria, 
3207, Australia

Identification No.: 70918

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Pearl Cohen Zedek Latzer

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

שם: פרל כהן צדק לצר

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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 35 סוג: 35

Advertising and marketing services; information and 
publicity services; advertising services including 
publication of directories and catalogues and 
electronic media advertising; on-line advertising on 
data communications network; publicity of advertising 
material on-line; promotion of websites; providing 
product news and information via a global computer 
network; all included in ciass 35.

שירותי פרסום ושיווק; שירותי מידע ופרסום; שירותי פרסום 
כולל פרסום מדריכים וקטלוגים ופרסום תקשורת אלקטרונית; 
פרסום מקוון על מידע ברשת תקשורת; פרסום חומר פרסומי 

מקוון; קידום אתרים; הספקת חדשות ומידע על מוצרים 
באמצעות רשת מחשב גלובלית; הנכללים בסוג 35.                 
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    

                    

כ"ט תמוז תשע"א - 11631/07/2011



Trade Mark No. 228724 מספר סימן

Application Date 18/03/2010 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: TELECODE Computers Ltd  שם: טלקוד מחשבים בע"מ

Address: 32 Habarzel St, Tel-Aviv, 69710, Israel כתובת : רח' הברזל 32, תל אביב, 69710, ישראל

Identification No.: 510592728מספר זיהוי: 510592728

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Gad Mittelman, Adv

Address: P.o.b. 33111, Tel Aviv, 61330, Israel

שם: גד מיטלמן, עו"ד

כתובת : ת"ד 33111, תל אביב, 61330, ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 9 סוג: 9

Ultrasonic bats repellent and/or removal device; 
electronic pest control for all sorts of sectors 
including private, public and agricultural; all included 
in class 9.

מכשיר אולטרה סוני להרחקת ו/או דחיית עטלפים; מכשיר 
הדברה אלקטרוני לכל סוגי המגזרים לרבות פרטי, ציבורי 

וחקלאי; הכל נכלל בסוג 9.                                                 
                                  

כ"ט תמוז תשע"א - 11731/07/2011



VACUETTE 

Trade Mark No. 228733 מספר סימן

Application Date 18/03/2010 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: Greiner Bio-One GmbH 

Address: Bad Haller Strasse 32, Kremsmunster, 4550, 
Austria

Identification No.: 70920

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: 10 סוג: 10

Blood specimen apparatus; blood testing apparatus; 
needles for medical purposes, in particular for testing 
blood samples; test tube holders, in particular for test 
tubes with an evacuated interior; tubular containers 
for blood; test tubes with an evacuated interior with a 
rubber bung, in particular for containing blood; 
drainage tubes, drainage hoses and cannulas for 
medical and/or clinical purposes; closure caps for 
blood sample containers which can be evacuated, in 
particular for blood test tubes; suction drainage tubes 
with a drainage hose and cannula for medical and 
clinical purposes; medical blood specimen apparatus; 
test tubes, containers, test plates for isolating nucleic 
acids, proteins, oligonucleotides, polynucleotides 
and/or mononucleotides contained in blood in 
particular; components for temporarily inserting in 
test tubes, containers, sample holders for containing 
nucleic acid, DNA and/or RNA; all goods included in 
class 10.

מתקן רפואי לנטילת דוגמיות של דם; מתקן רפואי; מכשירים 
רפואיים; מתקן דגימת דם; מתקן בדיקת דם; מחטים עבור 

מטרות רפואיות, במיוחד עבור בדיקת דוגמיות של דם; מחזיקי 
מבחנות, במיוחד עבור מבחנות עם ריקון פנימי; מיכלים עם 
צינורות פנימיים עבור דם; מבחנות עם ריקון פנימי עם פקק 
גומי, במיוחד עבור הכלת דם; צינורות ניקוז, צינורות ניקוז 

וקנולות רפואיות עבור ו/או מטרות קליניות; פקקי סגירה עבור 
מיכלי דוגמית של דם אשר

ניתנים לריקון, במיוחד עבור מבחנות עם דם; צינורות ניקוז 
ליניקה עם צינורות ניקוז וקנולות עבור מטרות רפואיות 

וקליניות; מתקן רפואי לדגימת דם; מבחנות, מיכלים, לוחיות 
בדיקה עבור בידוד חומצות גרעין, חלבונים, 

פווליגונוקליאוטידים, פולינוקליאודיטים ו/או מונוקליאוטידים 
אשר נמצאים בדם; מרכיבים עבור הכנסה זמנית למבחנות, 
מיכלים, מחזיקי דגימות עבור הכלת חומצות גרעין במיוחד, 

DNA ו/או RNA ; כל הסחורות נכללות 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)

Hong Kong, 13/11/2009 הונג קונג, 13/11/2009

Class: 10 סוג: 10

כ"ט תמוז תשע"א - 11831/07/2011



Trade Mark No. 228738 מספר סימן

Application Date 22/03/2010 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: Reyna Israel LTD. שם: רנייה ישראל בע"מ

Address: 3 Shveil Hazahav, Apt. 50, Ra'anana, Israel כתובת : שביל הזהב 3, דירה 50, רעננה, ישראל

Identification No.: 514345404מספר זיהוי: 514345404

חברה פרטית

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

Services for providing food and drink includeing 
restaurant srvices; all inlcuded in class 43.

אספקת מזון ומשקאות, לרבות שירותי מסעדנות הנכללים בסוג 
43

                                                                     ..

כ"ט תמוז תשע"א - 11931/07/2011



VACUETTE 

Trade Mark No. 228740 מספר סימן

Application Date 18/03/2010 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: Greiner Bio-One GmbH 

Address: Bad Haller Strasse 32, Kremsmunster, 4550, 
Austria

Identification No.: 70920

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: 20 סוג: 20

Packaging containers of plastics or of various 
assembled materials such as wood, cork; separator 
slides of plastics or of various assembled materials 
such as wood, cork, for fitting on packaging 
containers; holders or palettes of plastic or of various 
assembled materials such as wood, cork, in 
particular for packaging containers for separating and 
holding several medical apparatuses or instruments 
in position, in particular pipette tips, test tube holders, 
test tubes, sampling tubes or cannulas; closure caps, 
not of metal, in particular of plastics and/or rubber; 
closure caps (not of metal) for blood sample 
containers which can be evacuated, in particular 
blood specimen tubes; all goods included in class 20

מיכלי אריזה מפלסטיק או אוסף של מגוון חומרים כמו עץ, 
שעם; שקופיות הפרדה מפלסטיק או אוסף של מגוון חומרים 
כמו עץ, שעם, עבור התאמה על גבי מיכלי אריזה; מחזיקים או 
פלטות מפלסטיק או מאוסף של מגוון חומרים כמו עץ, שעם, 
במיוחד עבור מיכלי אריזה עבור חציצה והחזקה של מספר 

מתקנים רפואיים או מכשירים במקום, במיוחד פיפטות, מחזיקי 
מבחנות,מבחנות, מבחנות לדגימה או קנולות; פקקי סגירה, 
שאינם ממתכת, במיוחד מפלסטיק ו/או גומי; פקקי סגירה 
(שאינם ממתכת) עבור מיכלי דוגמית דם שניתנים לריקון, 
במיוחד שפורפרות לדוגמיות דם; כל הסחורות נכללות 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)

Hong Kong, 13/11/2009 הונג קונג, 13/11/2009

Class: 20 סוג: 20

כ"ט תמוז תשע"א - 12031/07/2011



Trade Mark No. 228743 מספר סימן

Application Date 22/03/2010 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: Rav Bariach (08) Industries Ltd. שם: רב בריח (08) תעשיות בע"מ

Address: 31 Ha'ofe St., P.O.B. 3032, Ashkelon, 78780, 
Israel

כתובת : רחוב האופה 31, ת.ד. 3032, אשקלון, 78780, ישראל

Identification No.: 514160530מספר זיהוי: 514160530

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: 6 סוג: 6

Locks made of metal, padlocks, deadbolt locks, 
safety locks and safety doors, hasp locks, safety 
case hasps, safes, cylinders and cylinder shields; 
panic handles, door hydraulic bars, accessories and 
spare parts for these items; keys, key blanks made of 
metal, rosettes for locks and for door handles; door 
hinge adapters; gates, shield walls, doors and 
window shield; all included in class 6.                         
                                    

מנעולים עשויים ממתכת, מנעולי תלי, מנעולי רב בריחיים, 
מנעולי ביטחון ודלתות בטחון, כולם עשויים ממתכת, רתקים, 
מגיני אנקול, כספות; קופות, צילינדרים, מגיני צילינדרים, ידיות 
בהלה, סוגרים הידראולים לדלתות; אביזרים וחלקי חילוף עבור 
הפריטים דלעיל. מפתחות, גלמי מפתחות העשויים ממתכת, 
רוזטות ולוחיות כיסוי מכל סוג; מתאמי סגירת דלתות; שערים; 
מיכלים נגד פיצוץ; קירות מגן נגד פיצוץ, דלתות ומגני חלונות 

העשויים ממתכת; הנכללים כולם בסוג 6.

כ"ט תמוז תשע"א - 12131/07/2011



Trade Mark No. 228748 מספר סימן

Application Date 08/04/2010 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.

The mark is composed of the image of the label on 
the bottle. The shape of the bottle does not constitute 
a part of the mark.

הסימן מורכב מן התווית המופיעה על גבי הבקבוק. דמות 
הבקבוק אינה מהווה חלק מן הסימן.

 Owners

Name: Southern Comfort Properties, Inc.

Address: San Rafael, California, U.S.A.

Identification No.: 46118

(California Corporation)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Dr. Shlomo Cohen & Co.

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

שם: ד"ר שלמה כהן ושות'

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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 33 סוג: 33

Alcoholic beverages; including distilled spirits; all 
included in class 33.

משקאות אלכוהוליים; הכוללים כוהלים מזוקקים; הנכללים כולם 
בסוג 33.                       

כ"ט תמוז תשע"א - 12231/07/2011



Trade Mark No. 228880 מספר סימן

Application Date 25/03/2010 תאריך הגשה

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 5 סוג: 5

Gum for medical purposes; chewing gum for medical 
purposes; medicated chewing gum; medicated sugar 
free chewing gum; medicated oral health gum; 
medicated dental health gum; analgesic gum; 
nicotine gum; gum to assist smoking cessation; 
caffeine gum; gum to treat erectile disfunction; 
nutraceutical gum; vitamin gum; fruit gums and gum 
sweets for medical use; breath fresheners for 
medical use; medicated mints (candies); chewing 
gum for the prevention or treatment of nausea or 
travel sickness; pharmaceuticals for the treatment of 
cardiovascular diseases, diabetes, nicotine addiction, 
pain, cancer, nausea and motion sickness; 
pharmaceutical preparations having diuretic, antacid, 
breath freshening, anti-inflamatory, contraceptive, 
anti-bacterical, decongestant, anaesthetic, anti-
histamine, anti-tussive, hormonal and anti-emetic 
functions; pharmaceuticals containing minerals 
including mineral gum and gum containing minerals; 
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; medicated sun skin and hair care 
products, medicated tanning preparations, medicated 
after sun skin and hair care products; polymer gel 
coatings having a bacteriocidal effect; polymer gel 
coatings having a bacteriostatic effect; polymer gel 
coatings having an anti-viral effect; polymer gel 
coatings having an antiseptic effect; films for medical 
use; all included in class 3.

מסטיק למטרות רפואיות; גומי לעיסה למטרות רפואיות; גומי 
לעיסה תרופתי; גומי לעיסה תרופתי ללא סוכר; מסטיק תרופתי 

לבריאות הפה; מסטיק תרופתי לבריאות השיניים; מסטיק 
משכך כאבים; מסטיק ניקוטין; מסטיק לסיוע בהפסקת עישון; 

מסטיק קפאין; מסטיק לטיפול בבעיות זקפה; מסטיק 
תזונתי-תרופתי; מסטיק ויטמין; מסטיק פירות וממתקי מסטיק 
לשימוש רפואי; מרענני פה לשימוש רפואי; סוכריות מנטה 

תרופתיות (סוכריות); גומי לעיסה למניעת או טיפול בבחילה או 
מחלת נסיעה; תכשירי רוקחות לטיפול במחלות לב וכלי דם, 
סוכרת, התמכרות לניקוטין, כאב, סרטן, בחילה ומחלת 
התנועה; תכשירי רוקחות בעלי פונקציות משתנות, אנטי 

חומציות, מרעננות נשימה, אנטי דלקתיות, למניעת הריון, אנטי 
בקטריאליות, לטיפול בגודש, מאלחשות, אנטי היסטמין, נגד 
שיעול, הורמונאליות ונגד הקאה; תכשירי רוקחות המכילים 
מינראלים כולל גומי לעיסה מינראלי וגומי לעיסה המכיל 

מינראלים; תכשירים סניטרים למטרות רפואיות; חומרי תזונה 
המותאמים לשימוש רפואי, מזון לתינוקות; חומרי חבישה, 

חומרים למילוי שיניים, שעווה דנטלית; חומרי חיטוי; תכשירים 
להשמדת רמשים; קוטלי פטריות, קוטלי עשבים; מוצרים 
רפואיים לטיפוח עור ושיער לאחר חשיפה לשמש, תכשירי 

שיזוף רפואיים, מוצרים רפואיים להגנה מפני השמש ולטיפוח 
השיער; ציפוי ג'ל פולימר עם השפעת קטילת בקטריות; ציפוי 
ג'ל פולימר עם השפעה בקטריוסטטית; ציפוי ג'ל פולימר עם 

אפקט אנטי ויראלי; ציפוי ג'ל פולימר עם השפעת חיטוי; כיסויים 
לשימוש רפואי; 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)

United Kingdom, 29/09/2009, No. 2527493 ממלכה מאוחדת, 29/09/2009, מספר 2527493

Class: 5 סוג: 5

כ"ט תמוז תשע"א - 12331/07/2011



 Owners

Name: Revolymer Limited

Address: Revolymer Technology Centre, Dock Road, 
Mostyn, Holywell, Flintshire, CH8 9HE, United Kingdom

Identification No.: 801099

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"ט תמוז תשע"א - 12431/07/2011



Trade Mark No. 228881 מספר סימן

Application Date 25/03/2010 תאריך הגשה

 Owners

Name: Revolymer Limited

Address: Revolymer Technology Centre, Dock Road, 
Mostyn, Holywell, Flintshire, CH8 9HE, United Kingdom

Identification No.: 801099

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: 3 סוג: 3

Chewing gum for cosmetic purposes; teeth whitening 
gum; breath fresheners, not for medical use; 
bleaching preparations and other substances for 
laundry use; cleaning, polishing, scouring and 
abrasive preparations; soaps; perfumery, essential 
oils, cosmetics, hair lotions, shampoos, conditioners, 
hair products; dentifrices, mouth washes, 
preparations for oral hygiene and care (non- 
medicated); personal care products for the skin, hair 
and body; personal hygiene products; sun skin and 
hair care products, tanning preparations, after sun 
skin and hair care products; non-slip coatings for 
floors; chemical preparations for the treatment of 
upholstery; all included in class 3.

גומי לעיסה למטרות קוסמטיות; מסטיק להלבנת שיניים; 
מרענני פה, לא לשימוש רפואי; תכשירי הלבנה וחומרים אחרים 
המשמשים לכביסה; תכשירי ניקוי, ליטוש, המרקה ושפשוף; 
סבונים; בשמים, שמנים אתריים, קוסמטיקה, תרחיצי שיער, 
שמפו, מרככים, מוצרי שיער; משחות שיניים, מי פה, תכשירים 
להיגיינה וטיפול הפה, (לא רפואיים); מוצרי טיפוח אישיים לעור, 
לשיער ולגוף; מוצרי היגיינה אישיים; מוצרי טיפוח לעור והשיער 

מהשמש, תכשירי שיזוף, מוצרי טיפוח לעור ושיער אחרי 
חשיפה לשמש; ציפויים לא מחליקים לרצפות; תכשירים כימיים 
לטיפול בריפוד; 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)

United Kingdom, 29/09/2009, No. 2527493 ממלכה מאוחדת, 29/09/2009, מספר 2527493

Class: 3 סוג: 3

כ"ט תמוז תשע"א - 12531/07/2011



Trade Mark No. 228885 מספר סימן

Application Date 11/04/2010 תאריך הגשה

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

Registration of this mark shall give no right to the 
exclusive use of the slogan Connecting Barcelona 
with the world and the world with Barcelona  
separately, but in the combination of the mark.

רישום סימן זה לא יתן זכות לשימוש ייחודי בסיסמא 
Connecting Barcelona with the world and the world 

with Barcelona בנפרד, אלא בהרכב הסימן.

 Owners

Name: SPANAIR, S.A.

Address: Plaza Europa, 54-56, 08902 HOSPITALET DE 
LLOBREGAT (Barcelona), Edificio Spanair, Spain

Identification No.: 801139

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: 39 סוג: 39

Transport, namely, air transport, piloting, car and bus 
transport; packageing and storage of goods, namely, 
luggage and pet carriers; travel arrangement, 
namely, providing check-in services, car rental 
services, arranging of tours; all included in class 39.

הובלה, דהיינו, תובלה אוירית, הובלה מוטסת, הובלה 
באמצעות מכונית או אוטובוס; אריזה ואחסנה של סחורות, 
דהיינו, מטען, כבודה ומנשאים לבעלי חיים; ארגון נסיעות, 

דהיינו, אספקת שירותי צ'ק אין, שירותי השכרת מכוניות, ארגון 
טיולים ; הנכללים כולם בסוג 39.                                 

כ"ט תמוז תשע"א - 12631/07/2011



Trade Mark No. 228903 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: Murata Machinery, Ltd., 

Address: 3 Minami Ochiai-cho, Kisshoin, Minami-ku, 
Kyoto-shi, Kyoto, Japan

Identification No.: 801143

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: 12 סוג: 12

Ropeways for cargo or freight handling; unloading 
tipplers [for tilting railway freight cars]; pusher cars for 
mining; puller cars for mining; traction engine; railway 
rolling stock and their parts and fittings; robot-trains; 
unmanned transportation robots being cargo 
handling machines; automobiles and their parts and 
fittings; electric vehicles; remote control vehicles 
[other than toys]; automatic guided vehicles; 
unmanned aerial vehicles (UAVs); robotic transport 
vehicles; lifting cars; luggage trucks; fork lift trucks; 
unmanned forklifts; unmanned forklift trucks 
(automatic fork-lift trucks); unmanned transportation 
robots; aerial conveyors; tracked transportation 
vehicle system in a clean room (including tracked 
transportation vehicles); unmanned transportation 
vehicle system in a clean room (including unmanned 
transportation vehicles); rickshaws; sleighs and sleds 
[vehicles]; wheelbarrows; carts; bicycle trailers 
[riyakah]; all included in class 12.

גשרי חבלים למטען או לטיפול בהובלה; כלי רכבות פריקה 
[להטיית קרונות משא]; מכוניות דחיפה לכריה; מכוניות משיכה 
לכריה; מנוע גרירה; צירי סיבוב רכבת וחלקיהם ואביזריהם; 
רכבות רובוטיות; רובוטי תחבורה בלתי מאויישים המשמשים 

לטיפול במטען; מכוניות וחלקיהן ואביזריהן; כלי רכב 
אלקטרוניים; כלי רכב בשלט רחוק [שאינם צעצועים]; כלי רכב 
בהנחיה אוטומטית; כלי רכב אוירים לא מאוישים (מזל"טים); 
כלי רכב רובוטיים; מכוניות הרמה; משאיות מטען; משאיות 

מלגזה; מלגזות בלתי מאוישות; משאיות מלגזה בלתי מאוישות 
(משאיות מלגזה אוטומטיות]; רובוטים בלתי מאויישים 

לתחבורה; מובילים אווירים; מערכת מעקב לתחבורת כלי רכב 
בחדר נקי (כולל כלי רכב בתחבורה במעקב); מערכת תחבורת 
כלי רכב בלתי מאויישת בחדר נקי (כולל תחבורת כלי רכב בלתי 

מאויישים), ריקשות; מזחלות ומגררות [כלי רכב]; מריצות; 
עגלות; קרונות נגררים של אופניים [רייקה].; הנכללים כולם 

בסוג 12.                                                                         
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    

        

כ"ט תמוז תשע"א - 12731/07/2011



Trade Mark No. 228904 מספר סימן

Application Date 11/04/2010 תאריך הגשה

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 7 סוג: 7

Motors and engines (except for land vehicles); 
machine coupling and transmission components 
(except for land vehicles); agricultural implements 
other than hand-operated; incubators for eggs; 
punching presses [for metalworking]; cutting 
machines [for metalworking]; laser cutting machines; 
lathes [for metalworking]; grinders; deburring tools for 
metal working use (parts of machine); mechanical 
presses [for metalworking]; shearing machines [for 
metalworking]; bending machines [for metalworking]; 
oil hydraulic presses [for metalworking]; textile 
machines and apparatus and their parts and fittings; 
twisting frames; spinning frames; spinning machines; 
air jet spinning frames; take-up machines; draw 
texturing machines; automatic spin winder systems; 
two-for-one twisters for span yarn and filament yarn; 
air-jet texturing machines; automatic winding 
machines; false twisting machines; bobbin carrying 
devices; yarn joining devices; yarn guides; yarn guide 
roller assemblies; yarn feed roller assemblies; yarn 
tensioner assemblies; yarn cutting assemblies; yarn 
splicing members; yarn balloon limiter assemblies; 
tension pulley assemblies; twisting spindle 
assemblies; spindle bearing assemblies; magnet 
case assemblies; snail wire assemblies; drop wire 
assemblies; cradle assemblies; sliver guides; sliver 
guide rollers; flyer assemblies; top roller assemblies; 
feed rollers; bottom rollers; winding rollers; friction 
roller assemblies; nip roller assemblies; false-twisting 
belts; traverse cams; traverse guides; gear 
assemblies for winding machines; hand suction 
assemblies for draw-texturing machines; bobbin 
holder assemblies; apron belts; apron belt tensioner; 
pneumatic twisting members; friction drive 
assemblies; oil damping assemblies; shaft coupling 
assemblies; bearings; pneumatic and hydraulic 
machines and apparatus; pneumatic pumps; 
hydraulic pumps; compressors; pneumatic control 
valves and hydraulic control valves; construction 
machines and apparatus; loading and unloading 
machines and apparatus; handling apparatus for 
loading and unloading; cranes; conveyors; conveying 
apparatus [machines, other than for transportation]; 
cargo handling machines and apparatus; unmanned 
transport and freight transport machines and 
apparatus; unmanned transportation conveyors; 
unmanned forklifts; robots transport automatic and 
load handling apparatus; lifting and conveying 
machinery; high-speed automatic dispatch machines 
(lifting and conveying machinery) ; automatic goods 
picking devices (lifting and conveying machinery) ; 
auto palletizers (lifting and conveying machinery) ; 

מנועים (למעט מנועים לכלי רכב יבשתיים); מצמדים ורכיבי 
תמסורת (למעט לכלי רכב יבשתיים); מכשירים חקלאיים שאינם 
ידניים; חממות לביצים; מכונות ניקוב [לעיבוד מתכת]: מכונות 
חיתוך [לעיבוד מתכת]; מכונות חיתוך לייזר; מחרטות [לעיבוד 
מתכת]; מטחנות; כלי עבודה ידניים המשמשים לעבודות גימור 
והחלקה של חלקי מתכת (חלקים של מכונה); מכבשים מכנים 
[לעיבוד מתכת]; מכונות גיזוז [לעיבוד מתכת]; מכונות כיפוף 
[לעיבוד מתכת]; מכבש שמן הידראולי [לעיבוד מתכת]; מכונות 
ומערכות טקסטיל וחלקיהם ואביזריהם; מסגרות מתפתלות; 
מסגרות מסתובבות; מכונות מסתובבות; מסגרות סילון אוויר; 
מכונות קיצור; מכונות אירוג שרטוט; מערכות המסתובבות 
באופן אוטומטי; מסתובבים שניים-באחד עבור חוטי מרחק 
וחוטי תיל; מכונות אירוג אוויר סילון; מכונות פיתול אוטומטי; 
מכונות סיבוב; התקני נשיאת סלילים; מכונות לחיבור חוטים; 
מדריכי חוטים; אסיפת גלגלת למדריכי חוטים; אסיפת גלגלות 
בהזנת חוטים; אסיפות מפעילי לחץ לחוטים; אסיפות חיתוך 
חוטים; חברי שזירת חוטים; אסיפות מגבילי חוטים מבלון; 

אסיפות גלגלת מתח; אסיפות ציר-סיבוב; אסיפות נושאות ציר; 
אסיפות תיבת מגנט; אסיפות תיל-חלזון; אסיפות הורדת תיל; 
אסיפות עריסה; מדריכי כסף; גלגלות מדריכי כסף; אסיפות 

צניחה; אסיפות גלגלת עליונה; גלגלת הזנה; גלגלות תחתונות; 
גלגלות פיתול; אוסף אסיפות גלגלות חיכוך; אסיפות גלגלת 
צביטה; חגורות סיבובי-כזב; מיסבי חציה; מדריכי חציה; 

אסיפות ציוד למכונות פיתול; אסיפות יניקת יד למכונות שרטוט 
אירוג; אסיפות מחזיקי סלילי חגורות סינור; מפעיל לחץ לחגורת 

סינור; חברי סיבוב פניאומטי; אסיפות כונני חיכוך; אסיפות 
להרטבה בשמן; אסיפות מצמדי פיר; מיסבים; מכונות ומערכות 
פניאומטיות והידראוליות; משאבות פניאומטיות; משאבות 
הידראוליות; מדחסים; שסתומי בקרה פניאומטית ושסתומי 
בקרה הידראולית; מכונות בניה ומערכותיהן; מכונות פריקה 

וטעינה ומערכותיהן; מכשירים לטיפול בפריקה וטעינה; מנופים; 
מעבירים; מכשירי העברה [מכונות, מלבד לתחבורה]; מכונות 

טיפול במטען ומערכותיהן; מכונות תחבורה והובלה לא 
מאוישות ומערכותיהן; מעבירי תחבורה בלתי מאוישים; מלגזות 
בלתי מאוישות; רובוטי תחבורה אוטומטיים ומערכות טיפול 
במשא; מכונות הרמה והזזה; מכונות שיגור במהירות גבוהה 
(מכונות הרמה והזזה); התקני בחירת סחורה אוטומטיים 

(מכונות הרמה והזזה); פלטזיירים אוטומטיים (מכונות להרמה 
והזזה); מכשירי טעינה בעבודה (מכונות הרמה והזזה); 

רובוטים של פלטות (מכניזם); מכשיר מוביל אוטומטי לשימוש 
במפעל; מחסן אוטומטי; ציוד לשימוש אוטומטי של המחסן; 
מערכות אחסון סחורות אוטומטיות; רובוטים תעשייתים; 

מערכות תחבורה בלתי מאוישות; ציוד מגוון; התקנים מכניים 
לשם הפקדה וקבלת פריטים ממחסן בחדר נקי; מכונות ליצירת 
מוך, נייר, או מכונות העובדות על נייר ומערכותיהן; מדפסות או 
מכונות לכריכת ספרים ומערכותיהן; מחרשות וכלים [מלבד 
"כלים המוחזקים ידנית"]; מכונות וכלים לעיבוד; מכונות וכלים 
לקציר; מכונות אריזה או עטיפה ומערכותיהן; מכונות ומערכות 
לייצור מוליכים למחצה; מכונות ומערכות לייצור גומי; מערכות 
חניה מכניות; חגורות למצמד ולתמסורת (למעט לכלי רכב 
שטח); חגורות מצמד ונהיגה (למעט לכלי רכב יבשתיים); 

מכונות להפחתת סבכים; הנכללים כולם בסוג 7.                     
כ"ט תמוז תשע"א - 12831/07/2011



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: Murata Machinery, Ltd., 

Address: 3 Minami Ochiai-cho, Kisshoin, Minami-ku, 
Kyoto-shi, Kyoto, Japan

Identification No.: 801143

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

work loading machines (lifting and conveying 
machinery) ; palletizing robots (mechanism); 
automatic carrier device for factory use; automated 
warehouse; equipment for automation of 
warehouses; automated goods storage systems; 
industrial robots; unmanned transport systems; 
assortment equipment; mechanical devices for 
depositing items in, and retrieving items from 
warehouses in a clean room; pulp making, 
papermaking or paper-working machines and 
apparatus; printing or bookbinding machines and 
apparatus; plowing machines and implements [other 
than "hand-held tools"]; cultivating machines and 
implements; harvesting machines and implements; 
packaging or wrapping machines and apparatus; 
semiconductor manufacturing machines and 
systems; machines and apparatus for manufacturing 
rubber; mechanical parking systems; couplings and 
transmission belts (except for those of land vehicles); 
couplings and driving belts (except for terrestrial 
vehicles); hairiness reducing machines; all included 
in class 7.

                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    

                                          

כ"ט תמוז תשע"א - 12931/07/2011



MURATEC

Trade Mark No. 228905 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: Murata Machinery, Ltd., 

Address: 3 Minami Ochiai-cho, Kisshoin, Minami-ku, 
Kyoto-shi, Kyoto, Japan

Identification No.: 801143

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: 12 סוג: 12

Ropeways for cargo or freight handling; unloading 
tipplers [for tilting railway freight cars]; pusher cars for 
mining; puller cars for mining; traction engine; railway 
rolling stock and their parts and fittings; robot-trains; 
unmanned transportation robots being cargo 
handling machines; automobiles and their parts and 
fittings; electric vehicles; remote control vehicles 
[other than toys]; automatic guided vehicles; 
unmanned aerial vehicles (UAVs); robotic transport 
vehicles; lifting cars; luggage trucks; fork lift trucks; 
unmanned forklifts; unmanned forklift trucks 
(automatic fork-lift trucks); unmanned transportation 
robots; aerial conveyors; tracked transportation 
vehicle system in a clean room (including tracked 
transportation vehicles); unmanned transportation 
vehicle system in a clean room (including unmanned 
transportation vehicles); rickshaws; sleighs and sleds 
[vehicles]; wheelbarrows; carts; bicycle trailers 
[riyakah]; all included in class 12.

גשרי חבלים למטען או לטיפול בהובלה; כלי רכבות פריקה 
[להטיית קרונות משא]; מכוניות דחיפה לכריה; מכוניות משיכה 
לכריה; מנוע גרירה; צירי סיבוב רכבת וחלקיהם ואביזריהם; 
רכבות רובוטיות; רובוטי תחבורה בלתי מאויישים המשמשים 

לטיפול במטען; מכוניות וחלקיהן ואביזריהן; כלי רכב 
אלקטרוניים; כלי רכב בשלט רחוק [שאינם צעצועים]; כלי רכב 
בהנחיה אוטומטית; כלי רכב אוירים לא מאוישים (מזל"טים); 
כלי רכב רובוטיים; מכוניות הרמה; משאיות מטען; משאיות 

מלגזה; מלגזות בלתי מאוישות; משאיות מלגזה בלתי מאוישות 
(משאיות מלגזה אוטומטיות]; רובוטים בלתי מאויישים 

לתחבורה; מובילים אווירים; מערכת מעקב לתחבורת כלי רכב 
בחדר נקי (כולל כלי רכב בתחבורה במעקב); מערכת תחבורת 
כלי רכב בלתי מאויישת בחדר נקי (כולל תחבורת כלי רכב בלתי 

מאויישים), ריקשות; מזחלות ומגררות [כלי רכב]; מריצות; 
עגלות; קרונות נגררים של אופניים [רייקה].; הנכללים כולם 

בסוג 12.                                                                         
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    

        

כ"ט תמוז תשע"א - 13031/07/2011



MURATEC

Trade Mark No. 228906 מספר סימן

Application Date 11/04/2010 תאריך הגשה

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 7 סוג: 7

Motors and engines (except for land vehicles); 
machine coupling and transmission components 
(except for land vehicles); agricultural implements 
other than hand-operated; incubators for eggs; 
punching presses [for metalworking]; cutting 
machines [for metalworking]; laser cutting machines; 
lathes [for metalworking]; grinders; deburring tools for 
metal working use (parts of machine); mechanical 
presses [for metalworking]; shearing machines [for 
metalworking]; bending machines [for metalworking]; 
oil hydraulic presses [for metalworking]; textile 
machines and apparatus and their parts and fittings; 
twisting frames; spinning frames; spinning machines; 
air jet spinning frames; take-up machines; draw 
texturing machines; automatic spin winder systems; 
two-for-one twisters for span yarn and filament yarn; 
air-jet texturing machines; automatic winding 
machines; false twisting machines; bobbin carrying 
devices; yarn joining devices; yarn guides; yarn guide 
roller assemblies; yarn feed roller assemblies; yarn 
tensioner assemblies; yarn cutting assemblies; yarn 
splicing members; yarn balloon limiter assemblies; 
tension pulley assemblies; twisting spindle 
assemblies; spindle bearing assemblies; magnet 
case assemblies; snail wire assemblies; drop wire 
assemblies; cradle assemblies; sliver guides; sliver 
guide rollers; flyer assemblies; top roller assemblies; 
feed rollers; bottom rollers; winding rollers; friction 
roller assemblies; nip roller assemblies; false-twisting 
belts; traverse cams; traverse guides; gear 
assemblies for winding machines; hand suction 
assemblies for draw-texturing machines; bobbin 
holder assemblies; apron belts; apron belt tensioner; 
pneumatic twisting members; friction drive 
assemblies; oil damping assemblies; shaft coupling 
assemblies; bearings; pneumatic and hydraulic 
machines and apparatus; pneumatic pumps; 
hydraulic pumps; compressors; pneumatic control 
valves and hydraulic control valves; construction 
machines and apparatus; loading and unloading 
machines and apparatus; handling apparatus for 
loading and unloading; cranes; conveyors; conveying 
apparatus [machines, other than for transportation]; 
cargo handling machines and apparatus; unmanned 
transport and freight transport machines and 
apparatus; unmanned transportation conveyors; 
unmanned forklifts; robots transport automatic and 
load handling apparatus; lifting and conveying 
machinery; high-speed automatic dispatch machines 
(lifting and conveying machinery) ; automatic goods 
picking devices (lifting and conveying machinery) ; 
auto palletizers (lifting and conveying machinery) ; 
work loading machines (lifting and conveying 
machinery) ; palletizing robots (mechanism); 
automatic carrier device for factory use; automated 

מנועים (למעט מנועים לכלי רכב יבשתיים); מצמדים ורכיבי 
תמסורת (למעט לכלי רכב יבשתיים); מכשירים חקלאיים שאינם 
ידניים; חממות לביצים; מכונות ניקוב [לעיבוד מתכת]: מכונות 
חיתוך [לעיבוד מתכת]; מכונות חיתוך לייזר; מחרטות [לעיבוד 
מתכת]; מטחנות; כלי עבודה ידניים המשמשים לעבודות גימור 
והחלקה של חלקי מתכת (חלקים של מכונה); מכבשים מכנים 
[לעיבוד מתכת]; מכונות גיזוז [לעיבוד מתכת]; מכונות כיפוף 
[לעיבוד מתכת]; מכבש שמן הידראולי [לעיבוד מתכת]; מכונות 
ומערכות טקסטיל וחלקיהם ואביזריהם; מסגרות מתפתלות; 
מסגרות מסתובבות; מכונות מסתובבות; מסגרות סילון אוויר; 
מכונות קיצור; מכונות אירוג שרטוט; מערכות המסתובבות 
באופן אוטומטי; מסתובבים שניים-באחד עבור חוטי מרחק 
וחוטי תיל; מכונות אירוג אוויר סילון; מכונות פיתול אוטומטי; 
מכונות סיבוב; התקני נשיאת סלילים; מכונות לחיבור חוטים; 
מדריכי חוטים; אסיפת גלגלת למדריכי חוטים; אסיפת גלגלות 
בהזנת חוטים; אסיפות מפעילי לחץ לחוטים; אסיפות חיתוך 
חוטים; חברי שזירת חוטים; אסיפות מגבילי חוטים מבלון; 

אסיפות גלגלת מתח; אסיפות ציר-סיבוב; אסיפות נושאות ציר; 
אסיפות תיבת מגנט; אסיפות תיל-חלזון; אסיפות הורדת תיל; 
אסיפות עריסה; מדריכי כסף; גלגלות מדריכי כסף; אסיפות 

צניחה; אסיפות גלגלת עליונה; גלגלת הזנה; גלגלות תחתונות; 
גלגלות פיתול; אוסף אסיפות גלגלות חיכוך; אסיפות גלגלת 
צביטה; חגורות סיבובי-כזב; מיסבי חציה; מדריכי חציה; 

אסיפות ציוד למכונות פיתול; אסיפות יניקת יד למכונות שרטוט 
אירוג; אסיפות מחזיקי סלילי חגורות סינור; מפעיל לחץ לחגורת 

סינור; חברי סיבוב פניאומטי; אסיפות כונני חיכוך; אסיפות 
להרטבה בשמן; אסיפות מצמדי פיר; מיסבים; מכונות ומערכות 
פניאומטיות והידראוליות; משאבות פניאומטיות; משאבות 
הידראוליות; מדחסים; שסתומי בקרה פניאומטית ושסתומי 
בקרה הידראולית; מכונות בניה ומערכותיהן; מכונות פריקה 

וטעינה ומערכותיהן; מכשירים לטיפול בפריקה וטעינה; מנופים; 
מעבירים; מכשירי העברה [מכונות, מלבד לתחבורה]; מכונות 

טיפול במטען ומערכותיהן; מכונות תחבורה והובלה לא 
מאוישות ומערכותיהן; מעבירי תחבורה בלתי מאוישים; מלגזות 
בלתי מאוישות; רובוטי תחבורה אוטומטיים ומערכות טיפול 
במשא; מכונות הרמה והזזה; מכונות שיגור במהירות גבוהה 
(מכונות הרמה והזזה); התקני בחירת סחורה אוטומטיים 

(מכונות הרמה והזזה); פלטזיירים אוטומטיים (מכונות להרמה 
והזזה); מכשירי טעינה בעבודה (מכונות הרמה והזזה); 

רובוטים של פלטות (מכניזם); מכשיר מוביל אוטומטי לשימוש 
במפעל; מחסן אוטומטי; ציוד לשימוש אוטומטי של המחסן; 
מערכות אחסון סחורות אוטומטיות; רובוטים תעשייתים; 

מערכות תחבורה בלתי מאוישות; ציוד מגוון; התקנים מכניים 
לשם הפקדה וקבלת פריטים ממחסן בחדר נקי; מכונות ליצירת 
מוך, נייר, או מכונות העובדות על נייר ומערכותיהן; מדפסות או 
מכונות לכריכת ספרים ומערכותיהן; מחרשות וכלים [מלבד 
"כלים המוחזקים ידנית"]; מכונות וכלים לעיבוד; מכונות וכלים 
לקציר; מכונות אריזה או עטיפה ומערכותיהן; מכונות ומערכות 
לייצור מוליכים למחצה; מכונות ומערכות לייצור גומי; מערכות 
חניה מכניות; חגורות למצמד ולתמסורת (למעט לכלי רכב 
שטח); חגורות מצמד ונהיגה (למעט לכלי רכב יבשתיים); 

מכונות להפחתת סבכים; הנכללים כולם בסוג 7.                     
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    

כ"ט תמוז תשע"א - 13131/07/2011



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: Murata Machinery, Ltd., 

Address: 3 Minami Ochiai-cho, Kisshoin, Minami-ku, 
Kyoto-shi, Kyoto, Japan

Identification No.: 801143

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

warehouse; equipment for automation of 
warehouses; automated goods storage systems; 
industrial robots; unmanned transport systems; 
assortment equipment; mechanical devices for 
depositing items in, and retrieving items from 
warehouses in a clean room; pulp making, 
papermaking or paper-working machines and 
apparatus; printing or bookbinding machines and 
apparatus; plowing machines and implements [other 
than "hand-held tools"]; cultivating machines and 
implements; harvesting machines and implements; 
packaging or wrapping machines and apparatus; 
semiconductor manufacturing machines and 
systems; machines and apparatus for manufacturing 
rubber; mechanical parking systems; couplings and 
transmission belts (except for those of land vehicles); 
couplings and driving belts (except for terrestrial 
vehicles); hairiness reducing machines; all included 
in class 7.

                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    

                                          

כ"ט תמוז תשע"א - 13231/07/2011



HIMALAYAN CROWN

Trade Mark No. 228921 מספר סימן

Application Date 12/04/2010 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: Bush Foods Overseas Private Limited

Address: 704, Surya Kiran Building,, 19, Kasturba Gandhi 
Marg, New Delhi, 1100 01, India

Identification No.: 800787

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: 30 סוג: 30

Rice; included in class 30. אורז; הנכלל בסוג 30.               

כ"ט תמוז תשע"א - 13331/07/2011



EAT WHAT COUNTS

Trade Mark No. 228960 מספר סימן

Application Date 12/04/2010 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: Ipex Business Consulting Ltd. שם: איפקס ייעוץ עסקי בע"מ

Address: 22 Rabin Street Apartment 55, Kiryat-Ono, 
55510, Israel

כתובת : רחוב רבין 22 דירה 55, קרית אונו, 55510, ישראל

Identification No.: 513188847מספר זיהוי: 513188847

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: 29 סוג: 29

Prepared food kits composed of soups, cheese, 
meat, poultry, fish, and/or vegetables; fruit and 
vegetable salads; all included in class 29.

ערכות מזון מוכנות המורכבות ממרקים, גבינה, בשר, עוף, 
דגים, ו/או ירקות; סלטי פירות וירקות; הנכללים כולם בסוג 29.  

                                                         

כ"ט תמוז תשע"א - 13431/07/2011



UMI

Trade Mark No. 228977 מספר סימן

Application Date 13/04/2010 תאריך הגשה

 Owners

Name: Cisco Technology, Inc.

Address: 170 W. Tasman Dr., San Jose, California, 
95134, U.S.A.

Identification No.: 800494

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: 42 סוג: 42

Technical support services in connection with 
computer hardware and software for use in 
interconnecting, managing and operating local and 
wide area networks, namely, computer network 
design, computer consultation services, updateing of 
computer software, computer systems analysis, 
cable television systems, and engineering services; 
computer support services; all included in class 42.

שירותי תמיכה טכנית בקשר לחמרה ותכנת מחשב לשימוש 
בחיבור, ניהול והפעלה של רשתות מקומיות ואזוריות, בעיקר, 
עיצוב רשתות מחשב, שירותי ייעוץ למחשבים, עדכון תכנת 
מחשב, אנליזת מערכות מחשב, מערכות טלוויזיה בכבלים, 

ושירותי הנדסה; שירותי תמיכה למחשבים; 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., 21/12/2009, No. 77/898,370 ארה"ב, 21/12/2009, מספר 77/898,370

Class: 42 סוג: 42

כ"ט תמוז תשע"א - 13531/07/2011



UMI

Trade Mark No. 228978 מספר סימן

Application Date 13/04/2010 תאריך הגשה

 Owners

Name: Cisco Technology, Inc.

Address: 170 W. Tasman Dr., San Jose, California, 
95134, U.S.A.

Identification No.: 800494

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: 38 סוג: 38

Telecommunication services; video and audio 
conferencing services; Internet portal services; 
provision of user access to the internet; all included 
in class 38.

שירותי תקשורת; שירותי ועידת וידאו ושיחת ועידה; שירותי 
שער לאינטרנט; אספקת גישת משתמשים לאינטרנט; הכל כלול 
בסוג 38.                                                                         

                    

Goods/Services for which priority is claimed סחורות/שירותים לגביהם נטען דין קדימה
(If only classification code is indicated, Priority is claimed 
for all goods/services included in that class, and specified 
above under the title Goods/Services)

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

U.S.A., 21/12/2009, No. 77/898,370 ארה"ב, 21/12/2009, מספר 77/898,370

Class: 38 סוג: 38

כ"ט תמוז תשע"א - 13631/07/2011



CISCO UMI

Trade Mark No. 228979 מספר סימן

Application Date 13/04/2010 תאריך הגשה

 Owners

Name: Cisco Technology, Inc.

Address: 170 W. Tasman Dr., San Jose, California, 
95134, U.S.A.

Identification No.: 800494

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: 42 סוג: 42

Technical support services in connection with 
computer hardware and software for use in 
interconnecting, managing and operating local and 
wide area networks, namely, computer network 
design, computer consultation services, updateing of 
computer software, computer systems analysis, 
cable television systems, and engineering services; 
computer support services; all included in class 42.

שירותי תמיכה טכנית בקשר לחמרה ותכנת מחשב לשימוש 
בחיבור, ניהול והפעלה של רשתות מקומיות ואזוריות, בעיקר, 
עיצוב רשתות מחשב, שירותי ייעוץ למחשבים, עדכון תכנת 
מחשב, אנליזת מערכות מחשב, מערכות טלוויזיה בכבלים, 

ושירותי הנדסה; שירותי תמיכה למחשבים; 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., 25/03/2010, No. 77/969,002 ארה"ב, 25/03/2010, מספר 77/969,002

Class: 42 סוג: 42

כ"ט תמוז תשע"א - 13731/07/2011



CISCO UMI

Trade Mark No. 228982 מספר סימן

Application Date 13/04/2010 תאריך הגשה

 Owners

Name: Cisco Technology, Inc.

Address: 170 W. Tasman Dr., San Jose, California, 
95134, U.S.A.

Identification No.: 800494

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: 38 סוג: 38

Telecommunication services; video and audio 
conferencing services; Internet portal services; 
provision of user access to the internet; all included 
in class 38.

שירותי תקשורת; שירותי ועידת וידאו ושיחת ועידה; שירותי 
שער לאינטרנט; אספקת גישת משתמשים לאינטרנט; הכל כלול 
בסוג 38.                                                                         

                    

Goods/Services for which priority is claimed סחורות/שירותים לגביהם נטען דין קדימה
(If only classification code is indicated, Priority is claimed 
for all goods/services included in that class, and specified 
above under the title Goods/Services)

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

U.S.A., 25/03/2010, No. 77/969,002 ארה"ב, 25/03/2010, מספר 77/969,002

Class: 38 סוג: 38

כ"ט תמוז תשע"א - 13831/07/2011



Trade Mark No. 228996 מספר סימן

Application Date 07/04/2010 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: Arieh Aroussi שם: אריה ערוסי

Address: 6 Hamelakha St., Rosh Hayin, Israel כתובת : רח' המלאכה 6, ראש העין, ישראל

Identification No.: 27828763מספר זיהוי: 27828763

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 43 סוג: 43

Restaurant and catering services; all included in 
class 43.

שרותי מסעדה וקייטרינג; הנכללים בסוג 43.                         
                

כ"ט תמוז תשע"א - 13931/07/2011



FIVE STAR LIP PROTECTION

Trade Mark No. 229020 מספר סימן

Application Date 15/04/2010 תאריך הגשה

Based on foreign registration מבוסס על רישום בחו"ל

U.S.A. No. 3929685 ארה"ב מספר: 3929685

Dated 08/03/2011 (Section 16) מיום 08/03/2011 (סעיף 16) 

 Owners

Name: Blistex Inc.

Address: 1800 Swift Drive, Oak Brook, Illinois, 60523, 
U.S.A.

Identification No.: 800547

Incorporated in the State of Illinois

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Sanford T. Colb & Co.

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

שם: סנפורד ט. קולב ושות'

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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 5 סוג: 5

Medicated lip care preparations, medicated topical 
creams, lotions, gels, balms, and ointments for 
human use for lip dryness, cold sores, and for lip 
care; all included in class 5.

תכשירים תרופתיים לטיפול בשפתיים, קרמים מקומיים, 
תרחיצים, ג'לים, תרופות מרגיעות, ומשחות, כולם תרופתיים, 
לשימוש בני אדם, לשפתיים יבשות, פצעי קור וטיפול בשפתיים; 

הכל כלול בסוג 5.           

כ"ט תמוז תשע"א - 14031/07/2011



Trade Mark No. 229061 מספר סימן

Application Date 18/04/2010 תאריך הגשה

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 34 סוג: 34

Tobacco, whether manufactured or unmanufactured; 
smoking tobacco, pipe tobacco, hand rolling tobacco, 
chewing tobacco, snus tobacco; cigarettes, cigars, 
cigarillos; substances for smoking sold separately or 
blended with tobacco, none being for medicinal or 
curative purposes; snuff, smokers' articles included in 
class 34; cigarette papers, cigarette tubes and 
matches; all included in class 34.

טבק, בין מעובד ובין שאינו מעובד; טבק עישון, טבק מקטרת, 
טבק לגלגול ביד, טבק לעיסה, אבקת טבק לחה; סיגריות, 

סיגרים, סיגריות קטנות; חומרים עבור עישון הנמכרים בנפרד 
או בתערובת עם טבק, שאינם למטרות רפואיות או למטרות 
ריפוי; חומרי הרחה, פריטי עישון הכלולים בסוג 34; ניירות 

סיגריות, שפורפרות סיגריות וגפרורים; כולם כלולים בסוג 34.   
                                                                                    

                                                              

כ"ט תמוז תשע"א - 14131/07/2011



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 three dimentional cigarette package does not 
constitute a part of the trademark

דמות קופסת הסיגריות אינה מהווה חלק מסימן המסחר.

 Owners

Name: GALLAHER LIMITED

Address: Members Hill, Brooklands Road, Weybridge, 
Surrey, United Kingdom

Identification No.: 7345

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"ט תמוז תשע"א - 14231/07/2011



Trade Mark No. 229062 מספר סימן

Application Date 18/04/2010 תאריך הגשה

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 34 סוג: 34

Tobacco, whether manufactured or unmanufactured; 
smoking tobacco, pipe tobacco, hand rolling tobacco, 
chewing tobacco, snus tobacco; cigarettes, cigars, 
cigarillos; substances for smoking sold separately or 
blended with tobacco, none being for medicinal or 
curative purposes; snuff, smokers' articles included in 
class 34; cigarette papers, cigarette tubes and 
matches; all included in class 34.

טבק, בין מעובד ובין שאינו מעובד; טבק עישון, טבק מקטרת, 
טבק לגלגול ביד,טבק לעיסה, אבקת טבק לחה; סיגריות, 

סיגרים, סיגריות קטנות; חומרים עבור עישון הנמכרים בנפרד 
או בתערובת עם טבק, שאינם למטרות רפואיות או למטרות 
ריפוי; חומרי הרחה, פריטי עישון הכלולים בסוג 34; ניירות 

סיגריות, שפורפרות סיגריות וגפרורים; כולם כלולים בסוג 34.   
                                                                                    

                                                                

כ"ט תמוז תשע"א - 14331/07/2011



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 three dimentional cigarette package does not 
constitute a part of the trademark..

דמות קופסת הסיגריות אינה מהווה חלק מסימן המסחר

 Owners

Name: GALLAHER LIMITED

Address: Members Hill, Brooklands Road, Weybridge, 
Surrey, United Kingdom

Identification No.: 7345

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"ט תמוז תשע"א - 14431/07/2011



Trade Mark No. 229090 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: MM Meyer Markenverwaltung & Co

Address: Bremgarten, Switzerland

Identification No.: 69801

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Reinhold Cohn and Partners

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

שם: ריינהולד כהן ושותפיו

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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 9 סוג: 9

MP3-players; netbooks; e-books; electric irons; 
electric hair-curlers; electric coffee machines; electric 
buzzers; radio clocks; telephone sets; mobile 
phones; SIM-cards for mobile phones; battery 
chargers; video-phone equipment; telephone 
exchangers; inter-phones; transceivers; television 
receivers (TV sets); radio receivers with clocks; car 
radios; other radio receivers; radio transmitters; 
facsimile machines and their parts and accessories; 
tape recorders; tuners; record players; sound 
recording machines and apparatus; digital audio 
players; digital audio discs; optical disc players and 
drives; DVD players; DVD recorders; DVD drives; 
video cameras; audio amplifiers; microphones; 
headphones; equalizers; antennas; computers; 
laptops; printers for use with computers and laptops; 
printers for digital cameras; computer servers; 
downloadable data and publications; all included in 
class 9.

נגני MP3; נטבוקים; ספרים אלקטרוניים; מגהצים חשמליים; 
מסלסלי שיער חשמליים;  מכונות קפה חשמליות; זמזמים 

חשמליים; שעוני רדיו; סטים של טלפון; טלפונים ניידים; כרטיסי 
SIM לטלפונים ניידים; מטעני סוללות; ציוד וידאו-טלפון; חלפני 
טלפון; טלפונים פנימיים; משדרים-מקלטים; מקלטי טלוויזיה 
(סטים של טלוויזיה); מקלטי רדיו עם שעונים; רדיו לרכב; 

מקלטי רדיו אחרים; משדרי רדיו; מכונות פקסימיליה וחלקיהן 
ואביזריהן; רשמקולים; טיונרים; פטיפונים; מכונות ומכשירים 
להקלטת קול; נגנים דיגיטאליים ואודיו; דיסקים דיגיטאליים 

 ;DVD רשמקולי ;DVD ואודיו; נגנים וכונני דיסק אופטיים; נגני
כונני DVD; מצלמות וידאו; מגברי אודיו; מיקרופונים; אוזניות; 
אקוולייזרים; אנטנות; מחשבים; מחשבים ניידים; מדפסות 
לשימוש עם מחשבים ומחשבים ניידים; מדפסות למצלמות 
דיגיטאליות; שרתי מחשבים; נתונים ופרסומים הניתנים 

להורדה; הנכללים כולם בסוג 9.                                           
                                                                                    
                                                                                    

              

כ"ט תמוז תשע"א - 14531/07/2011



Trade Mark No. 229106 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: MM Meyer Markenverwaltung & Co

Address: Bremgarten, Switzerland

Identification No.: 69801

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Reinhold Cohn and Partners

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

שם: ריינהולד כהן ושותפיו

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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 38 סוג: 38

Telecommunication, namely, mobile and fixed 
telecommunication, and satellite, cellular, and radio 
communication services; transmission, delivery and 
reception of sound, data and images; provision of 
Internet access services; telecommunications 
services for location and tracking of persons and 
objects; messaging services, namely, sending, 
receiving and forwarding messages in the form of 
text, audio, graphic images or video or a combination 
of these formats; unified messaging services; 
voicemail services; video conferencing services; 
video telephone services; providing 
telecommunications connections to computer 
databases, the Internet or other electronic networks; 
providing access to digital audio, video and data 
websites from a database, the Internet, or other 
electronic network; providing and leasing access time 
to computer databases, computer bulletin boards, 
computer networks and interactive computer 
communications networks; all included in class 38.

תקשורת רחק, דהיינו, תקשורת רחק ניידת וקבועה, ושירותי 
תקשורת לווין, טלפון סלולארי, ורדיו; שדור, העברה וקבלה של 
קול, נתונים ודמויות; אספקת שירותי גישה לאינטרנט; שירותי 
תקשורת רחק לאיתור ומעקב של אנשים ואובייקטים; שירותי 
שליחת הודעות, דהיינו, שליחה, קבלה והעברה של הודעות 
בצורת טקסט, אודיו, דמויות גרפיות או וידאו או צירוף של 

פורמטים אלה; שירותי שליחת הודעות אחידים; שירותי מענה 
קולי; שירותי ניהול ועידת וידאו; שירותי וידאו טלפון; אספקת 
חיבורי תקשורות רחק לבסיסי נתונים של מחשבים, האינטרנט 
או רשתות תקשורת אלקטרוניות אחרות; אספקת גישה לאתרי 

אינטרנט אודיו דיגיטאליים, וידאו ונתונים מבסיס נתונים, 
האינטרנט, או רשת אלקטרונית אחרת; אספקה והשכרת של 

זמן גישה לבסיסי נתונים של מחשבים, לוחות מודעות 
ממוחשבות, רשתות מחשב ורשתות תקשורות מחשב 

אינטראקטיביות; הנכללים כולם בסוג 38.                             
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    

                                      

כ"ט תמוז תשע"א - 14631/07/2011



MAESTRO DB

Trade Mark No. 229121 מספר סימן

Application Date 08/04/2010 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: Magal Security Systems Ltd. שם: מגל מערכות בטחון בע"מ

Address: P.O.B. 70, Industrial Zone, Yahud, Israel כתובת : ת.ד. 70, איזור תעשיה, יהוד, ישראל

Identification No.: 520038928מספר זיהוי: 520038928

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

Software for hybrid video analysis and management 
platform for IP and analog inputs, network video and 
audio recorder (NVR), capturing, storing, streaming, 
playback, switching matrix, VMD and IVA (Video 
Motion Detection/Intelligent Video Analytics), alarm 
and control center, outdoor security applications; 
included in class 9.

תוכנות מחשב עבור אבחון וידאו היברידי ומצע ניהולי עבור 
 ,(NVR) ואנלוגיות, מקליט אודיו ווידאו רשתי IP תשומות

 IVA-ו VMD לכידה, אחסון, זרימה, השמעה, מטריצת מיתוג
(איתור תנועת וידאו/אנליטות וידאו חכם), מרכז אזעקה ובקרה, 
יישומי בטיחות מחוץ לבית; הכלולות בסוג 9.                         
                                                                                    

                                      

כ"ט תמוז תשע"א - 14731/07/2011



EVENLY RADIANT

Trade Mark No. 229162 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: Unilever PLC

Address: Port Sunlight, Wirral, Merseyside, United 
Kingdom

Identification No.: 139

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Dr. Shlomo Cohen & Co.

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

שם: ד"ר שלמה כהן ושות'

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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 3 סוג: 3

Soaps; detergents; bleaching preparations, cleaning 
preparations; perfumery, toilet water, Soaps; 
detergents; bleaching preparations, cleaning 
preparations; perfumery, toilet water, aftershave, 
cologne; essential oils; deodorants and 
antiperspirants; preparations for the care of the scalp 
and hair; shampoos and conditioners; hair 
colourants; hair styling products; toothpaste; 
mouthwash, not for medical use; preparations for the 
care of the mouth and teeth; non-medicated toilet 
preparations; bath and shower preparations; skin 
care preparations; oils, creams and lotions for the 
skin; shaving preparations; pre-shave and aftershave 
preparations; depilatory preparations; sun-tanning 
and sun protection preparations; cosmetics; make-up 
and make-up removing preparations; petroleum jelly; 
lip care preparations; talcum powder; cotton wool, 
cotton sticks; cosmetic pads, tissues or wipes; pre-
moistened or impregnated cleansing pads, tissues or 
wipes; beauty masks, facial packs; all included in 
class 3.

סבונים; חומרי ניקוי; תכשירי הלבנה, תכשירי ניקוי; תמרוקים, 
מי טואלט, אפטר-שייב, מי  קולון; תמציות שמנים; דיאודורנטים 
ומונעי הזעה; תכשירים לטיפול בקרקפת ובשיער; חומרי חפיפה 
ומייצבי שיער; צבעים לשיער; מוצרים לעיצוב שיער; משחת 
שיניים; מי פה, שלא לשימוש רפואי; תכשירים לטיפוח הפה 
והשיניים; תכשירי טואלט שאינם תרופתיים; תכשירים לאמבט 
ולמקלחת; תכשירים לטיפוח העור; שמנים, משחות ותחליבים 
לעור; תכשירים לגילוח; תכשירים לשימוש לפני הגילוח ולאחריו; 
תכשירים להסרת שיער; תכשירים לשיזוף ולהגנה מפני השמש; 
קוסמטיקה; תכשירים לאיפור ולהסרתו; ג'ל שומני; תכשירים 

לטיפול בשפתיים; אבקת טלק; צמר גפן, מקלוני צמר גפן; פדים 
קוסמטיים, ממחטות נייר או מגבונים; פדים קוסמטיים, ממחטות 
נייר או מגבונים שלוחלחו או הוספגו מראש; מסכות יופי, ערכות 
לטיפוח הפנים; הנכללים כולם בסוג 3.                                 
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    

                                                              

כ"ט תמוז תשע"א - 14831/07/2011



LIBERTE TOUJOURS 

Trade Mark No. 229170 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: SOCIETE NATIONALE D'EXPLOITATION 
INDUSTRIELLE DES TABACS ET ALLUMETTES 
(SEITA)

Address: Paris, France

Identification No.: 18887

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: 34 סוג: 34

Tobacco, whether manufactured or unmanufactured; 
tobacco products; cigarettes; cigars; tobacco 
substitutes, none being for medicinal or curative 
purposes; matches and smokers' articles; all included 
in class 34

טבק מעובד או גולמי; מוצרי טבק; סיגריות; סיגרים; תחליפי 
טבק, כולם שלא למטרות רפואיות או מטרות מרפא; גפרורים 
וצרכי מעשנים; הנכללים כולם בסוג 34                                 
                                                                                    

                      

כ"ט תמוז תשע"א - 14931/07/2011



FERROSAN MEDICAL DEVICES

Trade Mark No. 229229 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: Ferrosan Medical Devices A/S

Address: Sydmarken 5, DK-2860 Soborg, Denmark

Identification No.: 801177

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

Surgical dressings, including surgical cloth (tissues), 
bandages, gauze and compresses; vulnerary 
absorbable gelatine sponges, tampons, powder, 
paste and liquid with haemostatic effect for human 
and veterinary use, including for surgical and dental 
purposes; biological adhesive for surgical and clinical 
use; biological tissue composite for use in the repair 
of defective soft tissue in humans; bio-absorbable 
haemostats; pharmaceutical preparations for use as 
a topical haemostat to control surgical bleeding, for 
the treatment of bleeding complications, trauma and 
burn injuries, and to make alterations and 
enhancements in tissue repair; all included in class 5,

חבישות כירורגיות, כולל מטליות כירורגיות (מגבונים), 
תחבושות, גאזה ורטיות; ספוגיות ג'לטין סופג לריפוי פצעים, 
טמפונים, אבקה, משחה ונוזל עם אפקט עוצר דימום לשימוש 
אנושי ווטרינרי, כולל למטרות כירורגיות ודנטליות; דבק ביולוגי 
לשימוש כירורגי וקליני; תרכובת רקמה ביולוגית לשימוש בתיקון 
רקמה רכה פגומה באנשים; עוצרי דימום נספגים ביולוגית; 

תכשירים רוקחיים המשמשים כעוצרי דימום מקומיים לשליטה 
בדימום כירורגי, לטיפול בסיבוכי דימום, בפציעות טראומה 
וכוויות, וכן לביצוע שינויים ושיפורים בתיקון רקמות; הנכללים 
כולם בסוג 5.                                                                   
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    

    

כ"ט תמוז תשע"א - 15031/07/2011



FERROSAN MEDICAL DEVICES

Trade Mark No. 229230 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: Ferrosan Medical Devices A/S

Address: Sydmarken 5, DK-2860 Soborg, Denmark

Identification No.: 801177

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

Surgical sponges and tampons; compresses for 
surgery; absorbable surgical sponges and 
haemostats for human and veterinary use; surgical 
implants (artificial materials) with haemostatic effect; 
haemostats; all included in class 10.

ספוגיות כירורגיות וטמפונים כירורגיים; רטיות לניתוח; ספוגיות 
כירורגיות ספיגות ועוצרי דימום לשימוש אנושי ווטרינרי; שתלים 
כירורגיים (חומרים מלאכותיים) עם אפקט עוצר דימום; עוצרי 
דימום; הנכללים כולם בסוג 10.                                           

              

כ"ט תמוז תשע"א - 15131/07/2011



Tipipedia 

טיפיפדיה 
Trade Mark No. 229236 מספר סימן

Application Date 13/04/2010 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: Nir Rubinfeld שם: ניר רובינפלד

Address: 29 Soham Street, Kfar Yona, 40300, Israel כתובת : רחוב שוהם 29, כפר יונה, 40300, ישראל

Identification No.: 025203548מספר זיהוי: 025203548

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: 35 סוג: 35

Management and providing of information, tips, 
advice and guidance on sales and marketing, 
consumption, management of family economics, 
economic effieiciency of private sector and 
businesses; all included in clas 35.

ניהול ואספקת שירותי מידע, טיפים, ייעוץ והכוונה בנושאי שיווק 
ומכירות, צרכנות נבונה, ניהול כלכלת המשפחה, התייעלות 

כלכלית לעסקים ולמגזר הפרטי; הנכללים כולם בסוג 35.         
                                                                                    

                  

כ"ט תמוז תשע"א - 15231/07/2011



Trade Mark No. 229241 מספר סימן

Application Date 13/04/2010 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: MOR-YAM MARKETING LTD שם: מור-ים מרקטינג בע"מ

Address: Zora, 99803, Doar Na Shimshon, Israel כתובת : צרעה, 99803, ד.נ. שמשון, ישראל

Identification No.: 512348004מספר זיהוי: 512348004

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 32 סוג: 32

Energy drink; included in class 32. משקה אנרגיה; הנכלליים כולם בסוג 32.

כ"ט תמוז תשע"א - 15331/07/2011



Trade Mark No. 229243 מספר סימן

Application Date 13/04/2010 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: MOR-YAM MARKETING LTD שם: מור-ים מרקטינג בע"מ

Address: צרעה, 99803, ד.נ. שמשון, ישראל כתובת : צרעה, 99803, ד.נ. שמשון, ישראל

Identification No.: 512348004מספר זיהוי: 512348004

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 29 סוג: 29

Natural sweetener. ממתיק טבעי.               

כ"ט תמוז תשע"א - 15431/07/2011



STEDRALIF

Trade Mark No. 229290 מספר סימן

Application Date 15/04/2010 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: 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 human use; included 
in class 5.

תכשירי רוקחות לשימוש בבני אדם; הנכללים 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, 12/11/2009, No. 62660/2009 שוויץ, 12/11/2009, מספר 62660/2009

Class: 5 סוג: 5

כ"ט תמוז תשע"א - 15531/07/2011



FREPENSO

Trade Mark No. 229292 מספר סימן

Application Date 15/04/2010 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: 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 human use; included 
om c;ass 5.

תכשירי רוקחות לשימוש בבני אדם; הנכללים 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, 12/11/2009, No. 62660/2009 שוויץ, 12/11/2009, מספר 62660/2009

Class: 5 סוג: 5

כ"ט תמוז תשע"א - 15631/07/2011



Trade Mark No. 229299 מספר סימן

Application Date 18/04/2010 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"ט תמוז תשע"א - 15731/07/2011



כ"ט תמוז תשע"א - 15831/07/2011



 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"ט תמוז תשע"א - 15931/07/2011



Trade Mark No. 229300 מספר סימן

Application Date 18/04/2010 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 והתקני משחקי וידאו שאינם כלולים בסוגים 
אחרים; התקני מניה עבור משחקים; מטבעות עבור משחקים; 
שבבי רולטה; כרטיסי משחק; כולם כלולים 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"ט תמוז תשע"א - 16031/07/2011



כ"ט תמוז תשע"א - 16131/07/2011



Trade Mark No. 229302 מספר סימן

Application Date 18/04/2010 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 of commercial 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 מסחריים, 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"ט תמוז תשע"א - 16231/07/2011



כ"ט תמוז תשע"א - 16331/07/2011



Trade Mark No. 229303 מספר סימן

Application Date 18/04/2010 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: 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; 
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 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"ט תמוז תשע"א - 16431/07/2011



כ"ט תמוז תשע"א - 16531/07/2011



Trade Mark No. 229304 מספר סימן

Application Date 18/04/2010 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; paroviding access to databases with 
electronic publications and with sporting and gaming 
information online that is downloadable from 
databases or the internet; telecommunications; 
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 access to databases with 
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; אחריות 
משחק, נופש ובידור, באינטרנט או ברשתות מחשב, אספקת 
גישה לבסיסי נתונים בעלי פרסומים אלקטרוניים ובעלי בעלי 
מידע ספורט ומשחקים בזמן אמיתי, הניתן להורדה ממאגרי 
נתונים או מהאינטרנט; טלקומוניקציות; 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; 

הספקת גישה לבסיסי נתונים בעלי 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)

European Community Trade Mark, 03/11/2009 איחוד האירופי לסימני מסחר, 03/11/2009

Class: 38 סוג: 38

כ"ט תמוז תשע"א - 16631/07/2011



כ"ט תמוז תשע"א - 16731/07/2011



 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"ט תמוז תשע"א - 16831/07/2011



Trade Mark No. 229305 מספר סימן

Application Date 18/04/2010 תאריך הגשה

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 41 סוג: 41

Publication of texts (other than publicity texts), 
namely compilation of sport, competition and games 
instructions, educational materials and user 
instructions; education; providing of training; 
entertainment; 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; 
information, consultancy and assistance with regard 
to the aforesaid services, included in class 41; 
publication of sporting and other statistics, including 
odds; all included in class 41.

פרסום של טקסטים (שאינם טקסטים פרסומיים), דהיינו איסוף 
של ספורט, תחרויות והדרכות משחקים,מוצר חינוכי ומדריכי 
משתמש; חינוך; הענקה של אימון; בידור; 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; מידע, יעוץ וסיוע בנוגע לשירותים 

הנזכרים לעיל, הכלולים בסוג 41; פרסום של סטטיסטיקות 
ספורט ואחרות, הכולל עדיפויות; כולם כלולים בסוג 41.           
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                  

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

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

כ"ט תמוז תשע"א - 16931/07/2011



כ"ט תמוז תשע"א - 17031/07/2011



 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

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

European Community Trade Mark, 03/11/2009 איחוד האירופי לסימני מסחר, 03/11/2009

Class: 41 סוג: 41

כ"ט תמוז תשע"א - 17131/07/2011



Trade Mark No. 229306 מספר סימן

Application Date 18/04/2010 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: 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"ט תמוז תשע"א - 17231/07/2011



כ"ט תמוז תשע"א - 17331/07/2011



גיישנית
Trade Mark No. 229328 מספר סימן

Application Date 18/04/2010 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: GISPAN YITZHAK (GIA CO.) שם: ג'יספן יצחק (גיא עסקים)

Address: P.O.B. 544, Hod Hasharon, 45105, Israel כתובת : ת.ד. 544, הוד השרון, 45105, ישראל

Identification No.: 000530758מספר זיהוי: 000530758

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 21 סוג: 21

Plastic bands for body wash.           .רצועות העשויות פלסטיק לרחצת הגוף

כ"ט תמוז תשע"א - 17431/07/2011



Trade Mark No. 229402 מספר סימן

Application Date 22/04/2010 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: Nazareth Factory Ltd. שם: בית חרושת נצרת בע"מ

Address:  ,50245 .כתובת : רחוב 4000, בנין 21, שכונת מזרחית, ת.ד
נצרת, 16241, ישראל

Identification No.: 513600197מספר זיהוי: 513600197

חברה פרטית

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: A. Hana, Adv.

Address: 3a/3 Haamal St., Industrial zone B, Nazaret, 
17000, Israel

שם: א. חנא, עו"ד

כתובת : העמל 3א/3, אזור התעשיה ב', ת.ד. 578, נצרת עלית, 
17000, ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 29 סוג: 29

Natural oils included in class 29. שמנים טבעיים הנכללים בסוג 29.           

Class: 30 סוג: 30

Halva, tahina and their products, candies, coated 
almonds, coated peanuts; all included in class 30.

חלבה, טחינה ומוצריהם, סוכריות, שקדים מצופים, בוטנים 
מצופים; הנכללים בסוג 30.                                                

כ"ט תמוז תשע"א - 17531/07/2011



Trade Mark No. 229434 מספר סימן

Application Date 29/04/2010 תאריך הגשה

 Owners

Name: The Solaria Corporation

Address: 46420 Fremont Boulevard, Fremont, California, 
94538, U.S.A.

Identification No.: 801197

A Delaware Corporation

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Sanford T. Colb & Co.

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

שם: סנפורד ט. קולב ושות'

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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 9 סוג: 9

Solar energy products; photovoltaic systems 
comprised of solar cells, solar cell packages, solar 
panels, solar modules, solar cell connectors; and 
solar power plants; all included in Class 9.

מוצרי אנרגיה סולארית; מערכות חשמלוריות הכוללות תאים 
סולאריים, חבילות תא סולארי, לוחות סולאריים, מודולים 

סולאריים, מחברי תא סולארי; ותחנות כח סולאריות; הכל כלול 
בסוג 9.                                                 

כ"ט תמוז תשע"א - 17631/07/2011



לובריווה 
Trade Mark No. 229440 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: 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: 5 סוג: 5

Contact lens solutions; all included in class 5. תמיסות לעדשות מגע; הנכללים כולם בסוג 5.                   

כ"ט תמוז תשע"א - 17731/07/2011



LUBRIVA

Trade Mark No. 229442 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: 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: 5 סוג: 5

Contact lens solutions; all included in class 5. תמיסות לעדשות מגע; הנכללים כולם בסוג 5.                   

כ"ט תמוז תשע"א - 17831/07/2011



CALMA

Trade Mark No. 229445 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: Medela Holding AG

Address: Lattichstrasse 4b, Baar, Switzerland

Identification No.: 48808

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

Teats for feeding bottles; teats for feeding bottles for 
medical purposes; all included in class 10.

פטמות לבקבוקי האכלה; פטמות לבקבוקי האכלה למטרות 
רפואיות; הנכללים כולם בסוג 10.                                       

      

כ"ט תמוז תשע"א - 17931/07/2011



RGIS

Trade Mark No. 229476 מספר סימן

Application Date 02/05/2010 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: RGIS International Holdings, LLC

Address: 2000 East Taylor Road, Auburn Hills, Michigan 
48326, U.S.A.

Identification No.: 801206

(Delaware Limited Liability 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: 42 סוג: 42

Providing temporary use of non-downloadable 
computer software for tracking inventory; computer 
software design, development and implementation 
for others; computer programming services; quality 
control services for others; technology supervision 
and inspection in the field of inventory control; 
database development services; information and 
data acquisition, compilation and analysis relating to 
spatial mapping, retail space optimization, inventory 
space optimization, planograms, and retail fixture 
attributes and location; spatial mapping services for 
others; computer software design, development and 
implementation for others; providing temporary use of 
non-downloadable computer programs and software 
for information and data acquisition, compilation, 
analysis and graphic display; rental of calculators; 
included in Class 42.

אספקת שימוש זמני של תוכנות מחשב שלא ניתנות להורדה 
למעקב אחר מלאי; עיצוב, פיתוח ויישום של תוכנות מחשב 
עבור אחרים; שירותי תיכנות מחשבים; שירותי בקרת איכות 
עבור אחרים; פיקוח ובדיקה טכנולוגיים בתחום של בקרת 
מלאי; שירותי פיתוח מאגר מידע; רכישה, איסוף וניתוח של 
מידע ונתונים הקשורים למיפוי מרחבי, אופטימיזציה של חלל 
קמעונאי, אופטימיזציה של חלל מלאי, פלנגראמות, ותכונות 
ומיקום של גופים קמעונאים קבועים; שירותי מיפוי חלל עבור 
אחרים; עיצוב, פיתוח ויישום של תוכנות מחשב עבור אחרים; 
אספקת שימוש זמני של תוכניות ותוכנות מחשב עבור רכישה, 

איסוף, ניתוח ותצוגה גראפית של מידע ונתונים; השכרת 
מחשבונים; הנכללים בסוג 42.                                             
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    

  

כ"ט תמוז תשע"א - 18031/07/2011



RGIS

Trade Mark No. 229479 מספר סימן

Application Date 02/05/2010 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: RGIS International Holdings, LLC

Address: 2000 East Taylor Road, Auburn Hills, Michigan 
48326, U.S.A.

Identification No.: 801206

(Delaware Limited Liability 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: 35 סוג: 35

Inventory control services; monitoring and tracking of 
inventory for others; data entry services; information 
and data compiling and analyzing relating to 
inventory control; preparing business reports; 
consultation in the field of inventory control; rental of 
inventory control equipment;  included in Class 35.

שירותי בקרת מלאי; פיקוח ומעקב על מלאי עבור אחרים; 
שירותי הזנת נתונים; איסוף וניתוח מידע ונתונים המתייחסים 
לבקרת מלאי; הכנת דוחות עסקיים; יעוץ בתחום של בקרת 

מלאי; השכרת ציוד לבקרת מלאי; הנכללים בסוג 35.               
                                                                                    
                                                                                    

                                      

כ"ט תמוז תשע"א - 18131/07/2011



שמחה זה אנחנו
Trade Mark No. 229492 מספר סימן

Application Date 27/04/2010 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: Happiness Is Us Ltd. שם: שמחה זה אנחנו בע"מ

Address: Hayarok 85, Gdera, Industrial Zone, Israel כתובת : הירוד 85, גדרה, אזור התעשיה, ישראל

Identification No.: 511738650מספר זיהוי: 511738650

חברה פרטית

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Oded Steiff & Co., Advs.

Address: Nif Tower 17 Yitzhak Sade Street, Tel Aviv, 
67775, Israel

שם: עודד שטייף ושות', עו"ד

כתובת : מגדל ניפ רחוב יצחק שדה 17, תל אביב, 67775, 
ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 28 סוג: 28

Toys and decorations for parties; all included in class 
28..

צעצועים, קישוטים למסיבות; הנכללים בסוג 28.                     
                

כ"ט תמוז תשע"א - 18231/07/2011



שמחה זה אנחנו
Trade Mark No. 229493 מספר סימן

Application Date 27/04/2010 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: Happiness Is Us Ltd. שם: שמחה זה אנחנו בע"מ

Address: Hayarok 85, Gdera, Industrial Zone, Israel כתובת : הירוד 85, גדרה, אזור התעשיה, ישראל

Identification No.: 511738650מספר זיהוי: 511738650

חברה פרטית

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Oded Steiff & Co., Advs.

Address: Nif Tower 17 Yitzhak Sade Street, Tel Aviv, 
67775, Israel

שם: עודד שטייף ושות', עו"ד

כתובת : מגדל ניפ רחוב יצחק שדה 17, תל אביב, 67775, 
ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 30 סוג: 30

Confectionery, candies and candies in the form of 
toys; all included in class 30.

ממתקים, סוכריות וממתקים בצורת צעצועים; הנכללים כולם 
בסוג 30.                                           

כ"ט תמוז תשע"א - 18331/07/2011



Trade Mark No. 229494 מספר סימן

Application Date 27/04/2010 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: Happiness Is Us Ltd. שם: שמחה זה אנחנו בע"מ

Address: Hayarok 85, Gdera, Industrial Zone, Israel כתובת : הירוד 85, גדרה, אזור התעשיה, ישראל

Identification No.: 511738650מספר זיהוי: 511738650

חברה פרטית

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Oded Steiff & Co., Advs.

Address: Nif Tower 17 Yitzhak Sade Street, Tel Aviv, 
67775, Israel

שם: עודד שטייף ושות', עו"ד

כתובת : מגדל ניפ רחוב יצחק שדה 17, תל אביב, 67775, 
ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 28 סוג: 28

Toys and decorations for parties. צעצועים וקישוטים למסיבות.                 

כ"ט תמוז תשע"א - 18431/07/2011



Trade Mark No. 229495 מספר סימן

Application Date 27/04/2010 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: Happiness Is Us Ltd. שם: שמחה זה אנחנו בע"מ

Address: Hayarok 85, Gdera, Industrial Zone, Israel כתובת : הירוד 85, גדרה, אזור התעשיה, ישראל

Identification No.: 511738650מספר זיהוי: 511738650

חברה פרטית

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Oded Steiff & Co., Advs.

Address: Nif Tower 17 Yitzhak Sade Street, Tel Aviv, 
67775, Israel

שם: עודד שטייף ושות', עו"ד

כתובת : מגדל ניפ רחוב יצחק שדה 17, תל אביב, 67775, 
ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 30 סוג: 30

Confectionery, candies and candies in the form of 
toys;`all included in class 30.

ממתקים, סוכריות וממתקים בצורת צעצועים; הנכללים כולם 
בסוג 30.                                           

כ"ט תמוז תשע"א - 18531/07/2011



Happiness is us

Trade Mark No. 229497 מספר סימן

Application Date 27/04/2010 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: Happiness Is Us Ltd. שם: שמחה זה אנחנו בע"מ

Address: Hayarok 85, Gdera, Industrial Zone, Israel כתובת : הירוד 85, גדרה, אזור התעשיה, ישראל

Identification No.: 511738650מספר זיהוי: 511738650

חברה פרטית

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Oded Steiff & Co., Advs.

Address: Nif Tower 17 Yitzhak Sade Street, Tel Aviv, 
67775, Israel

שם: עודד שטייף ושות', עו"ד

כתובת : מגדל ניפ רחוב יצחק שדה 17, תל אביב, 67775, 
ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 30 סוג: 30

Confectioineery, candies ans candies in the form of 
toys; all included in class 30.

ממתקים, סוכריות וממתקים בתורת צעצועים; הנכללים כולם 
בסוג 30.                                               

כ"ט תמוז תשע"א - 18631/07/2011



Trade Mark No. 229507 מספר סימן

Application Date 25/04/2010 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: World Congress of Mountain Jews שם: עמותת הקונגרס העולמי ליהודה קווקז 

Address: כתובת : בורלא 18, יהודה יעקובוב, עכו, 24666, ישראל

Identification No.: 580520054מספר זיהוי: 580520054

עמותה רשומה

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Gregory Kurziner, Adv.

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

שם: וייסברג - קורזינר, עו"ד

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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 41 סוג: 41

Education, entertainment and cultural services for the 
reservation of the historical and cultural heritage of 
the Caucasian Jewish parish, with cooperation and 
activities with other Jewish organizations; included in 
class 41.

שירותי חינוך, בידור ותרבות לשימור המורשת, ההיסטוריה 
ותרבות העדה הקווקזית בקרב היהודים תוך שיתוף פעולה 
ופעילות בצוותא עם ארגונים יהודיים אחרים; הנכללים בסוג 
                                                                               .41

                                                      

כ"ט תמוז תשע"א - 18731/07/2011



pokerstrategy

Trade Mark No. 229523 מספר סימן

Application Date 29/04/2010 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: 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"ט תמוז תשע"א - 18831/07/2011



pokerstrategy

Trade Mark No. 229524 מספר סימן

Application Date 29/04/2010 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: 41 סוג: 41

Publication of texts (other than publicity texts), 
namely compilation of sport and games instructions, 
education; cultural activities; publication of sporting 
and other statistics, including odds; all included in 
class 41.

פרסום של טקסטים (שאינם טקסטים פרסומיים), דהיינו איסוף 
של הוראות ספורט ומשחקים; חינוך; פעילויות תרבות; פרסום 
של סטטיסטיקות ספורט וסטטיסטיקות אחרות, לרבות סיכויים; 
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"ט תמוז תשע"א - 18931/07/2011



pokerstrategy

Trade Mark No. 229525 מספר סימן

Application Date 29/04/2010 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; providing access to databases with 
electronic publications and providing sporting and 
gaming information online, downloadable from 
databases or the Internet; telecommunications; 
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 access to databases with 
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; אחריות 
משחק, נופש ובידור, באינטרנט או ברשתות מחשב, הספקת 
גישה לבסיסי נתונים עם פרסומים אלקטרוניים והענקת מידע 
בדבר ספורט ומשחק בזמן אמיתי, הניתן להורדה ממאגרי 
נתונים או מהאינטרנט; טלקומוניקציות; 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; 

הספקת גישה לבסיסי נתונים עם 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)

European Community Trade Mark, 03/11/2009 איחוד האירופי לסימני מסחר, 03/11/2009

Class: 38 סוג: 38

כ"ט תמוז תשע"א - 19031/07/2011



 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"ט תמוז תשע"א - 19131/07/2011



pokerstrategy

Trade Mark No. 229526 מספר סימן

Application Date 29/04/2010 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: 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; 
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 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"ט תמוז תשע"א - 19231/07/2011



pokerstrategy

Trade Mark No. 229527 מספר סימן

Application Date 29/04/2010 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 of commercial 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 מסחריים, 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"ט תמוז תשע"א - 19331/07/2011



pokerstrategy

Trade Mark No. 229528 מספר סימן

Application Date 29/04/2010 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; 
electronic games apparatus and video games 
apparatus not included in other classes; roulette 
chips; all included in class 28.

משחקים וצעצועים; פריטי התעמלות וספורט שאינם כלולים 
בסוגים אחרים; לוחות משחק; התקני משחקים אלקטרוניים 
והתקני משחקי וידאו שאינם כלולים בסוגים אחרים; שבבי 

רולטה; כולם כלולים 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"ט תמוז תשע"א - 19431/07/2011



pokerstrategy

Trade Mark No. 229529 מספר סימן

Application Date 29/04/2010 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: 9 סוג: 9

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, electronic and video 
games programs and equipment adapted for use with 
television receivers; electronic apparatus for gaming 
and betting information included in class 9; all 
included in class 9.

מערכות מחשב אינטראקטיביות, הכלולות בסוג 9; כרטיסים 
משולמים מראש, כרטיסים מגנטיים, כרטיסי חיוב, כרטיסי 

הנחה וכרטיסים מקודדים, כרטיסי רישום נאמנות (מקודדים); 
כרטיסים עבור שימוש עם רישומי קידום מכירות (מקודדים); 
תוכניות מחשב, תוכניות אלקטרוניות ותוכניות משחקי וידאו 
וציוד עבור שימוש עם מקלטי טלוויזיה; התקנים אלקטרוניים 
עבור מידע משחק והתערבות הכלולים בסוג 9; 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"ט תמוז תשע"א - 19531/07/2011



KENTUCKY GENTLEMAN

Trade Mark No. 229582 מספר סימן

Application Date 05/05/2010 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: Sazerac North America, Inc.

Address: 1001 Wilkinson Boulevard, Frankfort, Kentucky 
40602, U.S.A.

Identification No.: 801051

(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: 33 סוג: 33

Distilled spirits; all included in class 33. כהלים מזוככים; הנכללים כולם בסוג 33.                 

כ"ט תמוז תשע"א - 19631/07/2011



EYECODE

Trade Mark No. 229603 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: Essilor International (Compagnie Generale 
D'Optique)

Address: Charenton le Pont, France

Identification No.: 5421

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

Scientific and technological services, namely design, 
research and development of products and therapies 
intended to improve human vision; industrial analysis 
and research services, namely design and 
development of new products for others in the 
ophthalmic field; design and development of 
computer hardware and software; all included in 
class 42.

שירותים מדעיים וטכנולוגיים, דהיינו עיצוב, מחקר ופיתוח של 
מוצרים ותרפיות המיועדים לשפר ראיה אנושית; שירותי ניתוח 
ומחקר תעשייתיים, דהיינו עיצוב ופיתוח של מוצרים חדשים 
עבור אחרים בתחום של העיניים; עיצוב ופיתוח של חמרה 

ותכנת 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)

France, 06/11/2009, No. 093689545 צרפת, 06/11/2009, מספר 093689545

Class: 42 סוג: 42

כ"ט תמוז תשע"א - 19731/07/2011



EYECODE

Trade Mark No. 229606 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: Essilor International (Compagnie Generale 
D'Optique)

Address: Charenton le Pont, France

Identification No.: 5421

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

Medical training and teaching; organization of 
exhibitions, seminars, lectures, trainings, workshops 
for educational purpose; all included in class 41.

הדרכה והוראה רפואיים; ארגון תערוכות, סמינרים, הרצאות, 
סדנאות, למטרות חינוכיות; 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, 06/11/2009, No. 093689545 צרפת, 06/11/2009, מספר 093689545

Class: 41 סוג: 41

כ"ט תמוז תשע"א - 19831/07/2011



EYECODE

Trade Mark No. 229607 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: Essilor International (Compagnie Generale 
D'Optique)

Address: Charenton le Pont, France

Identification No.: 5421

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: 44 סוג: 44

Medical services in the field of optical, optometric and 
ophthalmological; administration of medical tests; 
interpretation of medical tests and findigs; home 
health care services; opticians services; services of 
optometrists; information services relating to the 
customization of ophthalmic lenses; all included in 
class 44.

שירותים רפואיים בתחום האופטיקה, האופטומטריה, 
והאופתלמולוגיה; עריכת בדיקות רפואיות; פענוח בדיקות 
וממצאים רפואיים; שירותי טיפול בריאות ביתי; שירותי 

אופטיקאי; שירותי אופטומטריסט; שירותי מידע הקשורים 
להתאמה אישית של עדשות אופתלמיות; הנכללים כולם בסוג 
                                                                               .44

                                                                      

Goods/Services for which priority is claimed סחורות/שירותים לגביהם נטען דין קדימה
(If only classification code is indicated, Priority is claimed 
for all goods/services included in that class, and specified 
above under the title Goods/Services)

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

France, 06/11/2009, No. 093689545 צרפת, 06/11/2009, מספר 093689545

Class: 44 סוג: 44

כ"ט תמוז תשע"א - 19931/07/2011



EYECODE

Trade Mark No. 229608 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: Essilor International (Compagnie Generale 
D'Optique)

Address: Charenton le Pont, France

Identification No.: 5421

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

Apparatus and instruments for measuring 
metrological characteristics of the eye, notably the 
position of the centre of rotation of the eye, for 
optimizing visual correction; computer software for 
processing metrological data pertaining to the eye; all 
included in class 9.

מכשירים וכלים למדידת מאפיינים מטרולוגיים של העין, במיוחד 
מיקום מרכז סיבוב של העין, לייעול תיקון ויזואלי; תכנת מחשב 
לעיבוד מידע מטרולוגי הקשור לעין; הנכללים כולם בסוג 9.       
                                                                                    
                                                                                    

                                  

Goods/Services for which priority is claimed סחורות/שירותים לגביהם נטען דין קדימה
(If only classification code is indicated, Priority is claimed 
for all goods/services included in that class, and specified 
above under the title Goods/Services)

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

France, 06/11/2009, No. 093689545 צרפת, 06/11/2009, מספר 093689545

Class: 9 סוג: 9

כ"ט תמוז תשע"א - 20031/07/2011



HYDROSTABLE

Trade Mark No. 229609 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: Bausch & Lomb Incorporated

Address: One Bausch & Lomb Place, Rochester, New 
York, 14604, U.S.A.

Identification No.: 3191

(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: 10 סוג: 10

Ophthalmic, ocular and eye related Implants, medical 
and surgical apparatus and instruments; intraocular 
lenses; pre-loaded intraocular lens inserters; 
intraocular lens inserters; intraocular lens implants; 
intraocular implants; holders for intraocular lenses; 
lenses (Intraocular prostheses) for surgical 
implantation; medical, surgical and microsurgical 
apparatus, instrumentation and devices for use in 
ophthalmic, ocular and eye-related procedures; 
ophthalmic, ocular and eye-related surgical 
Instruments, apparatus and devices; medical and 
surgical apparatus, instruments, and d00evices used 
In diagnosing eye conditions and performing 
ophthalmic, ocular and eye-related surgical 
procedures, and component parts thereof; surgical 
apparatus, instruments and devices used to inject 
intraocular lenses; acrylic material for intraocular 
lenses; surgical, ophthalmic and ocular instruments, 
apparatus, and devices for use in eye surgery; 
apparatus and instruments for non-invasive surgery; 
all included in class 10.

שתלים, מכשירים כירורגיים ורפואיים וכלים אופתלמיים, עיניים 
והקשורים לעין; מחדירי עדשות תוך-עיניות טעונות-מראש; 
עדשות תוך עיניות; מחדירי עדשות תוך עיניות; שתלי עדשות 
תוך עיניות; שתלים תוך עיניים; מחזיקים עבור עדשות תוך 

עיניות; עדשות (פרוטזות תוך עיניות) עבור השתלה כירורגית; 
מכשירים, כלים והתקנים רפואיים, כירורגיים ומיקרוכירורגיים 
לשימוש בהליכים אופתלמיים, עיניים וקשורים לעין; כלים, 
ומכשירים מכשירים והתקנים כירורגיים אופתלמיים, עיניים 
והקשורים לעין; מכשירים, כלים והתקנים רפואיים וכירורגיים 
המשמשים באבחון מצבי העין ולביצוע פרוצדורות כירורגיות 
אופתלמיות, עיניות והקשורות לעין, וחלקים מרכיבים שלהם; 

מכשירים, כלים והתקנים כירורגיים המשמשים להזרקת עדשות 
תוך עיניות; חומר אקרילי לעדשות תוך-עיניות; כלים, מכשירים 

והתקנים, כירורגיים, אופתלמיים, ועיניים לשימוש בניתוח 
עיניים; מכשירים וכלים לניתוח לא-פולשני; הנכללים כולם בסוג 
                                                                               .10
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    

                                                      

כ"ט תמוז תשע"א - 20131/07/2011



DREAM BOX

Trade Mark No. 229611 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: Dream Property GmbH

Address: Pierbusch 26, 44536 Lunen, Germany

Identification No.: 801225

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

Apparatus for recording, transmission or reproduction 
of sound or images, in particular sound and image 
transmission via satellite, which do not include a 
control and monitoring system for an intrusion 
detection system employing multiple sensors; all 
included in class 9.

מכשירים להקלטה, שידור או הפקה מחדש של צליל או דמויות, 
במיוחד שידור של צליל ודמות דרך לווין, שאינם כוללים מערכת 

שליטה וניטור מרובת חיישנים למערכת התראה למניעת 
חדירות; כולם נכללים בסוג 9.                                             
                                                                                    

                                            

כ"ט תמוז תשע"א - 20231/07/2011



CASINO DE PARIS

Trade Mark No. 229615 מספר סימן

Application Date 06/05/2010 תאריך הגשה

Based on foreign registration מבוסס על רישום בחו"ל

France No. 3251620 צרפת מספר: 3251620

Dated 16/10/2003 (Section 16) מיום 16/10/2003 (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: CASINO DE PARIS

Address: 16 rue de Clichy, Paris, 75009, France

Identification No.: 801220

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: 28 סוג: 28

Games and playthings; apparatus for automatic 
games other than those adapted for use with a TV 
receiver; gymnastic and sporting articles (except 
clothes and mats); ornaments for Christmas trees 
(except illumination articles); balls and balloons; toy 
masks; chest expanders (exercisers) and machines 
for physical exercises; practical jokes (novelties); 
playing cards; all included in class 28.

משחקים וצעצועים; מתקנים למשחקים אוטומטים מלבד אלו 
המותאמים לשימוש עם מקלט טלוויזיה; צרכי התעמלות 
וספורט (למעט בגדים ומזרונים); קישוטים לעצי חג מולד 

(למעט חפצי תאורה); כדורים ובלונים; מסכות צעצוע; מרחיבי 
חזה (מכשירי אימון) ומכונות לפעילות גופנית; מתיחות 

(חידושים); קלפים למשחק; הנכללים כולם בסוג 28.               
                                                                                    
                                                                                    

      

כ"ט תמוז תשע"א - 20331/07/2011



CASINO DE PARIS

Trade Mark No. 229616 מספר סימן

Application Date 06/05/2010 תאריך הגשה

Based on foreign registration מבוסס על רישום בחו"ל

France No. 3251620 צרפת מספר: 3251620

Dated 16/10/2003 (Section 16) מיום 16/10/2003 (סעיף 16) 

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 41 סוג: 41

Radio and television entertainment; entertainment 
information; interactive television games and 
entertainment; publication of books, of magazines 
and video cassettes; book lending; production of 
shows, films, television films, television programmes 
and music programmes; production of radio and 
television programmes; artists agencies; rental of 
motion pictures and sound recordings; rental of 
cinema projection apparatus and accessories of 
theatre sets; organization of competitions relating to 
education or entertainment; arranging and 
conducting of colloquiums, conferences, and 
congresses; arranging and conducting of congresses, 
colloquiums and conferences; organization of shows 
(theatrical booking agencies); casinos; providing 
gaming house facilities; games offered on-line on a 
computer network; entertainer services; booking of 
seats for shows; presentation of live musical 
performances; recording studio services; orchestra 
and music hall services; discotheques; sport camp 
services; club services (entertainment or education); 
health club services; physical education; providing 
sports facilities; gymnastics and dancing instruction; 
dubbing; party planning (entertainment); writing 
screenplays; rental of sport equipment (except 
vehicles); photography; photographic reporting; all 
included in class 41;

בידור ברדיו ובטלוויזיה; מידע אודות בידור; משחקי טלוויזיה 
ושירותי בידור אינטראקטיביים; פרסום של ספרים, של מגזינים 
Uקלטות וידאו; השאלת ספרים; הפקה של הופעות, סרטים, 
סרטי טלוויזיה,  תוכניות טלויזיה ותוכניות מוזיקה; הפקת 
תוכניות רדיו וטלוויזיה; סוכנויות אומנים; השאלת סרטים 
וקלטות שמע; השכרת מתקנים להקרנת סרטים ואביזרי 

תפאורת תיאטרון; ארגון תחרויות המתייחסות לחינוך או בידור; 
ארגון והפעלה של התוועדויות, כנסים וקונגרסים; ארגון הופעות 
(סוכנויות להזמנת כרטיסים להופעות); קזינו; מתן מתקנים 

למשחקי בית; משחקים המוצעים באופן מקוון ברשת מחשבים; 
שירותי בדרן; הזמנת מקומות להופעות; הצגת מחזות זמר 
חיות; שירותי אולפן הקלטות; שירותים לאולמות מוזיקה 

ולתזמורת; שירותי דיסקוטק; שירותי מחנות ספורט; שירותי 
מועדון (בידור או חינוך); שירותי מועדוני בריאות; חינוך גופני; 
מתן מתקני ספורט; הדרכת התעמלות וריקוד; דיבוב; תכנון 

מסיבות (בידור); כתיבת תסריטים; השכרת ציוד ספורט (למעט 
כלי רכב); צילום; דוחות צילום; הנכללים כולם בסוג 41.           
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    

                                                  

כ"ט תמוז תשע"א - 20431/07/2011



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: CASINO DE PARIS

Address: 16 rue de Clichy, Paris, 75009, France

Identification No.: 801220

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

כ"ט תמוז תשע"א - 20531/07/2011



VIROPHARMA

Trade Mark No. 229628 מספר סימן

Application Date 09/05/2010 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: ViroPharma Incorporated

Address: Exton, PA, U.S.A.

Identification No.: 65569

(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; all included in class 5. תכשירים רוקחיים; 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., 11/11/2009, No. 77870461 ארה"ב, 11/11/2009, מספר 77870461

Class: 5 סוג: 5

כ"ט תמוז תשע"א - 20631/07/2011



Trade Mark No. 229636 מספר סימן

Application Date 09/05/2010 תאריך הגשה

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 in various fields of commerce, among 
others, in the food, leisure, insurance, entertainment 
and leisure, clothing, consumer products and 
electrical appliances; 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; all incuded in class 
35.

שרותי הטבות מועדון צרכנות; ניהול וטיפול בעסקי מועדון 
צרכנות לאספקת מוצרים ושרותים של אחרים; שרותי מסחר 
קמעונאי וסיטונאי במגוון תחומי מסחר, בין היתר, בתחומי 

המזון, הפנאי, הביטוח, הבידור והנופש, הביגוד, מוצרי צריכה 
ומוצרי חשמל; 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; הנכללים כולם בסוג 35.           
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    

        

כ"ט תמוז תשע"א - 20731/07/2011



DANGEROUS MAN

Trade Mark No. 229637 מספר סימן

Application Date 09/05/2010 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: Procter & Gamble Manufacturing Cologne 
GmbH

Address: Wilhelm-Mauser-Strasse 40, Koln, 50827, 
Germany

Identification No.: 801064

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, all for 
men; all included in class 3.

סבונים, בשמים, שמנים אתריים, תכשירי לטיפוח הגוף והיופי, 
תרחיצים לשיער, משחות שיניים, הכל עבור גברים; 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)

Germany, 02/12/2009, No. 302009070620.4/03 גרמניה, 02/12/2009, מספר 302009070620.4/03

Class: 3 סוג: 3

כ"ט תמוז תשע"א - 20831/07/2011



DANGEROUS WOMAN

Trade Mark No. 229638 מספר סימן

Application Date 09/05/2010 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: Procter & Gamble Manufacturing Cologne 
GmbH

Address: Wilhelm-Mauser-Strasse 40, Koln, 50827, 
Germany

Identification No.: 801064

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, all for 
women; all included in class 3.

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

Germany, 02/12/2009, No. 302009070621.2/03 גרמניה, 02/12/2009, מספר 302009070621.2/03

Class: 3 סוג: 3

כ"ט תמוז תשע"א - 20931/07/2011



סנטוריון
Trade Mark No. 229642 מספר סימן

Application Date 09/05/2010 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: 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"ט תמוז תשע"א - 21031/07/2011



AquaTec

Trade Mark No. 229643 מספר סימן

Application Date 09/05/2010 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: Koninklijke Philips Electronics N.V.

Address: Groenewoudseweg 1, Eindhoven, NL 5621 BA, 
Netherlands

Identification No.: 426

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: 8 סוג: 8

Electric shavers; all included in class 8. מכונות גילוח חשמליות; הנכללים כולם בסוג 8.

Goods/Services for which priority is claimed סחורות/שירותים לגביהם נטען דין קדימה
(If only classification code is indicated, Priority is claimed 
for all goods/services included in that class, and specified 
above under the 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, 17/11/2009, No. 1192185 בנלוקס, 17/11/2009, מספר 1192185

Class: 8 סוג: 8

כ"ט תמוז תשע"א - 21131/07/2011



CENTURION

Trade Mark No. 229644 מספר סימן

Application Date 09/05/2010 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: 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"ט תמוז תשע"א - 21231/07/2011



EXTAN

Trade Mark No. 229645 מספר סימן

Application Date 09/05/2010 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: Centogene GmbH

Address: Schillingallee 68, 18057 Rostock, Germany

Identification No.: 801229

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

Scientific consultation; included in class 42. יעוץ מדעי הנכלל בסוג 42.                                             

Class: 44 סוג: 44

Medical, veterinary and consultation; medical 
laboratory services;
blood analysis services; medical analysis in 
connection with the treatment of patients; providing 
information in the fields of medicine, veterinary 
medicine, pharmacology and laboratory technology; 
providing information relating to healthcare, 
pharmaceutical, medical, diagnostic and surgical 
products and services; all aforesaid consultancy and 
services also through a database; rental of medical 
laboratories; all included in class 44.

יעוץ רפואי ווטרינארי ; שירותי מעבדה רפואיים; שירותי אנליזת 
דם; אנליזה רפואית בהקשר של טיפול בחולים; אספקת מידע 

בתחומים של רפואה, רפואה וטרינארית, פרמקולוגיה 
וטכנולוגיית מעבדה; אספקת מידע בנוגע לטיפול בריאותי, 

מוצרים ושירותים רוקחיים, רפואיים, דיאגנוזיים וכירורגיים; כל 
היעוץ והשירותים הנזכרים לעיל גם דרך בסיס נתונים; השכרה 
של מעבדות רפואיות; הנכללים כולם בסוג 44.                       
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    

        

כ"ט תמוז תשע"א - 21331/07/2011



EZFLOW 

Trade Mark No. 229659 מספר סימן

Application Date 03/05/2010 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: American International Industries

Address: 2220 Gaspar, Los Angeles, CA, U.S.A.

Identification No.: 68080

(California Company)

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: 3 סוג: 3

Professional and retail beauty products in the nature 
of cosmetics, namely, nail primer, nail acrylic 
powders, nail oils , nail polish, artificial fingernails, 
nail care preparations, nail cream, nail glitter and nail 
tips.               

מוצרי יופי מקצועיים וקמעונאיים מסוג קוסמטיקה, שהם, בסיס 
לציפורנים, אבקות אקריליות לציפורנים, שמנים לצפורנים, 
תכשירי לקה לציפורנים, צפורניים מלאכותיות, משחה 

לצפורנים, נצנצים לצפורנים וקצוות מלאכותיים לצפורניים; 
הנכללים כולם בסוג 3.

כ"ט תמוז תשע"א - 21431/07/2011



Trade Mark No. 229665 מספר סימן

Application Date 02/05/2010 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: B COMMUNICATIONS LTD. שם: בי קומויוניקיישנס בע"מ

Address: 2 Dov Friedman St., Ramat Gan, 52502, Israel כתובת : רחוב דב פרידמן 2, רמת גן, 52502, ישראל

Identification No.: 512832742מספר זיהוי: 512832742

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 38 סוג: 38

Communication and telecommunication services, 
including in the field of telephone services; computer 
communications network, global computer network ; 
provision of communication connections to 
computerized databases, computer communication 
network and global computer network; all included in 
class 38.

שירותי תקשורת וטלקומוניקציה לרבות בתחום הטלפוניה; 
שירותי רשת תקשורת מחשבים, הספקת חיבורי תקשורת 

למאגרי נתונים ממוחשבים ורשתות מחשב עולמיות; הנכללים 
כולם בסוג 38.                                                                 
                                                                                    
                                                                                    

                                                  

כ"ט תמוז תשע"א - 21531/07/2011



Trade Mark No. 229667 מספר סימן

Application Date 02/05/2010 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: B COMMUNICATIONS LTD. שם: בי קומויוניקיישנס בע"מ

Address: רחוב דב פרידמן 2, רמת גן, 52502, ישראל כתובת : רחוב דב פרידמן 2, רמת גן, 52502, ישראל

Identification No.: 512832742מספר זיהוי: 512832742

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 9 סוג: 9

Communication and telecommunication products, 
equipment and apparatus; telephone exchange, 
telephone devices, data processing devices; 
apparatus for emitting recording, transmission or 
reproduction of sound or images; modems, 
information or data processing devices, cables, 
satellites; recording equipment, transmission 
equipment, reception equipment, telecommunication 
emitters, telephone equipment, visual display units; 
message transmission equipment, facsimile, telex, 
telephone, telegram, data communication, mobile 
and fixed telephones, answering machines, switch 
distribution boards and switchboards for online 
telephone calls; apparatus for capturing counting, 
collecting, storing, converting, entering, broadcasting 
and transmitting data, information and signals; 
apparatus and parts of apparatus for the 
transmission of data, and signals using telephone, 
data transmitting and telephone terminals among 
other for access to world-wide communications 
networks (such as an Internet); business and private 
extension, data communication network among 
others and corporation, videos and satellite 
broadcasts; communication and telecommunication 
products, equipment and apparatus; on-line 
electronic downloadable publications; communication 
apparatus to enable connections to computerized 
databases and/or computer communications network 
and/or global computer network; all include in class 
9.

מתקנים, ציוד לעיבוד נתונים, מכשירי טלפון, מרכזות, ציוד 
והתקנים בתחום התקשורת והטלקומוניקציה, מוצרים, ציוד, 

לוויינים, כבלים, מכשירים לעיבוד מידע, מודמים, לרבות לצורכי 
שידור או שעתוק של צליל או תמונה להפקת הקלטות, ציוד 
להעברת מסר, יחידות תצוגה חזותית, ציוד טלפון, מפיצי 

טלקומוניקציה, ציוד קבלה, ציוד שידור, הקלטה, לוחות חלוקה, 
מתגים, משיבונים, טלפונים ניידים ונייחים, תקשורת נתונים, 
טלגרם, טלפון, טלקס, פקסימיליה, שידור, הכנסה, עיבוד, 
המרה, אחסון, איסוף, ספירה, מכשירים לקליטה, מרכזיות 
לשיחות טלפון מקוונות, מכשירים וחלקי מכשירים לתמסורת 
נתונים ואיתותים בשימוש טלפונים, מידע ואיתות, תמסורת 
נתונים או גישה (כגון אינטרנט); בין אחרים לגישה לרשתות 
תקשורת כלל עולמיות, תמסורת נתונים ומסופי טלפונים, 
תקשורת נתונים בין אתרים ובין חברות, רשתות תקשורת, 
שלוחות עסקיות ופרטיות, שידורי לוויין וחוזי; הנכללים כולם 

בסוג 9.                                                                           
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    

              

כ"ט תמוז תשע"א - 21631/07/2011



NOVAMIN

Trade Mark No. 229692 מספר סימן

Application Date 10/05/2010 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: Stafford-Miller (Ireland) Limited

Address: Dungarvan, Co. Waterford, Ireland

Identification No.: 37548

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: 3 סוג: 3

non-medicated toilet preparations, dentifrices, mouth 
washes and breath fresheners, dental rinse, dental 
foam, dental strips, products for dental hygiene ; 
preparations and substances for cleaning, washing, 
polishing, deodorising and sterlising dentures, non 
medicated denture adhesives and fixatives; oral care 
preparations, dental gels, bleaching preparations, 
tooth polishing preparations, tooth whitening 
preparations and accelerators, cosmetic stain 
removal preparations, chewing gum for cosmetic 
purposes; all included in class 3.

תכשירי טואלט לא תרופתיים, משחות שיניים, מי פה ומרענני 
נשימה, שטיפה דנטאלית, קצף דנטאלי, רצועות דנטאליות, 

מוצרים להיגיינה דנטאלית; תכשירים וחומרים לניקיון, שטיפה, 
הברקה, הפגת ריח רע וחיטוי עבור שיניים תותבות, דבקים 

ומייצבים לא תרופתיים עבור שיניים תותבות; תכשירים לטיפול 
בפה, ג'ל דנטאלי, תכשירי הלבנה, תכשירים להברקת שיניים, 

תכשירים להלבנת שיניים, ומאיצים, תכשירים קוסמטיים 
להסרת כתמים, גומי לעיסה לשימוש קוסמטי; הנכללים כולם 
בסוג 3.                                                                           
                                                                                    

                                                  

כ"ט תמוז תשע"א - 21731/07/2011



Trade Mark No. 229702 מספר סימן

Application Date 03/05/2010 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: JOLIBAR, FILMTECHNICS PRODUCTS 
CONVERTING (1987) LIMITED 

שם: ג'וליבר עיבוד מוצרי פילמטכניקה (1987) בע"מ 

Address: P.O.B. 8380, נתניה, 42504, ישראל כתובת : ת.ד. 8380, נתניה, 42504, ישראל

Identification No.: 511229049מספר זיהוי: 511229049

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Attorney and Notary Yoram Roth

Address: 

שם: יורם רוט עו"ד ונוטריון

כתובת : רח' היצירה 3, רמת גן, 52521, ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 17 סוג: 17

Extruded plastic materials for use in manufacturing; 
all included in class 17.

מוצרים פלסטיים משוחלים לשימוש בייצור; הנכללים כולם בסוג 
                                       .17

כ"ט תמוז תשע"א - 21831/07/2011



הפסקת אכל
Trade Mark No. 229775 מספר סימן

Application Date 12/05/2010 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: 29 סוג: 29

All goods included in class 29. כל הסחורות הנכללות בסוג 29.         

כ"ט תמוז תשע"א - 21931/07/2011



Trade Mark No. 229776 מספר סימן

Application Date 12/05/2010 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: 29 סוג: 29

All goods included in class 29. כל הסחורות הנכללות בסוג 29.         

כ"ט תמוז תשע"א - 22031/07/2011



שף תנובה
Trade Mark No. 229779 מספר סימן

Application Date 12/05/2010 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: 29 סוג: 29

All goods included in class 29. כל הסחורות הנכללות בסוג 29.         

כ"ט תמוז תשע"א - 22131/07/2011



שף תנובה
Trade Mark No. 229781 מספר סימן

Application Date 12/05/2010 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

All goods included in class 30. כל הסחורות הנכללות בסוג 30.         

כ"ט תמוז תשע"א - 22231/07/2011



Trade Mark No. 229793 מספר סימן

Application Date 12/05/2010 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.

Registration of this mark shall give no right to the 
exclusive use of the slogan LIVING SCIENCE, 
TRANFORMING LIVES, but in the combination of 
the mark.

LIVING  רישום סימן זה לא יתן זכות לשימוש ייחודי בסיסמא
SCIENCE, TRANFORMING LIVES, אלא בהרכב הסימן.

 Owners

Name: Merck KGaA

Address: Frankfurter Strasse 250, Darmstadt, 64293, 
Germany

Identification No.: 37497

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Reinhold Cohn and Partners

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

שם: ריינהולד כהן ושותפיו

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

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; all 
included in class 1.

כימיקלים המשמשים בתעשייה, במדע ובצילום, וכן בחקלאות, 
בגננות וביערנות; שרפים מלאכותיים בלתי מעובדים, פלסטיקים 
בלתי מעובדים; דשנים; תרכובות לכיבוי דליקות; תכשירי חישול 
והלחמה; חומרים כימיים לשימור מצרכי מזון; חומרי בורסקאות; 
דבקים המשמשים בתעשייה; הנכללים כולם 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)

Germany, 06/02/2010, No. 30 2010 007 621.6/05 גרמניה, 06/02/2010, מספר 621.6/05 007 2010 30

Class: 1 סוג: 1

כ"ט תמוז תשע"א - 22331/07/2011



Trade Mark No. 229798 מספר סימן

Application Date 12/05/2010 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.

Registration of this mark shall give no right to the 
exclusive use of the slogan LIVING SCIENCE, 
TRANFORMING LIVES, but in the combination of 
the mark.

LIVING  רישום סימן זה לא יתן זכות לשימוש ייחודי בסיסמא
SCIENCE, TRANFORMING LIVES, אלא בהרכב הסימן.

 Owners

Name: Merck KGaA

Address: Frankfurter Strasse 250, Darmstadt, 64293, 
Germany

Identification No.: 37497

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Reinhold Cohn and Partners

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

שם: ריינהולד כהן ושותפיו

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

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 וכלים כירורגיים, רפואיים, דנטליים ווטרינריים, 
איברים, עיניים ושיניים מלאכותיים; פריטים אורטופדיים; חומרי 
איחוי; 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)

Germany, 06/02/2010, No. 30 2010 007 621.6/05 גרמניה, 06/02/2010, מספר 621.6/05 007 2010 30

Class: 10 סוג: 10

כ"ט תמוז תשע"א - 22431/07/2011



Trade Mark No. 229799 מספר סימן

Application Date 12/05/2010 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.

Registration of this mark shall give no right to the 
exclusive use of the slogan LIVING SCIENCE, 
TRANFORMING LIVES, but in the combination of 
the mark.

LIVING  רישום סימן זה לא יתן זכות לשימוש ייחודי בסיסמא
SCIENCE, TRANFORMING LIVES, אלא בהרכב הסימן.

 Owners

Name: Merck KGaA

Address: Frankfurter Strasse 250, Darmstadt, 64293, 
Germany

Identification No.: 37497

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Reinhold Cohn and Partners

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

שם: ריינהולד כהן ושותפיו

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

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 וממתקים, 

קרחונים; דבש, פסולת סוכר; שמרים, אבקת אפיה; מלח, 
חרדל; חומץ, רטבים (נותני טעם); תבלינים; קרח; הנכללים 

כולם 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)

Germany, 06/02/2010, No. 30 2010 007 621.6/05 גרמניה, 06/02/2010, מספר 621.6/05 007 2010 30

Class: 30 סוג: 30

כ"ט תמוז תשע"א - 22531/07/2011



Trade Mark No. 229800 מספר סימן

Application Date 12/05/2010 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.

Registration of this mark shall give no right to the 
exclusive use of the slogan LIVING SCIENCE, 
TRANFORMING LIVES, but in the combination of 
the mark.

LIVING  רישום סימן זה לא יתן זכות לשימוש ייחודי בסיסמא
SCIENCE, TRANFORMING LIVES, אלא בהרכב הסימן.

 Owners

Name: Merck KGaA

Address: Frankfurter Strasse 250, Darmstadt, 64293, 
Germany

Identification No.: 37497

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Reinhold Cohn and Partners

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

שם: ריינהולד כהן ושותפיו

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

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; חומרים סניטאריים לשימוש 
רפואי; חומרים דיאטטיים המותאמים לשימוש רפואי, מזון 
לתינוקות; אספלניות, חומרי חבישה; חומרים למילוי שיניים, 

שעווה דנטלית; חומרי חיטוי; תכשירים להשמדת רמשים; קוטלי 
פטריות, קוטלי עשבים; הנכללים כולם בסוג 5.                       
                                                                                    

                                    

Goods/Services for which priority is claimed סחורות/שירותים לגביהם נטען דין קדימה
(If only classification code is indicated, Priority is claimed 
for all goods/services included in that class, and specified 
above under the title Goods/Services)

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

Germany, 06/02/2010, No. 30 2010 007 621.6/05 גרמניה, 06/02/2010, מספר 621.6/05 007 2010 30

Class: 5 סוג: 5

כ"ט תמוז תשע"א - 22631/07/2011



Trade Mark No. 229801 מספר סימן

Application Date 12/05/2010 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 machines and mechanisms 
for coin-operated apparatus; cash registers, 
calculating machines, data processing equipment 
and computers; fire-extinguishing apparatus; all 
included in class 9.

מכשירים וכלים מדעיים, ימיים, למחקר, לצילום, סינמטוגרפיים, 
אופטיים, לשקילה, למדידה, לאיתות, לבדיקה (פיקוח), להצלת 

נפשות ולהוראה; מכשירים וכלים להולכה, מיתוג, המרה, 
צבירה, וויסות או בקרה של חשמל; מכשירים להקלטה, העברה 
או שחזור של קול או בבואות; נשאי נתונים מגנטיים, דיסקים 
להקלטה; מכונות ומנגנוני מכירה אוטומטיים עבור מכשירים 
המופעלים על ידי מטבע; קופות רושמות, מכונות חישוב, ציוד 
לעיבוד נתונים ומחשבים; מכשירים לכיבוי אש; הנכללים כולם 
בסוג 9.                                                                           
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    

                                  

Goods/Services for which priority is claimed סחורות/שירותים לגביהם נטען דין קדימה
(If only classification code is indicated, Priority is claimed 
for all goods/services included in that class, and specified 
above under the title Goods/Services)

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

Germany, 06/02/2010, No. 30 2010 007 621.6/05 גרמניה, 06/02/2010, מספר 621.6/05 007 2010 30

Class: 9 סוג: 9

כ"ט תמוז תשע"א - 22731/07/2011



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.

Registration of this mark shall give no right to the 
exclusive use of the slogan LIVING SCIENCE, 
TRANFORMING LIVES, but in the combination of 
the mark.

LIVING  רישום סימן זה לא יתן זכות לשימוש ייחודי בסיסמא
SCIENCE, TRANFORMING LIVES, אלא בהרכב הסימן.

 Owners

Name: Merck KGaA

Address: Frankfurter Strasse 250, Darmstadt, 64293, 
Germany

Identification No.: 37497

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Reinhold Cohn and Partners

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

שם: ריינהולד כהן ושותפיו

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

כ"ט תמוז תשע"א - 22831/07/2011



Trade Mark No. 229802 מספר סימן

Application Date 12/05/2010 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.

Registration of this mark shall give no right to the 
exclusive use of the slogan LIVING SCIENCE, 
TRANFORMING LIVES, but in the combination of 
the mark.

LIVING  רישום סימן זה לא יתן זכות לשימוש ייחודי בסיסמא
SCIENCE, TRANFORMING LIVES, אלא בהרכב הסימן.

 Owners

Name: Merck KGaA

Address: Frankfurter Strasse 250, Darmstadt, 64293, 
Germany

Identification No.: 37497

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Reinhold Cohn and Partners

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

שם: ריינהולד כהן ושותפיו

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

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; דברי בישום, שמנים 
אתריים, תמרוקים, תרחיצים לשיער; תכשירים לניקוי שיניים; 
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)

Germany, 06/02/2010, No. 30 2010 007 621.6/05 גרמניה, 06/02/2010, מספר 621.6/05 007 2010 30

Class: 3 סוג: 3

כ"ט תמוז תשע"א - 22931/07/2011



Trade Mark No. 229803 מספר סימן

Application Date 12/05/2010 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.

Registration of this mark shall give no right to the 
exclusive use of the slogan LIVING SCIENCE, 
TRANFORMING LIVES, but in the combination of 
the mark.

LIVING  רישום סימן זה לא יתן זכות לשימוש ייחודי בסיסמא
SCIENCE, TRANFORMING LIVES, אלא בהרכב הסימן.

 Owners

Name: Merck KGaA

Address: Frankfurter Strasse 250, Darmstadt, 64293, 
Germany

Identification No.: 37497

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Reinhold Cohn and Partners

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

שם: ריינהולד כהן ושותפיו

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

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; all included in class 2.

צבעים, ורנישים, לכות; חומרים משמרים בפני חלודה וקלקול 
עץ; צבענים; מקבעי צבע; שרפים טבעיים גולמיים; מתכות 

בצורת רדיד ואבקה עבור צבעים, מקשטים, מדפיסים ואומנים; 
הנכללים כולם בסוג 2.                                                       

                                                          

Goods/Services for which priority is claimed סחורות/שירותים לגביהם נטען דין קדימה
(If only classification code is indicated, Priority is claimed 
for all goods/services included in that class, and specified 
above under the 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, 06/02/2010, No. 30 2010 007 621.6/05 גרמניה, 06/02/2010, מספר 621.6/05 007 2010 30

Class: 2 סוג: 2

כ"ט תמוז תשע"א - 23031/07/2011



Trade Mark No. 229804 מספר סימן

Application Date 12/05/2010 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.

Registration of this mark shall give no right to the 
exclusive use of the slogan LIVING SCIENCE, 
TRANFORMING LIVES, but in the combination of 
the mark.

LIVING  רישום סימן זה לא יתן זכות לשימוש ייחודי בסיסמא
SCIENCE, TRANFORMING LIVES, אלא בהרכב הסימן.

 Owners

Name: Merck KGaA

Address: Frankfurter Strasse 250, Darmstadt, 64293, 
Germany

Identification No.: 37497

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Reinhold Cohn and Partners

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

שם: ריינהולד כהן ושותפיו

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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 29 סוג: 29

Meat, fish, poultry and game; meat extracts; 
preserved, frozen, dried and cooked fruits and 
vegetables; jellies, jams, compotes; eggs, milk and 
milk products; edible oils and fats; all included in 
class 29.

בשר, דגים, עופות ובשר ציד; תמציות בשר; פירות וירקות 
משומרים, מוקפאים, מיובשים ומבושלים; ג'לי, ריבות, 
קומפוטים; ביצים, חלב ומוצרי חלב; שמני ושומני מאכל; 

הנכללים כולם 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)

Germany, 06/02/2010, No. 30 2010 007 621.6/05 גרמניה, 06/02/2010, מספר 621.6/05 007 2010 30

Class: 29 סוג: 29

כ"ט תמוז תשע"א - 23131/07/2011



Trade Mark No. 229805 מספר סימן

Application Date 12/05/2010 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.

Registration of this mark shall give no right to the 
exclusive use of the slogan LIVING SCIENCE, 
TRANFORMING LIVES, but in the combination of 
the mark.

LIVING  רישום סימן זה לא יתן זכות לשימוש ייחודי בסיסמא
SCIENCE, TRANFORMING LIVES, אלא בהרכב הסימן.

 Owners

Name: Merck KGaA

Address: Frankfurter Strasse 250, Darmstadt, 64293, 
Germany

Identification No.: 37497

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Reinhold Cohn and Partners

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

שם: ריינהולד כהן ושותפיו

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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 41 סוג: 41

Education; providing of training; entertainment; 
sporting and cultural activities; all included in class 
41.

הוראה; אספקה של הדרכה; בידור; פעילויות ספורט ותרבות; 
הנכללים כולם בסוג 41.                                                     

                

Goods/Services for which priority is claimed סחורות/שירותים לגביהם נטען דין קדימה
(If only classification code is indicated, Priority is claimed 
for all goods/services included in that class, and specified 
above under the title Goods/Services)

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

Germany, 06/02/2010, No. 30 2010 007 621.6/05 גרמניה, 06/02/2010, מספר 621.6/05 007 2010 30

Class: 41 סוג: 41

כ"ט תמוז תשע"א - 23231/07/2011



Trade Mark No. 229806 מספר סימן

Application Date 12/05/2010 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.

Registration of this mark shall give no right to the 
exclusive use of the slogan LIVING SCIENCE, 
TRANFORMING LIVES, but in the combination of 
the mark.

LIVING  רישום סימן זה לא יתן זכות לשימוש ייחודי בסיסמא
SCIENCE, TRANFORMING LIVES, אלא בהרכב הסימן.

 Owners

Name: Merck KGaA

Address: Frankfurter Strasse 250, Darmstadt, 64293, 
Germany

Identification No.: 37497

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Reinhold Cohn and Partners

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

שם: ריינהולד כהן ושותפיו

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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 35 סוג: 35

Advertising; business management; business 
administration; office functions; all included in class 
35.

פרסום; ניהול עסקים; אדמיניסטרציה עסקית; פעולות 
משרדיות; 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)

Germany, 06/02/2010, No. 30 2010 007 621.6/05 גרמניה, 06/02/2010, מספר 621.6/05 007 2010 30

Class: 35 סוג: 35

כ"ט תמוז תשע"א - 23331/07/2011



Trade Mark No. 229807 מספר סימן

Application Date 12/05/2010 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.

Registration of this mark shall give no right to the 
exclusive use of the slogan LIVING SCIENCE, 
TRANFORMING LIVES, but in the combination of 
the mark.

LIVING  רישום סימן זה לא יתן זכות לשימוש ייחודי בסיסמא
SCIENCE, TRANFORMING LIVES, אלא בהרכב הסימן.

 Owners

Name: Merck KGaA

Address: Frankfurter Strasse 250, Darmstadt, 64293, 
Germany

Identification No.: 37497

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Reinhold Cohn and Partners

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

שם: ריינהולד כהן ושותפיו

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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 44 סוג: 44

Medical services; veterinary services; hygienic and 
beauty care for human beings or animals; agriculture, 
horticulture and forestry services; all included in class 
44.

שירותים רפואיים; שירותים וטרינריים; טיפולי היגיינה לבני אדם 
או בעלי חיים; שירותי חקלאות, גננות ויערנות; הנכללים כולם 
בסוג 44.                                                                         

            

Goods/Services for which priority is claimed סחורות/שירותים לגביהם נטען דין קדימה
(If only classification code is indicated, Priority is claimed 
for all goods/services included in that class, and specified 
above under the title Goods/Services)

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

Germany, 06/02/2010, No. 30 2010 007 621.6/05 גרמניה, 06/02/2010, מספר 621.6/05 007 2010 30

Class: 44 סוג: 44

כ"ט תמוז תשע"א - 23431/07/2011



Trade Mark No. 229808 מספר סימן

Application Date 12/05/2010 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.

Registration of this mark shall give no right to the 
exclusive use of the slogan LIVING SCIENCE, 
TRANFORMING LIVES, but in the combination of 
the mark.

LIVING  רישום סימן זה לא יתן זכות לשימוש ייחודי בסיסמא
SCIENCE, TRANFORMING LIVES, אלא בהרכב הסימן.

 Owners

Name: Merck KGaA

Address: Frankfurter Strasse 250, Darmstadt, 64293, 
Germany

Identification No.: 37497

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Reinhold Cohn and Partners

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

שם: ריינהולד כהן ושותפיו

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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 16 סוג: 16

Paper, cardboard and goods made from these 
materials, not included in other classes; printed 
matter; book binding material; photographs; 
stationery; 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 העשויים מחומרים אלה, שאינם נכללים 
בסוגים אחרים; דברי דפוס; חומר לכריכת ספרים; צילומים; 
צרכי כתיבה; דבקים לצרכי כתיבה או למטרות משק בית; 

חומרים לאומנים; מברשות צבע; מכונות כתיבה וצרכי משרד 
(למעט רהיטים); חומרי הדרכה והוראה (למעט מכשירים); 
חומרים פלסטיים לאריזה (שאינם נכללים בסוגים אחרים); 

אותיות דפוס; גלופות דפוס; 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)

Germany, 06/02/2010, No. 30 2010 007 621.6/05 גרמניה, 06/02/2010, מספר 621.6/05 007 2010 30

Class: 16 סוג: 16

כ"ט תמוז תשע"א - 23531/07/2011



Trade Mark No. 229809 מספר סימן

Application Date 12/05/2010 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.

Registration of this mark shall give no right to the 
exclusive use of the slogan LIVING SCIENCE, 
TRANFORMING LIVES, but in the combination of 
the mark.

LIVING  רישום סימן זה לא יתן זכות לשימוש ייחודי בסיסמא
SCIENCE, TRANFORMING LIVES, אלא בהרכב הסימן.

 Owners

Name: Merck KGaA

Address: Frankfurter Strasse 250, Darmstadt, 64293, 
Germany

Identification No.: 37497

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Reinhold Cohn and Partners

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

שם: ריינהולד כהן ושותפיו

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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 42 סוג: 42

Scientific and technological services and research 
and design relating thereto; industrial analysis and 
research services; design and development of 
computer hardware and software; all included in 
class 42.

שירותים מדעיים וטכנולוגיים ומחקר ותכנון הקשורים אליהם; 
שירותי ניתוח ומחקר תעשייתי; תכנון ופיתוח של חומרה ותוכנת 
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)

Germany, 06/02/2010, No. 30 2010 007 621.6/05 גרמניה, 06/02/2010, מספר 621.6/05 007 2010 30

Class: 42 סוג: 42

כ"ט תמוז תשע"א - 23631/07/2011



XEROX

Trade Mark No. 229851 מספר סימן

Application Date 13/05/2010 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: Xerox Corporation

Address: 45 Glover Avenue, Norwalk, Connecticut, 06856
-4505, U.S.A.

Identification No.: 68132

(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: 38 סוג: 38

Services in regard to voice and data communication 
systems and global computer network systems; 
administrative services, namely, the operation and 
maintenance for others of electronics messaging, 
global computer networks, communication systems, 
call centers, and communication system technical 
help desks; telemarketing; operation of customer 
service interaction centers; electronic mail services; 
all included in class 38.

שירותים בקשר למערכות תקשורת קול ונתונים ומערכות רשת 
מחשבים גלובלית; שירותים אדמיניסטרטיביים, דהיינו, תפעול 
ותחזוקה עבור אחרים של שליחת מסרים אלקטרוניים, רשתות 
מחשבים גלובליות, מערכות תקשורת, מוקדי שירות, ומרכזי 

תמיכה טכנית של מערכת תקשורת; טלמרקטינג; תפעול מוקדי 
אינטראקציית שירות לקוחות; שירותי דואר אלקטרוני; הנכללים 
כולם בסוג 38.                                                                 
                                                                                    

                                  

כ"ט תמוז תשע"א - 23731/07/2011



Trade Mark No. 229860 מספר סימן

Application Date 09/05/2010 תאריך הגשה

 Owners

Name: ZHEJIANG HAERS VACUUM CONTAINERS 
CO., LTD 

Address: Yong Kang, People's Republic of China

Identification No.: 70988

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: 21 סוג: 21

Insulated containers for food; heat insulated 
containers for beverages; stainless steel vacuum 
flasks; heart-insulated containers; coffee services, 
not of precious metal; containers for household or 
kitchen use (except in precious metal); services 
(tableware), not of precious metal; glassware(for 
example, cup, tray, pot, urn); all included in class 21.

מכלי בידוד מזון; מכלים מבודדי חום עבור משקאות; בקבוקונים 
או צפחות ממתכת אל- חלד; טרמוסים בעלי בידוד וואקום; 
מכלים מבודדי חום; סרוויסים לקפה; כלי בית, כלים עבור 
שימושי הבית, מיכלי איחסון למטבח, סרוויסים (כולם אינם 
עשויים ממתכת יקרת ערך), כלי זכוכית; הנכללים כולם בסוג 
                                                                               .21
                                                                                    

      

כ"ט תמוז תשע"א - 23831/07/2011



מחשביזיה 
Trade Mark No. 229888 מספר סימן

Application Date 12/05/2010 תאריך הגשה

 בעלים

שם: חיון הפצה - מחשבים בע"מ

כתובת : רח' האומנות, א.ת. פולג 4, נתניה, 42504, ישראל

מספר זיהוי: 512145400

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Ussishkin - Kohen, Adv.

Address: 12 Raoul Vallenberg St., Tel Aviv, 69719, Israel

שם: אוסישקין - כהן, עו"ד

כתובת : רח' ראול ולנברג 12, תל אביב, 69719, ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 9 סוג: 9

Computer monitor combined TV; included  in class 9. מסך מחשב משולב טלוויזיה; הנכלל בסוג 9.                         
  

כ"ט תמוז תשע"א - 23931/07/2011



Trade Mark No. 229898 מספר סימן

Application Date 18/05/2010 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: Noam C. Food marketing agencies Ltd. שם: כ. נעם - סוכנויות לשיווק מזון בע"מ

Address: 32 Givat hatachmoshet Street, Holon, 58852, 
Israel

כתובת : גבעת התחמושת 32, חולון, 58852, ישראל

Identification No.: 511338386מספר זיהוי: 511338386

כ. נעם - סוכנויות לשיווק מזון בע"מ

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"ט תמוז תשע"א - 24031/07/2011



Trade Mark No. 229899 מספר סימן

Application Date 18/05/2010 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: Noam C. Food marketing agencies Ltd. שם: כ. נעם - סוכנויות לשיווק מזון בע"מ

Address: 32 Givat hatachmoshet Street, Holon, 58852, 
Israel

כתובת : גבעת התחמושת 32, חולון, 58852, ישראל

Identification No.: 511338386מספר זיהוי: 511338386

כ. נעם - סוכנויות לשיווק מזון בע"מ

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: 29 סוג: 29

Preserved, frozen,dried and cooked fruits and 
vegetables; jellies, jams, compotes; edible oils and 
fats; all included in class 29.

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

                                        

כ"ט תמוז תשע"א - 24131/07/2011



Trade Mark No. 229902 מספר סימן

Application Date 18/05/2010 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: Jushi Group Co., Ltd.

Address: Tongxiang Economic Development Zone, 
Tongxiang City, Zhejiang, 314500, People's Republic of 
China

Identification No.: 801246

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: 23 סוג: 23

Yarn; Spun cotton; Wool (Spun); Spun silk; rayon; 
Thread; Coir thread and yarn; Fiberglass thread for 
textile use; Woollen thread and yarn; all included in 
class 23.                                         

סליל חוטים; סליל כותנה; סליל צמר; סליל משי; זהורית, משי 
מלאכותי; חוט; סיבי אגוז קוקוס וסליל חוטי אגוז קוקוס; חוט 
פייברגלאס לשימוש בטקסטיל; חוטי צמר וסליל סיבי צמר; 

הכלולים כולם בסוג 23.

כ"ט תמוז תשע"א - 24231/07/2011



BLACKTIP

Trade Mark No. 229928 מספר סימן

Application Date 20/05/2010 תאריך הגשה

 Owners

Name: Philip Morris Products S.A.

Address: Quai Jeanrenaud 3, Neuchatel, CH-2000, 
Switzerland

Identification No.: 38

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: D. Mirkin & Co., Advs.

Address: 52 Menachem Begin Rd., Tel Aviv, 67137, 
Sonol Tower, Israel

שם: ד. מירקין ושות', עו"ד

כתובת : דרך מנחם בגין 52, תל אביב, 67137, מגדל סונול, 
ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 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

טבק 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                                                                         
                                                                                    

                                    

כ"ט תמוז תשע"א - 24331/07/2011



BLACKTIP

Trade Mark No. 229931 מספר סימן

Application Date 20/05/2010 תאריך הגשה

 Owners

Name: Philip Morris Products S.A.

Address: Quai Jeanrenaud 3, Neuchatel, CH-2000, 
Switzerland

Identification No.: 38

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: D. Mirkin & Co., Advs.

Address: 52 Menachem Begin Rd., Tel Aviv, 67137, 
Sonol Tower, Israel

שם: ד. מירקין ושות', עו"ד

כתובת : דרך מנחם בגין 52, תל אביב, 67137, מגדל סונול, 
ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 11 סוג: 11

Apparatus for heating tobacco and tobacco products; 
apparatus for electrical heating of tobacco and 
tobacco products; all included in class 11.

מכשיר לחימום טבק ומוצרי טבק; מכשיר לחימום חשמלי של 
טבק ומוצרי טבק; הנכללים כולם בסוג 11.                             
                                                                                  

כ"ט תמוז תשע"א - 24431/07/2011



BALKARMO 

Trade Mark No. 229952 מספר סימן

Application Date 12/05/2010 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: 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 human use, namely 
preparations for the treatment of immunological 
diseases and disorders, inflammatory diseases and 
disorders, endocrinology diseases and disorders, 
oncological diseases and disorders, neurological 
diseases and disorders, metabolic diseases an 
disorders, rheumatological diseases and disorders, 
genetic diseases and disorders; all included in class 
5.

תכשירי רוקחות לשימוש בבני אדם דהיינו תכשירים לטיפול 
במחלות והפרעות אימונולוגיות, מחלות והפרעות דלקתיות, 

מחלות והפרעות אנדוקרינולוגיות, מחלות והפרעות אונקולוגיות, 
מחלות והפרעות נוירולוגיות, מחלות והפרעות הקשורות בחילוף 
חומרים, מחלות והפרעות ריאומטולוגיות, מחלות והפרעות 

גנטיות; 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, 12/11/2009, No. 62656/2009 שוויץ, 12/11/2009, מספר 62656/2009

Class: 5 סוג: 5

כ"ט תמוז תשע"א - 24531/07/2011



FRECONTRIS 

Trade Mark No. 229953 מספר סימן

Application Date 12/05/2010 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: 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 human use, namely 
preparations for the treatment of immunological 
diseases and disorders, inflammatory diseases and 
disorders, endocrinology diseases and disorders, 
oncological diseases and disorders, neurological 
diseases and disorders, metabolic diseases an 
disorders, rheumatological diseases and disorders, 
genetic diseases and disorders; all included in class 
5.

תכשירי רוקחות לשימוש בבני אדם דהיינו תכשירים לטיפול 
במחלות והפרעות אימונולוגיות, מחלות והפרעות דלקתיות, 

מחלות והפרעות אנדוקרינולוגיות, מחלות והפרעות אונקולוגיות, 
מחלות והפרעות נוירולוגיות, מחלות והפרעות הקשורות בחילוף 
חומרים, מחלות והפרעות ריאומטולוגיות, מחלות והפרעות 

גנטיות; 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, 12/11/2009, No. 62657/2009 שוויץ, 12/11/2009, מספר 62657/2009

Class: 5 סוג: 5

כ"ט תמוז תשע"א - 24631/07/2011



XAMPENSO 

Trade Mark No. 229954 מספר סימן

Application Date 12/05/2010 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: 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 human use, namely 
preparations for the treatment of immunological 
diseases and disorders, inflammatory diseases and 
disorders, endocrinology diseases and disorders, 
oncological diseases and disorders, neurological 
diseases and disorders, metabolic diseases an 
disorders, rheumatological diseases and disorders, 
genetic diseases and disorders; all included in class 
5.

תכשירי רוקחות לשימוש בבני אדם דהיינו תכשירים לטיפול 
במחלות והפרעות אימונולוגיות, מחלות והפרעות דלקתיות, 

מחלות והפרעות אנדוקרינולוגיות, מחלות והפרעות אונקולוגיות, 
מחלות והפרעות נוירולוגיות, מחלות והפרעות הקשורות בחילוף 
חומרים, מחלות והפרעות ריאומטולוגיות, מחלות והפרעות 

גנטיות; 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, 12/11/2009, No. 62661/2009 שוויץ, 12/11/2009, מספר 62661/2009

Class: 5 סוג: 5

כ"ט תמוז תשע"א - 24731/07/2011



Trade Mark No. 229959 מספר סימן

Application Date 17/05/2010 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: RAINBOW S.R.L.

Address: Loreto (AN), Via Brecce, Italy

Identification No.: 63396

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 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, 
jackets, skirts, dresses, 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, גרבי ניילון וגרביים, ביריות לגרבי ניילון, ביריות לגרביים, 
מעילי רוח, מכנסי סקי, מעילי פרווה, מעילים עליונים, ז'קטים, 
חצאיות, שמלות, 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, שאלים, צעיפים, צווארונים, 
עניבות פרפר, חגורות (ביגוד), ביריות, כובעים, כומתות; 
נעליים, מגפיים, מגפיים חצאיים, נעלי עור, ערדליים, מגפי 

גשם, הנעלת ספורט, סנדלים, נעלי בית, סוליות נעליים, עקבי 
נעליים, עליוניות של הנעלה; הנכללים כולם בסוג 25.               

                                    

כ"ט תמוז תשע"א - 24831/07/2011



TOONIX

Trade Mark No. 229970 מספר סימן

Application Date 17/05/2010 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: The Cartoon Network, Inc.

Address: 1050 Techwood Drive, NW, Atlanta, Georgia, 
30318, U.S.A.

Identification No.: 55717

(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

Providing television, broadband, wireless and on-line 
information in the field of entertainment via the 
internet; providing an on-line computer database 
featuring entertainment-related topics; providing 
television, broadband, wireless and online 
entertainment multimedia programs; production and 
arrangement of television programs; entertainment 
services in the nature of audio visual entertainment 
transmitted via television, broadband, online and via 
wireless communication devices; production and 
distribution of audio visual entertainment transmitted 
via television, broadband, online and via wireless 
communication devices; on-line publishing services; 
entertainment services, namely, providing on-line 
computer games; on-line journals, namely, blogs, 
featuring personal information and opinions; 
organizing entertainment and cultural events; 
entertainment in the nature of contests, competitions 
and games; all included in class 41.

אספקת מידע בטלוויזיה, בפס רחב, באופן אלחוטי ובאופן מקוון 
בתחום של בידור דרך האינטרנט; אספקת בסיס נתונים מקוון 
ממוחשב המציג נושאים הקשורים לבידור; אספקת תוכניות 
מולטימדיה בידוריות בטלוויזיה, בפס רחב, באופן אלחוטי 

ובאופן מקוון; הפקה וסידור של תוכניות טלוויזיה; שירותי בידור 
מהסוג של בידור אודיו ויזואלי המשודר דרך טלוויזיה, פס רחב, 
באופן מקוון ודרך התקני תקשורת אלחוטיים; הפקה והפצה של 
בידור אודיו ויזואלי המשודר דרך טלוויזיה, פס רחב, באופן 
מקוון ודרך התקני תקשורת אלחוטיים; שירותי הוצאה לאור 

מקוונת; שירותי בידור, דהיינו, אספקת משחקי מחשב מקוונים; 
יומנים מקוונים, דהיינו, בלוגים, המציגים מידע ודעות אישיות; 

ארגון אירועי בידור ותרבות; בידור מהסוג של תחרויות, 
התמודדויות ומשחקים; הנכללים כולם בסוג 41.                     
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    

                                        

כ"ט תמוז תשע"א - 24931/07/2011



Trade Mark No. 230018 מספר סימן

Application Date 16/05/2010 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.

Ownersבעלים

Name: Nova Measuring Instruments Ltd. שם: נובה מכשירי מדידה בע"מ

Address: Weizman Scientific Park, P.O.B. 266, Rehovot, 
76100, Israel

כתובת : ויצמן פארק למדע, ת.ד. 266, רחובות, 76100, ישראל

Identification No.: 511812463מספר זיהוי: 511812463

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 9 סוג: 9

Monitoring, measurement and inspection equipment 
and systems for process control of semiconductors 
manufacturing; and computer programs for use 
therewith; all included in class 9

ציוד ומערכות ניטור, מדידה ובדיקה לצורך בקרת תהליכי ייצור 
מוליכים למחצה, ותוכנות מחשב לשימוש עמם; הנכללים כולם 
בסוג 9.                                                                           

                                                

כ"ט תמוז תשע"א - 25031/07/2011



IN COMMAND

Trade Mark No. 230032 מספר סימן

Application Date 23/05/2010 תאריך הגשה

 Owners

Name: HEWLETT-PACKARD DEVELOPMENT 
COMPANY, L.P.

Address: 11445 Compaq Center Drive West, Houston, 
Texas, 77070, U.S.A.

Identification No.: 800326

Texas Limited Partnership

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Sanford T. Colb & Co.

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

שם: סנפורד ט. קולב ושות'

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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 35 סוג: 35

Providing a website where resellers can sell and 
manage their print services contracts; all included in 
class 35.

אספקת אתר אינטרנט בו ספקים יכולים למכור ולנהל חוזי 
שירותי ההדפסה שלהם; הנכללים כולם בסוג 35.                   

                        

Class: 42 סוג: 42

Providing an interactive website featuring technology 
that allows print service customers and resellers to 
upload, view, share, and transfer business contracts; 
all included in Class 42.

אספקת אתר אינטרנט הידודי המציג טכנולוגיה שמאפשרת 
ללקוחות וספקי שירותי הדפסה להעלות, לצפות, לשתף 

ולהעביר חוזים; 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., 08/12/2009, No. 77/888,898 ארה"ב, 08/12/2009, מספר 77/888,898

Class: 42 סוג: 42
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REAL IMPERIAL

Trade Mark No. 230054 מספר סימן

Application Date 24/05/2010 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: HACAREM SPIRITS LTD. שם: הכרם - משקאות חריפים בע"מ

Address: 10, Derech Hachoresh, P.O.B. 190, Hevel 
Modiin 73199, Israel

כתובת : דרך החורש 10, ת.ד. 190, א.ת. חבל מודיעין, 73199, 
ישראל

Identification No.: 513902338מספר זיהוי: 513902338

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Sanford T. Colb & Co.

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

שם: סנפורד ט. קולב ושות'

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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 33 סוג: 33

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

משקאות אלכוהוליים (למעט בירה); הנכללים כולם בסוג 33     
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Trade Mark No. 230055 מספר סימן

Application Date 17/05/2010 תאריך הגשה

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 9 סוג: 9

Electric and electronic apparatus and instruments 
related to electric and electronic systems, braking 
systems, steering systems and occupant restraint 
systems; communication apparatus and instruments; 
electric power systems for braking systems, pumps 
and fuel pumps; sensors; switches, switchboards and 
controls; electric and electronic diagnostic system for 
all of the aforesaid; computers; computer software; 
CD ROMS; computer programs; apparatus, 
instruments, computer and software relating to a 
global communication network; parts and fittings for 
all of the aforesaid goods; telecommunications 
microelectronics and microchips; antennas; high 
frequency transceivers; communication, tracking and 
data relay and processing apparatus and equipment; 
crash electronics; steering electronics; electronic 
controls for engine systems; sensors and electronics 
for smart restraint systems; vehicle communication 
and integration electronics; body controllers; heating, 
ventilation and air conditioning electronic controls; 
instrument panel controls; braking and suspension 
system controls; steering column controls; engine 
and multipurpose controllers, and instrument 
clusters; lasers; space communications systems; 
electric welding apparatus and equipment; arc 
welding and stud welding equipment; welding 
electrodes; solar panels; airborne and ground based 
technical reconnaissance systems; avionics systems; 
fingerprint identification systems and apparatus; 
communication, tracking and data relay and 
processing apparatus and equipment; computer 
based communications and distributions systems; 
electrical and electronics, devices and sub-
assemblies for use in manufacture; electrical 
connectors; switchgear; software downloadable from 
the Internet; downloadable electronic publications; 
compact discs; digital music; telecommunications 
apparatus; electronic cruise control apparatus; 
automatic radar plotting aids; radar; radar antennas 
and apparatus, radar apparatus for use in navigation; 
apparatus for driving vehicles automatically; driver 
assistance systems for vehicles; automatic 
emergency braking systems; parts and fittings for all 
the aforesaid goods, all included in Class 9.

מכשירים והתקנים חשמליים ואלקטרוניים הקשורים למערכות 
חשמל ואלקטרוניקה, למערכות בלימה, למערכות היגוי 

ומערכות לריסון הנוסעים ברכב; התקנים ומכשירים לתקשורת; 
מערכות חשמליות למערכות הבלימה, למשאבות ולמשאבות 
דלק; חיישנים; מתגים, לוחות מתגים ובקרה; מערכות אבחון 
חשמליות ואלקטרוניות לכל האמור לעיל; מחשבים; תוכנות 
מחשבים; CD ROMS;תוכנות מחשב; התקנים, מכשירים, 
מחשבים ותוכנות הקשורים לרשת תקשורת גלובלית; חלקים 

וחלפים לכל הטובין האמורים לעיל; טלקומוניקציה 
מיקרואלקטרוניקה ומיקרו צ'יפים; אנטנות; משדרים לתדרים 
גבוהים; התקנים וציוד לתקשורת, למעקב לשידור ולעיבוד 
נתונים; אלקטרוניקת התנגשות; אלקטרוניקת היגוי; בקרות 
אלקטרוניות למערכות מנוע; חיישנים ואלקטרוניקה למערכות 
ריסון חכמות; אלקטרוניקת תקשורת ואינטגרציה לרכב; בקרת 
גוף; אלקטרוניקת בקרה של חימום, אוורור ומיזוג; לוחות בקרה 
למכשירים; מערכת בקרת בלימה והתליה; בקרות עמודת הגה; 

בקרות מנוע ובקרות רב שימושיות, ולוח שעונים; לייזר; 
מערכות לתקשורת בחלל; התקנים וציוד חשמלי לריתוך; ציוד 
לריתוך קשתות וחיזוקי שילדה; אלקטרודות לריתוך; פנלים 
סולריים; מערכות סקירה טכניות אוויריות ויבשתיות; מערכות 
אויוניות; מערכות והתקנים לזיהוי טביעת אצבע; משדרי 
תקשורת, מעקב ונתונים וציוד ומכשירים לעיבוד; תקשורת 
ממוחשבת ומערכות פיזור; מכשירים ותת רכיבים חשמליים 
ואלקטרוניים לשימוש בייצור; מחברים חשמליים; ציוד מיתוג; 
תוכנה הניתנת להורדה מהאינטרנט; פרסומים אלקטרונים 

להורדה; תקליטורים; מוסיקה דיגיטלית; מכשירים 
לטלקומוניקציה; התקנים אלקטרונים לבקרת שיוט; עזרים 

אוטומטיים לזיהוי רדאר; רדאר; אנטנות רדאר והתקנים, התקני 
רדאר לשימוש בניווט; התקנים לנהיגה אוטומטית ברכב; 

מערכות עזר לנהג ברכבים; מערכות אוטומטיות לבלימת חרום; 
חלקים ואביזרים לכל הטובין האמורים לעיל. הנכללים כולם 

בסוג 9.                                                                           
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    

    

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

The mark is limited to the colours  red penton 485 as 
shown in the  mark.

הסימן מוגבל לצבעים אדום פנטון 485 הנראים בסימן.

 Owners

Name: TRW Intellectual Property Corp 

Address: Livonia, Michigan, 48150, U.S.A.

Identification No.: 70995

(Michigan Corporation)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

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

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

שם: הרצוג, פוקס, נאמן ושות', עו"ד

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

(If only classification code is indicated, Priority is claimed 
for all goods/services included in that class, and specified 
above under the 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, 17/11/2009, No. 2531750 ממלכה מאוחדת, 17/11/2009, מספר 2531750

Class: 9 סוג: 9
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Trade Mark No. 230057 מספר סימן

Application Date 24/05/2010 תאריך הגשה

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 12 סוג: 12

Vehicles; apparatus for locomotion by land, air or 
water; wheelchairs; motors and engines for land 
vehicles; vehicle body parts and transmissions and 
components; automotive components, modules, 
systems and structural 
parts; fasteners, metal and plastic fastening systems, 
precision plastic molding and assemblies, wire 
harnesses, and pipe and trim fasteners, all being 
components for vehicles; ; brakes and vehicle 
braking systems, apparatus and instruments; namely, 
anti-lock braking systems, traction controls and 
vehicle stability control braking systems; foundation 
brakes, drum brakes, drums, disc brakes, rotors, 
calipers; brake shoes and brake linings; brake 
actuation systems, boosters, master cylinders and 
electronic actuation systems; wheel speed sensors; 
components, parts and fittings for all of the aforesaid 
goods; tyre monitoring systems; occupant restraint 
systems, assemblies and component parts; seat 
belts and seat belt pretensioners; smart restraints; 
child restraints; air bag curtains; air bags and air bag 
crash sensors; inflatable knee bolsters and related 
inflation equipment; remote keyless entry systems; 
infrared systems; integrated vehicle safety systems; 
automotive switches and controls; electrical and 
electronic systems and components for vehicles; 
anti-theft and security systems for vehicles; steering 
and suspension systems; power rack and pinion 
steering gears; steering gears; suspension ball joints, 
steering linkage; rubber-bonded sockets; stamped tie 
rod outer ends; hydraulic steering modules; 
electrically assisted steering systems; electrically 
powered hydraulic steering; integrated 
steering/suspension modules; anti-roll control 
suspension systems; steering wheels; road wheels; 
steering columns; intermediate columns; wheel-to-
wheel systems; pitman arms; steering linkage; 
stabilizer links; hydraulic cylinders; electrically 
powered steering; power steering systems; engine 
valves, integrated valve train systems; motors and 
valves for vehicles; fuel pumps for vehicles; metal 
guides and seat inserts; valve lifters; valve train 
rotators, retainer caps and retainer locks; rocker arm 
assemblies; cylinder head modules; wheel cylinders; 
drum-in-hat park brakes; modules; hydraulic 
boosters; mechanical brake assistance systems; 
vacuum boosters; slip control boost actuation; 
electro-hydraulic braking systems; electronic stability 

רכבים; מערכות לתנועה ביבשה, באויר או במים; כסאות 
גלגלים; מנועים לרכבים יבשתיים; חלקים ורכיבים לגוף הרכב 
ומערכת ההילוכים; רכיבים ממונעים, מודולים, מערכות וחלקים 
ומבניים; ברגים, מערכות ברגים ממתכת ומפלסטיק, תבניות 
להזרקת פלסטיק והרכבה, רתמות מכבלים, ומהדקי ושרוולי 
צמות, כולם חלקים לרכב; בלמים ומערכות בלמים לרכב, 

התקנים ומכשירים; דהיינו, מערכות למניעת נעילה של בלמים, 
בקרת משיכה ומערכות בלימה לבקרת יציבות הרכב; בולמי 

בסיס, בולמי תוף, דרמים, בולמי דיסק, רוטרים, קליפרים; בלם 
עצר ורפידות בלמים וצנרת;  מערכות בלמי המרצה, מגברי 
בלימה, צילינדרים ראשיים ומערכות הפעלה אלקטרוניות; 

חיישני מהירות גלגל; מכלולים, חלקים ומתאמים לכל הטובין 
האמורים לעיל; מערכות ניטור צמיגים; מערכות ריסון לנוסעים 

ברכב, חלקי הרכבה ורכיבים; חגורות בטיחות ומערכות 
קדם-מתיחה; ריסונים חכמים; מערכות ריסון לילד ברכב; כריות 
אויר מסוג וילונות; כריות אויר וחיישני התנגשות לכריות אויר; 
תומכי ברכיים מתנפחים וציוד מתנפח קשור; מערכות שלט 
לכניסה לרכב ללא מפתח; מערכות אינפרא-אדום; מערכות 
בטיחות משולבות לרכב; מתגים ובקרים ממונעים; מערכות 
ורכיבים אלקטרוניים וחשמליים לרכב; מערכות נגד גניבה 
וביטחון למכוניות; מערכות היגוי ומתלה; ממסרת פס שיניים 

(מסרק וגג"ש); ממסרת הגה; מפרקים כדוריים למתלה, חיבורי 
היגוי; תושבות גומי;קצוות מוטבעים למוטות חיבור, תפוח הגה; 

מודול היגוי הידראולי; מערכות היגוי נעזרות חשמל; היגוי 
הידראולי באמצעות חשמל; מודול היגוי/ מתלה הידראולים; 
מערכות בקרת מתלים נגד-התהפכות; הגה; גלגלי מרכוב 
;מוטות הגה; מוטות מגשרים; מערכות גלגל לגלגל; זרועות 
פיטמן; מערכת מוטות היגוי; חוליות מייצבות; צילינדרים 

הידראוליים; היגוי בהנע חשמלי; מערכות הגה כוח; שסתומי 
מנוע, מערכות שסתומים משולבים; מנועים ושסתומים לרכבים; 

משאבות דלק לרכבים; מובילי מתכת ותושבות; נדנדי 
שסתומים; מחזיקי מכסים ונועלים; מניעי מע' שסתומים; מכלולי 
נדנדים; מכלולי ראשי מנוע; צילינדר גלגל; מערכת בלם חנייה 
מסוג DRUM-IN-HAT; מודולים; בוסטרים הידראוליים; 
מערכות בלמי עזר מכניות; מגבירי ואקום; מערכת הפעלה 

לבקרת החלקה; מערכות בלימה אלקטרו הידראוליות; בקרת 
יציבות אלקטרונית; בלמים אלקטרו-מכניים; בלמי חניה 

חשמליים; בלמים אלקטרו הידראוליים; מערכת בקרת מומנט 
היגוי; מערכת היגוי מסרק ורצועה; היגוי כוח אלקטרוני; מבני 
עמוד; פיניון (סבבת) היגוי כוח אלקטרוני; היגוי אחורי; מערכות 
היגוי על-חוט; מערכות היגוי מכניות ידניות; שליטת מתלה 

פעילה דינאמית; בקרת גלגול אקטיבית למחצה; בקרת גלגול 
אקטיבית; BOOTS (מגיני אבק ובוץ); זרועות ותומכות; 
מערכות היגוי מתקדמות; אספקת נוזל הגה; מנגנון היגוי 

אינטגרלי; מערכות ריסון אקטיביות וניתנות להתאמה; מערכות 
בקרת חזרה אקטיביות; חלקים להרכבה של אבזמים ומנגנוני 
חזרה; חלקים להרכבה של כריות אויר ואבזמים; מתאמי גובה; 
מודולים לכרית אויר עבור הנהג; מתגים; מנפחי כרית אויר 
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control; electric mechanical brakes; electric parking 
brakes; electro-hydraulic brakes; steering torque 
control systems; belt and rack drive electronic power 
steering; column drive electronic power steering; 
column structures; pinion. drive electronic power 
steering; rear steering; steer by wire systems; 
manual mechanical steering systems; active dynamic 
suspension control; semi-active roll control; active roll 
control; boots; linkages and struts; advanced steering 
systems; steering fluid supply; integral steering gear; 
active and adaptive restraint systems; active control 
retractor systems; retractor and buckle assemblies; 
air bag and buckle assemblies; height adjustors; 
driver airbag modules; switches; single stage airbag 
inflators; dual stage airbag inflators; propellants; 
airbag control units; remote sensors; direct tyre 
pressure monitoring systems; remote passive entry; 
crash sensors; slip and advanced control systems 
electronics; actuation electronics; electronic braking 
electronics; advanced suspension electronics; 
advanced steering electronics; adaptive cruise 
control systems; 
forward collision warning systems; lane change 
warning systems; lane change guidance systems; 
blind spot assistance systems; driver video assist 
systems; display electronics, controls and actuators; 
power management controls; man and machine 
interface controls and switches; disk brake pads; 
electric hydraulic steering; electric power hydraulic 
steering; hydraulic power steering; linkages and 
struts; active and adaptive passenger restraint 
systems; brake pads; brake discs; brake kits; 
callipers; wheel cylinders; clutch slave cylinders; 
hoses; brake boosters; steering racks and pumps; 
shock absorbers; tie rod ends and assemblies; center 
tie rod assemblies; stabiliser links; axial rods; track 
control arms; bushes; bellows; drag links; track rods; 
radius rods; repair kits; rollover prevention and 
mitigation systems; automatic emergency braking 
systems; electronic vehicle stability control systems; 
active front steering systems; following distance 
indication systems; collision mitigation braking 
systems; automatic high-beam control systems; 
speed limit sign recognition systems; integrated 
sensors; inertial sensors; seatbelt pretensioners; side 
impact remote acceleration sensors; occupant 
sensing systems; crush zone remote acceleration 
sensors; seatbelt buckle sensors; front impact multi-
stage airbag inflators; side impact multi¬stage airbag 
inflators; seatbelt reminder systems; parking 
assistance systems; track rod ends, control arms and 
ball joints; parts and fittings for all the aforesaid 
goods. included in class 12.

בשלב בודד; מנפחי כרית אויר בשני שלבים; מדחפים; יחידות 
לבקרה על כרית האויר; חיישנים למרחוק; מערכות בקרת לחץ 
ישיר בגלגלים; כניסה פאסיבית מרחוק; חיישני התרסקות; 

אלקטרוניקת החלקה ומערכות בקרה מתקדמות; אלקטרוניקת 
המרצה; אלקטרוניקת בלמים אלקטרונים; אלקטרוניקת מתלים 
מתקדמת; אקלטרוניקת היגוי מתקדמת; מערכות בקרת שיוט 
ניתנות להתאמה; מערכות אזהרה מפני התנגשות קידמית; 

מערכות אזהרה במעבר בין נתיבים; מערכות הנחיה במעבר בין 
נתיבים; מערכות עזר באזורי ראייה מתים; מערכות וידאו עזר 
לנהג; אלקטרוניקת תצוגה, בקרה וממריצים; בקרות ניהול כוח; 
ממשק בקרה ומתגים מכני ובידי אדם; רפידות בלמי דיסק; 
היגוי חשמלי-הידראולי; היגוי כוח חשמלי-הידראולי; היגוי כוח 
הידראולי; מוטטת ותמוכות; מערכות ריסון לנוסע אקטיביות 
וניתנות להתאמה; רפידות בלם; בלמי דיסק; ערכות בלימה; 

קליפרים; צלינדרים להגה; צילינדר של המצמד; צינורות; מגבירי 
בלימה; פסי שינים להידוי ומשאבות; בולמי זעזועים; חלקים 
להרכבה של קצות מוטות מסרק;  חלקים להרכבה של מוט 
מתיחה מרכזי; מפרקים מייצבים; מוטות ציר;  משלושים; 

תותבים; תופית; דחוף הגה; מוט קישור; סמוך זרוע הפיתול; 
ערכות תיקון; מערכות למניעת התהפכות והפחתת עוצמת 

התהפכות; מערכות בלימת חירום אוטומטיות; מערכות בקרת 
יציבות רכב אלקטרוניות; מערכות היגוי קידמי אקטיביות; 
מערכות אינדקציה של מרחק; מערכות להפחתת עוצמת 

התנגשות; מערכות בקרה אוטומטיות של אור גבוה; מערכות 
זיהוי תמרורים להגבלת מהירות; חיישנים מובנים; חיישני 
אינרציה; קדם מותחן לחגורת הבטיחות; חיישני האצה של 

התנגשות צדדית מרחוק; מערכות לזיהוי ישיבת נוסע; חיישני 
האצה של שטח התנגשות מרחוק; חיישנים לחגורת בטיחות; 
מנפחי כרית אויר בכמה שלבים בעת התנגשות קדמית; מנפחי 

כרית אויר בכמה שלבים בעת התנגשות מהצד; מערכות 
התראה של חגורת הבטיחות; מערכות עזר לחניה; מוט קישור, 
תפוח הגה, זרועות מתלים; חלקים וחלפים לכל האמור 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)

United Kingdom, 17/11/2009, No. 2531750 ממלכה מאוחדת, 17/11/2009, מספר 2531750

Class: 12 סוג: 12

כ"ט תמוז תשע"א - 25631/07/2011



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 mark is limited to the colours  red pantone 485 
as shown in the  mark.

הסימן מוגבל לצבעים אדום פנטון 485 הנראים בסימן.

 Owners

Name: TRW Intellectual Property Corp 

Address: Livonia, Michigan, 48150, U.S.A.

Identification No.: 70995

(Michigan Corporation)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

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

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

שם: הרצוג, פוקס, נאמן ושות', עו"ד

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

כ"ט תמוז תשע"א - 25731/07/2011



ENERGEN 

Trade Mark No. 230086 מספר סימן

Application Date 20/05/2010 תאריך הגשה

 Owners

Name: Cardiac Pacemakers, Inc.

Address: St. Paul, Minnesota, U.S.A.

Identification No.: 44667

(Minnesota Corporation)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Wolff, Bregman and Goller

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

שם: וולף, ברגמן וגולר

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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 10 סוג: 10

Implantable cardiac rhythm management devices, 
namely, electrical pulse generators used to treat 
heart failure and tachyarrhythmia; included in class 
10.

מתקני ניהול מקצב הלב הניתנים להשתלה, דהיינו מחוללי דפק 
חשמליים המשמשים לטיפול בכשל הלב ומהירות לקות-קצב; 
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., 28/04/2010 ארה"ב, 28/04/2010

Class: 10 סוג: 10

כ"ט תמוז תשע"א - 25831/07/2011



Trade Mark No. 230098 מספר סימן

Application Date 23/05/2010 תאריך הגשה

 Owners

Name: Würth Elektronik GmbH & Co. KG

Address: Salzstrasse 21, 74676 Niedernhall, Germany

Identification No.: 71004

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: 42 סוג: 42

Scientific and technological services and research 
work and related design services; industrial analysis 
and research services; design and development of 
computer hardware and software; consultancy in the 
field of evergy saving, consultancy for 
telecommunications engineering; services of 
engineers, creation of homepages and Internet sites; 
technical consultancy, certifications, design of the 
surface of printed-circuit boards, printed-circuit board 
design, design and calculation of circuit diagrams, 
technical data analysis (data verification), 
consultancy in the field of design of electronic 
components and electronic circuits, product 
development, material testing, quality testing, 
material testing and industrial design; creation of 
computer software; technical project planning, design 
planning; checking of electric lines and circuits; all 
included in class 42.

שירותים מדעיים וטכנולוגיים, עבודות מחקר ושירותי עיצוב 
הקשורים לשירותים אלה; שירותי ניתוח ומחקר תעשייתי; עיצוב 

ופיתוח של תוכנה וחומרת מחשב; ייעוץ בתחום של חסכון 
באנרגיה, ייעוץ להנדסת טלקומיוניקציה; שירותי מהנדסים, 

יצירת דפי בית ואתרי אינטרנט; ייעוץ טכני, אישורים, עיצוב פני 
השטח של לוחות מעגלים מודפסים, עיצוב לוחות מעגלים 

מודפסים, עיצוב וחישוב של תרשימי לוחות, עיבוד מידע טכני 
(אימות נתונים), ייעוץ בתחום של עיצוב רכיבים אלקטרוניים, 
פיתוח מוצר, בדיקות חומרים, בדיקות איכות, בדיקות חומרים 
ועיצוב תעשייתי; יצירה של תוכנת מחשב; תכנון פרוייקט טכני, 
תכנון עיצוב, בדיקות של קווי חשמל ומעגלים; הנכללים כולם 

בסוג 42.                                                                         
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    

                                    

כ"ט תמוז תשע"א - 25931/07/2011



Trade Mark No. 230120 מספר סימן

Application Date 20/05/2010 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: Ahdut Factory for Tehina Halva & Sweets Ltd. שם: אחדות בית חרושת לטחינה חלבה וממתקים בע"מ 

Address: 36 Aharon Boxer St., P.O.B. 100, Nes Ziyyona, 
Israel

כתובת : רח' אהרון בוקסר 36, ת.ד. 100, נס ציונה, ישראל

Identification No.: 510065204מספר זיהוי: 510065204

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Evron & co., Law Offices 

Address: 100 Hahashmonaim St, Tel Aviv, 67133, Israel

שם: עברון ושות', משרד עו"ד 

כתובת : רח' החשמונאים 100, תל אביב, 67133, ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 30 סוג: 30

Halvah, raw tehina, variety of cakes and cookies, 
variety of candies; all included in class 30.

חלוה, טחינה גולמית, מגוון עוגות ועוגיות ומגוון ממתקים; 
הנכללים כולם בסוג 30.                                       

כ"ט תמוז תשע"א - 26031/07/2011



VETTAV

Trade Mark No. 230128 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 included in class 5. תכשירי רוקחות; הנכללים כולם בסוג 5.                               
      

כ"ט תמוז תשע"א - 26131/07/2011



Trade Mark No. 230147 מספר סימן

Application Date 27/05/2010 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: Daniel Nardi שם: דניאל נרדי 

Address: 54 Kdoshi Hshoa St., Herzlya, 46854, Israel כתובת : קדושי השואה 54, הרצליה, 46854, ישראל

Identification No.: 313919185מספר זיהוי: 313919185

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: 16 סוג: 16

Advertising materials; propaganda leaflets; books; 
journals; newspapers; all included in class 16.

חומרים פרסומיים; עלוני תעמולה, עיתונים; ספרים; הנכללים 
כולם בסוג 16.                                                             

כ"ט תמוז תשע"א - 26231/07/2011



BIO-FLORINE

Trade Mark No. 230159 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: Beiersdorf AG

Address: Hamburg, Germany

Identification No.: 10001

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

Natural and synthetic raw materials and active 
agents for the manufacture of and use in cosmetic 
preparations; all included in Class 1

חומרי גלם סינטטיים וטבעיים וחומרים פעילים לייצור ולשימוש 
בתכשירים קוסמטיים; הנכללים כולם בסוג 1.                         

                                                    

כ"ט תמוז תשע"א - 26331/07/2011



Trade Mark No. 230170 מספר סימן

Application Date 23/05/2010 תאריך הגשה

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

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

רישום סימן זה לא יתן זכות לשימוש ייחודי במילים easy ו- 
box בנפרד, אלא בהרכב הסימן.

Ownersבעלים

Name: Easy Box Ltd  שם: איזי בוקס בע"מ

Address: 62 HaEla St, P.O.B. 262, Kfar Truman, 73150, 
Israel

כתובת : רח' האלה 62, ת.ד. 262, כפר טרומן, 73150, ישראל

Identification No.: 513945329מספר זיהוי: 513945329

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: 16 סוג: 16

Articles of cardboard for packaging; all included in 
class 16.

מוצרים עשויים מקרטון לאריזה; הנכללים כולם בסוג 16.         
                

כ"ט תמוז תשע"א - 26431/07/2011



AIRCOL 

Trade Mark No. 230179 מספר סימן

Application Date 24/05/2010 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: I G INTERNATIONAL ELECTRIC LTD. שם: אי ג'י אינטרנשיונל אלקטריק בע"מ

Address: כתובת : כביש ראשי, ת.ד. 280, אום אל פאחם, 30010, ישראל

Identification No.: 512759929מספר זיהוי: 512759929

חברה פרטית

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 11 סוג: 11

Drying, ventilating and cooling apparatus; all included 
in class 11.

התקנים לייבוש, אוורור וקירור; הנכללים כולם בסוג 11.           
                        

כ"ט תמוז תשע"א - 26531/07/2011



SIMDAX

Trade Mark No. 230238 מספר סימן

Application Date 01/06/2010 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: Orion Corporation

Address: Espoo, Finland

Identification No.: 38620

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 
cardiovascular diseases; all included in class 5.

תכשירים רוקחיים לטיפול במחלות לב וכלי דם; הנכללים כולם 
בסוג 5.                                                                         

כ"ט תמוז תשע"א - 26631/07/2011



DULERA

Trade Mark No. 230258 מספר סימן

Application Date 01/06/2010 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: 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 included in class 5. תכשירי רוקחות; הנכללים כולם בסוג 5.                               
      

כ"ט תמוז תשע"א - 26731/07/2011



FASHIONBOX

Trade Mark No. 230275 מספר סימן

Application Date 02/06/2010 תאריך הגשה

 Owners

Name: SPI International B.V.

Address: Laan Copes van Cattenburch 52, 2585 GB 's-
Gravenhage, Netherlands

Identification No.: 801286

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Sanford T. Colb & Co.

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

שם: סנפורד ט. קולב ושות'

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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 38 סוג: 38

Broadcasting of radio and television programmes; all 
included in Class 38.

שידורי תוכניות של רדיו  וטלויזיה; הכל כלול בסוג 38.             
                                  

כ"ט תמוז תשע"א - 26831/07/2011



ACTIONBOX

Trade Mark No. 230276 מספר סימן

Application Date 02/06/2010 תאריך הגשה

 Owners

Name: SPI International B.V.

Address: Laan Copes van Cattenburch 52, 2585 GB 's-
Gravenhage, Netherlands

Identification No.: 801286

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Sanford T. Colb & Co.

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

שם: סנפורד ט. קולב ושות'

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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 38 סוג: 38

Broadcasting of radio and television programmes; all 
included in Class 38.

שידורי תוכניות של רדיו  וטלויזיה; הכל כלול בסוג 38.             
                                  

כ"ט תמוז תשע"א - 26931/07/2011



VOBRA

Trade Mark No. 230295 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: Vobra Holding B.V.

Address: Loosbroek, Netherlands

Identification No.: 61853

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Reinhold Cohn and Partners

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

שם: ריינהולד כהן ושותפיו

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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 35 סוג: 35

Business organisation and business economic advice 
and business assistance in respect of 
commercialization and exploitation of a business in 
the field of food stuffs for animals; advertising, 
promotion and publicity services, business and 
publicity assistance with the sale of  foodstuffs for 
animals, marketing research, organisation of 
commercial and promotional actions; all included in 
Class 35.

ארגון עסקי וייעוץ כלכלי עסקי ועזרה עסקית בנוגע למסחור 
וניצול של עסק בתחום דברי המזון עבור בעלי חיים; שירותי 
פרסום, קידום ויחצנות, עזרה עסקית במכירת דברי מזון עבור 
בעלי חיים, חקר שיווק, ארגון של פעולות מסחריות וקידומיות; 
הנכללים כולם בסוג 35.                                                     
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    

            

כ"ט תמוז תשע"א - 27031/07/2011



VOBRA

Trade Mark No. 230296 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: Vobra Holding B.V.

Address: Loosbroek, Netherlands

Identification No.: 61853

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

Foodstuffs for animals; included in class 31. מזון לבעלי חיים; הנכללים כולם בסוג 31.               

כ"ט תמוז תשע"א - 27131/07/2011



SANIMED

Trade Mark No. 230297 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: Vobra Holding B.V.

Address: Loosbroek, Netherlands

Identification No.: 61853

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

Foodstuffs for animals; all included in class 31. דברי מזון לבעלי חיים,; הנכללים כולם בסוג 31.           

כ"ט תמוז תשע"א - 27231/07/2011



CAROCROC

Trade Mark No. 230298 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: Vobra Holding B.V.

Address: Loosbroek, Netherlands

Identification No.: 61853

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

Foodstuffs for animals; all included in class 31. דברי מזון לבעלי חיים; הנכללים כולם בסוג 31.             

כ"ט תמוז תשע"א - 27331/07/2011



CASA-FERA

Trade Mark No. 230299 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: Vobra Holding B.V.

Address: Loosbroek, Netherlands

Identification No.: 61853

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

Foodstuffs for animals; all included in class 31. דברי מזון לבעלי חיים; הנכללים כולם בסוג 31.             

כ"ט תמוז תשע"א - 27431/07/2011



CAROCAT

Trade Mark No. 230300 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: Vobra Holding B.V.

Address: Loosbroek, Netherlands

Identification No.: 61853

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

Foodstuffs for animals; all included in class 31. דברי מזון לבעלי חיים; הנכללים כולם בסוג 31.             

כ"ט תמוז תשע"א - 27531/07/2011



DRACO

Trade Mark No. 230302 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: OTO MELARA S.p.A.

Address: Via Valdilocchi, 15, La Spezia, 19136, Italy

Identification No.: 801285

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: 12 סוג: 12

Vehicles; in particular for military use and parts 
therefor; all included in class 12.

כלי רכב; בעיקר לשימוש צבאי וחלקים עבורם; 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)

Italy, 20/05/2010, No. TO2010C001642 TO2010C001642 איטליה, 20/05/2010, מספר

Class: 12 סוג: 12

כ"ט תמוז תשע"א - 27631/07/2011



PORCUPINE

Trade Mark No. 230304 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: OTO MELARA S.p.A.

Address: Via Valdilocchi, 15, La Spezia, 19136, Italy

Identification No.: 801285

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

Electric equipment namely electro-optical systems; 
electronic equipment namely computers and 
cameras for defence system use; checking and 
signaling equipment, radar apparatus, weapon pit for 
military use; all included in class 9.

ציוד חשמלי, דהיינו מערכות אלקטרו אופטיות; ציוד אלקטרוני 
דהיינו מחשבים ומצלמות לשימוש במערכות הגנה; ציוד בדיקה, 
איתות, מערכת מכ"ם, שוחת נשק לשימוש צבאי; הנכללים כולם 
בסוג 9.                                                                           

                                        

Goods/Services for which priority is claimed סחורות/שירותים לגביהם נטען דין קדימה
(If only classification code is indicated, Priority is claimed 
for all goods/services included in that class, and specified 
above under the title Goods/Services)

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

Italy, 20/05/2010, No. TO2010C001641 TO2010C001641 איטליה, 20/05/2010, מספר

Class: 9 סוג: 9

כ"ט תמוז תשע"א - 27731/07/2011



CELLTRION

Trade Mark No. 230315 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.

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: 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: 5 סוג: 5

Vaccines; medicines for sensory organs; agents 
affecting peripheral nervous system; agents for 
immunity adjustment; biological preparations; amino 
acids for medical purposes; antibiotic preparations; 
agents for respiratory organs; chemotherapeutics; 
reagents for measuring hepatitis b surface antibody; 
microorganisms for medical purpose (excluding 
yeast); enzymes for medical use; diagnostic 
preparations; acquired immune deficiency syndrome 
diagnostic agents; acquired immune deficiency 
syndrome vaccines; agents affecting central nervous 
system; veterinary vaccines; culture media for 
cultivating cells or tissues; agents for tumor 
treatment; agents for urogenital organs; kits for 
testing whether a plant is genetically modified for 
medical purposes; kits for testing proteins for medical 
purposes; kits for testing genes for medical purposes; 
biopharmaceuticals; biopharmaceutical preparations; 
biotherapeutic preparations and substances; 
biotechnological preparations and substances for 
medical purposes; pharmaceuticals; chemical 
preparations for pharmaceutical purposes; pills for 
pharmaceutical purposes; chemico-pharmaceutical 
preparations; pharmaceutical preparations; 
medicines for human purposes, in class 5.

חיסונים; תרופות לאיברי החישה; חומרים המשפיעים על 
מערכת העצבים ההיקפית; חומרים לאיזון המערכת החיסונית; 
תכשירים ביולוגיים; חומצות-אמינו למטרות רפואיות; תכשירים 

אנטיביוטיים; חומרים משפיעים לאיברי הנשימה; תרופות 
 ;B כימותרפיות; ריאגנטים למדידת נוגדני פני-שטח לצהבת

מיקרו-ארוגניזמים למטרות רפואיות (להוציא שמרים); אנזימים 
למטרות רפואיות; תכשירים דיאגנוסטיים; חומרים דיאגנוסטיים 
לAIDS-; חיסונים ל-AIDS ; חומרים המשפיעים על מערכת 
העצבים המרכזית; חיסונים וטרינריים; מצעים לגידול תרביות 
תאים או רקמות; חומרים משפיעים לטיפול בגידולים; חומרים 
משפיעים לטיפול באברי המין ובדרכי השתן; ערכות בדיקה 
לאיתור צמחים מהונדסים גנטית למטרות רפואיות; ערכות 
לבדיקת חלבונים למטרות רפואיות; ערכות לבדיקת גנים 

למטרות רפואיות; ביופרמצבטיקה; תכשירים ביופרמצבטיים; 
חומרים ותכשירים ביופרמצבטיים; חומרים ותכשירים 
ביוטכנולוגיים למטרות רפואיות;  תכשירים פרמצבטיים; 
תכשירים כימיים למטרות פרמצבטיות; כדורים למטרות 

פרמצבטיות; תכשירים כימו-פרמצבטיים; תכשירי רוקחות; 
תרופות לשימוש בבני אדם, הכל בסוג 5.                               
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    

                                                                      

כ"ט תמוז תשע"א - 27831/07/2011



Trade Mark No. 230320 מספר סימן

Application Date 30/05/2010 תאריך הגשה

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 5 סוג: 5

Vaccines; medicines for sensory organs; agents 
affecting peripheral nervous system; agents for 
immunity adjustment; biological preparations; amino 
acids for medical purposes; antibiotic preparations; 
agents for respiratory organs; chemotherapeutics; 
reagents for measuring hepatitis b surface antibody; 
microorganisms for medical purpose (excluding 
yeast); enzymes for medical use; diagnostic 
preparations; acquired immune deficiency syndrome 
diagnostic agents; acquired immune deficiency 
syndrome vaccines; agents affecting central nervous 
system; veterinary vaccines; culture media for 
cultivating cells or tissues; agents for tumor 
treatment; agents for urogenital organs; kits for 
testing whether a plant is genetically modified for 
medical purposes; kits for testing proteins for medical 
purposes; kits for testing genes for medical purposes; 
biopharmaceuticals; biopharmaceutical preparations; 
biotherapeutic preparations and substances; 
biotechnological preparations and substances for 
medical purposes; pharmaceuticals; chemical 
preparations for pharmaceutical purposes; pills for 
pharmaceutical purposes; chemico-pharmaceutical 
preparations; pharmaceutical preparations; 
medicines for human purposes, in class 5.

חיסונים; תרופות לאיברי החישה; חומרים המשפיעים על 
מערכת העצבים ההיקפית; חומרים לאיזון המערכת החיסונית; 
תכשירים ביולוגיים; חומצות-אמינו למטרות רפואיות; תכשירים 

אנטיביוטיים; חומרים משפיעים לאיברי הנשימה; תרופות 
 ;B כימותרפיות; ריאגנטים למדידת נוגדני פני-שטח לצהבת

מיקרו-ארוגניזמים למטרות רפואיות (להוציא שמרים); אנזימים 
למטרות רפואיות; תכשירים דיאגנוסטיים; חומרים דיאגנוסטיים 
לAIDS-; חיסונים ל-AIDS ; חומרים המשפיעים על מערכת 
העצבים המרכזית; חיסונים וטרינריים; מצעים לגידול תרביות 
תאים או רקמות; חומרים משפיעים לטיפול בגידולים; חומרים 
משפיעים לטיפול באברי המין ובדרכי השתן; ערכות בדיקה 
לאיתור צמחים מהונדסים גנטית למטרות רפואיות; ערכות 
לבדיקת חלבונים למטרות רפואיות; ערכות לבדיקת גנים 

למטרות רפואיות; ביופרמצבטיקה; תכשירים ביופרמצבטיים; 
חומרים ותכשירים ביופרמצבטיים; חומרים ותכשירים 
ביוטכנולוגיים למטרות רפואיות;  תכשירים פרמצבטיים; 
תכשירים כימיים למטרות פרמצבטיות; כדורים למטרות 

פרמצבטיות; תכשירים כימו-פרמצבטיים; תכשירי רוקחות; 
תרופות לשימוש בבני אדם, הכל בסוג 5.                               
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    

                                                                      

כ"ט תמוז תשע"א - 27931/07/2011



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 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: 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

כ"ט תמוז תשע"א - 28031/07/2011



ECZMOL

Trade Mark No. 230357 מספר סימן

Application Date 03/06/2010 תאריך הגשה

 Owners

Name: Genus Pharmaceuticals Limited

Address: Park View House, 65 London Road, Newbury, 
RG14 1JN, United Kingdom

Identification No.: 801292

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 and substances for 
treating dry skin, irritated skin, eczema and 
dermatitis; pharmaceutical preparations and 
substances containing anti-bacterial and anti-
microbial preparations; pharmaceutical preparations 
and substances containing chlorhexidine gluconate; 
medicated skin preparations; preparations containing 
antiseptic for moisturizing the skin; preparations for 
topical application to treat skin complaints; hand 
sanitizing and disinfecting preparations, especially 
with antibacterial and antimicrobial properties; all 
included in Class 5.

תכשירים וחומרים רוקחיים לטיפול בעור יבש, עור מגורה, גרב 
ודלקת העור; תכשירים וחומרים רוקחיים הכוללים תכשירים 
קוטלי בקטריה וקוטלי חיידקים; תכשירים וחומרים רוקחיים 
הכוללים כלורהקסידין גלוקונט; תכשירי עור תרופתיים; 

תכשירים הכוללים חומר מחטא לחלחוח העור; תכשירים למתן 
מקומי לטיפול בהפרעות עור; תכשירים לחיטוי וטיהור הידים, 
במיוחד אלה עם תכונות אנטיבקטריאליות ואנטימיקרוביות; 

הכל כלול בסוג 5.                                                             
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    

                                                          

כ"ט תמוז תשע"א - 28131/07/2011



LEADSPACE

Trade Mark No. 230380 מספר סימן

Application Date 06/06/2010 תאריך הגשה

Base for International Trademark No. 1069757 בסיס לסימן מסחר בינלאומי מס.

Ownersבעלים

Name: Leadspace Ltd. שם: ליידספייס בע"מ

Address: Hebron Road 24, Jerusalem, Israel כתובת : דרך חברון 24, ירושלים, ישראל

Identification No.: 513928606מספר זיהוי: 513928606

.Leadspace Ltd

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: 42 סוג: 42

Online provision of web-based software, namely, 
providing non-downloadable software for database 
management in the field of  customer management 
and  customer relationship management (CRM), non-
downloadable software for the collection, editing, 
organizing, modifying, book marking, transmission, 
storage and sharing of data and information; non-
downloadable software for updating and enriching 
existing contact information; online provision of non-
downloadable software for application and database 
integration; all included in class 42.

אספקה מקוונת של תוכנה מבוססת-רשת, דהיינו, אספקת 
תוכנה שאינה ניתנת להורדה לניהול נתונים בתחום ניהול 
לקוחות וניהול יחסי לקוחות (CRM), תוכנה שאינה ניתנת 
להורדה לאיסוף, עריכה, ארגון, שינוי, סימון, שידור, אחסון 

ושיתוף של נתונים ומידע; תוכנה שאינה ניתנת להורדה לעדכון 
והעשרה של פרטי יצירת קשר קיימים; אספקה מקוונת של 
תוכנה שאנה ניתנת להורדה  לשילוב יישומים ונתונים; הכל 

כלול בסוג 42.                                                                 
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    

    

כ"ט תמוז תשע"א - 28231/07/2011



Wow-Touch

Trade Mark No. 230393 מספר סימן

Application Date 06/06/2010 תאריך הגשה

 Owners

Name: LG Electronics Inc.

Address: 20 Yeouido-dong, Yeongdeungpo-gu, Seoul, 
150-721, Republic of Korea

Identification No.: 800774

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Sanford T. Colb & Co.

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

שם: סנפורד ט. קולב ושות'

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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 9 סוג: 9

Telephone sets; Wireless Telephone sets; Portable 
communications apparatus namely Handsets, 
Walkie-Talkies, Satellite Telephones and Personal 
digital assistants [PDA]; Mobile phones; MPEG audio 
layer-3 [MP3] players; Televisions receivers; 
Television remote controllers; Universal Serial Bus 
[USB] drives; Digital Media Broadcasting [DMB] 
players; Headsets for mobile phones; Portable 
Chargers for batteries; Electronic Photo Albums; 
Digital Picture Frames; Monitors for computer; Lap 
Top computers; Computers; Digital Versatile Disc 
[DVD] players; Portable hard disk drives; Apparatus 
for recording, transmission or reproduction of sound 
or images for use in telecommunication; Apparatus 
for recording, transmission or reproduction of sound 
or images; Computer software for mobile phone; 
Digital Versatile Disc [DVD] players for home 
theaters; Speakers for home theaters; Audio-Video 
[AV] receivers for home theaters; Projectors for home 
theaters; Integrated circuits; Audio Receivers; 
Electronic toll collection systems comprised of on 
board units and electronic card; Terminals for 
electronic transactions equipped in vehicle; Closed-
Circuit Television [CCTV] Cameras; Network 
monitoring cameras; all included in Class 9.

מכשירי טלפון; מכשירי טלפון אלחוטיים; התקני תקשורת 
ניידים, בעיקר, שפופרות, וואקי-טוקיים, טלפוני לוויין ומכשירי 

כף; טלפוניים ניידים; נגני MP3; מקליטי טלויזיה; שלטי 
טלויזיה; כונני USB; נגני DMB; אזניות לטלפונים ניידים; 
מטענים ניידים לסוללות; אלבומי תמונות חשמליים; מסגרות 

תמונה דיגיטליות; מסכי מחשב; מחשבים ניידים; מחשבים; נגני 
DVD; כונני דיסק קשיח ניידים; התקן להקלטה, שידור או 
העתקה של קולות או תמונות לשימוש בתקשורת; התקן 

להקלטה, שידור או העתקה של קולות או תמונות; תכנת מחשב 
לטלפון נייד; נגני DVD לקולנוע ביתי; רמקולים לקולנוע ביתי; 
מגברי אודיו-וידאו לקולנוע ביתי; מקרנים לקולנוע ביתי; מעגלים 

משולבים; מגברי אודיו; מערכות חשמליות לגביית אגרות 
הכוללות יחידות מובנות ברכב וכרטיס חשמלי; טרמינלים 

לעסקאות חשמליות מותקנים ברכבים; מצלמות טלויזיה במעגל 
סגור; מצלמות לפיקוח רשת; 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)

Republic of Korea, 22/03/2010, No. 40-2010-
0014972

דרום קוריאה, 22/03/2010, מספר 40-2010-0014972

Class: 9 סוג: 9

כ"ט תמוז תשע"א - 28331/07/2011



GILENYA

Trade Mark No. 230408 מספר סימן

Application Date 07/06/2010 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

Pharmaceutical preparations for the treatment and 
prevention of central nervous system disorders and 
autoimmune diseases; all included in class 5.

תכשירי רוקחות לטיפול ומניעה של הפרעות במערכת העצבים 
המרכזית ומחלות מערכת החיסון; הנכללים כולם בסוג 5.         
                                                                                  

כ"ט תמוז תשע"א - 28431/07/2011



GYLENIA

Trade Mark No. 230409 מספר סימן

Application Date 07/06/2010 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

Pharmaceutical preparations for the treatment and 
prevention of central nervous system disorders and 
autoimmune diseaxe; all included in class 5.

תכשירי רוקחות לטיפול ומניעת הפרעות במערכת העצבים 
המרכזית ובמחלות המערכת החיסונית; הנכללים כולם בסוג 5.  
                                                                                     

כ"ט תמוז תשע"א - 28531/07/2011



Trade Mark No. 230426 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 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"ט תמוז תשע"א - 28631/07/2011



Trade Mark No. 230471 מספר סימן

Application Date 13/06/2010 תאריך הגשה

 Owners

Name: Hydraform Developments (Proprietary) Limited

Address: 220 Rondebult Road, Libradene, Boksburg, 
1459, Republic of South Africa

Identification No.: 801314

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

Building materials (non-metallic); bricks; non-metallic 
blocks, slabs and panels for construction; non-
metallic rigid pipes for building; asphalt, pitch and 
bitumen; non-metallic transportable buildings; all 
included in Class 19.

חומרי בניה (לא מתכתיים); לבנים; גושים, לוחות ופנלים לא 
מתכתיים לבניה; צינורות קשיחים לא מתכתיים לבניה; 

אספאלט; זפת וביטומן; בנינים ניידים לא מתכתיים; הכל כלול 
בסוג 19.                                                                         

                                                    

כ"ט תמוז תשע"א - 28731/07/2011



Trade Mark No. 230472 מספר סימן

Application Date 13/06/2010 תאריך הגשה

 Owners

Name: Hydraform Developments (Proprietary) Limited

Address: 220 Rondebult Road, Libradene, Boksburg, 
1459, Republic of South Africa

Identification No.: 801314

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Sanford T. Colb & Co.

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

שם: סנפורד ט. קולב ושות'

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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 7 סוג: 7

Machines for manufacturing bricks or blocks for 
construction; all included in Class 7.

מכונות לייצור לבנים או בלוקים עבור בנייה; הכל כלול בסוג 7.   
                                                      

כ"ט תמוז תשע"א - 28831/07/2011



ARIZONA

Trade Mark No. 230503 מספר סימן

Application Date 14/06/2010 תאריך הגשה

Based on foreign registration מבוסס על רישום בחו"ל

U.S.A. No. 242311 ארה"ב מספר: 242311

Dated 04/05/1999 (Section 16) מיום 04/05/1999 (סעיף 16) 

 Owners

Name: Beverage Marketing USA, Inc.

Address: One Arizona Plaza, 60 Crossways Park Drive 
West, Woodbury, NY, 11797, U.S.A.

Identification No.: 801319

a New York 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: 30 סוג: 30

Iced tea; included in Class 30. תה קר; כלול בסוג 30.                       

כ"ט תמוז תשע"א - 28931/07/2011



pfm medical

Trade Mark No. 230507 מספר סימן

Application Date 14/06/2010 תאריך הגשה

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 10 סוג: 10

Orthopedic articles; receptacles for administering 
medicine; containers (for medical use); cutlery 
(surgical); autopsy dissection tools and handles 
therefor; drainage tubes for medical purposes; elastic 
bandages; tubes, in particular endotracheal tubes, 
tracheostomy cannulae, suction catheters; 
connectors for tubes, cannulae and catheters; 
medical guidewires; gloves for medical purposes; 
urethral probes; artificial implants (included in class 
10); implantable catheters; implantable port 
catheters, in particular partly of titanium materials; 
implantable coils, in particular partly of titanium 
materials or titanium-nickel alloys; implantable stents; 
implantable meshes made of synthetic material, in 
particular of titanium-coated plastic; cannulae; 
medical accessories for anaesthesia, in particular 
indwelling cannulae; catheters; connectors for 
catheters; cushions for medical purposes; cases 
fitted for medical instruments and devices; cases 
fitted for use by surgeons and doctors; compressors 
(surgical); condoms; elastic stockings (surgery); 
ambulance stretchers; draw-sheets for sick beds; 
lancets; abdominal belts; spoons for administering 
medicine; air mattresses for medical purposes; 
medical apparatus and instruments; medical probes; 
needles for medical purposes; port catheters; feeding 
bottles; scissors for medical use; tubing for medical 
use; scalpels, syringes for medical purposes; sterile 
sheets; incontinence sheets; urinals (vessels); 
urological prostheses; urological bag systems; 
urological bags; surgical clips; parts and fittings for all 
the aforesaid goods (included in class 10); plastic, 
metal and rubber goods (included in class 10) for 
implant purposes; parts and fittings for all the 
aforesaid goods (included in class 10); medical 
instruments for perfusion drainage systems, in 
particular manometer plugs, drainage bottles and 
accessories therefor, in particular drainage bags, 
introducer needles, display instruments, fasteners, 
clips and associated drainage pumps; complete 
drainage bottles and replacement parts therefor; 
gripping tools, stone baskets and snare loops for 
medical purposes; connectors and three-way and 
multi-way taps for medical apparatus, trocars, urine 
meters; bougies; medical instruments and apparatus 
for angiography, anaesthesia and surgery; catheter 
valves; urine drainage systems and leg bags for 
incontinence purposes; surgical hand grips for mesh 
implants; cover films for medical tissue samples; all 
included in class 10.

פריטים אורטופדיים; כלי קיבול למתן תרופות; מיכלים (לשימוש 
רפואי); כלי חיתוך (כירורגיים); כלים לנתיחה לאחר המוות 
וידיות עבורם; צינורות ניקוז למטרות רפואיות; תחבושות 
אלסטיות; צינורות, בפרט צינורות תוך-קניים, צינוריות פיום 
הקנה, צנתרי שאיבה; מחברים לצינורות, צינוריות וצנתרים; 
חוטי הנחיה רפואיים; כפפות למטרות רפואיות; גששי שופכה; 
שתלים מלאכותיים (הנכללים בסוג 10); צנתרים הניתנים 
להשתלה; צנתרי פורט הניתנים להשתלה, בפרט בחלקם 
מחומרי טיטניום; סלילים הניתנים להשתלה, בפרט בחלקם 
מחומרי טיטניום או מסגסוגות טיטניום-ניקל; סטנטים הניתנים 
להשתלה; רשתות הניתנות להשתלה העשויות מחומר סינתטי, 
בפרט מפלסטיק המצופה טיטניום; צינוריות; אביזרים רפואיים 
להרדמה, בפרט צינוריות קבועות; צנתרים; מחברים לצנתרים; 
כריות למטרות רפואיות; נרתיקים המותאמים לכלים והתקנים 
רפואיים; נרתיקים המותאמים לשימוש על ידי מנתחים ורופאים; 
מדחסים (כירורגיים); קונדומים; גרביים אלסטיות (כירורגיה); 
אלונקות אמבולנס; סדיני-משיכה למיטות חולים; דוקרנים; 
חגורות בטניות; כפיות למתן תרופות; מזרני אויר למטרות 
רפואיות; מכשירים וכלים רפואיים; גששים רפואיים; מחטים 
למטרות רפואיות; צנתרי פורט; בקבוקי הזנה; מספריים 
לשימוש רפואי; צנרת לשימוש רפואי; איזמלים, מזרקים 

למטרות רפואיות; סדינים סטריליים; סדינים לאי-התאפקות; 
משתנות (כלי-קיבול); תותבות אורולוגיות; מערכות שקיות 
אורולוגיות; שקיות אורולוגיות; מהדקים כירורגיים; חלקים 
ומתאמים לכל הסחורות הנ"ל (הנכללים בסוג 10); טובין 

מפלסטיק, מתכת וגומי (הנכללים בסוג 10) למטרות השתלה; 
חלקים ומתאמים לכל הסחורות הנ"ל (הנכללים בסוג 10); כלים 
רפואיים למערכות ניקוז נוזלי זילוף, בפרט מסתמים למדי-לחץ, 

בקבוקי ניקוז ואביזרים עבורם, בפרט שקיות ניקוז, מחטי 
החדרה, כלי תצוגה, סוגרים, מהדקים ומשאבות ניקוז הנלוות 
הקשורות אליהם; בקבוקי ניקוז שלמים וחלקי חילוף עבורם; כלי 
אחיזה, סלסלות לאבנים ולולאות מלכודת למטרות רפואיות; 
מחברים ונקזים תלת-כיווניים ורב-כיווניים למכשירים רפואיים, 
טרוקרים, מדי שתן; כלי הרחבה; כלים ומכשירים רפואיים 
לאנגיוגרפיה, הרדמה וכירורגיה; שסתומי צנתרים; מערכות 
ניקוז שתן ושקיות רגל למטרות אי-התאפקות; ידיות אחיזה 

כירורגיות לשתלי רשת; יריעות חיפוי לדגימות רקמה רפואיות; 
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)

כ"ט תמוז תשע"א - 29031/07/2011



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: pfm medical ag

Address: Wankelstrasse 60, 50996 Koln, Germany

Identification No.: 801322

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

Germany, 16/12/2009, No. 3020090739269 גרמניה, 16/12/2009, מספר 3020090739269

Class: 10 סוג: 10

כ"ט תמוז תשע"א - 29131/07/2011



COOL FLOW

Trade Mark No. 230547 מספר סימן

Application Date 15/06/2010 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: 3M Company

Address: 3M Center, 2501 Hudson Road, St. Paul, 
Minnesota, 55144, U.S.A.

Identification No.: 53093

(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

Exhalation valves for respirators other than for 
artificial respiration; all included in class 9.

שסתומי התנדפות למכשירי הנשמה למעט לנשימה מלאכותית; 
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., 31/12/2009, No. 77903454 ארה"ב, 31/12/2009, מספר 77903454

Class: 9 סוג: 9

כ"ט תמוז תשע"א - 29231/07/2011



Trade Mark No. 230564 מספר סימן

Application Date 16/06/2010 תאריך הגשה

 Owners

Name: Vinaria Purcari S.R.L., intreprindere mixta

Address: MD 4229, Purcari, Stefan Voda, Stafan Voda, 
Republic of Moldova

Identification No.: 801332

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Luthi & Co.

Address: 35 Shaul Hamelech Blvd., P.O.B. 33113, Tel 
Aviv, 64927, Israel

שם: לוטי ושות'

כתובת : שד' שאול המלך 35, ת.ד. 33113, תל אביב, 64927, 
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"ט תמוז תשע"א - 29331/07/2011



Job City 

Trade Mark No. 230609 מספר סימן

Application Date 10/06/2010 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: JOB CITY LTD שם: ג'וב סיטי בע"מ

Address: 166 Iben Gvirol St., Tel Aviv, 62032, Israel כתובת : רח' אבן גבירול 166, תל אביב, 62032, ישראל

Identification No.: 514357813מספר זיהוי: 514357813

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Eytan Liraz

Address: Sonol Tower, 17 Floor 52 Derech Meanchem 
Begin, Tel Aviv, 67137, Israel

שם: איתן לירז, עו"ד

כתובת : מגדל סונול, קומה 17 דרך מנחם בגין 52, תל אביב, 
67137, ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 35 סוג: 35

Sales promotion, marketing and advertisement of 
products, advertisment through bulletin boards and 
services on the internet, cellular networks, other 
communication networks and any other media; all 
included in class 35.

קידום מכירות, שיווק ופרסום מוצרים, פרסום באמצעות לוחות 
ושירותים באינטרנט, ברשתות סלולאריות, ברשתות תקשורת 
אחרות ובכל מדיה אחרת; הנכללים כולם בסוג 35.                 
                                                                                    

                                        

כ"ט תמוז תשע"א - 29431/07/2011



Trade Mark No. 230629 מספר סימן

Application Date 20/06/2010 תאריך הגשה

 Owners

Name: BRAVO S.p.A.

Address: Via Lago di Molveno 4, Vicenza, Italy

Identification No.: 801343

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Sanford T. Colb & Co.

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

שם: סנפורד ט. קולב ושות'

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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 7 סוג: 7

Machines and installations for making ice cream on 
an industrial and semi-industrial basis and pasta; all 
included in Class 7.

מכונות והתקנים להכנת גלידה בהיקף תעשייתי וחצי-תעשייתי 
ופסטה; הכל כלול בסוג 7.                                                 

                                                  

כ"ט תמוז תשע"א - 29531/07/2011



Trade Mark No. 230630 מספר סימן

Application Date 20/06/2010 תאריך הגשה

 Owners

Name: BRAVO S.p.A.

Address: Via Lago di Molveno 4, Vicenza, Italy

Identification No.: 801343

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Sanford T. Colb & Co.

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

שם: סנפורד ט. קולב ושות'

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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 11 סוג: 11

Apparatus for heating and refrigerating, such as 
pasteurisers and ice cream makers for making ice 
cream using traditional methods and pastry and 
gastronomic products, apparatus for making soft ice 
cream, cream whisks, cooking apparatus, machines 
for boiling cream, refrigerating cabinets, refrigerated 
glass cabinets, refrigerated tables, apparatus for 
moulding chocolate; all included in Class 11.

התקנים לחימום וקירור, למשל מכונות פיסטור ומכונות גלידה 
להכנת גלידה על ידי שיטות מסורתיות ומוצרי מאפה ומעדנים, 
התקן להכנת גלידה רכה, מקצפים, התקני בישול, מכונות 
להרתחת קצף, ארונות מקררים, ארונות זכוכים מקוררים, 

שולחנות מקוררים, התקן לעיצוב שוקולד; הכל כלול בסוג 11.   
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    

              

כ"ט תמוז תשע"א - 29631/07/2011



Trade Mark No. 230678 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: BeautyBank Inc.

Address: 767 Fifth Avenue, New York, New York, U.S.A.

Identification No.: 59083

(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: 3 סוג: 3

Soaps; perfumery, essential oils, cosmetics, hair 
lotions; dentifrices, non-medicated skin care 
preparations, fragrances, and hair care preparations; 
all included in class 3.

סבונים; פרפומריה, שמנים אתריים, תמרוקים, תרחיצים 
לשיער; תכשירים לניקוי שיניים, תכשירים לא-תרופתיים לטיפול 
בעור, ניחוחות, ותכשירים לטיפול בשיער; הנכללים כולם בסוג 

                     .3

כ"ט תמוז תשע"א - 29731/07/2011



Trade Mark No. 230679 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: BeautyBank Inc.

Address: 767 Fifth Avenue, New York, New York, U.S.A.

Identification No.: 59083

(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: 44 סוג: 44

Beauty services; all included in class 44. שירותי יופי; הנכללים כולם בסוג 44.                 

כ"ט תמוז תשע"א - 29831/07/2011



Trade Mark No. 230691 מספר סימן

Application Date 23/06/2010 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: CEMEX RESEARCH GROUP AG

Address: Romerstrasse 13, Brugg bei Biel, 2555, 
Switzerland

Identification No.: 800356

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: 19 סוג: 19

Preparations for use with cement, cement capable of 
auto-leveling; all included in class 19

חומרים לשימוש עם מלט, מלט הנפלס (מתיישר) מעצמו ; 
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, 08/04/2010, No. 
009011495

איחוד האירופי לסימני מסחר, 08/04/2010, מספר 
009011495

Class: 19 סוג: 19

כ"ט תמוז תשע"א - 29931/07/2011



Trade Mark No. 230692 מספר סימן

Application Date 23/06/2010 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: CEMEX RESEARCH GROUP AG

Address: Romerstrasse 13, Brugg bei Biel, 2555, 
Switzerland

Identification No.: 800356

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: 37 סוג: 37

Information services relating to construction, namely, 
intended for the use of preparations for use with 
cement, cement capable of auto-leveling ; all 
included in class 37

שירותי מידע למבנים, במיוחד מיועדים לחומרים בשימוש עם 
מלט, ומלט הנפלס (מתיישר) מעצמו ; כולם הכללים 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, 08/04/2010, No. 
009011495

איחוד האירופי לסימני מסחר, 08/04/2010, מספר 
009011495

Class: 37 סוג: 37

כ"ט תמוז תשע"א - 30031/07/2011



Trade Mark No. 230693 מספר סימן

Application Date 23/06/2010 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: Bagir Group Ltd שם: בגיר גרופ בע''מ

Address: 44  Israel Pollack Road, Kiryat Gat, 82101, 
Israel

כתובת : דרך ישראל פולק 44, קרית גת, 82101, ישראל

Identification No.: 513994806מספר זיהוי: 513994806

513994806

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: 25 סוג: 25

Clothing, suits, jackets, shirts, pants, skirts, coats, 
underwear; included in class 25.     

דברי הלבשה, חליפות, ג'קטים, חולצות, מכנסיים, חצאיות, 
מעילים, הלבשה תחתונה; הנכללים בסוג 25

כ"ט תמוז תשע"א - 30131/07/2011



Trade Mark No. 230703 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

Pharmaceutical preparationsand substances for the 
treatment of rectum and the anal tract; all included in 
class 5.

תכשירי רוקחות וחומרים המיועדים לטיפול ברקטום ובאזור פי 
הטבעת; הנכללים כולם בסוג 5.                                           

                      

כ"ט תמוז תשע"א - 30231/07/2011



פרוקטו גליבנול
Trade Mark No. 230704 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

Pharmaceutical preparations and substances for the 
treatment of the rectum and the anal tract; all 
included in class 5.

תכשירי רוקחות וחומרים המיועדים לטיפול ברקטום ובפי 
הטבעת; הנכללים כולם בסוג 5.                                           

                                          

כ"ט תמוז תשע"א - 30331/07/2011



Trade Mark No. 230705 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

Pharmaceutical preparations and substances for the 
treatment of the rectum and the anal tract; all 
included in class 5.

תכשירי רוקחות וחומרים המיועדים לטיפול ברקטום ובפי 
הטבעת; הנכללים כולם בסוג 5.                                           

                                          

כ"ט תמוז תשע"א - 30431/07/2011



וולטרן אמולג'ל
Trade Mark No. 230706 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

Pharmaceutical preparation, namely, anti 
inflammatories, antiphlogistics, anti-rheumatics, anti-
pyretics and analgesics; all included in class 5.

תכשירי רוקחות, דהיינו, נוגדי דלקת, מאתרי דלקות, נוגדי 
שיגרון, מורידי חום, משככי כאבים; הנכללים כולם בסוג 5.       

                                                                      

כ"ט תמוז תשע"א - 30531/07/2011



Trade Mark No. 230707 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

Pharmaceutical preparations, namely, anti-
inflammatories, antiphlogistics, anti-rheumatics, anti-
pyretics and analgesics; all included in class 5.

תכשירי רוקחות, דהיינו, נוגדי דלקתיות, אנטי דלקתיים, 
אנטי-ראומטיים, מורידי חום ומשככי כאבים; הנכללים כולם 
בסוג 5.                                                                     

כ"ט תמוז תשע"א - 30631/07/2011



Trade Mark No. 230708 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

Pharmaceutical preparations, namely, anti- 
inflammatories, antiphlogistics, anti-rheumatics, anti-
pyretics and analgesics; all included in class 5.

תכשירי רוקחות, דהיינו, נוגדי דלקת, מאתרי דלקות, נוגדי 
שיגרון, מורידי חום, משככי כאבים; הנכללים כולם בסוג 5.       

                                                                          

כ"ט תמוז תשע"א - 30731/07/2011



Trade Mark No. 230709 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

Pharmaceutical preparations against disturbances of 
the venous and capillary system, containing tri-
hydroxyethyl rutoside; all included in class 5.

תכשירי רוקחות נגד הפרעות במערכת הורידים והנימים, 
המכילים רוטוסיד טרי-הידרוקסיאתיל; הנכללים כולם בסוג 5.   
                                                                                    

  

כ"ט תמוז תשע"א - 30831/07/2011



ונורוטון
Trade Mark No. 230710 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

Pharmaceutical preparations against disturbances of 
the venous and capillary system, containing tri-
hydroxyethyl rutoside; all included in class 5.

תכשירי רוקחות נגד הפרעות במערכת הורידים והנימים, 
המכילים רוטוסיד טרי-הידרוקסיאתיל; הנכללים כולם בסוג 5.   
                                                                                    

  

כ"ט תמוז תשע"א - 30931/07/2011



Trade Mark No. 230711 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

Pharmaceutical preparations against disturbances of 
the venous and capillary system, containing tri-
hydroxyethyl rutoside; all included in class 5.

תכשירי רוקחות נגד הפרעות במערכת הורידים והנימים, 
המכילים רוטוסיד טרי-הידרוקסיאתיל; הנכללים כולם בסוג 5.   
                                                                                    

  

כ"ט תמוז תשע"א - 31031/07/2011



BLADE LINK

Trade Mark No. 230713 מספר סימן

Application Date 24/06/2010 תאריך הגשה

 Owners

Name: HEWLETT-PACKARD DEVELOPMENT 
COMPANY, L.P.

Address: 11445 Compaq Center Drive West, Houston, 
Texas, 77070, U.S.A.

Identification No.: 800326

Texas Limited Partnership

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Sanford T. Colb & Co.

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

שם: סנפורד ט. קולב ושות'

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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 9 סוג: 9

Computer servers; computer hardware; computer 
software; computer peripherals; computer and 
communications networking hardware and software; 
data processing and data storage systems 
comprising computer hardware and computer 
software for processing and storing information, data, 
sound or images; all included in Class 9.

שרתי מחשב; חומרה; תוכנה; ציוד היקפי למחשב; חומרה 
ותוכנה למחשב ורשת תקשורת; מערכות לעיבוד נתונים 

ולאיחסון נתונים הכולל חומרה ותוכנה לעיבוד ואיחסון מידע, 
נתונים, קולות או דמויות; 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., 19/03/2010, No. 77/963,362 ארה"ב, 19/03/2010, מספר 77/963,362

Class: 9 סוג: 9

כ"ט תמוז תשע"א - 31131/07/2011



HP ALLIANCEONE

Trade Mark No. 230714 מספר סימן

Application Date 24/06/2010 תאריך הגשה

 Owners

Name: HEWLETT-PACKARD DEVELOPMENT 
COMPANY, L.P.

Address: 11445 Compaq Center Drive West, Houston, 
Texas, 77070, U.S.A.

Identification No.: 800326

Texas Limited Partnership

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Sanford T. Colb & Co.

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

שם: סנפורד ט. קולב ושות'

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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 35 סוג: 35

Business services in the field of alliance, partner and 
solution development programs, namely, developing 
business strategies for commercial partnerships, 
business advisory services in the nature of identifying 
appropriate partner companies to go to market with, 
providing business networking to promote business 
relationships and collaboration, business planning, 
promotion and marketing services and related 
consulting; business development consulting services 
in the nature of developing business alliance 
strategies; providing a website with general business 
information of interest to business alliance partners in 
the fiels of  information technology; all included in 
Class 35.

שירותים עסקיים בתחום תוכניות פיתוח התקשרות, שותפות 
ופתרון, בעיקר, פיתוח אסטרטגיות עיסקיות לשותפויות 
מסחריות, שירותי ייעוץ עסקי מטיב זיהוי חברות שותפות 

מתאימות לשווק אתן, אספקת רישות עסקית לקדם קישורים 
ושיתוף פעולה עיסקיים, תכנון עיסקי, שירותי קידום ושיווק 

וייעוץ קשור; שירותי ייעוץ פיתוח עסקי מטיב פיתוח אסטרטגיות 
התקשרות עסקית; אספקת אתר אינטרנט עם מידע עסקי כללי 
שמעניין שותפי התקשרות עסקית בתחום טכנולוגית המידע; 
הכל כלול בסוג 35 .                                                         
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    

                      

Goods/Services for which priority is claimed סחורות/שירותים לגביהם נטען דין קדימה
(If only classification code is indicated, Priority is claimed 
for all goods/services included in that class, and specified 
above under the title Goods/Services)

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

U.S.A., 09/02/2010, No. 77/931,815 ארה"ב, 09/02/2010, מספר 77/931,815

Class: 35 סוג: 35

כ"ט תמוז תשע"א - 31231/07/2011



VOLTAREN ACTI-GO

Trade Mark No. 230715 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

Pharmaceutical preparations, namely, anti-
inflammatories, antiphlogistics, anti-rheumatics, anti-
pyretics and analgesics; all included in class 5.

תכשירי רוקחות, דהיינו, נוגדי דלקתיות, אנטי דלקתיים, 
אנטי-ראומטיים, מורידי חום ומשככי כאבים; הנכללים כולם 
בסוג 5.                                                                     

כ"ט תמוז תשע"א - 31331/07/2011



Trade Mark No. 230716 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

Pharmaceutical preparations for the treatment of 
cough, cold, allergy and flu symptoms; all included in 
class 5.

תכשירי רוקחות לטיפול בשיעול, הצטננות, אלרגיה ותסמיני 
שפעת; הנכללים כולם בסוג 5.                                           

                        

כ"ט תמוז תשע"א - 31431/07/2011



OTRIVINI

Trade Mark No. 230717 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

Pharmaceutical preparations for the treatment of 
cough, cold, allergy and flu symptoms; all included in 
class 5.

תכשירי רוקחות לטיפול בשיעול, הצטננות, אלרגיה ותסמיני 
שפעת; הנכללים כולם בסוג 5.                                           

                        

כ"ט תמוז תשע"א - 31531/07/2011



אוטריויני
Trade Mark No. 230718 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

Pharmaceutical preparations for the treatment of 
cough, cold, allergy and flu symptoms; all included in 
class 5.

תכשירי רוקחות לטיפול בשיעול, הצטננות, אלרגיה ותסמיני 
שפעת; הנכללים כולם בסוג 5.                                           

                        

כ"ט תמוז תשע"א - 31631/07/2011



Trade Mark No. 230719 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

Pharmaceutical preparations for the treatment of 
cough, cold, allergy and flu symptoms; all included in 
class 5.

תכשירי רוקחות לטיפול בשיעול, הצטננות, אלרגיה ותסמיני 
שפעת; הנכללים כולם בסוג 5.                                           

                        

כ"ט תמוז תשע"א - 31731/07/2011



וולטרן אקטי-גו
Trade Mark No. 230720 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

Pharmaceutical preparations, namely, anti-
inflammatories, antiphlogistics, anti-rheumatics, anti-
pyretics and analgesics; all included in class 5.

תכשירי רוקחות, דהיינו, נוגדי דלקתיות, אנטי דלקתיים, 
אנטי-ראומטיים, מורידי חום ומשככי כאבים; הנכללים כולם 
בסוג 5.                                                                     

כ"ט תמוז תשע"א - 31831/07/2011



Trade Mark No. 230724 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: 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

Confectionery; peanut confectionery; farinaceous 
foods; macaroons (pastry); almond confectionery; 
cookies; cookies covered with chocolate; biscuits; 
gingerbread; petits fours (cakes); pastries, including 
chocolate pastries; chocolate; all included in class 
30.

ממתקים; ממתקים המכילים בוטנים; מזון עמילני; מקרונים 
(מאפים); ממתקים המכילים שקדים; עוגיות; עוגיות מצופות 
בשוקולד; ביסקוויטים; עוגת זנגביל; פתי פור (עוגות); דברי 

מאפה, לרבות מאפי שוקולד; שוקולד;  הנכללים כולם בסוג 30. 
                                                                                    

    

כ"ט תמוז תשע"א - 31931/07/2011



Mummy’s cake

Trade Mark No. 230726 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: 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

Bread; bakery products; confectionery; ices; yeast; 
baking powder; peanut confectionery; biscuits; 
farinaceous foods; pastries; waffles; waffle cakes; 
desserts (confectionery); dragee (confectionery); fruit 
jellies (confectionery); marshmallow; marshmallow 
covered with chocolate; muffins; peanuts in 
caramelized sugar; crackers; croissants; 
confectionery for decorating Christmas trees; 
liquorice (confectionery);  marzipan; almond 
confectionery; mousse (confectionery); cookies, 
macaroons, cookies covered with chocolate, petit-
beurre biscuits; pasty; fondants (confectionery); 
pralines; gingerbread, gingerbread with various 
fillings; puddings; rice cakes; petit fours (cakes); 
cakes; rolled cakes; souffle (confectionery); chocolate 
souffle; pastries, chocolate pastries; tarts; candies, 
waffle based candies, caramel, pastilles, chocolate 
candies; chocolate, chocolate desserts,  chocolate 
cream, chocolate sticks, chocolate figurines; all 
included in class 30

לחם; מוצרי מאפייה; ממתקים; גלידות; שמרים;  אבקת אפיה; 
ממתקים המכילים בוטנים; ביסקוויטים; מזון עמילני; דברי 

מאפה; אפיפיות; עוגות אפיפיות; קינוחים (ממתקים); דרגיות 
(ממתקים); ג'לי העשוי מפירות (ממתקים); מרשמלו; מרשמלו 

מצופה בשוקולד; מופינים; בוטנים בסוכר קרמל; מציות; 
קרואסונים; ממתקים לקישוט עצי חג המולד; שוש (ממתקים); 
מרציפן; ממתקים המכילים שקדים; קציפה (דברי מתיקה); 
עוגיות, מקרונים, עוגיות מצופות בשוקולד, עוגיות פתי בר; 
פשטידה; מרקחות מסוכר - פונדנטים (ממתקים); פרלינים; 
עוגת זנגביל; עוגת זנגביל בעלת מילוים שונים; חביצות; 

פריכיות אורז;  פתי פור (עוגות); עוגות; עוגות רולדות; תפיחה 
(דברי מתיקה); תפיחת שוקולד; דברי מאפה; מאפי שוקולד; 
טורטים;   סוכריות, סוכריות המבוססות באפיפית, קרמל, 
פסטילים, סוכריות שוקולד; שוקולד; קינוחי שוקולד,קרם 

שוקולד, זרדי שוקולד, פסלוני שוקולד; הנכללים כולם בסוג   
                                                                               .30
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    

    

כ"ט תמוז תשע"א - 32031/07/2011



Trade Mark No. 230738 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

Pharmaceutical preparations against diseases of the 
respiratory ways; all included in class 5.

תכשירי רוקחות נגד מחלות בדרכי הנשימה; הנכללים כולם 
בסוג 5.                                                                         

כ"ט תמוז תשע"א - 32131/07/2011



Trade Mark No. 230739 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

Pharmaceutical preparations, namely, anti-
inflammatories, antiphlogistics, anti-rheumatics, anti-
pyretics and analgesics; all included in class 5.

תכשירי רוקחות, דהיינו, נוגדי דלקתיות, אנטי דלקתיים, 
אנטי-ראומטיים, מורידי חום ומשככי כאבים; הנכללים כולם 
בסוג 5.                                                                     

כ"ט תמוז תשע"א - 32231/07/2011



Trade Mark No. 230740 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

Pharmaceutical preparations, namely, anti-
inflammatories, antiphlogistics, anti-rheumatics, anti-
pyretics and analgesics; all included in class 5.

תכשירי רוקחות, דהיינו, נוגדי דלקתיות, אנטי דלקתיים, 
אנטי-ראומטיים, מורידי חום ומשככי כאבים; הנכללים כולם 
בסוג 5.                                                                     

כ"ט תמוז תשע"א - 32331/07/2011



Trade Mark No. 230743 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

Pharmaceutical preparations for the treatment of 
cough, cold, allergy and flu symptoms; all included in 
class 5.

תכשירי רוקחות לטיפול בתסמיני שיעול, הצטננות, אלרגיה 
ושפעת; הנכללים כולם בסוג 5.                                           

                        

כ"ט תמוז תשע"א - 32431/07/2011



קלציום סנדוז
Trade Mark No. 230744 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

Nutritional and dietary supplements containing 
calcium; all included in class 5.

תוספי תזונה ודיאטה המכילים סידן; הנכללים כולם בסוג 5.     
                                                  

כ"ט תמוז תשע"א - 32531/07/2011



למוסין
Trade Mark No. 230745 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

Pharmaceutical preparations for the treatment of 
cough, cold, allergy and flu sumptoms; all included in 
class 5.

תכשירי רוקחות לטיפול בתסמיני שיעול, הצטננות, אלרגיה, 
ושפעת; הנכללים כולם בסוג 5.                                           

                      

כ"ט תמוז תשע"א - 32631/07/2011



Trade Mark No. 230746 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

Nutritional and dietary supplements containing 
calcium; all included in class 5.

תוספי תזונה ודיאטה המכילים סידן; הנכללים כולם בסוג 5.     
                                                  

כ"ט תמוז תשע"א - 32731/07/2011



Trade Mark No. 230747 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

Nutritional and dietary supplements containing 
calcium; all included in class 5.

תוספי תזונה ודיאטה המכילים סידן; הנכללים כולם בסוג 5.     
                                                  

כ"ט תמוז תשע"א - 32831/07/2011



Trade Mark No. 230748 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

Pharmaceutical preparations for the treatment of 
cough, cold, allergy and flu symptoms; all included in 
class 5.

תכשירי רוקחות לטיפול בתסמיני שיעול, הצטננות, אלרגיה, 
ושפעת; הנכללים כולם בסוג 5.                                           

                      

כ"ט תמוז תשע"א - 32931/07/2011



Trade Mark No. 230756 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

Dermatological preparations; all included in class 5. תכשירים דרמטולוגיים; הנכללים כולם בסוג 5.                       
  

כ"ט תמוז תשע"א - 33031/07/2011



יורקס
Trade Mark No. 230757 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

Dermatological preparations; all included in class 5. תכשירים דרמטולוגיים; הנכללים כולם בסוג 5.                       
  

כ"ט תמוז תשע"א - 33131/07/2011



EURAX

Trade Mark No. 230758 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

Dermatological preparations; all included in class 5. תכשירים דרמטולוגיים; הנכללים כולם בסוג 5.                       
  

כ"ט תמוז תשע"א - 33231/07/2011



Trade Mark No. 230759 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

Dermatological preparations; all included in class 5. תכשירים דרמטולוגיים; הנכללים כולם בסוג 5.                       
  

כ"ט תמוז תשע"א - 33331/07/2011



AUTOSERT

Trade Mark No. 230761 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: 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

Surgical apparatus and instruments for performing 
cataract surgical procedures; all included in class 10.

מכשירים וכלים כירורגיים לביצוע הליכים כירורגיים לקטרקט; 
הנכללים כולם בסוג 10.                                                     

    

כ"ט תמוז תשע"א - 33431/07/2011



אוטוסרט 
Trade Mark No. 230762 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: 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

Surgical apparatus and instruments for performing 
cataract surgical procedures; all included in class 10.

מכשירים וכלים כירורגיים לביצוע הליכים כירורגיים לקטרקט; 
הנכללים כולם בסוג 10.                                                     

    

כ"ט תמוז תשע"א - 33531/07/2011



פילקה
Trade Mark No. 230765 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

Pharmaceutical preparations for the treatment of 
cough, cold, allergy and flu symptoms; all included in 
class 5.

תכשירי רוקחות לטיפול בשיעול, הצטננות, אלרגיה ותסמיני 
שפעת; הנכללים כולם בסוג 5.                                           

                        

כ"ט תמוז תשע"א - 33631/07/2011



Trade Mark No. 230766 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

Pharmaceutical preparations for the treatment of 
cough, cold, allergy and flu symptoms; all included in 
class 5.

תכשירי רוקחות לטיפול בשיעול, הצטננות, אלרגיה ותסמיני 
שפעת; הנכללים כולם בסוג 5.                                           

                        

כ"ט תמוז תשע"א - 33731/07/2011



Trade Mark No. 230767 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

Pharmaceutical preparations for the treatment of 
cough, cold, allergy and flu symptoms; all included in 
class 5.

תכשירי רוקחות לטיפול בשיעול, הצטננות, אלרגיה ותסמיני 
שפעת; הנכללים כולם בסוג 5.                                           

                        

כ"ט תמוז תשע"א - 33831/07/2011



Trade Mark No. 230768 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

Pharmaceutical preparations for smoking cessation; 
all included in class 5.

תכשירי רוקחות עבור גמילה מעישון; הנכללים כולם בסוג 5.     
                                        

כ"ט תמוז תשע"א - 33931/07/2011



ניקוטינל
Trade Mark No. 230769 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

Pharmaceutical preparations for smoking cessation; 
all included in class 5.

תכשירי רוקחות עבור גמילה מעישון; הנכללים כולם בסוג 5.     
                                        

כ"ט תמוז תשע"א - 34031/07/2011



TTS ניקוטינל
Trade Mark No. 230770 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

Pharmaceutical preparations for smoking cessation; 
all included in class 5.

תכשירי רוקחות עבור גמילה מעישון; הנכללים כולם בסוג 5.     
                                        

כ"ט תמוז תשע"א - 34131/07/2011



Trade Mark No. 230771 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

Pharmaceutical preparations for smoking cessation; 
all included in class 5.

תכשירי רוקחות עבור גמילה מעישון; הנכללים כולם בסוג 5.     
                                        

כ"ט תמוז תשע"א - 34231/07/2011



Trade Mark No. 230772 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

Pharmaceutical preparations for smoking cessation; 
all included in class 5.

תכשירי רוקחות עבור גמילה מעישון; הנכללים כולם בסוג 5.     
                                        

כ"ט תמוז תשע"א - 34331/07/2011



NICOTINELL

Trade Mark No. 230773 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

Pharmaceutical preparations for smoking cessation; 
all included in class 5.

תכשירי רוקחות עבור גמילה מעישון; הנכללים כולם בסוג 5.     
                                        

כ"ט תמוז תשע"א - 34431/07/2011



Trade Mark No. 230774 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

Pharmaceutical anti-fungal preparations; all included 
in class 5.

תכשירי רוקחות נגד פטריות; הנכללים כולם בסוג 5.               
                        

כ"ט תמוז תשע"א - 34531/07/2011



Trade Mark No. 230775 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

Pharmaceutical preparations for smoking cessation; 
all included in class 5.

תכשירי רוקחות עבור גמילה מעישון; הנכללים כולם בסוג 5.     
                                        

כ"ט תמוז תשע"א - 34631/07/2011



Once למיסיל
Trade Mark No. 230776 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

Pharmaceutical anti-fungal preparations; all included 
in class 5.

תכשירי רוקחות נגד פטריות; הנכללים כולם בסוג 5.               
                        

כ"ט תמוז תשע"א - 34731/07/2011



Trade Mark No. 230777 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

Pharmaceutical anti-fungal preparations; all included 
in class 5.

תכשירי רוקחות נגד פטריות; הנכללים כולם בסוג 5.               
                        

כ"ט תמוז תשע"א - 34831/07/2011



Trade Mark No. 230778 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

Dermatological preparations and disinfectants; all 
included in class 5.

תכשירים דרמטולוגיים וחומרי חיטוי; הנכללים כולם בסוג 5.     
                              

כ"ט תמוז תשע"א - 34931/07/2011



ויטה מרפן
Trade Mark No. 230779 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

Dermatological preparations and disinfectants; all 
included in class 5

תכשירים דרמטולוגיים וחומרי חיטוי; הנכללים כולם בסוג 5       
                            

כ"ט תמוז תשע"א - 35031/07/2011



ויברוסיל
Trade Mark No. 230780 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

Pharmaceutical preparations against diseases of the 
respiratory ways; all included in class 5.

תכשירי רוקחות נגד מחלות בדרכי הנשימה; הנכללים כולם 
בסוג 5.                                                                         

כ"ט תמוז תשע"א - 35131/07/2011



Trade Mark No. 230781 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

Pharmaceutical preparations for the treatment of 
cough, cold, allergy and flu symptoms; all included in 
class 5.

תכשירי רוקחות לטיפול בשיעול, הצטננות, אלרגיה ותסמיני 
שפעת; הנכללים כולם בסוג 5.                                           

                        

כ"ט תמוז תשע"א - 35231/07/2011



Trade Mark No. 230782 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

Dermatological preparations and disinfectants; all 
included in class 5.

תכשירים דרמטולוגיים וחומרי חיטוי; הנכללים כולם בסוג 5.     
                              

כ"ט תמוז תשע"א - 35331/07/2011



Trade Mark No. 230783 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

Pharmaceutical preparations for the treatment of 
cough, cold, allergy and flu symptoms; all included in 
class 5.

תכשירי רוקחות לטיפול בשיעול, הצטננות, אלרגיה ותסמיני 
שפעת; הנכללים כולם בסוג 5.                                           

                        

כ"ט תמוז תשע"א - 35431/07/2011



Trade Mark No. 230784 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

Pharmaceutical preparations against diseases of the 
respiratory ways; all included in class 5.

תכשירי רוקחות נגד מחלות בדרכי הנשימה; הנכללים כולם 
בסוג 5.                                                                         

כ"ט תמוז תשע"א - 35531/07/2011



אקסדרין
Trade Mark No. 230785 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

Analgesics; all included in class 5. משככי כאבים; הנכללים כולם בסוג 5.       

כ"ט תמוז תשע"א - 35631/07/2011



בנפייבר
Trade Mark No. 230786 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

Pharmaceutical preparations, namely dietary fiber 
preparations; all included in class 5.

תכשירי רוקחות דהיינו תכשירים מבוססי סיבים תזונתיים; 
הנכללים כולם בסוג 5                                   

כ"ט תמוז תשע"א - 35731/07/2011



LAMISIL DERMGEL

Trade Mark No. 230788 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

Pharmaceutical anti-fungal preparations; all included 
in class 5.

תכשירי רוקחות נגד פטריות; הנכללים כולם בסוג 5.               
                        

כ"ט תמוז תשע"א - 35831/07/2011



למיסיל דרמג'ל
Trade Mark No. 230789 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

Pharmaceutical anti-fungal preparations; all included 
in class 5.

תכשירי רוקחות נגד פטריות; הנכללים כולם בסוג 5.               
                        

כ"ט תמוז תשע"א - 35931/07/2011



למיסיל 
Trade Mark No. 230790 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

Pharmaceutical anti-fungal preparations; all included 
in class 5.

תכשירי רוקחות נגד פטריות; הנכללים כולם בסוג 5.               
                        

כ"ט תמוז תשע"א - 36031/07/2011



מרפן
Trade Mark No. 230791 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

Pharmaceutical products with bacteriostatic effect as 
well as with antiviral properties; all included in class 
5.

מוצרי רוקחות בעלי השפעה בקטריוסטטית כמו גם תכשירים 
אנטי ויראליים; הנכללים כולם בסוג 5.                                   

                    

כ"ט תמוז תשע"א - 36131/07/2011



MERFEN

Trade Mark No. 230792 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

Pharmaceutical products with bacteriostatic effect as 
well as with antiviral properties; all included in class 
5.

מוצרי רוקחות בעלי השפעה בקטריוסטטית כמו גם תכשירים 
אנטי ויראליים; הנכללים כולם בסוג 5.                                   

                    

כ"ט תמוז תשע"א - 36231/07/2011



Trade Mark No. 230793 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

Pharmaceutical preparations, namely dietary fiber 
preparations; all included in class 5.

תכשירי רוקחות, דהיינו תכשירים מבוססי סיבים תזונתיים; 
הנכללים כולם בסוג 5.                               

כ"ט תמוז תשע"א - 36331/07/2011



Trade Mark No. 230794 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

Pharmaceutical preparations, namely dietary fiber 
preparations; all included in class 5.

תכשירי רוקחות, דהיינו תכשירים מבוססי סיבים תזונתיים; 
הנכללים כולם בסוג 5.                               

כ"ט תמוז תשע"א - 36431/07/2011



Trade Mark No. 230795 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

Pharmaceutical preparations for the treatment of 
coughs, colds and allergies; all included in class 5.

תכשירי רוקחות לטיפול בשיעולים, הצטננויות ואלרגיות; 
הנכללים כולם בסוג 5.                                                       

        

כ"ט תמוז תשע"א - 36531/07/2011



אוטריוין
Trade Mark No. 230796 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

Pharmaceutical preparations for the treatment of 
cough, cold, allergy and flu symptoms; all included in 
class 5.

תכשירי רוקחות לטיפול בשיעול, הצטננות, אלרגיה ותסמיני 
שפעת; הנכללים כולם בסוג 5.                                           

                        

כ"ט תמוז תשע"א - 36631/07/2011



Trade Mark No. 230797 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

Pharmaceutical preparations for the treatment of 
coughs, colds and allergies; all included in class 5.

תכשירי רוקחות לטיפול בשיעולים, הצטננויות ואלרגיות; 
הנכללים כולם בסוג 5.                                                       

        

כ"ט תמוז תשע"א - 36731/07/2011



Trade Mark No. 230799 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

Analgesics; all included in class 5. משככי כאבים; הנכללים כולם בסוג 5.       

כ"ט תמוז תשע"א - 36831/07/2011



Trade Mark No. 230801 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

Pharmaceutical products with bacteriostatic effect as 
well as with antiviral properties; all included in class 
5.

מוצרי רוקחות בעלי השפעה בקטריוסטטית כמו גם תכשירים 
אנטי ויראליים; הנכללים כולם בסוג 5.                                   

                    

כ"ט תמוז תשע"א - 36931/07/2011



Trade Mark No. 230802 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

Analgesics; all included in class 5. משככי כאבים; הנכללים כולם בסוג 5.       

כ"ט תמוז תשע"א - 37031/07/2011



Trade Mark No. 230803 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

Pharmaceutical products with bacteriostatic effect as 
well as with antiviral properties; all included in class 
5.

מוצרי רוקחות בעלי השפעה בקטריוסטטית כמו גם תכשירים 
אנטי ויראליים; הנכללים כולם בסוג 5.                                   

                    

כ"ט תמוז תשע"א - 37131/07/2011



Trade Mark No. 230804 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

Pharmaceutical preparations against diseases of the 
respiratory ways; all included in class 5.

תכשירי רוקחות נגד פטריות; הנכללים כולם בסוג 5.               
                                                                                  

כ"ט תמוז תשע"א - 37231/07/2011



Trade Mark No. 230805 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

Pharmaceutical anti-fungal preparations; all included 
in class 5.

תכשירי רוקחות נגד פטריות; הנכללים כולם בסוג 5.               
                        

כ"ט תמוז תשע"א - 37331/07/2011



Trade Mark No. 230806 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

Pharmaceutical anti-fungal preparations; all included 
in class 5.

תכשירי רוקחות נגד פטריות; הנכללים כולם בסוג 5.               
                        

כ"ט תמוז תשע"א - 37431/07/2011



Trade Mark No. 230807 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

Pharmaceutical anti-fungal preparations; all included 
in class 5.

תכשירי רוקחות נגד פטריות; הנכללים כולם בסוג 5.               
                        

כ"ט תמוז תשע"א - 37531/07/2011



Trade Mark No. 230833 מספר סימן

Application Date 27/06/2010 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: Topfer GmbH

Address: Heisinger Strasse 6, 87463 Dietmannsried, 
Germany

Identification No.: 801360

a german 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: 5 סוג: 5

Dietetic substances for medical purposes, 
preparations for health care, sanitary preparations, 
dietary supplements for medical purposes, food for 
babies and infants; pharmaceutical sanitary 
preparations, in particular medicine to be purchased 
over the counter, pharmaceutical drugs, medicinal 
teas and tea mixtures; fresh plant juices made from 
medicinal herbs, being suitable also for children, sick 
persons and for diabetics and persons being 
sensitive with regard to sodium salt as well as for 
baby food; dietetic substitutes for cooking salt and 
sugar adapted for medical use; bath preparations for 
medical use; biological preparations for medical use; 
bacteria culture for medical use; breast-nursing pads, 
included in Class 5.

חומרים דיאטטיים למטרות רפואיות, תכשירים לטיפול רפואי, 
תכשירים סניטריים, תוספי מזון למטרות רפואיות, מזון 

לתינוקות ולפעוטות; תכשירי רוקחות ותכשירים סניטריים, 
ובמיוחד תרופות ללא מרשם, תרופות רוקחות, תה תרופתי 
ותערובות תה; מיצי צמחים טריים עשויים מצמחי מרפא, 

המתאימים גם לילדים, לחולים ולחולי סכרת ולאנשים הרגישים 
למלח נתרן ומתאימים גם כמזון לתינוקות; תחליפים דיאטטיים 

למלח בישול וסוכר המותאמים לשימוש רפואי; תכשירים 
לאמבטיה לשימוש רפואי; תכשירים ביולוגיים לשימוש רפואי; 

תרבית חיידקים לשימוש רפואי; פדים להנקה, הנכללים בסוג 5. 
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    

כ"ט תמוז תשע"א - 37631/07/2011



ENRISYL

Trade Mark No. 230835 מספר סימן

Application Date 27/06/2010 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 
ovarian cancer; all included in class 5.

נוגדן מונוקלונלי לטיפול בסרטן, מחלת קסלמן, מיילומה נפוצה, 
סרטן הערמונית וסרטן השחלות; הנכללים כולם בסוג 5.           

                                                  

כ"ט תמוז תשע"א - 37731/07/2011



ENRIXEL

Trade Mark No. 230840 מספר סימן

Application Date 27/06/2010 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 
ovarian cancer; all included in class 5.

נוגדן מונוקלונלי לטיפול בסרטן, מחלת קסלמן, מיילומה נפוצה, 
סרטן הערמונית וסרטן השחלות; הנכללים כולם בסוג 5.           

                                                  

כ"ט תמוז תשע"א - 37831/07/2011



Trade Mark No. 230851 מספר סימן

Application Date 28/06/2010 תאריך הגשה

 Owners

Name: Hunter Boot Limited

Address: 36 Melville Street, Edinburgh EH3 7HA, United 
Kingdom

Identification No.: 801361

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: 18 סוג: 18

Leather and imitations of leather, and goods made of 
these materials and not included in other classes; 
trunks and travelling bags; umbrellas, parasols and 
walking sticks; luggage; briefcases; travel bags; 
suitcases; suit carriers; backpacks; rucksacks; 
wallets; purses; key fobs; wash bags; belts (made of 
leather); leather gloves; game bags; gun slings and 
cartridge bags; boot and footwear bags; bags and 
pouches; all included in Class 18.

עור וחקוי עור, ומוצרים שעשויים מהחומרים האילו ולא נמצאים 
בסווגים אחירים; מזוודות ותיקים; מטריה, שמשיה ומקל הליכה; 
מטען; תיק מסמכים; תיקים;  מזודות; תיק לחליפה; תרמיל גב; 
תרמיל גב; ארנקים; ארנקים; מחזיק מפתיחות; שקית רחיצה; 
חגורות (עשויות מעור); כפפות מעור; שקי ציד; מתלה לרובה 

ושקי מחסנית; שקי מגפיים והנעלה; שקיות ונרתיקים; הכל כלול 
בסיווג 18.                                                                       
                                                                                    

                                          

כ"ט תמוז תשע"א - 37931/07/2011



Trade Mark No. 230852 מספר סימן

Application Date 28/06/2010 תאריך הגשה

 Owners

Name: Hunter Boot Limited

Address: 36 Melville Street, Edinburgh EH3 7HA, United 
Kingdom

Identification No.: 801361

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; boots; Wellington 
boots; waterproof boots; waterproof footwear; 
galoshes; waterproof clogs; shoes; shoes of rubber, 
leather or other materials; sandals; flip-flops; slippers; 
welts for boots and shoes; non-slipping devices for 
boots; inner soles; heels and soles for footwear; 
insoles for boots and shoes; liners for boots and 
shoes; socks for use with Wellington boots and 
waterproof boots; bags and pouches adapted to carry 
boots and shoes; socks; hats; top hats; sun visors 
and caps; headbands; gloves, scarves; garters; 
waterproof clothing; outerclothing; outerwear; jackets; 
coats; overcoats; top coats; raincoats; jerseys; 
jumpers; knitwear; sweaters; jerseys; gilets; 
waistcoats; neck ties; overalls; pyjamas; pants; shirts; 
blouses; swimsuits; t-shirts; trousers; shorts; culottes; 
underclothing; underpants and underwear; fishing 
vests and waistcoats; sports clothing; sports 
footwear; after-sports footwear; belts and money 
belts; all included in Class 25.

ביגוד; הנעלה; כיסוי ראש; מגפיים; מגפיים וולינגטון; מגפיים 
שחסינים למים; הנעלה שחסין למים; ערדל; קבקבים שחסינים 
למים; נעליים; נעליים מגומי, עור או חומרים אחירים; סנדלים, 
סנדלים; נעלי בית; חבורה למגפיים ונעליים; מתקן נגד החלקה 
עבור מגפיים; סוליה פנימית; עקב וסוליה להנעלה; מדרס  

למגפיים ונעליים; ריפוד למגפיים ונעליים; גרביים לשימוש עם 
מגפיים וולנגטון ומגפיים שחסינים למים; שקיות ונרתיקים 

שמתאימים להובלת מגפפים ונעליים; גרביים; כובעים; מגבעת; 
סך שמש וכובע; רצועת -מצח; כפפות; צעיפים; ביריות; הלבשה 
חסינה למים; ביגוד חיצוני; הלבשה חיצונית; מעילים; מעיל 

עליון; מעיל עליון; מעיל גשם; ג'רסי; אפודה; סריג; סוטר; ג'רסי; 
מעיל בלי שרוולים; וסט; עניבה; סרבל; בגד שינה; מכנסיים; 

חולצות; חולצות; בגדי ים; חולצת טי; מכנסיים; מכנסיים קצרים; 
מכנסי חצאית; הלבשה תחתונה; תחתונים; וסט לדיג; הלבשה 
לספורט; הנעלה לסופרט; הנעלה לאחר ספורט; חגורות ונרתיק 
לכסף; הכל כלול בסיווג 25.                                               
                                                                                    
                                                                                    

                                                              

כ"ט תמוז תשע"א - 38031/07/2011



YALISCA 

Trade Mark No. 230881 מספר סימן

Application Date 17/06/2010 תאריך הגשה

 Owners

Name: BAYER SCHERING PHARMA AG 

Address: 178 Muellerstrasse, Berlin, D-13353, Germany

Identification No.: 71062

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, namely hormonal 
preparations and contraceptives; all included in class 
5 .

תכשירי רוקחות, דהיינו תכשירים הורמונליים ותכשירים 
למניעת הריון; הנכללים כולם בסוג 5.                                   

    

כ"ט תמוז תשע"א - 38131/07/2011



Trade Mark No. 230902 מספר סימן

Application Date 20/06/2010 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: LENY REAL ESTATE MANAGEMENT LTD שם: לני ניהול נדל"ן בע"מ

Address: 1 Ben Yehuda st , 3rd floor, Tel Aviv, Israel כתובת : רח' בן יהודה 1, קומה 3, תל אביב, ישראל

Identification No.: 514415108מספר זיהוי: 514415108

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Fischer, Behar, Chen, Well, Orion & Co., Advs.

Address: 3 Daniel Frisch St., Tel Aviv, 64731, Israel

שם: פישר, בכר, חן, וול, אוריון ושות', עו"ד

כתובת : דניאל פריש 3, קומה 9, תל אביב, 64731, ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 35 סוג: 35

Real estate business management, included in class 
35.

ניהול עסקים בתחום הנדל"ן; הנכללים כולם בסוג 35.             
  

כ"ט תמוז תשע"א - 38231/07/2011



Trade Mark No. 230903 מספר סימן

Application Date 29/06/2010 תאריך הגשה

Base for International Trademark No. 1075377 בסיס לסימן מסחר בינלאומי מס.

Ownersבעלים

Name: ALPHA-BIO TEC. Ltd. שם: אלפא-ביו טכ. בע"מ

Address: 7 Imber Street Kiryat Arie, Petach Tikva, 49511, 
Israel

כתובת : רחוב אימבר7 קרית אריה, פתח תקווה, 49511, ישראל

Identification No.: 513468942מספר זיהוי: 513468942

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Dr. Mark Friedman Ltd.

Address: Moshe Aviv Tower (54th Floor) 7 Jabotinsky 
Street, Ramat Gan, 52520, Israel

שם: ד"ר מרק פרידמן בע"מ

כתובת : מגדל משה אביב (קומה 54) רחוב ז'בוטינסקי 7, רמת 
גן, 52520, ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 40 סוג: 40

Applications of coatings and surface treatment of 
dental implants; all included in class 40.

יישום של ציפוי וטיפול בפני שטח בשתלים דנטליים; הנכללים 
כולם בסוג 40.                                                 

כ"ט תמוז תשע"א - 38331/07/2011



Trade Mark No. 230905 מספר סימן

Application Date 20/06/2010 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: LENY REAL ESTATE MANAGEMENT LTD שם: לני ניהול נדל"ן בע"מ

Address: רח' בן יהודה 1, קומה 3, תל אביב, ישראל כתובת : רח' בן יהודה 1, קומה 3, תל אביב, ישראל

Identification No.: 514415108מספר זיהוי: 514415108

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Fischer, Behar, Chen, Well, Orion & Co., Advs.

Address: 3 Daniel Frisch St., Tel Aviv, 64731, Israel

שם: פישר, בכר, חן, וול, אוריון ושות', עו"ד

כתובת : דניאל פריש 3, קומה 9, תל אביב, 64731, ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 36 סוג: 36

Management of real estate projects; included in class 
36.

ניהול פרוייקטים של נדל"ן; הנכללים כולם בסוג 36.                 
    

כ"ט תמוז תשע"א - 38431/07/2011



לני גרופ 
Trade Mark No. 230906 מספר סימן

Application Date 20/06/2010 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: LENY REAL ESTATE MANAGEMENT LTD שם: לני ניהול נדל"ן בע"מ

Address: רח' בן יהודה 1, קומה 3, תל אביב, ישראל כתובת : רח' בן יהודה 1, קומה 3, תל אביב, ישראל

Identification No.: 514415108מספר זיהוי: 514415108

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Fischer, Behar, Chen, Well, Orion & Co., Advs.

Address: 3 Daniel Frisch St., Tel Aviv, 64731, Israel

שם: פישר, בכר, חן, וול, אוריון ושות', עו"ד

כתובת : דניאל פריש 3, קומה 9, תל אביב, 64731, ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 35 סוג: 35

Real estate business management; all included in 
class 35.

ניהול עסקים בתחום הנדל"ן; הנכללים כולם בסוג 35.             
          

כ"ט תמוז תשע"א - 38531/07/2011



לני גרופ 
Trade Mark No. 230907 מספר סימן

Application Date 20/06/2010 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: LENY REAL ESTATE MANAGEMENT LTD שם: לני ניהול נדל"ן בע"מ

Address: רח' בן יהודה 1, קומה 3, תל אביב, ישראל כתובת : רח' בן יהודה 1, קומה 3, תל אביב, ישראל

Identification No.: 514415108מספר זיהוי: 514415108

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Fischer, Behar, Chen, Well, Orion & Co., Advs.

Address: 3 Daniel Frisch St., Tel Aviv, 64731, Israel

שם: פישר, בכר, חן, וול, אוריון ושות', עו"ד

כתובת : דניאל פריש 3, קומה 9, תל אביב, 64731, ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 36 סוג: 36

Management of real estate projects; included in class 
36.

ניהול פרוייקטים של נדל"ן; הנכללים כולם בסוג 36.                 
    

כ"ט תמוז תשע"א - 38631/07/2011



ENSYLVA

Trade Mark No. 230918 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: 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

Monoclinal antibody to treat cancer, castleman's 
disease, multiple myeloma, prostate cancer and 
ovarian cancer; all included in class 5.

נוגדן מונוקלונלי לטיפול בסרטן, מחלת קסלמן, מיילומה נפוצה, 
סרטן הערמונית וסרטן השחלות; הנכללים כולם בסוג 5.           

                                                  

כ"ט תמוז תשע"א - 38731/07/2011



PENTALOG 

Trade Mark No. 230924 מספר סימן

Application Date 17/06/2010 תאריך הגשה

 Owners

Name: Frédéric LASNIER 

Address: 53 rue du Rondonneau, Huisseau sur Mauves, 
45130, France

Identification No.: 71066

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Rosenberg, Keren-Polek, Epelman, Adv.

Address: 1 Azrieli Center, 17th Floor,, Tel Aviv, 67021, 
Israel

שם: רוזנברג, קרן-פולק, אפלמן, עו"ד

כתובת : מרכז עזריאלי 1, קומה 17, תל אביב, 67021, ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 42 סוג: 42

Software engineering, software testing, IT 
infrastructure management; all included in class 42.

הנדסת תוכנה, בדיקת תוכנה, ניהול תשתית טכנולוגית מידע; 
הנכללים כולם בסוג 42.                                         

כ"ט תמוז תשע"א - 38831/07/2011



GESSI 

Trade Mark No. 230939 מספר סימן

Application Date 22/06/2010 תאריך הגשה

 Owners

Name: GESSI S.P.A. 

Address: Frazione Vintebbio - Parco Gessi, Serravalle 
Sesia (VC), 13037, Italy

Identification No.: 71067

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: 7 סוג: 7

Electric blenders; included in class 7. בלנדרים חשמליים; הנכללים בסוג 7.               

Class: 11 סוג: 11

Taps and fittings, showers, shower boxes, tubs, 
wash-basins, bath basins, bathroom sinks, toilet 
bowls, squat toilettes, bidets, toilet cisterns.included 
in class 11.

ברזים ואביזרים, מקלחות, תיבות למקלחות, אמבטיות, כיורי 
שטיפה, כיורי אמבטיה, כיורי שירותים, אסלות, שירותי שפיפה, 
בידה, מיכלים בשירותים; הנכללים כולם בסוג 11.                   

    

כ"ט תמוז תשע"א - 38931/07/2011



Trade Mark No. 230961 מספר סימן

Application Date 30/06/2010 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: BeautyBank Inc.

Address: 767 Fifth Avenue, New York, New York, U.S.A.

Identification No.: 59083

(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: 44 סוג: 44

Beauty services; all included in class 44. שירותי יופי; הנכללים כולם בסוג 44.                 

כ"ט תמוז תשע"א - 39031/07/2011



Trade Mark No. 230962 מספר סימן

Application Date 30/06/2010 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: BeautyBank Inc.

Address: 767 Fifth Avenue, New York, New York, U.S.A.

Identification No.: 59083

(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: 3 סוג: 3

Soaps; perfumery, essential oils, cosmetics, hair 
lotions; dentifrices, non-medicated skin care 
preparations, fragrances, and hair care preparations; 
all included in class 3.

סבונים; פרפומריה, שמנים אתריים, תמרוקים, תרחיצים 
לשיער; תכשירים לניקוי שיניים, תכשירים לא-תרופתיים לטיפול 
בעור, ניחוחות, ותכשירים לטיפול בשיער; הנכללים כולם בסוג 

                     .3

כ"ט תמוז תשע"א - 39131/07/2011



Trade Mark No. 230964 מספר סימן

Application Date 30/06/2010 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: Cosmopharm Ltd. שם: קוסמופארם בע"מ

Address: P.O.B. 7250, Hod-Hasharon, 45241, Israel כתובת : ת.ד. 7250, הוד השרון, 45241, ישראל

Identification No.: 510878051מספר זיהוי: 510878051

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: 3 סוג: 3

Washing lotion, shampoo, hair conditioner, bath 
bubbles, body cream, anti-rash cream, talcum 
powder, cotton swabs, wipes, soapless soap, sun 
protection cream, body oil, bath oil and other toilet 
products for babies; all included in class 3.

תחליב רחצה, שמפו, מרכך לשיער, קצף אמבט, קרם גוף, קרם 
נגד גירויים, אבקת טלק, קסמי צמר גפן, מגבונים, אלסבון, קרם 
הגנה לשמש, שמן גוף, שמן אמבט, ומוצרי טואלטיקה אחרים 
עבור תינוקות; הנכללים כולם בסוג 3.                                   

                                                    

כ"ט תמוז תשע"א - 39231/07/2011



Trade Mark No. 230966 מספר סימן

Application Date 30/06/2010 תאריך הגשה

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

The mark is not limited to the colours  as shown in 
the  mark.

הסימן אינו מוגבל לצבעים הנראים בסימן.

Ownersבעלים

Name: Cosmopharm Ltd. שם: קוסמופארם בע"מ

Address: P.O.B. 7250, Hod-Hasharon, 45241, Israel כתובת : ת.ד. 7250, הוד השרון, 45241, ישראל

Identification No.: 510878051מספר זיהוי: 510878051

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: 3 סוג: 3

Washing lotion, shampoo, hair conditioner, bath 
bubbles, body cream, anti-rash cream, talcum 
powder, cotton swabs, wipes, soapless soap, sun 
protection cream,  body oil, bath oil and other toilet 
products for babies; all inclided on class 3.

תחליב רחצה, שמפו, מרכך לשיער, קצף אמבט, קרם גוף, קרם 
נגד גירויים, אבקת טלק, קסמי צמר גפן, מגבונים, אלסבון, קרם 
הגנה לשמש, שמן גוף, שמן אמבט, ומוצרי טואלטיקה אחרים 
עבור תינוקות; הנכללים כולם בסוג 3.                                   

                                                      

כ"ט תמוז תשע"א - 39331/07/2011



BONATICS

Trade Mark No. 230972 מספר סימן

Application Date 30/06/2010 תאריך הגשה

Base for International Trademark No. 1074122 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: Kamedis Ltd. שם: קמדיס בע"מ

Address: Kibutz galuyot 34, Tel Aviv, 66550, Israel כתובת : קיבוץ גלויות 34, תל אביב, 66550, ישראל

Identification No.: 512682733מספר זיהוי: 512682733

חברה פרטית

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

Preparations for the treatment and care of the skin 
and face; creams; Soaps; perfumery, essential oils, 
cosmetics, hair and body lotions; bath foams; bath 
preparations; shampoos; hair conditioners; 
preparations for the treatment and care of the hair; 
hair colourings; hair decolorant preparations; gels; 
milks; moisturizers; powders; toiletries; aftershaves; 
make-up preparations; make-up removers; 
deodorants for personal use; preparations for solar 
radiation protection; dentifrices; non-medicated 
extracts for the treatment and care of the skin, face 
and the hair; beauty masks; tissues and towels 
impregnated with cosmetic lotions; all included in 
class 3.

תכשירים לטיפול וטיפוח העור והפנים; קרמים; סבונים; 
פרפומריה, שמנים אתריים, תכשירי קוסמטיקה, תחליבי שיער 

וגוף; קצף אמבט; תכשירי אמבטיה; שמפו; מרככי שיער; 
תכשירים לטיפול וטיפוח השיער; צבע לשיער; תכשירי שיער 
להוצאת צבע; ג'לים; חלב; קרם לחות; פודרות; טואלטיקה; 
אפטר-שייבים; תכשירי איפור; מסירי איפור; דיאודורנטים 
לשימוש אישי; תכשירים להגנה מקרינת השמש; משחות 
שיניים; תמציות לא רפואיות לטיפול וטיפוח העור, הפנים 
והשיער; מסכות יופי; ממחטות ומגבות ספוגות בתחליבים 

קוסמטיים; הנכללים כולם בסוג 3.                                       
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    

                                                          

כ"ט תמוז תשע"א - 39431/07/2011



BONATICS

Trade Mark No. 230973 מספר סימן

Application Date 30/06/2010 תאריך הגשה

Base for International Trademark No. 1074122 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: Kamedis Ltd. שם: קמדיס בע"מ

Address: Kibutz galuyot 34, Tel Aviv, 66550, Israel כתובת : קיבוץ גלויות 34, תל אביב, 66550, ישראל

Identification No.: 512682733מספר זיהוי: 512682733

חברה פרטית

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

Preparations for medicinal use, namely, vitamins; 
minerals; medicated plants, herbs and roots; food 
supplements and nutritional supplements, herbal teas 
for medical purposes, herbal supplements; dietary 
fibers, herbal food tablets, herbal powders, vitamins 
and minerals for the treatment of skin diseases; 
disinfectants; sanitary preparations, sanitary towels, 
napkins and underwear for incontinence, tampons for 
hygienic and surgical use; nutritional and herbal 
supplements for animals; food for babies; medicated 
confectionery; all included in class 5.

תכשירים לשימוש רפואי, דהיינו, ויטמינים; מינרליים; צמחים, 
עשבים ושורשים רפואיים; תוספי מזון ותוספים תזונתיים, תה 
צמחי למטרות רפואיות, תוספים עשביים; סיבים דיאטטיים, 
טבליות מזון צמחיות, אבקות צמחיות, ויטמינים ומינראליים 
לטיפול במחלות עור; חומרים מחטאים; תכשירים סניטריים, 
מגבות סניטריות, מפיות ולבנים לאי התאפקות, טמפונים 
לשימוש היגייני וכירורגי; תוספים תזונתיים וצמחיים לבעלי 

חיים; מזון לתינוקות; ממתקים תרופתיים; הנכללים כולם בסוג 
                                                                                 .5
                                                                                    
                                                                              

כ"ט תמוז תשע"א - 39531/07/2011



Trade Mark No. 230979 מספר סימן

Application Date 24/06/2010 תאריך הגשה

Base for International Trademark No. 1079690 בסיס לסימן מסחר בינלאומי מס.

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

The mark is limited to the colours  blue and green as 
shown in the  mark.

הסימן מוגבל לצבעים כחול וירוק הנראים בסימן.

Registration of this mark shall give no right to the 
exclusive use of the slogan YOUR HOME SODA 
FACTORY separately, but in the combination of the 
mark.

YOUR  רישום סימן זה לא יתן זכות לשימוש ייחודי בסיסמא
HOME SODA FACTORY בנפרד, אלא בהרכב הסימן.

 Owners

Name: Soda-Club (C02) S.A.

Address: c/o Tax Expert International AG, Baarerstrasse 
20, Zug, 6300, Switzerland

Identification No.: 46300

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Pearl Cohen Zedek Latzer

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

שם: פרל כהן צדק לצר

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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 32 סוג: 32

Mineral and aerated waters and other non-alcoholic 
drinks, namely, fruit drinks and soft drinks, syrups for 
making beverages, namely, soft drinks and fruit 
drinks and other preparations for making beverages, 
namely, concentrates used in the preparation of soft 
drinks and fruit drinks; all included in class 32.

מים מינרלים ומים מוגזים ומשקאות אחרים לא אלכוהוליים, 
דהיינו, משקאות פירות ומשקאות קלים, תוססים להכנת 

משקאות, דהיינו, משקאות קלים ומשקאות פירות ותכשירים 
אחרים להכנת משקאות, דהיינו, תרכיזים לשימוש בהכנת 

משקאות קלים ומשקאות פירות; הנכללים כולם בסוג 32.         
                                                                                    

                                

כ"ט תמוז תשע"א - 39631/07/2011



Trade Mark No. 230980 מספר סימן

Application Date 24/06/2010 תאריך הגשה

Base for International Trademark No. 1079690 בסיס לסימן מסחר בינלאומי מס.

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

The mark is limited to the colours  blue and green as 
shown in the  mark.

הסימן מוגבל לצבעים כחול וירוק הנראים בסימן.

Registration of this mark shall give no right to the 
exclusive use of the slogan YOUR HOME SODA 
FACTORY separately, but in the combination of the 
mark.

YOUR  רישום סימן זה לא יתן זכות לשימוש ייחודי בסיסמא
HOME SODA FACTORY בנפרד, אלא בהרכב הסימן.

 Owners

Name: Soda-Club (C02) S.A.

Address: c/o Tax Expert International AG, Baarerstrasse 
20, Zug, 6300, Switzerland

Identification No.: 46300

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: 1 סוג: 1

Chemicals substances, chemical preparations and 
gases, all for use in manufacture, dispensing and 
carbonating of beverages and soda water; all 
included in class 1.

חומרים כימיקלים, תכשירים כימיים וגזים, כולם לשימוש בייצור, 
הפקת, ופחמות משקות ומי סודה; הנכללים כולם בסוג 1.         
                                                                                    

                  

כ"ט תמוז תשע"א - 39731/07/2011



Trade Mark No. 230981 מספר סימן

Application Date 24/06/2010 תאריך הגשה

Base for International Trademark No. 1079690 בסיס לסימן מסחר בינלאומי מס.

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

The mark is limited to the colours  blue and green as 
shown in the  mark.

הסימן מוגבל לצבעים כחול וירוק הנראים בסימן.

Registration of this mark shall give no right to the 
exclusive use of the slogan YOUR HOME SODA 
FACTORY separately, but in the combination of the 
mark.

YOUR  רישום סימן זה לא יתן זכות לשימוש ייחודי בסיסמא
HOME SODA FACTORY בנפרד, אלא בהרכב הסימן.

 Owners

Name: Soda-Club (C02) S.A.

Address: c/o Tax Expert International AG, Baarerstrasse 
20, Zug, 6300, Switzerland

Identification No.: 46300

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: 21 סוג: 21

Portable containers for beverages (not of precious 
metal or coated therewith); household and kitchen 
containers for the preparation of sparkling beverages 
(not of precious metal or coated therewith); parts and 
fittings for the aforesaid goods included in class 21; 
all included in class 21.

מיכלים ניידים למשקאות (לא ממתכת יקרה או המצופים בה); 
מיכלים למשק הבית ולמטבח להכנת משקאות מוגזים (לא 
ממתכת יקרה או מצופים בה); חלקים ואביזרים עבור הטובין 

לעיל הנכללים בסוג 21; הנכללים כולם בסוג 21.                     
                                                                                    
                                                                                  

כ"ט תמוז תשע"א - 39831/07/2011



Trade Mark No. 230982 מספר סימן

Application Date 24/06/2010 תאריך הגשה

Base for International Trademark No. 1079690 בסיס לסימן מסחר בינלאומי מס.

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

The mark is limited to the colours  blue and green as 
shown in the  mark.

הסימן מוגבל לצבעים כחול וירוק הנראים בסימן.

Registration of this mark shall give no right to the 
exclusive use of the slogan YOUR HOME SODA 
FACTORY separately, but in the combination of the 
mark.

YOUR  רישום סימן זה לא יתן זכות לשימוש ייחודי בסיסמא
HOME SODA FACTORY בנפרד, אלא בהרכב הסימן.

 Owners

Name: Soda-Club (C02) S.A.

Address: c/o Tax Expert International AG, Baarerstrasse 
20, Zug, 6300, Switzerland

Identification No.: 46300

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: 7 סוג: 7

Apparatus for the preparation of soda water and 
sparkling beverages; all included in class 7.

מתקנים להכנת מי סודה ומשקאות מוגזים; הנכללים כולם בסוג 
                                                                         .7

כ"ט תמוז תשע"א - 39931/07/2011



Trade Mark No. 230983 מספר סימן

Application Date 24/06/2010 תאריך הגשה

Base for International Trademark No. 1079690 בסיס לסימן מסחר בינלאומי מס.

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

The mark is limited to the colours  blue and green as 
shown in the  mark.

הסימן מוגבל לצבעים כחול וירוק הנראים בסימן.

Registration of this mark shall give no right to the 
exclusive use of the slogan YOUR HOME SODA 
FACTORY separately, but in the combination of the 
mark.

YOUR  רישום סימן זה לא יתן זכות לשימוש ייחודי בסיסמא
HOME SODA FACTORY בנפרד, אלא בהרכב הסימן.

 Owners

Name: Soda-Club (C02) S.A.

Address: c/o Tax Expert International AG, Baarerstrasse 
20, Zug, 6300, Switzerland

Identification No.: 46300

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: 6 סוג: 6

Metal containers for carbon dioxide made wholly or 
principally of common metals or of alloys thereof; 
parts and fittings thereof; all included in class 6.

מיכלי מתכת עבור דו תחמוצת פחמן עשויים לחלוטין או בעיקר 
ממתכות פשוטות או מסגסוגותיהן; חלקים ואביזרים מהם; 

הנכללים כולם בסוג 6.                                                       
    

כ"ט תמוז תשע"א - 40031/07/2011



CHEVIGNON

Trade Mark No. 230997 מספר סימן

Application Date 01/07/2010 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: Etablissements Charles Chevignon

Address: 6-10, boulevard Foch, 93800 Epinay sur Seine, 
France

Identification No.: 801378

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: 18 סוג: 18

Leather and imitations of leather; trunks and 
travelling bags; travel cases; rucksacks, handbags, 
shopping bags, travelling bags, beach bags, wheeled 
shopping bags, garment bags for travel, travelling 
sets, bags for campers, bags for climbers, school 
bags; wallets; purses, pouches, key cases, 
umbrellas, parasols and walking sticks, whips, 
saddlery; all included in class 18.

עור וחיקויי עור; תיבות ותיקי נסיעה; נרתיקי נסיעה; תרמילי גב, 
תיקי יד, תיקי קניות, תיקי נסיעה, תיקי חוף ים, תיקי קניות על 
גלגלים, תיקי לבוש לנסיעה, סטים לנסיעה, תיקים למחנאים, 
תיקים למטפסים, תיקי בית ספר; ארנקים; ארנקי נשים, 

פאוצ'ים, נרתיקי מפתח, מטריות, שמשיות ומקלות הליכה, 
שוטים, אוכפים; הנכללים כולם בסוג 18.                               
                                                                                    

                

כ"ט תמוז תשע"א - 40131/07/2011



SYLBINDA

Trade Mark No. 231004 מספר סימן

Application Date 01/07/2010 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: 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 antibosy to treat cancer,castleman's 
disease, multiple myeloma, prostate cancer and 
overian cancer; all included in class 5.

נוגדן מונוקלונלי לטיפול בסרטן, מחלת קסלמן, מיילומה נפוצה, 
סרטן הערמונית וסרטן השחלות; הנכללים כולם בסוג 5.           

                                                

כ"ט תמוז תשע"א - 40231/07/2011



OLISYL

Trade Mark No. 231005 מספר סימן

Application Date 01/07/2010 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: 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 
ovarian cancer; all included in class 5.

נוגדן מונוקלונלי לטיפול בסרטן, מחלת קסלמן, מיילומה נפוצה, 
סרטן הערמונית וסרטן השחלות; הנכללים כולם בסוג 5.           

                                                  

כ"ט תמוז תשע"א - 40331/07/2011



V.A.C. VERAFLO FLEX

Trade Mark No. 231037 מספר סימן

Application Date 04/07/2010 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

תחבושות לרבות תחבושות לריפוי ולטיפול בפצעים                 
                    

Goods/Services for which priority is claimed סחורות/שירותים לגביהם נטען דין קדימה
(If only classification code is indicated, Priority is claimed 
for all goods/services included in that class, and specified 
above under the 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., 12/03/2010, No. 77/957647 ארה"ב, 12/03/2010, מספר 77/957647

Class: 5 סוג: 5

Wound dressings for negative pressure tissue 
treatment

תחבושות לפצעים לצורך טיפול ברקמות באמצעות תת לחץ       
      

כ"ט תמוז תשע"א - 40431/07/2011



V.A.C. VERALINK

Trade Mark No. 231038 מספר סימן

Application Date 04/07/2010 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; 
therapeutic and healthcare products; medical 
devices; wound healing devices and control systems 
for wound healing devices; parts and accessories for 
all the foregoing goods

מכשירים ומתקנים רפואיים ולצרכי ניתוח; תכשירים לריפוי 
ולטיפולי בריאות; מכשירים רפואיים; מכשירי ריפוי פצעים 

ומערכי בקרה למכשירי ריפוי פצעים; חלקים ואביזרים לטובין 
המפורטים לעיל                                                               

                              

Goods/Services for which priority is claimed סחורות/שירותים לגביהם נטען דין קדימה
(If only classification code is indicated, Priority is claimed 
for all goods/services included in that class, and specified 
above under the 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., 20/01/2010, No. 77/916195 ארה"ב, 20/01/2010, מספר 77/916195

Class: 10 סוג: 10

Canister and canister tubing for negative pressure 
wound therapy systems

זביל וצנרת לזביל לשימוש בריפוי פצעים בתת לחץ                 
                                        

כ"ט תמוז תשע"א - 40531/07/2011



V.A.C. VERAT.R.A.C.

Trade Mark No. 231039 מספר סימן

Application Date 04/07/2010 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; 
therapeutic and healthcare products; medical 
devices; wound healing devices and control systems 
for wound healing devices; parts and accessories for 
all the foregoing goods

מכשירים ומתקנים רפואיים ולצרכי ניתוח; תכשירים לריפוי 
ולטיפולי בריאות; מכשירים רפואיים; מכשירי ריפוי פצעים 

ומערכי בקרה למכשירי ריפוי פצעים; חלקים ואביזרים לטובין 
המפורטים לעיל                                                               

                              

Goods/Services for which priority is claimed סחורות/שירותים לגביהם נטען דין קדימה
(If only classification code is indicated, Priority is claimed 
for all goods/services included in that class, and specified 
above under the 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., 20/01/2010, No. 77/916197 ארה"ב, 20/01/2010, מספר 77/916197

Class: 10 סוג: 10

Medical device control systems, namely, systems 
comprised of pumps and connecting tubing for 
controlled delivery of therapeutic pressure to wound 
healing device

מערכות בקרה למכשירים רפואיים ובמיוחד, מערכות המורכבות 
ממשאבות וצנרת מחברת להשמה מבוקרת של לחץ מרפא 

למכשירי ריפוי פצעים                                                         
                            

כ"ט תמוז תשע"א - 40631/07/2011



V.A.C. VERAFLO FLEX

Trade Mark No. 231040 מספר סימן

Application Date 04/07/2010 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

מכשירים ומתקנים רפואיים ולצרכי ניתוח; מתקנים ומכשירים 
לטיפול ולריפוי פצעים;                                                       

          

Goods/Services for which priority is claimed סחורות/שירותים לגביהם נטען דין קדימה
(If only classification code is indicated, Priority is claimed 
for all goods/services included in that class, and specified 
above under the 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., 12/03/2010, No. 77/957647 ארה"ב, 12/03/2010, מספר 77/957647

Class: 10 סוג: 10

Wound dresing devices for use with negative 
pressure wound treatment

מתקני חבישה לצורך טיפול בפצעים לשימוש עם טיפול בפצעים 
באמצעות תת לחץ

כ"ט תמוז תשע"א - 40731/07/2011



BENTA BERRY

Trade Mark No. 231053 מספר סימן

Application Date 04/07/2010 תאריך הגשה

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 3 סוג: 3

Soaps, perfumery, essential oils, cosmetics; 
perfumes, toilet waters, eau de Cologne, body 
deodorants; cleansing milk for toilet purposes; 
cosmetic creams, milks, lotions, masks, pomades, 
powders and preparations for skin care; anti-wrinkle 
preparations; cosmetic preparations for lip care; 
sunscreen preparations; suntanning preparations 
(cosmetics); after-sun preparations (cosmetics); 
cosmetic preparations for slimming purposes; 
depilatory preparations; cosmetic preparations for 
baths; make-up and make-up removing preparations; 
plant extracts for cosmetic uses; hair products 
(preparations for hair and scalp care); shaving 
preparations and after-shave lotions; wipes and 
tissues impregnated with cosmetic lotions; cotton 
wool for cosmetic purposes; cotton sticks for 
cosmetic purposes; swabs (toiletries); make-up 
remover pads; incense; scented waters; home 
fragrances; sachets for perfuming linen; shower gels; 
bath salts; nor for medical purposes; creams, milks, 
lotions, gels and powders for the face, body and 
hands; make-up products; shampoos; gels, foams 
and balms and preparations in aerosol form for 
hairdressing and hair care; hair lacquers; hair dyes 
and hair bleaching products; hair waving and 
permanent waving preparations; hair lotions, 
perfumed milks and creams for body care; essential 
oils for personal use, perfumed milks, lotions, 
creams, emulsions, gels for the face and body, 
deodorants for personal use; all included in class 3.

סבונים, בשמים, שמנים אתריים, קוסמטיקה; בשמים, מי 
טואלט, מי קולון, דאודורנטים לגוף; תחליבי ניקוי למטרות 

בישום; קרמים, חלב, תחליבים, מסכות, משחות שער, אבקות 
ותכשירים קוסמטיים לטיפוח העור; תכשירים נגד קמטים; 

תכשירים קוסמטיים לטיפוח השפתיים; תכשירי הגנה מהשמש; 
תכשירי שיזוף (קוסמטיקה); תכשירים לאחר השיזוף 

(קוסמטיקה); תכשירים קוסמטיים למטרות הרזייה; תכשירים 
להסרת שיער; תכשירים קוסמטיים לרחצה; תכשירים לאיפור 
ולהסרת איפור; תמציות צמחים לשימושים קוסמטיים; מוצרי 
שיער (תכשירים לטיפוח השיער והקרקפת); תכשירי גילוח 
ותחליבים לאחר הגילוח; מגבונים וממחטות הספוגים 

בתחליבים קוסמטיים; צמר גפן לשימושים קוסמטיים; מקלות 
צמר גפן לשימושים קוסמטיים; ספוגיות (תמרוקים); פדים 
להסרת איפור; קטורת; מים מבושמים; ניחוחות ביתיים; 

שקיקים מבושמים לבישום בדים; ג'לים לרחצה, מלחי אמבט, 
שאינם למטרות רפואיות; קרמים, חלב, תחליבים, ג'לים, 

ואבקות לפנים, לגוף ולידיים; מוצרי איפור; תחפיפים; ג'לים, 
קצף וצרים ותכשירים בצורת מרסס עבור תסרוקות וטיפוח 

השיער; לקות לשיער; מוצרי צבע וחמצון לשיער; תכשירי סלסול 
לשיער וסלסול פרמננט; תחליבים לשיער, תחליבים מבושמים 
וקרמים לטיפוח הגוף; שמנים אתריים לשימוש אישי, תחליבים 
מבושמים, תרחיצים, קרמים, אמולסיות, ג'לים לפנים ולגוף, 

דאודורנטים 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)

France, 19/04/2010, No. 10/3731243 צרפת, 19/04/2010, מספר 10/3731243

Class: 3 סוג: 3

כ"ט תמוז תשע"א - 40831/07/2011



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: Benta Berry

Address: 101 avenue des Champs Elysees, Paris, 75008, 
France

Identification No.: 801382

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"ט תמוז תשע"א - 40931/07/2011



Trade Mark No. 231056 מספר סימן

Application Date 27/06/2010 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: Revital Kalmero שם: רויטל קלמרו 

Address: כתובת : רח' אוסקר שינדלר 30, תל אביב, ישראל

Identification No.: 059621615מספר זיהוי: 059621615

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: 39 סוג: 39

Moving services; packaging services, arranging and 
organizing the content transferred; advice regarding 
organizing and arranging the house and its content 
when moving; all included in class 39.

שירותי הובלות, שירותי אריזה, העברה, סידור וארגון התכולה 
להעברה; יעוץ בכל הקשור לארגון וסידור הבית ותכולתו בעת 
מעבר דירה; הנכללים כולם בסוג 39.                                   

                                                                    

כ"ט תמוז תשע"א - 41031/07/2011



BENTA BERRY

Trade Mark No. 231064 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: Benta Berry

Address: 101 avenue des Champs Elysees, Paris, 75008, 
France

Identification No.: 801382

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: 44 סוג: 44

Hygienic and beauty care; massage; beauty salons; 
care services (saunas), spas (care and beauty 
services); balneotherapy, physiotherapy, 
aromatherapy services, hammams (Turkish baths); 
all included in class 44.

טיפוח היגיינה ויופי; עיסוי; מכוני יופי; שירותי טיפוח (סאונות), 
ספא (שירותי טיפוח ויופי); בלנאותרפיה, פיזיותרפיה, שירותי 
תראפיה ארומאטית, חמאמים (מרחצאות טורקיים); הנכללים 

כולם בסוג 44.                                                     

Goods/Services for which priority is claimed סחורות/שירותים לגביהם נטען דין קדימה
(If only classification code is indicated, Priority is claimed 
for all goods/services included in that class, and specified 
above under the title Goods/Services)

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

France, 19/04/2010, No. 10/3731243 צרפת, 19/04/2010, מספר 10/3731243

Class: 44 סוג: 44

כ"ט תמוז תשע"א - 41131/07/2011



Trade Mark No. 231066 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: 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 hygienic 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"ט תמוז תשע"א - 41231/07/2011



KAHLU'A

Trade Mark No. 231133 מספר סימן

Application Date 06/07/2010 תאריך הגשה

 Owners

Name: Kahlua AG

Address: c/o Testatoris AG, Topferstrasse 5, 6004 
Lucerne, Switzerland

Identification No.: 56289

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

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"ט תמוז תשע"א - 41331/07/2011



LOEWE

Trade Mark No. 231146 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.

 Owners

Name: LOEWE S.A.

Address: Madrid, Spain

Identification No.: 43193

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

Boxes made of leather or imitation leather, traveling 
bags, traveling sets (leatherware), trunks and 
suitcases, garment bags for travel purposes; vanity 
cases (not fitted); rucksacks, handbags; leather 
briefcases; wallets, purses, key rings (leatherware); 
umbrellas; all included in class 18.

קופסאות מעור או מחיקויי עור, תיקי נסיעה, מערכות נסיעה 
(דברי עור), ארגזי נסיעות ומזוודות, תיקי לבוש למטרת נסיעות; 
תיקי איפור (שאינם מותאמים); תרמילי גב, תיקי יד; מזוודות 
עור; ארנקים, נרתיקים, טבעות מפתח (דברי עור); מטריות; 

הנכללים כולם בסוג 18.                                                     
                                              

כ"ט תמוז תשע"א - 41431/07/2011



Trade Mark No. 231147 מספר סימן

Application Date 29/06/2010 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: MIDDLE EAST TUBE INDUSTRIES 2001 LTD. שם: צינורות המזרח התיכון - תעשיות 2001 בע"מ

Address: Industrial Zone Tzrifin, P.O.B. 62, Ramla, 
72100, Israel

כתובת : אזור תעשיה צריפין, ת.ד. 62, רמלה, 72100, ישראל

Identification No.: 513179077מספר זיהוי: 513179077

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Stein, Singer & Co., Advs.

Address: 24 Seadia Gaon St, Tel Aviv, 67135, Israel

שם: שטיין, זינגר ושות', עו"ד

כתובת : רח' סעדיה גאון 24, תל אביב, 67135, ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 6 סוג: 6

Common metals and their alloys; metal building 
materials; transportable buildings of metal; materials 
of metal for railway tracks; non-electric cables and 
wires of common metal; ironmongery, small items of 
metal hardware; pipes and tubes of metal; safes; 
goods of common metal not included in other 
classes; ores ; all included in class 6

מתכות פשוטות וסגסוגותיהן; חומרי בניה ממתכת; בתים ניידים 
ממתכת; חמרים מתכתיים עבור פסי מסילות רכבת; כבלים 
ותייל לא חשמליים העשויים ממתכת פשוטה; מוצרי ברזל, 
פריטים קטנים של מוצרי מתכת; צינורות ואבובים ממתכת; 
כספות; סחורות ממתכת פשוטה שאינן עופרות מתכת; 

הנכללים כולם בסוג 6.                                                       
                                                                                

כ"ט תמוז תשע"א - 41531/07/2011



Trade Mark No. 231148 מספר סימן

Application Date 29/06/2010 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: MIDDLE EAST TUBE INDUSTRIES 2001 LTD. שם: צינורות המזרח התיכון - תעשיות 2001 בע"מ

Address: Industrial Zone Tzrifin, P.O.B. 62, Ramla, 
72100, Israel

כתובת : אזור תעשיה צריפין, ת.ד. 62, רמלה, 72100, ישראל

Identification No.: 513179077מספר זיהוי: 513179077

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Stein, Singer & Co., Advs.

Address: 24 Seadia Gaon St, Tel Aviv, 67135, Israel

שם: שטיין, זינגר ושות', עו"ד

כתובת : רח' סעדיה גאון 24, תל אביב, 67135, 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"ט תמוז תשע"א - 41631/07/2011



LOEWE

Trade Mark No. 231150 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.

 Owners

Name: LOEWE S.A.

Address: Madrid, Spain

Identification No.: 43193

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

Clothing and underwear, namely shirts, T-shirts, 
jumpers, vests, skirts, dresses, trousers, coats, 
jackets, belts (clothing), scarves, sashes, gloves, 
neckties, socks, hosiery, bathing suits, night wear, 
footwear; headgear; all  included in class 25.

דברי הלבשה, שהם חולצות, חולצות טי, אפודות, וסטים, 
חצאיות, שמלות, מכנסיים, מעילים, מקטורנים, חגורות (דברי 
לבוש), צעיפים, אבנטים, כפפות, עניבות, גרביים, לבנים, 

חליפות רחצה, לבוש לילה, הנעלה; כיסויי ראש; הנכללים כולם 
בסוג 25.                                                         

כ"ט תמוז תשע"א - 41731/07/2011



Kindinorm

Trade Mark No. 231151 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.

 Owners

Name: Dr. Willmar Schwabe Gmbh & Co.

Address: Karlsruhe, Germany

Identification No.: 18526

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Reinhold Cohn and Partners

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

שם: ריינהולד כהן ושותפיו

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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 5 סוג: 5

Homeopathic pharmaceutical preparations for the 
treatment of concentration deficits with restlessness; 
all included in clas 5.

תכשירים רוקחיים הומאופתיים לטיפול בגירעונות ריכוז עם 
חוסר מנוחה; הנכללים כולם בסוג 5.                                     

                                              

כ"ט תמוז תשע"א - 41831/07/2011



Enterokind

Trade Mark No. 231152 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.

 Owners

Name: Dr. Willmar Schwabe Gmbh & Co.

Address: Karlsruhe, Germany

Identification No.: 18526

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Reinhold Cohn and Partners

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

שם: ריינהולד כהן ושותפיו

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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 5 סוג: 5

Homeopathic pharmaceutical preparatiosn for the 
treatment of colic and flatulence; all included in class 
5.

תכשירים רוקחיים הומאופתיים לטפול בקדדת וגזים; הנכללים 
כולם בסוג 5.                                                                   

                

כ"ט תמוז תשע"א - 41931/07/2011



Dormikind

Trade Mark No. 231153 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.

 Owners

Name: Dr. Willmar Schwabe Gmbh & Co.

Address: Karlsruhe, Germany

Identification No.: 18526

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Reinhold Cohn and Partners

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

שם: ריינהולד כהן ושותפיו

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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 5 סוג: 5

Homeopathic pharmaceutical preparations for the 
treatment sleep disorders; all included in clas 5.

תכשירים רוקחיים הומאופתיים לטיפול בהפרעות שינה; 
הנכללים כולם בסוג 5.                                                       

      

כ"ט תמוז תשע"א - 42031/07/2011



Dentokind

Trade Mark No. 231154 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.

 Owners

Name: Dr. Willmar Schwabe Gmbh & Co.

Address: Karlsruhe, Germany

Identification No.: 18526

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Reinhold Cohn and Partners

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

שם: ריינהולד כהן ושותפיו

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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 5 סוג: 5

Homeopathic pharmaceutical preparations for the 
treatment of nausea, vomiting and diarrhoea; all 
included in class 5.

תכשירים רוקחיים הומאופתיים לטיפול בבחילות, הקאות 
ושילשולים; הנכללים כולם בסוג 5.                                       

                                    

כ"ט תמוז תשע"א - 42131/07/2011



Gastrokind

Trade Mark No. 231155 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.

 Owners

Name: Dr. Willmar Schwabe Gmbh & Co.

Address: Karlsruhe, Germany

Identification No.: 18526

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Reinhold Cohn and Partners

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

שם: ריינהולד כהן ושותפיו

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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 5 סוג: 5

Homeopathic pharmaceutical preparations for the 
treatment of teething symptoms; all included in class 
5.

תכשירים הומאופתיים לטיפול בתסמיני בקיעת שיניים; הנכללים 
כולם בסוג 5.                                                                   

      

כ"ט תמוז תשע"א - 42231/07/2011



Z STRAP

Trade Mark No. 231194 מספר סימן

Application Date 07/07/2010 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: 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

Apparel; all included in class 25. ביגוד; 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., 17/02/2010, No. 77937745 ארה"ב, 17/02/2010, מספר 77937745

Class: 25 סוג: 25

כ"ט תמוז תשע"א - 42331/07/2011



FAMPYRA

Trade Mark No. 231196 מספר סימן

Application Date 07/07/2010 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: Acorda Therapeutics Inc.

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

Identification No.: 50222

(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: 5 סוג: 5

Pharmaceutical and biological preparations used in 
the treatment of spinal cord injuries, multiple 
sclerosis and other neurological disorders or 
conditions; all included in class 5.

תכשירים רוקחיים וביולוגיים המשמשים בטיפול בפגיעות חוט 
השדרה, טרשת נפוצה והפרעות או מצבים נוירולוגיים אחרים; 
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., 04/02/2010, No. 77927713 ארה"ב, 04/02/2010, מספר 77927713

Class: 5 סוג: 5

כ"ט תמוז תשע"א - 42431/07/2011



SYLVANT

Trade Mark No. 231197 מספר סימן

Application Date 07/07/2010 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: 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 anibody to treat cancer, castleman's 
disease, multiple myeloma, prostate cancer and 
ovarian cancer; all included in class 5.

נוגדן מונוקלונלי לטיפול בסרטן, מחלת קסלמן, מיילומה נפוצה, 
סרטן הערמונית וסרטן השחלות; הנכללים כולם בסוג 5.           

                                                

כ"ט תמוז תשע"א - 42531/07/2011



KAMPYRA

Trade Mark No. 231198 מספר סימן

Application Date 07/07/2010 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: Acorda Therapeutics Inc.

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

Identification No.: 50222

(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: 5 סוג: 5

Pharmaceutical and biological preparations used in 
the treatment of spinal cord injuries, multiple 
sclerosis and other neurological disorders or 
conditions; all included in class 5.

תכשירים רוקחיים וביולוגיים המשמשים בטיפול בפגיעות חוט 
השדרה, טרשת נפוצה והפרעות או מצבים נוירולוגיים אחרים; 
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., 04/02/2010, No. 77927702 ארה"ב, 04/02/2010, מספר 77927702

Class: 5 סוג: 5

כ"ט תמוז תשע"א - 42631/07/2011



HinnawiS' Ice Cream

גלידת חינאוי
Trade Mark No. 231200 מספר סימן

Application Date 07/07/2010 תאריך הגשה

Ownersבעלים

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

Address: 58 Kedem St., Tel Aviv-Jaffa, 68143, Israel 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: 30 סוג: 30

Ice cream, popsicle; all included in class 30.   .30 גלידות, שלגונים, ארטיקים; הנכללים כולם בסוג

כ"ט תמוז תשע"א - 42731/07/2011



 FUEL IN BY TECHNYL

Trade Mark No. 231203 מספר סימן

Application Date 08/07/2010 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: Rhodia Operations

Address: Aubervilliers, France

Identification No.: 70168

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

Chemical products for industry; polyamide; 
unprocessed plastic materials; unprocessed artificial 
resins; polyamide resins used in the manufacture of 
products by moulding or injection of thermoplastics 
and thermosetting plastics; components made of 
unprocessed plastic materials and polyamide resins 
used in engineering plastic industry; all included in 
class 1.

מוצרים כימיים לתעשייה; פוליאמיד; חומרים פלסטיים בלתי 
מעובדים; שרפים מלאכותיים בלתי מעובדים; שרפי פוליאמיד 
המשמשים ביצור של מוצרים ע"י יציקה או הזרקה של חומרים 
תרמופלסטיים ופלסטיקים המתקשים לאחר החימום; רכיבים 
העשויים מחומרים פלסטיים בלתי מעובדים ושרפי פוליאמיד 
המשמשים בהנדסת תעשיית הפלסטיקה; הנכללים כולם 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)

France, 02/02/2010, No. 103709517 צרפת, 02/02/2010, מספר 103709517

Class: 1 סוג: 1

כ"ט תמוז תשע"א - 42831/07/2011



FUEL IN BY TECHNYL

Trade Mark No. 231204 מספר סימן

Application Date 08/07/2010 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: Rhodia Operations

Address: Aubervilliers, France

Identification No.: 68871

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: 17 סוג: 17

Semi-processed plastic materials in form of powder 
for conformation of products by moulding, injection, 
coiling, blowing; in form of coating solutions by 
throwing and application; and semi processed in 
rodes, tubes, plates, stripes, film and filaments; all 
included in class 17.

חומרים פלסטיים מעובדים למחצה בצורת אבקה לעיצוב 
מוצרים בתבנית, הזרקה, בליפוף, בפיצוץ; בצורת תמיסות ציפוי 

ע"י השלכה ואפלקציה; מועבדים למחצה בצורת מוטות, 
צינורות, פלטות, רצועות, סרטים וסיבים דקים; 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)

France, 02/02/2010, No. 103709517 צרפת, 02/02/2010, מספר 103709517

Class: 17 סוג: 17

כ"ט תמוז תשע"א - 42931/07/2011



Trade Mark No. 231233 מספר סימן

Application Date 05/07/2010 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: AMOT INVESTMENTS LTD. שם: אמות השקעות בע"מ

Address: רח' ז'בוטינסקי 7, רמת גן, 52520, ישראל כתובת : רח' ז'בוטינסקי 7, רמת גן, 52520, ישראל

Identification No.: 520026683מספר זיהוי: 520026683

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Fischer, Behar, Chen, Well, Orion & Co., Advs.

Address: 3 Daniel Frisch St., Tel Aviv, 64731, Israel

שם: פישר, בכר, חן, וול, אוריון ושות', עו"ד

כתובת : דניאל פריש 3, קומה 9, תל אביב, 64731, ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 41 סוג: 41

Entertainment services, namely, planning and 
conducting of  artistic musical activity including 
festivals, performances, competitions and the like, in 
the areas of shopping malls and commercial centers; 
included in class 41

שרותי בידור, דהיינו, תכנון וביצוע של פעילות מסחרית 
ואומנותית מוסיקלית, לרבות פסטיבלים, הופעות, תחרויות 
וכיוצא באלה, בתחומי קניונים ומרכזים מסחריים; הנכללים 

כולם בסוג 41.                                                                 
                                            

כ"ט תמוז תשע"א - 43031/07/2011



Trade Mark No. 231235 מספר סימן

Application Date 05/07/2010 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: AMOT INVESTMENTS LTD. שם: אמות השקעות בע"מ

Address: רח' ז'בוטינסקי 7, רמת גן, 52520, ישראל כתובת : רח' ז'בוטינסקי 7, רמת גן, 52520, ישראל

Identification No.: 520026683מספר זיהוי: 520026683

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Fischer, Behar, Chen, Well, Orion & Co., Advs.

Address: 3 Daniel Frisch St., Tel Aviv, 64731, Israel

שם: פישר, בכר, חן, וול, אוריון ושות', עו"ד

כתובת : דניאל פריש 3, קומה 9, תל אביב, 64731, ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 36 סוג: 36

Management and investments in income- yielding 
real estate, including malls, commercial centers, 
office buildings, supermarkets, central bus stations, 
industrial parks and industrial buildings, including 
renting to third parties, leasing from third parties and 
operating properties; included in class 36.

ניהול והשקעות בנדל"ן מניב, לרבות קניונים, מרכזים מסחריים, 
מבני משרדים, מרכולים, תחנות מרכזיות, פארקים תעשייתיים 
ומבני תעשיה, כולל השכרה, שכירה ותפעול נכסים; הנכללים 
כולם בסוג 36.                                                                 
                                                                                    
                                                                                    

                    

כ"ט תמוז תשע"א - 43131/07/2011



Trade Mark No. 231237 מספר סימן

Application Date 05/07/2010 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: AMOT INVESTMENTS LTD. שם: אמות השקעות בע"מ

Address: רח' ז'בוטינסקי 7, רמת גן, 52520, ישראל כתובת : רח' ז'בוטינסקי 7, רמת גן, 52520, ישראל

Identification No.: 520026683מספר זיהוי: 520026683

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Fischer, Behar, Chen, Well, Orion & Co., Advs.

Address: 3 Daniel Frisch St., Tel Aviv, 64731, Israel

שם: פישר, בכר, חן, וול, אוריון ושות', עו"ד

כתובת : דניאל פריש 3, קומה 9, תל אביב, 64731, ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 36 סוג: 36

Management and investments in income- yielding 
real estate, including malls, commercial centers, 
office buildings, supermarkets, central bus stations, 
industrial parks and industrial buildings, including 
renting to third parties, leasing from third parties and 
operating properties; included in class 36.

ניהול והשקעות בנדל"ן מניב, לרבות קניונים, מרכזים מסחריים, 
מבני משרדים, מרכולים, תחנות מרכזיות, פארקים תעשייתיים 
ומבני תעשיה, כולל השכרה, שכירה ותפעול נכסים; הנכללים 
כולם בסוג 36.                                                                 
                                                                                    
                                                                                    

                    

כ"ט תמוז תשע"א - 43231/07/2011



BRITARA

Trade Mark No. 231244 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: 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 בדלקות כבד; הנכללים כולם בסוג 5. 
                                                          

כ"ט תמוז תשע"א - 43331/07/2011



Trade Mark No. 231263 מספר סימן

Application Date 05/07/2010 תאריך הגשה

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

Registration of this mark shall give no right to the 
exclusive use of the slogan יותר טעים בפיתה  
separately, but in the combination of the mark.

רישום סימן זה לא יתן זכות לשימוש ייחודי בסיסמא  יותר טעים 
בפיתה בנפרד, אלא בהרכב הסימן.

Ownersבעלים

Name: Shlomi Agmon שם: שלומי אגמון

Address: כתובת : רח' תלפיות 32, רמת גן, 52533, ישראל

Identification No.: 25713785מספר זיהוי: 25713785

Name: Oren Agmon שם: אורן אגמון

Address: כתובת : ההסתדרות 126, חולון, ישראל

Identification No.: 38454633מספר זיהוי: 38454633

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"ט תמוז תשע"א - 43431/07/2011



REVLON LOVE WOMEN. HATE CANCER.

Trade Mark No. 231270 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.

Registration of this mark shall give no right to the 
exclusive use of the slogan LOVE WOMEN. HATE 
CANCER, but in the combination of the mark.

LOVE  רישום סימן זה לא יתן זכות לשימוש ייחודי בסיסמא
WOMEN. HATE CANCER, אלא בהרכב הסימן.

 Owners

Name: Revlon Consumer Products Corporation

Address: 237 Park Avenue, New York, New York, 10017, 
U.S.A.

Identification No.: 415

(Delaware Corporation)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Reinhold Cohn and Partners

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

שם: ריינהולד כהן ושותפיו

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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 36 סוג: 36

Charitable fund raising services; all included in class 
36.

שירותי גיוס כספים לצדקה; הנכללים כולם בסוג 36.               
            

כ"ט תמוז תשע"א - 43531/07/2011



REVLON LOVE WOMEN. HATE CANCER.

Trade Mark No. 231271 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.

Registration of this mark shall give no right to the 
exclusive use of the slogan LOVE WOMEN. HATE 
CANCER, but in the combination of the mark.

LOVE  רישום סימן זה לא יתן זכות לשימוש ייחודי בסיסמא
WOMEN. HATE CANCER, אלא בהרכב הסימן.

 Owners

Name: Revlon Consumer Products Corporation

Address: 237 Park Avenue, New York, New York, 10017, 
U.S.A.

Identification No.: 415

(Delaware Corporation)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Reinhold Cohn and Partners

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

שם: ריינהולד כהן ושותפיו

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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 3 סוג: 3

Cosmetics, makeup, skin care products, beauty tool 
implements; soaps; perfumery, essential oils, hair 
lotions; dentifrices; all included in class 3.

תמרוקים, איפור, מוצרי טיפוח עור, מכשירים של כלי יופי; 
סבונים; פרפומריה, שמנים אתריים, תרחיצי שיער; תכשירים 

לניקוי שיניים; הנכללים כולם בסוג 3.             

כ"ט תמוז תשע"א - 43631/07/2011



NEOLINE 

Trade Mark No. 231285 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: Rhodia Operations

Address: Aubervilliers, France

Identification No.: 70168

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: 17 סוג: 17

Semi-processed plastic materials in form of powder 
for conformation of products by moulding, injection, 
coiling, blowing, coating solutions by throwing and 
application; semi processed plastic materials in the 
form of rodes, tubes, plates, stripes, film and 
filaments; all included in class 17.

מוצרי פלסטיק מעובדים למחצה בצורת אבקה להתאמה  של 
מוצרים באמצעות עיצוב, הזרקה, כריכה, ניפוח, פתרונות ציפוי 
באמצעות השלכה ואפליקציה; מוצרי פלסטיק מעובדים למחצה 

בצורת מוטות, צינורות, לוחות, רצועות, סרטים וסיבים; 
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)

France, 02/02/2010, No. 103709515 צרפת, 02/02/2010, מספר 103709515

Class: 17 סוג: 17

כ"ט תמוז תשע"א - 43731/07/2011



LUCELBA

Trade Mark No. 231322 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.

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: 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 preparations; all included in class 5. תכשירי רוקחות; הנכללים כולם בסוג 5.                               
      

כ"ט תמוז תשע"א - 43831/07/2011



OPTISM

Trade Mark No. 231368 מספר סימן

Application Date 14/07/2010 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: ALCATEL LUCENT

Address: 3, avenue Octave Greard, 75007 Paris, France

Identification No.: 801413

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

Technical project studies and engineering services in 
the fields of telecommunications and information 
technology; design, updating, maintenance, 
installation and leasing of software; providing online 
non-downloadable software; leasing of information 
technology apparatus and equipment; design and 
hosting of Internet sites; all included in class 42.

שירותי מחקרי פרויקט טכני והנדסה בתחומי תקשורת רחק 
וטכנולוגיית מידע; עיצוב, עדכון, תחזוקה, התקנה וחכירת 

תכנה; אספקת תוכנה מקוונת שאינה ניתנת להורדה; החכרת 
מכשירים וציוד של טכנולוגית מידע; עיצוב ואחסון אתרי 

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)

France, 19/01/2010, No. 103705892 צרפת, 19/01/2010, מספר 103705892

Class: 42 סוג: 42

כ"ט תמוז תשע"א - 43931/07/2011



SILVIDIA

Trade Mark No. 231375 מספר סימן

Application Date 14/07/2010 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: 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 teat cancer, castleman's 
disease, multiple myeloma, prostate cancer and 
ovarian cancer; all included in class 5.

נוגדן מונוקלונלי לטיפול בסרטן, מחלת קסלמן, מיילומה נפוצה, 
סרטן הערמונית וסרטן השחלות; הנכללים כולם בסוג 5.           

                                                

כ"ט תמוז תשע"א - 44031/07/2011



INVOCANA

Trade Mark No. 231376 מספר סימן

Application Date 14/07/2010 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: 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 teat cancer, castleman's 
disease, multiple myeloma, prostate cancer and 
ovarian cancer; all included in class 5.

נוגדן מונוקלונלי לטיפול בסרטן, מחלת קסלמן, מיילומה נפוצה, 
סרטן הערמונית וסרטן השחלות; הנכללים כולם בסוג 5.           

                                                

כ"ט תמוז תשע"א - 44131/07/2011



GSI

Trade Mark No. 231382 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.

 Owners

Name: GILEAD SCIENCES Limited

Address: IDA Business and Technology Park, Carrigtohill, 
Co. Cork, Ireland

Identification No.: 70771

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

Pharmaceutical preparations, namely, 
pharmaceuticals for the treatment of cardiovascular 
diseases and disorders; pharmaceuticals for the 
treatment of HIV infection; pharmaceuticals for the 
treatment of liver diseases and disorders; antivirals; 
all included in class 5.

תכשירים פרמצבטיים, דהיינו, תרופות לטיפול במחלות 
ובהפרעות לב וכלי דם; תרופות לטיפול בזיהומי HIV; תרופות 
לטיפול במחלות והפרעות של הכבד; תרופות אנטי ויראליות; 
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)

Ireland, 04/02/2010, No. 2010/00199 אירלנד, 04/02/2010, מספר 2010/00199

Class: 5 סוג: 5

כ"ט תמוז תשע"א - 44231/07/2011



הופ! עברית שפה יפה 
Trade Mark No. 231393 מספר סימן

Application Date 07/07/2010 תאריך הגשה

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

Registration of this mark shall give no right to the 
exclusive use of the slogan עברית שפה יפה, but in the 
combination of the mark.

רישום סימן זה לא יתן זכות לשימוש ייחודי בסיסמא עברית 
שפה יפה, אלא בהרכב הסימן.

Ownersבעלים

Name: HOP! CHANNEL LTD. שם: ערוץ הופ! בע"מ

Address: 7 Harugay Malhut Street, Tel Aviv, 69714, Israel כתובת : רחוב הרוגי מלכות 7, תל אביב, 69714, ישראל

Identification No.: 512814468מספר זיהוי: 512814468

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"ט תמוז תשע"א - 44331/07/2011



קולקטה 
Trade Mark No. 231439 מספר סימן

Application Date 08/07/2010 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: SANDRA WIELGUS  שם: סנדרה ויאלגוס

Address: 5 Ha 'Eilah Street, Yarkona, 45915, Israel כתובת : רח' האלה 5, ירקונה, 45915, ישראל

Identification No.: 012513388מספר זיהוי: 012513388

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, דברי הנעלה, כיסויי ראש; הנכללים כולם בסוג 
.25

כ"ט תמוז תשע"א - 44431/07/2011



קולקטה 
Trade Mark No. 231440 מספר סימן

Application Date 08/07/2010 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: SANDRA WIELGUS  שם: סנדרה ויאלגוס

Address: 5 Ha 'Eilah Street, Yarkona, 45915, Israel כתובת : רח' האלה 5, ירקונה, 45915, ישראל

Identification No.: 012513388מספר זיהוי: 012513388

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

Retail and wholesale services; production services 
for others; store services; advertising and 
management services; business management and 
operation; office functions; distribution services; 
import and trading services; sales promotion 
services; business consulting services; business 
information services; public relations services; 
electronic commerce services; purchase and rental of 
advertising space; sponsorship services; direct mail 
advertising; all of the aforementioned services mainly 
refer to cosmetics and perfumery, spectacles and 
sunglasses, jewelry, watches, bags, clothing, 
footwear and headgear, stationery, hair decorations, 
toys and games and other fashion products, all 
included in class 35.

שירותי מכירה קמעונאית וסיטונאית; שירותי חנויות; שירותי 
פרסום וניהול; הפעלת וניהול עסקים; פעולות משרדיות; שירותי 
הפצה; שירותי יבוא ומסחר; שירותי קידום מכירות; שירותי יעוץ 
מסחרי; שירותי מידע עיסקי; שירותי יחסי ציבור; שירותי מסחר 
אלקטרוני; קניה והשכרה של שטחי פרסום; שירותי הענקת 
חסות; פרסום בדיוור ישיר; כל השירותים דלעיל מתייחסים 

בעיקר לתכשירי קוסמטיקה ובישום, משקפיים ומשקפי שמש, 
תכשיטים, שעונים, תיקים, דברי הלבשה, הנעלה וכיסויי ראש, 
צרכי כתיבה, קישוטי שיער, משחקים וצעצועים ומוצרי אופנה 
נוספים; הנכללים כולם בסוג 35.                                         
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    

            

כ"ט תמוז תשע"א - 44531/07/2011



Trade Mark No. 231483 מספר סימן

Application Date 14/07/2010 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: DEBORAH ZUBERI שם: דבורה צוברי 

Address: 17 Haoren St., Har Adar, Israel כתובת : רח' האורן 17, הר אדר, 90836, ישראל

Identification No.: 15248537מספר זיהוי: 15248537

Name: YOMTOV ASIS שם: יום טוב עסיס 

Address: 177/1 Rahmilevitch St. Pisgat Zeev, Jerusalem, 
Israel

כתובת : רחמילביץ 177/1, פסגת זאב, ירושלים, ישראל

Identification No.: 013146543מספר זיהוי: 013146543

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 39 סוג: 39

Arranging of travels and tours; all included in class 
39.

ארגון נסיעות ותיירות; הנכללים כולם בסוג 39.                       
      

כ"ט תמוז תשע"א - 44631/07/2011



ד"ר מולקולה
Trade Mark No. 231484 מספר סימן

Application Date 08/07/2010 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: Weyl Ori שם: אורי וייל 

Address: P.O.B. 40167, Mevaseret Zion, 90805, Israel כתובת : ת.ד. 40167, מבשרת ציון, 90805, ישראל

Identification No.: 059729053מספר זיהוי: 059729053

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 41 סוג: 41

Kids shows and plays, workshops, science 
education; all included in class 41.

מופעים והצגות לילדים, סדנאות, חינוך מדעי; הנכללים כולם 
בסוג 41.                             

כ"ט תמוז תשע"א - 44731/07/2011



PRIMESOURCE

Trade Mark No. 231565 מספר סימן

Application Date 21/07/2010 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: PrimeSource Building Products, Inc. 

Address: 1321 Greenway Drive, Irving, Texas, 75038, 
U.S.A.

Identification No.: 801431

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: 7 סוג: 7

air filters for mechanical purposes; attachments and 
adaptors for power tools, namely, extenders for 
power tools and attachments for driving collated 
screws; blades for power saws; diamond saw blades 
for power saws; pneumatic and electric tools for 
blowing air or driving nails, screws, and staples; 
pneumatic tool parts, namely, couplers, adaptors, 
hose fittings, and clamps; portable electric and 
gasoline powered air compressors used to power 
pneumatic tools for driving nails, screws and staples 
and brads; power-operated circular cutting and 
grinding wheels; power-operated lubricant dispensers 
for machines; regulators being parts of machines; all 
included in class 7.

מסנני אוויר למטרות מכניות; התקנים ומתאמים לכלי עבודה 
חשמליים, דהיינו, מאריכים לכלי עבודה חשמליים והתקנים 
נוספים לנעיצת ברגים משולבים; להבים למסורי עבודה 

חשמליים; להבי יהלום של מסור למסורי עבודה חשמליים; כלים 
פניאומאטיים ואלקטריים לניפוח אוויר או לנעיצת מסמרים, 
ברגים, וסיכות; חלקים לכלים פניאומאטיים, דהיינו, מצמדים, 
מתאמים, אביזרי צינורות, ומלחצים; מדחסי אוויר אלקטריים 
ומונעי דלק ניידים המשמשים להפעלת כלים פניאומאטיים 

לנעיצת מסמרים, ברגים וסיכות ויתדות; גלגלי חיתוך והשחזה 
מעגליים מופעלים על ידי חשמל; מנפיקי חומר סיכה למכונות 
המופעלות על ידי חשמל; וסתים המהווים חלק ממכונות; 

הנכללים כולם בסוג 7.                                                       
                                                                                    

            

כ"ט תמוז תשע"א - 44831/07/2011



PRIMESOURCE

Trade Mark No. 231568 מספר סימן

Application Date 21/07/2010 תאריך הגשה

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 6 סוג: 6

aluminum siding; anchor bolts (metal); bolts (metal); 
brads; brick ties (metal); collated nails; corner bead 
(metal) for use in building construction; corrosion 
resistant metal fasteners, namely, nails and screws; 
fastening anchors (metal) for affixing and securing 
metal fasteners to building materials;  hanger wire 
and clips and fastening pins for securing hanger wire; 
metal building flashing; metal concrete reinforcement 
products, namely, rebar, stakes, PC strand, remesh, 
bundle wire, tie wire, tie-wire spool reels, bar ties, 
loop ties, snap ties, and bar supports including beam 
bolsters, beam bolsters with plates, beam bolster-
uppers, slab bolsters, slab bolsters with plate, slab 
bolster-uppers, continuous high chairs, continuous 
high chairs with plate, continuous high chairs-uppers, 
individual high chairs, bar chairs, joist chairs, rod 
chairs, and continuous heavy foundation chairs; 
metal fasteners for pneumatic tools, namely, nails, 
staples, brads, bulk nails, screws and package nails; 
metal lath; metal reinforcement bars; metal roofing 
products, namely, roof edgings, roll valleys, guttering, 
step flashing, painted rolls; metal strapping for 
binding bundles and loads; nails; nuts (metal); 
plywood clips (metal); pneumatic fasteners, namely, 
nails, and staples for use in construction; polymer 
coated metal exterior screws and nails; round cap 
metal fasteners; screws (metal); staples (metal) for 
construction or industrial use; steel grid for ceiling tile 
(metal); steel siding; threaded metal rods; t-posts 
(metal); uninsulated non-electric rolled wire products, 
namely, chain link fabric, poultry netting, utility fabric, 
hardware cloth, field fence, barbed wire and vineyard 
wire; uninsulated non-electric wire, namely, tie wire, 
bar ties, and merchant wire; u-posts (metal); wall 
bracing (metal); washers (metal); wedge bolts 
(metal); wire mesh; all included in class 6.

מעטה אלומיניום; בריחי עיגון (מתכת); בריחי (מתכת); יתדות; 
תפסי לבנים (מתכת); מסמרים משולבים; חרוז פינה (מתכת) 
לשימוש בבניית בניינים; מהדקי מתכת עמידים בפני שיתוך, 
דהיינו, מסמרים וברגים; עוגני הידוק (מתכת) לקיבוע ולייצוב 
של מהדקי מתכת לחומרי בנייה; כבל תלייה ואטבים וכן פיני 
הידוק לייצוב כבל תלייה; מסגור מתכת להגנה מרטיבות 

לבנייה; מוצרי מתכת לחיזוק בטון, דהיינו, מוטות חיזוק, מקלות, 
כבל שזור לבטון דרוך  (PC), רשת פלדה, כבל מאוגד, כבל 

ריתוק, גלילי כבל ריתוק, רתקי מוט, רתקי לולאה, רתקי לחיצה, 
וכן תמיכות מוט כולל מנשאי קורה, מנשאי קורה עם משטחים, 

מנשאים למעלה של קורה, מנשאי לוח, מנשאי לוח עם 
משטחים, מנשאים למעלה של לוח, מעמדי תפס גבוהים 

רציפים, מעמדי תפס גבוהים רציפים עם משטחים, מעמדי תפס 
גבוהים רציפים עליונים להעלאה, מעמדי תפס גבוהים יחידים, 
מעמדי תפס למוט, מעמדי תפס לקורה, מעמדי תפס לרוד, 

ומעמדי תפס רציפים ליסודות כבדים; מהדקים מתכתיים לכלים 
פניאומאטיים, דהיינו, מסמרים, סיכות, יתדות, מסמרים 

מאוגדים, ברגים ומסמרים ארוזים; פסיסי מתכת; מוטות חיזוק 
ממתכת; מוצרי כיסוי גג ממתכת, דהיינו, לזבזי גג, שקעים 

גליליים, מרזבים, מסגור נגד רטיבות למדרגות, גלילים צבועים; 
סרטי מתכת לכריכת צרורות ומטענים; מסמרים; אומים 

(מתכת); אטבי לביד (מתכת); מהדקים פניאומאטיים, דהיינו, 
מסמרים וסיכות לשימוש בבנייה; ברגים ומסמרים חיצוניים 
ממתכת מצופה פולימר; מהדקי מתכת עגולי כיפה; ברגים 
(מתכת); סיכות (מתכת) לשימוש בבנייה או בתעשייה; סורג 
פלדה לאריחים לתקרה (מתכת); מעטה פלדה; רודים ממתכת 
מתוברגים; עמודי T (מתכת); מוצרי תיל מגולגל לא חשמלי לא 
מבודד, דהיינו, אריג חוליות משורשרות, רישות לולים, אריג 

שירות, מיסוך מגולוון, גדר שדות, תיל דוקרני ותיל חלק; תיל לא 
חשמלי לא מבודד, דהיינו, כבל ריתוק, רתקי מוט, וכן חבל 
קשירה; עמודי U (מתכת); משענת קיר (מתכת); דיסקיות 

(מתכת); בריחי טריז (מתכת); רשת תיל; הנכללים כולם בסוג 
                                                                                 .6
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    

                                                                      

כ"ט תמוז תשע"א - 44931/07/2011



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: PrimeSource Building Products, Inc. 

Address: 1321 Greenway Drive, Irving, Texas, 75038, 
U.S.A.

Identification No.: 801431

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

כ"ט תמוז תשע"א - 45031/07/2011



PRIMESOURCE

Trade Mark No. 231569 מספר סימן

Application Date 21/07/2010 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: PrimeSource Building Products, Inc. 

Address: 1321 Greenway Drive, Irving, Texas, 75038, 
U.S.A.

Identification No.: 801431

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: 19 סוג: 19

adhesive glass fiber mesh sold in rolls; asphalt-based 
roof coatings; driveway crack filler; erosion control 
fencing; non-metal bar supports, namely, cross-
chairs, sand plates, wheel spacers, and slab and 
beam bolsters; non-metal concrete reinforcement 
products, namely, stakes, safety caps, paving chairs, 
spacer wheels, forms, tubular forms, batter boards, 
mesh supports, plastic tie wire reels; non-metal 
drywall shims; paper trim and bead used in drywall 
construction; roofing cements; roofing felt; roofing 
underlayment; rosin sheathing paper used for 
construction purposes; safety fencing (non-metal); 
synthetic roofing underlayment; tar-based and 
bitumen-based roofing sealants; vinyl trim and bead 
used in drywall construction; all included in class 19.

רשת סיבי זכוכית דביקה הנמכרת בגלילים; ציפויי גג מבוססי 
אספלט; חומר מילוי לסדקים בכביש גישה; גידור מונע סחף; 
תמיכות מוט לא מתכתיות, דהיינו, מעמדי תפס צולבים, לוחות 
הגנה מחול, מרווחי גלגל, וכן מנשאי טבלה ומנשאי קורה; מוצרי 
חיזוק בטון לא מתכתיים, דהיינו, יתדות, מכסי בטיחות, מעמדי 
תפס לריצוף, גלגלים בעלי מרווחים, תבניות, תבניות צינוריות, 
פלטות תיחום, תמיכות רשת, סלילי כבל ריתוק מפלסטיק; 

לוחיות הידוק לא מתכתיות לקירות גבס; סרטי הדבקה וציפויי 
פינה מנייר לבנייה בקירות גבס; סוגי מלט לגגות; לבד לגגות; 
שכבות יסוד לגגות; נייר ציפוי משרף המשמש למטרות בניה; 
גידור בטיחות (לא מתכתי); שכבות יסוד סינטטיות לגגות; 

איטומי גגות מבוססי זפת ומבוססי ביטומן; סרטי הדבקה וחרוזי 
פינה מויניל לבנייה בקירות גבס; הנכללים כולם בסוג 19.         
                                                                                    

      

כ"ט תמוז תשע"א - 45131/07/2011



Trade Mark No. 231571 מספר סימן

Application Date 21/07/2010 תאריך הגשה

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

Registration of this mark shall give no right to the 
exclusive use of the slogan כל האיכות של מותג מוביל 
separately, but in the combination of the mark.

רישום סימן זה לא יתן זכות לשימוש ייחודי בסיסמא כל האיכות 
של מותג מוביל בנפרד, אלא בהרכב הסימן.

Ownersבעלים

Name: Brand For You Ltd. שם: ברנד פור יו בע"מ

Address: 4 Hamelacha St. industrial area, Ra'anana, 
Israel

כתובת : רח' המלאכה 4 אזור תעשיה, רעננה, ישראל

Identification No.: 513717108מספר זיהוי: 513717108

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: 3 סוג: 3

Bleaching preparations and other substances for 
laundry use; cleaning, polishing, scouring and 
abrasive preparations; soaps; cosmetics, hair lotions; 
dentifrices; moist wipes; all included in class 3.

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

תרחיצים לשיער; משחות שיניים; מגבונים לחים; הנכללים כולם 
בסוג 3.                                                                     

כ"ט תמוז תשע"א - 45231/07/2011



Trade Mark No. 231572 מספר סימן

Application Date 21/07/2010 תאריך הגשה

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

Registration of this mark shall give no right to the 
exclusive use of the slogan כל האיכות של מותג מוביל 
separately, but in the combination of the mark.

רישום סימן זה לא יתן זכות לשימוש ייחודי בסיסמא כל האיכות 
של מותג מוביל בנפרד, אלא בהרכב הסימן.

Ownersבעלים

Name: Brand For You Ltd. שם: ברנד פור יו בע"מ

Address: 4 Hamelacha St. industrial area, Ra'anana, 
Israel

כתובת : רח' המלאכה 4 אזור תעשיה, רעננה, ישראל

Identification No.: 513717108מספר זיהוי: 513717108

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: 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"ט תמוז תשע"א - 45331/07/2011



Trade Mark No. 231573 מספר סימן

Application Date 21/07/2010 תאריך הגשה

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

Registration of this mark shall give no right to the 
exclusive use of the slogan כל האיכות של מותג מוביל 
separately, but in the combination of the mark.

רישום סימן זה לא יתן זכות לשימוש ייחודי בסיסמא  כל 
האיכות של מותג מוביל בנפרד, אלא בהרכב הסימן.

Ownersבעלים

Name: Brand For You Ltd. שם: ברנד פור יו בע"מ

Address: 4 Hamelacha St. industrial area, Ra'anana, 
Israel

כתובת : רח' המלאכה 4 אזור תעשיה, רעננה, ישראל

Identification No.: 513717108מספר זיהוי: 513717108

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: 21 סוג: 21

Steelwool, sponges, articles for cleaning purposes; 
plastic and latex gloves for household use; baking 
and roasting pans made of aluminum; all included in 
class 21.

צמר פלדה, ספוגים, פריטים לצרכי ניקוי; כפפות מפלסטיק 
ומלטקס לשימוש ביתי; תבניות אלומיניום לבישול ולאפיה; 

הנכללים כולם בסוג 21.                                                     
                          

כ"ט תמוז תשע"א - 45431/07/2011



Trade Mark No. 231574 מספר סימן

Application Date 21/07/2010 תאריך הגשה

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

Registration of this mark shall give no right to the 
exclusive use of the slogan כל האיכות של מותג מוביל   
separately, but in the combination of the mark.

רישום סימן זה לא יתן זכות לשימוש ייחודי בסיסמא  כל 
האיכות של מותג מוביל בנפרד, אלא בהרכב הסימן.

Ownersבעלים

Name: Brand For You Ltd. שם: ברנד פור יו בע"מ

Address: 4 Hamelacha St. industrial area, Ra'anana, 
Israel

כתובת : רח' המלאכה 4 אזור תעשיה, רעננה, ישראל

Identification No.: 513717108מספר זיהוי: 513717108

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: 16 סוג: 16

Paper; garbage bags of plastics; bags of plastics for 
packaging food; baking paper; paper for wrapping 
food; all included in class 16.

נייר; שקיות אשפה מנייר או מפלסטיק; שקיות פלסטיק לאריזת 
מזון; נייר אפייה; נייר לעטיפת מזון; הנכללים כולם בסוג 16.     

                                        

כ"ט תמוז תשע"א - 45531/07/2011



Trade Mark No. 231575 מספר סימן

Application Date 21/07/2010 תאריך הגשה

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

Registration of this mark shall give no right to the 
exclusive use of the slogan כל האיכות של מותג מוביל   
separately, but in the combination of the mark.

רישום סימן זה לא יתן זכות לשימוש ייחודי בסיסמא  כל 
האיכות של מותג מוביל בנפרד, אלא בהרכב הסימן.

Ownersבעלים

Name: Brand For You Ltd. שם: ברנד פור יו בע"מ

Address: 4 Hamelacha St. industrial area, Ra'anana, 
Israel

כתובת : רח' המלאכה 4 אזור תעשיה, רעננה, ישראל

Identification No.: 513717108מספר זיהוי: 513717108

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

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

משקאות כוהליים (למעט בירה); יין; הנכללים כולם בסוג 33.     
                      

כ"ט תמוז תשע"א - 45631/07/2011



Trade Mark No. 231576 מספר סימן

Application Date 21/07/2010 תאריך הגשה

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

Registration of this mark shall give no right to the 
exclusive use of the slogan כל האיכות של מותג מוביל   
separately, but in the combination of the mark.

רישום סימן זה לא יתן זכות לשימוש ייחודי בסיסמא  כל 
האיכות של מותג מוביל בנפרד, אלא בהרכב הסימן.

Ownersבעלים

Name: Brand For You Ltd. שם: ברנד פור יו בע"מ

Address: 4 Hamelacha St. industrial area, Ra'anana, 
Israel

כתובת : רח' המלאכה 4 אזור תעשיה, רעננה, ישראל

Identification No.: 513717108מספר זיהוי: 513717108

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: 31 סוג: 31

Agricultural, horticultural and forestry products and 
grains not included in other classes; fresh fruits and 
vegetables; foodstuffs for animals; all included in 
class 31.

מוצרי חקלאות, גננות, יערנות ותבואות שאינם נכללים בסוגים 
אחרים; פירות וירקות טריים; מזון לבעלי חיים; הנכללים כולם 
בסוג 31.                                                                         

                          

כ"ט תמוז תשע"א - 45731/07/2011



Trade Mark No. 231577 מספר סימן

Application Date 21/07/2010 תאריך הגשה

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

Registration of this mark shall give no right to the 
exclusive use of the slogan כל האיכות של מותג מוביל 
separately, but in the combination of the mark.

רישום סימן זה לא יתן זכות לשימוש ייחודי בסיסמא כל האיכות 
של מותג מוביל בנפרד, אלא בהרכב הסימן.

Ownersבעלים

Name: Brand For You Ltd. שם: ברנד פור יו בע"מ

Address: 4 Hamelacha St. industrial area, Ra'anana, 
Israel

כתובת : רח' המלאכה 4 אזור תעשיה, רעננה, ישראל

Identification No.: 513717108מספר זיהוי: 513717108

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: 35 סוג: 35

Advertising; business management; business 
administration; administration of business affairs of 
franchises; management of a retail and wholesale 
enterprise for others; leasing of the right to use 
trademarks by others; initiating, developing, 
establishing, management and accompanying of 
private brands in the field of consumption products; 
all included in class 35.

פרסומות; ניהול עסקים; טיפול בעסקים; טיפול בניהול עסקי 
זיכיונות; ניהול של עסקי קמעונות וסיטונאות עבור אחרים; 
השכרת הזכות לשימוש בסימן מסחרי לאחרים; ייזום 

,פיתוח,הקמה ,ניהול וליווי מותגים פרטיים בתחום מוצרי 
הצריכה; הנכללים כולם בסוג 35.                                         
                                                                                    
                                                                                    

                                                        

כ"ט תמוז תשע"א - 45831/07/2011



SPEXOTRAS

Trade Mark No. 231604 מספר סימן

Application Date 22/07/2010 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 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: 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 preparations; all included in class 5. תכשירי רוקחות; הנכללים כולם בסוג 5.                               
      

כ"ט תמוז תשע"א - 45931/07/2011



TAURITMO

Trade Mark No. 231605 מספר סימן

Application Date 22/07/2010 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 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: 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 preparations; all included in class 5. תכשירי רוקחות; הנכללים כולם בסוג 5.                               
      

כ"ט תמוז תשע"א - 46031/07/2011



SOTAURIC

Trade Mark No. 231613 מספר סימן

Application Date 22/07/2010 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 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: 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 preparations; all included in class 5. תכשירי רוקחות; הנכללים כולם בסוג 5.                               
      

כ"ט תמוז תשע"א - 46131/07/2011



VRESKEZ

Trade Mark No. 231615 מספר סימן

Application Date 22/07/2010 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 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: 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 preparations; all included in class 5. תכשירי רוקחות; הנכללים כולם בסוג 5.                               
      

כ"ט תמוז תשע"א - 46231/07/2011



Trade Mark No. 231666 מספר סימן

Application Date 21/07/2010 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: JULIET MANDELZWEIG שם: ג'ולייט מנדלצוויג

Address: Petach Tikvah, Israel כתובת : פתח תקווה, ישראל

Identification No.: 304732597מספר זיהוי: 304732597

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Alkalay & Co. Adv.

Address: 4 Berkovitz St., Museum Tower, Tel Aviv, 
61339, Israel

שם: אלקלעי ושות', עו"ד

כתובת : ברקוביץ 4, מגדל המוזיאון, ת.ד. 33111, תל אביב, 
61330, ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 10 סוג: 10

Medica identification tag in the for of jewelry 
identifying a person and his medical records in case 
of imergency; included in class 10.

תג זיהוי רפואי בצורת תכשיט המאפשר זיהוי של האדם ופרטיו 
הרפואיים במקרה חירום; הנכלל בסוג 10.                             

                                                              

כ"ט תמוז תשע"א - 46331/07/2011



מול-ים 
Trade Mark No. 231685 מספר סימן

Application Date 21/07/2010 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: Shalom Maharovsky שם: שלום מחרובסקי

Address: Tel Aviv Harbor, Israel כתובת : חברה ישראלית מרכז לפירות ים, נמל תל אביב, ישראל

Identification No.: 38053מספר זיהוי: 38053

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: 43 סוג: 43

Restaurant services; services of restaurants and 
other establishments engaged in procuring food and 
drinks; all included in class 43.

שירותי מסעדה, שירותי מסעדות ומוסדות או התקנים אחרים 
הקשורים במכירת מזון ומשקאות; הנכללים כולם בסוג 43.       

                                                        

כ"ט תמוז תשע"א - 46431/07/2011



Trade Mark No. 231696 מספר סימן

Application Date 21/07/2010 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: Emek-Hama 'ayanot Regional Municipal 
Council 

שם: המועצה האזורית עמק המעיינות 

Address: P.O.B. 90000, BET-SHEAN, 11710, Israel כתובת : ת.ד. 90000, בית שאן, 11710, ישראל

Identification No.: 11222222מספר זיהוי: 11222222

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: RECHES, ROSENSAFT, NORKIN, Law Offices 

Address: 23 Hativa Teisha St., P.O.B. 2249, Afula, 
18122, Israel

שם: רכס, רוזנזפט, נורקין, עורכי-דין 

כתובת : רח' חטיבה תשע 23, ת.ד. 2249, עפולה, 18122, 
ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 35 סוג: 35

Advertisement; business management; business 
administration, all in the field of tourism; office 
activities; included in class 35.

פרסום, ניהול עסקים; טיפול בעסקים; פעולות משרדיות, הכל 
בתחום התיירות; הנכללים כולם בסוג 35.                             

                                                    

כ"ט תמוז תשע"א - 46531/07/2011



Trade Mark No. 231735 מספר סימן

Application Date 22/07/2010 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: Ronen Atay שם: רונן עתאי

Address: 4 Gilo st., Cochav Yair, 44864, Israel כתובת : רח' גילה 4, כוכב יאיר, 44864, ישראל

Identification No.: 024834749מספר זיהוי: 024834749

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 41 סוג: 41

Education services in the field of security; all included 
in class 41

שרותי חינוך בנושאי ביטחון; הנכללים כולם בסוג 41               
                              

כ"ט תמוז תשע"א - 46631/07/2011



Trade Mark No. 231743 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: Molkerei Alois Muller GmbH & Co. KG

Address: Aretsried, Germany

Identification No.: 63329

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Dr. Shlomo Cohen & Co.

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

שם: ד"ר שלמה כהן ושות'

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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 29 סוג: 29

Preserved, dried and cooked fruits and vegetables; 
jellies, jams, compotes; eggs, milk and milk products; 
edible oils and fats; all included in class 29.

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

כולם בסוג 29.                                                         

כ"ט תמוז תשע"א - 46731/07/2011



Trade Mark No. 231744 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: Molkerei Alois Muller GmbH & Co. KG

Address: Aretsried, Germany

Identification No.: 63329

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Dr. Shlomo Cohen & Co.

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

שם: ד"ר שלמה כהן ושות'

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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 32 סוג: 32

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

מים מינרליים, מי סודה ומשקאות לא כוהליים אחרים; משקאות 
מפירות ומיצי פירות; עסיסים ותכשירים אחרים להכנת 

משקאות; הנכללים כולם בסוג 32.                                       
                              

כ"ט תמוז תשע"א - 46831/07/2011



Trade Mark No. 231745 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: Molkerei Alois Muller GmbH & Co. KG

Address: Aretsried, Germany

Identification No.: 63329

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Dr. Shlomo Cohen & Co.

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

שם: ד"ר שלמה כהן ושות'

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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 30 סוג: 30

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

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

                  

כ"ט תמוז תשע"א - 46931/07/2011



Trade Mark No. 231805 מספר סימן

Application Date 26/07/2010 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: Gilco Pharm Ltd  שם: גילקו פארם בע"מ

Address: 2 Eliyahu Eitan St., Rishon Lezion, 75703, 
Israel

כתובת : רח' אליהו איתן 2, ראשון לציון, 75703, ישראל

Identification No.: 511999989מספר זיהוי: 511999989

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 3 סוג: 3

Cosmetics included in class 3. תמרוקים הנכללים בסוג 3.               

Class: 5 סוג: 5

Diagnosic, prevention and treatment non medicated 
preparations; included in class 5.

תכשירי אבחון, מניעה וטיפול במחלות, שאינם בגדר תרופות; 
הנכללים כולם בסוג 5.                     

כ"ט תמוז תשע"א - 47031/07/2011



Trade Mark No. 231812 מספר סימן

Application Date 29/07/2010 תאריך הגשה

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 41 סוג: 41

Entertainment services, namely, providing a web site 
featuring film clips, photographs and other 
multimedia materials; providing on-line computer 
games; providing computer games that may be 
accessed by a telecommunications network; 
educational services, namely, providing information 
that may be accessed by a telecommunications 
network relating specifically to children’s books, 
educational programs including reading and literacy 
programs, programs for the teaching of reading and 
literacy, materials and programs for the facilitation of 
reading and learning for individuals with learning 
disabilities and language and literacy difficulties; 
providing on-line publications; publishing services; 
arranging and conducting of competitions and 
quizzes; production and syndication of films, videos, 
television programmes and sound recordings; 
organization of and conducting of conferences, 
exhibitions and live performances; live performances; 
electronic publications (not downloadable); provision 
of information relating to all of the aforesaid services.; 
all included in class 41.

שירותי בידור, דהיינו, מתן אתר רשת המציג סרטי קליפים, 
תצלומים וחומרי מולטימדיה אחרים; מתן משחקי מחשב 

מקוונים; מתן משחקי מחשב נגישים באמצעות רשת תקשורת; 
שירותי חינוך, דהיינו, מתן מידע נגיש באמצעות רשת תקשורת 

הנוגעים בעיקר לספרי ילדים, תוכניות חינוכיות הכוללות 
תוכניות קריאה ואוריינות, תוכניות ללימוד קריאה ואוריינות, 
חומרים ותוכניות לסיוע בקריאה ולמידה לאנשים עם ליקויי 
למידה וקשיי שפה ואורינות; מתן פרסומים מקוונים; שירותי 

הוצאה לאור; ארגון וניהול של תחרויות וחידונים; הפקה והפצה 
של סרטים, קטעי וידיאו, תוכניות טלוויזיה והקלטות קול; ארגון 
וניהול כנסים תערוכות והופעות חיות; הופעות חיות; פרסומים 
אלקטרוניים (שאינם ניתנים להורדה); מתן מידע בנוגע לכל 

השירותים האמורים לעיל; הנכללים כולם בסוג 41.                 
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    

    

כ"ט תמוז תשע"א - 47131/07/2011



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:  Joanne Rowling

Address: c/o Christopher Little Literary Agency, London, 
SW6 4PS, United Kingdom

Identification No.: 801464

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

כ"ט תמוז תשע"א - 47231/07/2011



Trade Mark No. 231814 מספר סימן

Application Date 29/07/2010 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:  Joanne Rowling

Address: c/o Christopher Little Literary Agency, London, 
SW6 4PS, United Kingdom

Identification No.: 801464

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: 38 סוג: 38

Telecommunications services; providing multiple-user 
access to a global computer information network; 
providing on-line chat rooms, electronic bulletin 
boards and forums for communication among users; 
providing on-line communications links which transfer 
the web site user to other local and global web 
pages; providing on-line facilities for real-time 
interaction with other computer users concerning 
topics of general interest; audio, text and video 
broadcasting services via computer and other 
communication networks; providing an on-line 
network service that enables users to create personal 
profiles featuring social networking information; all 
included in class 38.

שירותי תקשורת; מתן גישה רבת משתמשים לרשת מידע 
ממוחשבת עולמית; מתן חדרי צ'אט מקוונים, לוחות מודעות 
אלקטרוניים ופורומים לצורך תקשורת בין משתמשים; מתן 
קישורי תקשורת מקוונים אשר מעבירים את משתמש אתר 
הרשת לדפי רשת אחרים מקומיים ועולמיים; מתן התקנים 

מקוונים לאינטראקציה בזמן אמת עם משתמשי מחשב אחרים 
בנוגע לנושאים בעלי עניין כללי; שירותי שידור אודיו, טקסט 

ווידיאו באמצעות מחשב ורשתות תקשורת אחרות; מתן שירותי 
רשת מקוונים המאפשרים למשתמשים ליצור פרופיל אישי 

המציגים מידע לרשתות החברתיות; הנכללים כולם בסוג 38.   
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    

כ"ט תמוז תשע"א - 47331/07/2011



J K ROWLING 

Trade Mark No. 231816 מספר סימן

Application Date 29/07/2010 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:  Joanne Rowling

Address: c/o Christopher Little Literary Agency, London, 
SW6 4PS, United Kingdom

Identification No.: 801464

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

Entertainment services, namely, providing a web site 
featuring film clips, photographs and other 
multimedia materials; providing on-line computer 
games; providing computer games that may be 
accessed by a telecommunications network; 
educational services, namely, providing information 
that may be accessed by a telecommunications 
network relating specifically to children’s books, 
educational programs including reading and literacy 
programs, programs for the teaching of reading and 
literacy, materials and programs for the facilitation of 
reading and learning for individuals with learning 
disabilities and language and literacy difficulties; 
providing on-line publications; publishing services; 
arranging and conducting of competitions and 
quizzes; production and syndication of films, videos, 
television programmes and sound recordings; 
organization of and conducting of conferences, 
exhibitions and live performances; live performances; 
electronic publications (not downloadable); provision 
of information relating to all of the aforesaid services; 
all included in class 41.

שירותי בידור, דהיינו, מתן אתר רשת המציג סרטי קליפים, 
תצלומים וחומרי מולטימדיה אחרים; מתן משחקי מחשב 

מקוונים; מתן משחקי מחשב נגישים באמצעות רשת תקשורת; 
שירותי חינוך, דהיינו, מתן מידע נגיש באמצעות רשת תקשורת 

הנוגעים בעיקר לספרי ילדים, תוכניות חינוכיות הכוללות 
תוכניות קריאה ואוריינות, תוכניות ללימוד קריאה ואוריינות, 
חומרים ותוכניות לסיוע בקריאה ולמידה לאנשים עם ליקויי 
למידה וקשיי שפה ואורינות; מתן פרסומים מקוונים; שירותי 

הוצאה לאור; ארגון וניהול של תחרויות וחידונים; הפקה והפצה 
של סרטים, קטעי וידיאו, תוכניות טלוויזיה והקלטות קול; ארגון 
וניהול כנסים תערוכות והופעות חיות; הופעות חיות; פרסומים 
אלקטרוניים (שאינם ניתנים להורדה); מתן מידע בנוגע לכל 

השירותים האמורים לעיל; הנכללים כולם בסוג 41.                 
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    

  

כ"ט תמוז תשע"א - 47431/07/2011



J K ROWLING 

Trade Mark No. 231817 מספר סימן

Application Date 29/07/2010 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:  Joanne Rowling

Address: c/o Christopher Little Literary Agency, London, 
SW6 4PS, United Kingdom

Identification No.: 801464

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: 38 סוג: 38

Telecommunications services; providing multiple-user 
access to a global computer information network; 
providing on-line chat rooms, electronic bulletin 
boards and forums for communication among users; 
providing on-line communications links which transfer 
the web site user to other local and global web 
pages; providing on-line facilities for real-time 
interaction with other computer users concerning 
topics of general interest; audio, text and video 
broadcasting services via computer and other 
communication networks; providing an on-line 
network service that enables users to create personal 
profiles featuring social networking information; all 
included in class 38.

שירותי תקשורת; מתן גישה רבת משתמשים לרשת מידע 
ממוחשבת עולמית; מתן חדרי צ'אט מקוונים, לוחות מודעות 
אלקטרוניים ופורומים לצורך תקשורת בין משתמשים; מתן 
קישורי תקשורת מקוונים אשר מעבירים את משתמש אתר 
הרשת לדפי רשת אחרים מקומיים ועולמיים; מתן התקנים 

מקוונים לאינטראקציה בזמן אמת עם משתמשי מחשב אחרים 
בנוגע לנושאים בעלי עניין כללי; שירותי שידור אודיו, טקסט 

ווידיאו באמצעות מחשב ורשתות תקשורת אחרות; מתן שירותי 
רשת מקוונים המאפשרים למשתמשים ליצור פרופיל אישי 

המציגים מידע לרשתות החברתיות; הנכללים כולם בסוג 38.   
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    

כ"ט תמוז תשע"א - 47531/07/2011



Trade Mark No. 231823 מספר סימן

Application Date 27/07/2010 תאריך הגשה

 Owners

Name: Torgovo- Proizvodstyennoe Objedinenie 
"AMTEL" 

Address: Objedinenie, Russian Federation

Identification No.: 71119

Address for serviceהמען למסירת הודעות

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

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

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

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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 33 סוג: 33

All goods included in class 3. כל הטובין הנכללים בסוג 33.         

כ"ט תמוז תשע"א - 47631/07/2011



Trade Mark No. 231845 מספר סימן

Application Date 01/08/2010 תאריך הגשה

 Owners

Name: ACE HARDWARE CORPORATION

Address: 2200 Kensington Court, Oak Brook, Illinois, 
60523, U.S.A.

Identification No.: 801477

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: 35 סוג: 35

Retail hardware store services; all included in Class 
35.

שירותי חנות קמעונאית לחומרי בניין; הכל כלול בסוג 35.         
  

כ"ט תמוז תשע"א - 47731/07/2011



SAFEHIP

Trade Mark No. 231846 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: TYTEX A/S

Address: Industrivej 21, Ikast 7430, Denmark

Identification No.: 801476

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

Orthopedic articles; suture materials, including hip 
protectors; all included in class 10.

פריטים אורטופדיים; חומרי תפירה, כולל מגני אגן; הנכללים 
כולם בסוג 10.                                             

כ"ט תמוז תשע"א - 47831/07/2011



CASSIDIAN

Trade Mark No. 231849 מספר סימן

Application Date 28/07/2010 תאריך הגשה

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 38 סוג: 38

Telecommunications, electronic data transmission, 
transmission of information via computer server; 
radiophonic communications, computer-assisted 
transmission of messages and images; sending and 
receiving of data, signals and information processed 
by telematics, by computer or by telecommunication 
apparatus and instruments; exchange of 
computerized data; wireless secure e-mail and data 
messaging services; electronic messaging services; 
sending and receiving of data, signals, images and 
information, transmission of encrypted messages and 
images; telecommunication services by satellite; 
teleinformatics via terminals; telephone 
communication services; communication via 
computer terminals, secure mobile telephone 
services; transmission services by satellite; data 
transmission services, data transfer services and 
services for the provision of data online, in particular 
in the fields of satellite navigation and positioning, 
media for navigation and positional data; providing 
multiple-user access to data on the Internet in the 
fields of satellite navigation and positioning, position 
and navigation data media; all included in class 38.

טלקומוניקציות, העברת נתונים אלקטרונית, העברה של מידע 
דרך שרת מחשב; תקשורות רדיופוניות, העברת מסרים 

ודמויות באמצעות מחשב; שליחה וקבלה של נתונים, אותות 
ומידע שעובד על ידי טלמאטיכס, על ידי מחשב או על ידי מתקני 
וכלי טלקומוניקציה; החלפה של נתונים ממוחשבים; אימייל 
בטוח אלחוטי ושרותים למסירת מסרים של הנתונים; שרותי 

מסירת מסרים אלקטרוניים; שליחה וקבלה של נתונים, אותות, 
דמויות ומידע, העברה של מסרים מצופנים ודמויות; שרותי 
טלקומוניקציה על ידי לוויין; טאלאינפורמאטיכה דרך מסופים; 
שרותי תקשורת טלפון; תקשורת דרך תחנות מחשב, שרותי 
טלפונים ניידים בטוחים; שרותי העברה על ידי לוויין. שרותי 
תמסורת נתונים, שרותי העברת נתונים ושירותים לאספקה 
מקוונת של נתונים, במיוחד בתחומים של ניווט ומיקום לוויין, 
תקשורת לניווט ונתונים של מיקום; אספקת גישה למשתמשים 
רבים לנתונים באינטרנט בתחומים של ניווט והצבת לוויין, 

מיקום ואמצעים לנתוני ניווט; הכל נכלל 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, 21/05/2010, No. 10/3740146 צרפת, 21/05/2010, מספר 10/3740146

Class: 38 סוג: 38

כ"ט תמוז תשע"א - 47931/07/2011



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"ט תמוז תשע"א - 48031/07/2011



CASSIDIAN

Trade Mark No. 231851 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: 36 סוג: 36

Insurance; financial affairs; monetary affairs; financial 
operations, financial affairs; investment of capital; 
investment of funds; building management; financial 
services, namely acquisition by means of 
contribution, underwriting, of all securities; financial 
and stock management services for all securities, 
partnership shares, bonds and other stock market 
valuations; stock market valuation portfolio 
administration, management and brokerage in the 
fields of stocks, bonds, options, commodities, futures 
and other securities, and the investment of funds of 
others; all included in class 36.

ביטוח; עסקי מימון; עסקי כספים; פעולות כספיות, עניינים 
כספיים; השקעה של הון; השקעה של קרנות; ניהול בנין; 

שרותים כספיים, הינו רכישה על ידי אמצעי תרומה, חיתום, של 
כל ניירות ערך; שירותים כספיים ושרותי ניהול פורטפוליו לכל 
ניירות הערך, מניות שותפות, אגרות חוב ומניות ערך בורסאיות 
אחרות; ניהול הערכת תיקי מניות ערך בבורסה, ניהול ותיווך 
בתחומים של מניות, ניירות ערך, אופציות, סחורות, עסקאות 
עתידיות וניירות ערך אחרים, וההשקעת הון של אחרים; 

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, 21/05/2010, No. 10/3740146 צרפת, 21/05/2010, מספר 10/3740146

Class: 36 סוג: 36

כ"ט תמוז תשע"א - 48131/07/2011



Trade Mark No. 231854 מספר סימן

Application Date 02/08/2010 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: KING ROOF INDUSTRIAL CO., LTD.

Address: No. 78-2, Erh Kang Road, Wai Pu Hsiang, 
Taichung County 438, Taiwan

Identification No.: 801481

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: 12 סוג: 12

Automobile roof racks; car-top luggage carriers; 
cartop canoe and kayak carrier kits; luggage carriers 
for vehicles; racks for vehicles for bicycles, for skis 
and for luggage; roof rack storage containers for land 
vehicles; roof racks; all included in class 12.

גגונים לרכבים; מנשאי מטען לגג של רכב; ערכות מנשא לקאנו 
ולקיאק לגג של רכב; מנשאי מטען לרכבים; מתלות לאופניים, 
למגלשיים ו- למטען; מיכלי אחסון לגגונים לרכבים יבשתיים; 

גגונים; הנכללים כולם בסוג 12.                                           
                                                                                    

          

כ"ט תמוז תשע"א - 48231/07/2011



Shin-Etsu Silicone

Trade Mark No. 231870 מספר סימן

Application Date 02/08/2010 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: Shin-Etsu Chemical Co., Ltd. 

Address: 6-1, Ohtemachi 2-chome, Chiyoda-ku, Tokyo, 
Japan

Identification No.: 801482

(Japanese Corporation)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Dr. Yitzhak Hess & Partners

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

שם: ד"ר יצחק הס ושותפיו

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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 17 סוג: 17

Silicone rubbers, Silicone rubber sheets, silicone 
rubber compounds, Heat-shrinkable silicone rubber 
tubing, Liquid silicone molding rubber compounds, 
Heat cured silicone rubbers and rubber compounds, 
One component RTV (room temperature vulcanizing) 
silicone rubbers and rubber compounds, Two 
component RTV (room temperature vulcanizing) 
silicone rubbers and rubber compounds, One 
component LTV (low temperature vulcanizing) 
silicone rubbers and rubber compounds, Two 
component LTV (low temperature vulcanizing) 
silicone rubbers and rubber compounds, 
Fluorosilicone rubber compounds, Liquid type 
Silicone rubber for injection molding, Thermal 
conductive silicon rubber sheets, Electric conductive 
silicone rubbers, Other silicone rubbers, Silicone 
sealant for building or construction, Silicone sealing 
materials for building or construction, silicone packing 
materials for building or construction; All goods 
included in Class 17.

גומיות סיליקון, יריעות גומי סיליקון, צינורות מכווצות חום גומי 
סיליקון, תבניות תרכובות גומי מסיליקון נוזלי,  גומיות סיליקון 

 RTV משמרות חום ותרכובות גומי, מרכיב אחד של
(טמפרטורת חדש מגפרת) גומיות סיליקון ותרכובות גומי, שני 

מרכיבי RTV (טמפרטורת חדש מגפרת) דומיות סיליקון 
ותרכובות גומי, מרכיב אחד (1) של LTV (גיפור בטמפרטורה 
 LTV נמוכה) גומיות סיליקון ותרכובות גומי, שני (2) מרכיבי
גיפור בטמפרטורה נמוכה) גומיות סיליקון ותרכובות גומי, 
תרכובות גומי פלורוסיליקון, גומי סיליקון מסוג נוזלי עבור 

הזרקת תבנית, יריעות מוליכות תרמית מגומי סיליקון, גומיות 
סיליקון מוליכות חשמלית, גומיות סיליקון אחרות, סיליקון אוטם 
עבור בנייה או הרכבה, חומרי איטום מסיליקון עבור בנייה או 

הרכבה, חומרי אריזה מסיליקון לבנייה או הרכבה; כל הסחורות 
נכללות בסוג 17.                                                             
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    

          

כ"ט תמוז תשע"א - 48331/07/2011



THIRTAVA 

Trade Mark No. 231883 מספר סימן

Application Date 27/07/2010 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: Millennium Pharmaceuticals, Inc.

Address: 40 Landsdowne St., Cambridge, 
Massachusetts, U.S.A.

Identification No.: 51446

(Delaware Corporation)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

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

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

שם: הרצוג, פוקס, נאמן ושות', עו"ד

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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 5 סוג: 5

Pharmaceutical preparations for human use, namely, 
pharmaceutical preparations for the treatment of 
cancer, included in class 5.

תכשירים רפואיים המיועדים לשימוש בבני אדם, דהיינו, 
תכשירים רפואיים לטיפול בסרטן; 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)

New Zealand, 10/02/2010, No. 819458 ניו זילנד, 10/02/2010, מספר 819458

Class: 5 סוג: 5

כ"ט תמוז תשע"א - 48431/07/2011



ADCETRIS 

Trade Mark No. 231884 מספר סימן

Application Date 27/07/2010 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: Millennium Pharmaceuticals, Inc.

Address: 40 Landsdowne St., Cambridge, 
Massachusetts, U.S.A.

Identification No.: 51446

(Delaware Corporation)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

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

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

שם: הרצוג, פוקס, נאמן ושות', עו"ד

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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 5 סוג: 5

Pharmaceutical preparations for human use, namely, 
pharmaceutical  preparations for the treatment of 
cancer, included in class 5.

תכשירים רפואיים המיועדים לשימוש בבני אדם, דהיינו, 
תכשירים רפואיים לטיפול בסרטן; 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)

New Zealand, 10/02/2010, No. 819457 ניו זילנד, 10/02/2010, מספר 819457

Class: 5 סוג: 5

כ"ט תמוז תשע"א - 48531/07/2011



RegeneCure 

Trade Mark No. 231914 מספר סימן

Application Date 29/07/2010 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: REGENECURE LTD שם: ריג'נקיור בע"מ

Address: 6/2 Bialik St, Jerusalem, 96221, Israel כתובת : רח' ביאליק 6/2, ירושלים, 96221, ישראל

Identification No.: 514450741מספר זיהוי: 514450741

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Wolff, Bregman and Goller

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

שם: וולף, ברגמן וגולר

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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 10 סוג: 10

Surgical, medical, dental and veterinary apparatus 
and instruments, artificial limbs, eyes and teeth; 
orthopedic articles, namely braces, joint implants, 
shoe inserts, wrist, neck, back, ankle, knee and 
elbow supporters, protectors and splints; prosthesis; 
surgical implants; medical implants, namely bone, 
synthetic and cartilage implants; spinal implants; 
suture materials; mrdical bone substitites; medical 
apparatus for rehabilitation and restoration of the 
bone; parts and accssories for the aforementioned 
goods; all included in class 10

התקנים ומכשירים המשמשים לניתוח, לרפואה, לריפוי שיניים 
ולריפוי וטרינרי; איברים, עיניים ושיניים, כולם מלאכותיים; 

פריטים אורתופדיים; דהיינו משענים, שתלי מפרק, תותבי נעל, 
התקני תמיכה, הגנה וחיזוק לפרק היד, צוואר, גב, קרסול, ברך 
ומפרק; פרוטזות, שתלים המשמשים בניתוח; שתלים רפואיים, 
דהיינו שתלי עצם, שתלים סינטטיים ושתלי סחוס; שתלים 

לעמוד השדרה; חומרי תפירה; תחליפי עצם רפואיים; התקנים 
רפואיים לשיקום ושחזור עצם; חלקים ואביזרים עבור הטובין 

הנזכרים לעיל; הנכללים כולם בסוג 10.                                 
                                                                                    

                                

כ"ט תמוז תשע"א - 48631/07/2011



DREAMONS

דרימונז
Trade Mark No. 231923 מספר סימן

Application Date 03/08/2010 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: Herbawi Industrial & Trading Co. שם: חברת חרבאוי לתעשיה ומסחר בע"מ

Address: P.O.Box 66813, Jerusalem, 95908, Israel כתובת : ת.ד. 66813, ירושלים, 95908, ישראל

Identification No.: 562407544מספר זיהוי: 562407544

.Herbawi Industrial & Trading Co

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: 20 סוג: 20

mattresses; included in class 20. מזרונים; נכללים בסוג 20.                   

כ"ט תמוז תשע"א - 48731/07/2011



TNS

Trade Mark No. 231943 מספר סימן

Application Date 03/08/2010 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: SkinMedica, Inc

Address: 5909 Sea Lion Place, Carlsbad, CA, U.S.A.

Identification No.: 801486

(Delaware Corporation)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Dr. Shlomo Cohen & Co.

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

שם: ד"ר שלמה כהן ושות'

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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 3 סוג: 3

Non-medicated skin care preparations, cosmetic 
creams, lotions, cleansers, toners, serums and 
sprays; creams and lotions for skin tone; texture and 
firming creams and lotions; skin anti-aging creams 
and lotions; skin rejuvenating and enhancing creams 
and lotions; creams and lotions for skin tissue around 
the eyes; sun care creams and lotions; all included in 
class 3.

תכשירים לא רפואיים לטיפוח העור, קרמים קוסמטיים, 
תחליבים, ניקויים, טוניק, סרום וספריי; קרמים ותחליבים 

להענקת גוון לעור; קרמים ותחליבים למרקם ומיצוק; קרמים 
ותחליבים אנטי - אג'ינג; קרמים ותחליבים לרענון ושיפור העור; 
קרמים ותחליבים לרקמת עור באזור העיניים; קרמים ותחליבים 
מקדמי הגנה; הנכללים כולם בסוג 3.                                   
                                                                                    

                    

כ"ט תמוז תשע"א - 48831/07/2011



SKINMEDICA 

Trade Mark No. 231948 מספר סימן

Application Date 03/08/2010 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: SkinMedica, Inc

Address: 5909 Sea Lion Place, Carlsbad, CA, U.S.A.

Identification No.: 801486

(Delaware Corporation)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Dr. Shlomo Cohen & Co.

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

שם: ד"ר שלמה כהן ושות'

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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 3 סוג: 3

Non-medicated skin care preparations, cosmetic 
creams, lotions, cleansers, toners, serums and 
sprays; skin tone, texture and firming creams and 
lotions; skin anti-aging creams and lotions; skin 
rejuvenating and enhancing creams and lotions; 
creams and lotions for skin tissue around the eyes; 
sun care creams and lotions; all included in class 3.

תכשירים לא רפואיים לטיפוח העור, קרמים קוסמטיים, 
תחליבים, ניקויים, טוניק, סרום וספריי; קרמים ותחליבים 

למרקם, מיצוק ולהענקת גוון לעור; קרמים ותחליבים אנטי - 
אג'ינג; קרמים ותחליבים לרענון ושיפור העור; קרמים ותחליבים 
לרקמת עור באזור העיניים; קרמים ותחליבים מקדמי הגנה; 

הנכללים כולם בסוג 3.                                                       
                                                                    

כ"ט תמוז תשע"א - 48931/07/2011



Trade Mark No. 231950 מספר סימן

Application Date 29/07/2010 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: P.M.I. Trading and Enterprise Ltd. שם: פי.אם.איי. סחר וייזום בע"מ

Address: רמת החייל, תל אביב, ישראל B כתובת : רח' הברזל 34, כניסה

Identification No.: 512133174מספר זיהוי: 512133174

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Goldblatt Gindes Yariv, Advs.

Address: 7 Menachem Begin St., Ramat Gan, 52681, 
Israel

שם: גולדבלט גינדס יריב, עו"ד

כתובת : רח' מנחם בגין 7, רמת גן, 52681, ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 28 סוג: 28

Games and toys; included in class 28.   .28 משחקים וצעצועים; הנכללים כולם בסוג

כ"ט תמוז תשע"א - 49031/07/2011



INSFOCUS

Trade Mark No. 231956 מספר סימן

Application Date 04/08/2010 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: Insfocus systems Ltd. שם: אינספוקוס סיסטמס בע"מ

Address: 58, Amal Street, Petach-Tikva, 49513, Israel כתובת : עמל 58, פתח תקוה, 49513, ישראל

Identification No.: 513391193מספר זיהוי: 513391193

חברה פרטית

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Ron Klagsbald, Law Office

Address: 14 Shenkar St., P.O.B. 12417, Herzelia, 46733, 
Israel

שם: רון קלגסבלד, משרד עורכי-דין

כתובת : שנקר 14, ת.ד. 12417, הרצליה, 46733, ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 9 סוג: 9

Software; included in class 9. תוכנה; הנכללת בסוג 9.                   

כ"ט תמוז תשע"א - 49131/07/2011



Trade Mark No. 232046 מספר סימן

Application Date 03/08/2010 תאריך הגשה

 Owners

Name: Al-Fakher for Tobacco Trading and Agencies 
Co. Ltd

Address: Nauor, Um elbasateen St, P.O.B. 911145, 
Amman, 11191, Jordan

Identification No.: 70204

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: 34 סוג: 34

Tobacco; and flavored tobacco, smokers' articles; 
matches included in class 34.

טבק; וטבק מבושם, פריטים למעשנים; גפרורים; הנכללים כולם 
בסוג 34.                                 

כ"ט תמוז תשע"א - 49231/07/2011



CRANBERRY

Trade Mark No. 232049 מספר סימן

Application Date 10/08/2010 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: CRANBERRY (M) SDN. BHD.

Address: Lot 85 Jalan Portland, Tasek Industrial Estate, 
Ipoh, Perak, 31400, Malaysia

Identification No.: 801499

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: 10 סוג: 10

Dentists’ armchairs,Dental burs, dental electric 
apparatus; gloves for medical purposes, masks for 
use by medical personnel, surgical sponges, clothing 
especially for operating rooms, gloves for massage, 
supportive bandages; all included in class 10.

כורסות של רופאי שיניים, מקדחים דנטאליים, מכשירים 
דנטאליים חשמליים; כפפות לצרכים רפואיים, מסכות לשימוש 
על ידי סגל רפואי, ספוגים כירורגיים, ביגוד במיוחד לחדרי 

ניתוח, כפפות לעיסוי, תחבושות תמיכה; הנכללים כולם בסוג 
                                                                         .10

כ"ט תמוז תשע"א - 49331/07/2011



 FUSION

Trade Mark No. 232061 מספר סימן

Application Date 10/08/2010 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: 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: 3 סוג: 3

Washing, bleaching preparations and other 
substances for laundry use; cleaning, polishing, 
scouring and abrasive preparations; all included in 
class 3.

תכשירי שטיפה, הלבנה ותכשירים אחרים לשימוש בכביסה; 
תכשירים למירוק ושיפשוף; 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)

European Community Trade Mark, 10/02/2010, No. 
8871791

איחוד האירופי לסימני מסחר, 10/02/2010, מספר 8871791

Class: 3 סוג: 3

כ"ט תמוז תשע"א - 49431/07/2011



צמל 
Trade Mark No. 232068 מספר סימן

Application Date 04/08/2010 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: TZAMAL MEDICAL LTD שם: צמל מדיקל בע"מ 

Address: 20 hamagshimim st', petach tikva, Israel כתובת : רח' המגשימים 20, פתח תקוה, ישראל

Identification No.: 512848532מספר זיהוי: 512848532

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Eliaz -Dorfberger, Adv.

Address: 2 Ben Gurion Rd., B.S.R. Tower 1 (15th floor), 
Ramat Gan, 52573, Israel

שם: אליעז - דורפברגר, עו"ד

כתובת : דרך בן גוריון 2, מגדל ב.ס.ר. (קומה 15), רמת גן, 
52573, ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 35 סוג: 35

Import, marketing and sales of medicines, nutrition 
supplements, medical nutrition and medical 
equipment include surgical, medical, dental and 
veterinary instruments and apparatus and parts of 
and fittings to all these goods included in class 35.

יבוא, שיווק ומכירת תרופות, תוספי מזון, מזון רפואי וציוד רפואי 
לרבות התקנים ומכשירים המשמשים לניתוח, לרפואה, לריפוי 
שיניים ולריפוי וטרינרי; וחלקים ומתאמים; הנכללים כולם בסוג 
                                                                               .35

                                                              

כ"ט תמוז תשע"א - 49531/07/2011



Trade Mark No. 232077 מספר סימן

Application Date 04/08/2010 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: TZAMAL MEDICAL LTD שם: צמל מדיקל בע"מ 

Address: רח' המגשימים 20, פתח תקוה, ישראל כתובת : רח' המגשימים 20, פתח תקוה, ישראל

Identification No.: 512848532מספר זיהוי: 512848532

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Eliaz -Dorfberger, Adv.

Address: 2 Ben Gurion Rd., B.S.R. Tower 1 (15th floor), 
Ramat Gan, 52573, Israel

שם: אליעז - דורפברגר, עו"ד

כתובת : דרך בן גוריון 2, מגדל ב.ס.ר. (קומה 15), רמת גן, 
52573, ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 35 סוג: 35

Import, marketing and sales of medicines, nutrition 
supplements, medical nutrition and medical 
equipment include surgical, medical, dental and 
veterinary instruments and apparatus and parts of 
and fittings to all these goods included in class 35.

יבוא, שיווק ומכירת תרופות, תוספי מזון, מזון רפואי וציוד רפואי 
לרבות התקנים ומכשירים המשמשים לניתוח, לרפואה, לריפוי 
שיניים ולריפוי וטרינרי; וחלקים ומתאמים; הנכללים כולם בסוג 
                                                                               .35

                                                              

כ"ט תמוז תשע"א - 49631/07/2011



DR. shawarma

ד"ר שווארמה 
Trade Mark No. 232099 מספר סימן

Application Date 03/08/2010 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: Eyal arlihe  שם: אייל ארליך

Address: כתובת : גבעתיים, ישראל

Identification No.: 55259733מספר זיהוי: 55259733

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Adv. Ronen mozeson 

Address: 53 hashalom road, givataim, Israel

שם: עו"ד רונן מוזסון 

כתובת : דרך השלום 53, גבעתיים, ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 43 סוג: 43

Providing food and drinks; included in class 43. שירותים להספקת מזון ומשקה; הנכללים כולם בסוג 43.

כ"ט תמוז תשע"א - 49731/07/2011



Kababaguet 

קבבגט 
Trade Mark No. 232101 מספר סימן

Application Date 03/08/2010 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: Pini Oz  שם: פני עוז

Address: Givatayim, Israel כתובת : גבעתיים, ישראל

Identification No.: 55554265מספר זיהוי: 55554265

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Adv. Ronen mozeson 

Address: 53 hashalom road, givataim, Israel

שם: עו"ד רונן מוזסון 

כתובת : דרך השלום 53, גבעתיים, ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 43 סוג: 43

Providing food and drinks; included in class 43. שירותים להספקת מזון ומשקה; הנכללים כולם בסוג 43.

כ"ט תמוז תשע"א - 49831/07/2011



Trade Mark No. 232105 מספר סימן

Application Date 08/08/2010 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: VITA PRI HAGALIL (THE NEW) LTD שם: ויטה פרי הגליל (החדשה) בע"מ

Address: כתובת : רח' הנפח 2, חולון, ישראל

Identification No.: 514262211מספר זיהוי: 514262211

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Yair Berda, Adv.

Address: HaMercava 31, Holon, 58851, Israel

שם: יאיר ברדה, עו"ד

כתובת : המרכבה 31, חולון, 58851, ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 29 סוג: 29

Preserved, dried and cooked fruits and vegetables; 
jellies, jams, compotes; all included in class 29.   

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

כ"ט תמוז תשע"א - 49931/07/2011



Trade Mark No. 232106 מספר סימן

Application Date 08/08/2010 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: VITA PRI HAGALIL (THE NEW) LTD שם: ויטה פרי הגליל (החדשה) בע"מ

Address: רח' הנפח 2, חולון, ישראל כתובת : רח' הנפח 2, חולון, ישראל

Identification No.: 514262211מספר זיהוי: 514262211

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Yair Berda, Adv.

Address: HaMercava 31, Holon, 58851, Israel

שם: יאיר ברדה, עו"ד

כתובת : המרכבה 31, חולון, 58851, 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;  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; הנכללים כולם בסוג 30.                     
                                                                                    

          

כ"ט תמוז תשע"א - 50031/07/2011



Trade Mark No. 232107 מספר סימן

Application Date 08/08/2010 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: VITA PRI HAGALIL (THE NEW) LTD שם: ויטה פרי הגליל (החדשה) בע"מ

Address: רח' הנפח 2, חולון, ישראל כתובת : רח' הנפח 2, חולון, ישראל

Identification No.: 514262211מספר זיהוי: 514262211

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Yair Berda, Adv.

Address: HaMercava 31, Holon, 58851, Israel

שם: יאיר ברדה, עו"ד

כתובת : המרכבה 31, חולון, 58851, ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 31 סוג: 31

Fresh fruits and vegetables; all included 31. פירות וירקות טריים; הנכללים כולם בסוג 31.         

כ"ט תמוז תשע"א - 50131/07/2011



Trade Mark No. 232108 מספר סימן

Application Date 08/08/2010 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: VITA PRI HAGALIL (THE NEW) LTD שם: ויטה פרי הגליל (החדשה) בע"מ

Address: רח' הנפח 2, חולון, ישראל כתובת : רח' הנפח 2, חולון, ישראל

Identification No.: 514262211מספר זיהוי: 514262211

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Yair Berda, Adv.

Address: HaMercava 31, Holon, 58851, Israel

שם: יאיר ברדה, עו"ד

כתובת : המרכבה 31, חולון, 58851, ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 32 סוג: 32

Beers; mineral and aerated waters and other non-
alcohololic drinks; fruitdrinks 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"ט תמוז תשע"א - 50231/07/2011



Trade Mark No. 232109 מספר סימן

Application Date 08/08/2010 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: VITA PRI HAGALIL (THE NEW) LTD שם: ויטה פרי הגליל (החדשה) בע"מ

Address: רח' הנפח 2, חולון, ישראל כתובת : רח' הנפח 2, חולון, ישראל

Identification No.: 514262211מספר זיהוי: 514262211

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Yair Berda, Adv.

Address: HaMercava 31, Holon, 58851, Israel

שם: יאיר ברדה, עו"ד

כתובת : המרכבה 31, חולון, 58851, 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"ט תמוז תשע"א - 50331/07/2011



Trade Mark No. 232110 מספר סימן

Application Date 08/08/2010 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: Kapulsky (manufacturing and marketing) LTD  שם: קפולסקי (ייצור ושיווק) בע"מ

Address: כתובת : נתניה, ישראל

Identification No.: 514265479מספר זיהוי: 514265479

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Yair Berda, Adv.

Address: HaMercava 31, Holon, 58851, Israel

שם: יאיר ברדה, עו"ד

כתובת : המרכבה 31, חולון, 58851, ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 30 סוג: 30

Bread, pastry and confectionery, ices; all included in 
class 30.

לחם, דברי מאפה וממתקים, גלידות; הנכללים כולם בסוג 30.   
                    

כ"ט תמוז תשע"א - 50431/07/2011



Trade Mark No. 232111 מספר סימן

Application Date 08/08/2010 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: Kapulsky (manufacturing and marketing) LTD  שם: קפולסקי (ייצור ושיווק) בע"מ

Address: נתניה, ישראל כתובת : נתניה, ישראל

Identification No.: 514265479מספר זיהוי: 514265479

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Yair Berda, Adv.

Address: HaMercava 31, Holon, 58851, Israel

שם: יאיר ברדה, עו"ד

כתובת : המרכבה 31, חולון, 58851, ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 29 סוג: 29

Jellies, jams, compotes, milk products; all included in 
class 29.

ריבות, מרקחות, לפתנים, מוצרי חלב; הנכללים כולם בסוג 29.  
                   

כ"ט תמוז תשע"א - 50531/07/2011



XGEVA 

Trade Mark No. 232115 מספר סימן

Application Date 12/08/2010 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: 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 
prevention and treatment of oncological and 
metabolic diseases and disorders, and complications 
associated therewith; all included in class 5.

תכשירים רוקחיים לשימוש במניעה וטיפול במחלות והפרעות 
אונקולוגיות ומטבוליות, וסיבוכים המשויכים אליהם; הנכללים 
כולם בסוג 5.                                                                   

                                                                

כ"ט תמוז תשע"א - 50631/07/2011



TECERIS 

Trade Mark No. 232118 מספר סימן

Application Date 12/08/2010 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: Eisai R&D Management Co., Ltd.

Address: 6-10, Koishikawa 4-chome, Bunkyo-ku, Tokyo, 
Japan

Identification No.: 63995

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 
Sepsis; all included in class 5.

תכשירים רוקחיים לטיפול באלחי דם; הנכללים כולם בסוג 5.     
                                                    

כ"ט תמוז תשע"א - 50731/07/2011



TOZEPTOR

Trade Mark No. 232119 מספר סימן

Application Date 12/08/2010 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: Eisai R&D Management Co., Ltd.

Address: 6-10, Koishikawa 4-chome, Bunkyo-ku, Tokyo, 
Japan

Identification No.: 63995

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 
Sepsis; all included in class 5.

תכשירים רוקחיים לטיפול באלחי דם; הנכללים כולם בסוג 5.     
                                                    

כ"ט תמוז תשע"א - 50831/07/2011



Trade Mark No. 232202 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.

 Owners

Name: Id Software, LLC.

Address: Mesquite, Texas, U.S.A.

Identification No.: 68915

(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: 9 סוג: 9

Computer, video and mobile phone game software; 
all included in class 9.

מחשב, תוכנת וידאו ומשחק טלפון נייד; הנכללים כולם בסוג 9.  
                               

כ"ט תמוז תשע"א - 50931/07/2011



Trade Mark No. 232206 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.

 Owners

Name: Id Software, LLC.

Address: Mesquite, Texas, U.S.A.

Identification No.: 68915

(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

Strategy guides and other computer and video game 
related publications; all included in class 16.

מדריכי אסטרטגיה והוצאות לאור אחרות הקשורות למחשב 
ווידאו; הנכללים כולם בסוג 16.                                       

כ"ט תמוז תשע"א - 51031/07/2011



Trade Mark No. 232208 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.

 Owners

Name: Id Software, LLC.

Address: Mesquite, Texas, U.S.A.

Identification No.: 68915

(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: 41 סוג: 41

Online computer and video games; all included in 
class 41.

משחקי מחשב ווידאו מקוונים; הנכללים כולם בסוג 41.           
          

כ"ט תמוז תשע"א - 51131/07/2011



Trade Mark No. 232327 מספר סימן

Application Date 12/08/2010 תאריך הגשה

 Owners

Name: I&S Co., Ltd.

Address: 136-1, Hojuk-Ri Oksan-Myeon, Cheongwon-
Gun, Chungbuk, 363-912, Republic of Korea

Identification No.: 71150

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: 27 סוג: 27

Bath mats; Tatami mats; Mattings; Straw mats; Rush 
mats; Reed mats; Wallpaper; Rugs; Linoleum; Floor 
coverings; Mats; Fur rugs; Non-slip bath mats and 
non-slip shower mats; Carpet underlay; Vinyl floor 
coverings; Non-textile wall hangings; Non-textile wall 
hangings for ornaments; Carpets; Automobile 
carpets; Carpet tiles; Door mats; Non-textile hanging 
scrolls; Artificial turf; Mats of woven rope for creating 
ski slope surfaces; Gymnasium exercise mats; 
Wrestling mats; Gymnasium mats; all included in 
class 27.

שטיחונים לאמבט; מזרוני טאטמי; כיסויי רצפה; מזרוני קש; 
מחצלות מקני סוף; טפטים; שטיחים; לינוליאום; כיסויי רצפה; 

שטיחונים; שטיחי פרווה; שטיחוני אמבטיה נגד החלקה 
ושטיחוני מקלחת נגד החלקה; תחתית לשטיח; כיסויי רצפה 
מויניל; מוצרים לתלייה על הקיר שאינם מטקסטיל; מוצרים 

לקישוט לתלייה על הקיר שאינם מטקסטיל; שטיחים; שטיחים 
לרכב; שטיחונים; שטיחים לדלת; מגילות לתלייה שאינן 
מטקסטיל; דשא מלאכותי; שטיחונים מחבל ארוג להכנת 
משטחים למדרוני סקי; שטיחונים להתעמלות; שטיחונים 

להיאבקות; שטיחונים להתעמלות; הנכללים בסוג 27.             
              

כ"ט תמוז תשע"א - 51231/07/2011



Trade Mark No. 232335 מספר סימן

Application Date 25/08/2010 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: Abercrombie & Fitch Europe SA

Address: Via Moree, 6850 Mendrisio, Switzerland

Identification No.: 800912

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

Retail store services connected with clothing, 
footwear, headgear, soaps, perfumes, essential oils, 
cosmetics, hair lotions, jewellery and bags; online 
retail store services connected with clothing, 
footwear, headgear, soaps, perfumes, essential oils, 
cosmetics, hair lotions, jewellery and bags; all 
included in class 35.

שירותי חנות קמעונאית הקשורים לביגוד, הנעלה, כיסויי ראש, 
סבונים, בשמים, שמנים אתריים, קוסמטיקה, תרחיצים לשיער, 
תכשיטים ותיקים; שירותי חנות קמעונאית מקוונים הקשורים 
לביגוד, הנעלה, כיסויי ראש, סבונים, בשמים, שמנים אתריים, 
קוסמטיקה, תרחיצים לשיער, תכשיטים ותיקים; הנכללים כולם 
בסוג 35.                                                                         

          

כ"ט תמוז תשע"א - 51331/07/2011



Trade Mark No. 232337 מספר סימן

Application Date 25/08/2010 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: BOIRON FRERES

Address: 1 RUE BRILLAT SAVARIN, 26300 
CHATEAUNEUF SUR ISERE, France

Identification No.: 801536

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

Fruit preserves, jellies, jams, frozen and deep-frozen 
fruits, fruit peel, fruit puree, fruit sauces, fruit-based 
mousses and creams; all included in class 29.

שימורי פירות, ג'לי, ריבות, פירות קפואים ובהקפאה עמוקה, 
קליפות פירות, מחית פירות, רטבי פירות, מוסים וקרמים על 

בסיס פירות; הנכללים כולם בסוג 29.                                   

כ"ט תמוז תשע"א - 51431/07/2011



Trade Mark No. 232340 מספר סימן

Application Date 15/08/2010 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: F.M. FAIR MARKETING LTD. שם: פ.מ. פייר מרקטינג בע"מ

Address: 22 Ben gurion St, Shaar Hair, Building 2, 
Hertzliya, Israel

כתובת : בן גוריון 22, שער העיר (בנין 2), ת.ד. 5749, הרצליה, 
46100, ישראל

Identification No.: 511304131מספר זיהוי: 511304131

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 9 סוג: 9

Eye glasses, sun glasses; included in class 9. משקפי ראיה, משקפי שמש; הנכללים בסוג 9.                 

כ"ט תמוז תשע"א - 51531/07/2011



Trade Mark No. 232349 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.

Registration of this mark shall give no right to the 
exclusive use of the slogan We Aspire to Cure 
Cancer   separately, but in the combination of the 
mark.

We   רישום סימן זה לא יתן זכות לשימוש ייחודי בסיסמא
Aspire to Cure Cancer בנפרד, אלא בהרכב הסימן.

 Owners

Name: Millennium Pharmaceuticals, Inc.

Address: 40 Landsdowne St., Cambridge, 
Massachusetts, U.S.A.

Identification No.: 51446

(Delaware Corporation)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

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

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

שם: הרצוג, פוקס, נאמן ושות', עו"ד

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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 42 סוג: 42

Pharmaceutical research and development; medical 
and scientific research, all in the field of cancer 
namely, conducting clinical trials; providing medical 
and scientific research information in the field of 
pharmaceuticals and clinical trials; pharmaceutical 
drug development services, all included in class 42.

מחקר ופיתוח פרמצבטים; מחקר רפואי ומדעי, הכל בתחום 
הסרטן דהיינו, ביצוע ניסויים קליניים; הספקת מידע רפואי 

ומידע ממחקר מדעי בתחום הפרמצבטיקה והניסויים הקליניים; 
שירותי פיתוח תרופות פרמצבטיות; הנכללים כולם בסוג 42.     
                                                                                    
                                                                                    

                              

כ"ט תמוז תשע"א - 51631/07/2011



GEEMARC 

Trade Mark No. 232376 מספר סימן

Application Date 15/08/2010 תאריך הגשה

 Owners

Name: GEEMARC TELECOM INTERNATIONAL LTD 

Address: 19F MASS MUTUAL TOWER, 38 
GLOUCESTER ROAD, WANCHAI, Hong Kong

Identification No.: 71151

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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 9 סוג: 9

Telephones, and related equipment for partial deaf 
and blind people; all included in class 9.

טלפונים, וציוד עזר נלווה עבור כבדי שמיעה וכבדי ראיה; הכל 
נכלל בסוג 9.                                                 

כ"ט תמוז תשע"א - 51731/07/2011



AMPLIDECT 

Trade Mark No. 232377 מספר סימן

Application Date 15/08/2010 תאריך הגשה

 Owners

Name: GEEMARC TELECOM INTERNATIONAL LTD 

Address: 19F MASS MUTUAL TOWER, 38 
GLOUCESTER ROAD, WANCHAI, Hong Kong

Identification No.: 71151

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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 9 סוג: 9

Telephones, and related equipment for partial deaf 
and blind people; all included in class 9.

טלפונים, וציוד עזר נלווה עבור כבדי שמיעה וכבדי ראיה; הכל 
נכלל בסוג 9.                                                 

כ"ט תמוז תשע"א - 51831/07/2011



CLEARSOUND 

Trade Mark No. 232378 מספר סימן

Application Date 15/08/2010 תאריך הגשה

 Owners

Name: GEEMARC TELECOM INTERNATIONAL LTD 

Address: 19F MASS MUTUAL TOWER, 38 
GLOUCESTER ROAD, WANCHAI, Hong Kong

Identification No.: 71151

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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 9 סוג: 9

Telephones, and related equipment for partial deaf 
and blind people; all included in class 9.

טלפונים, וציוד עזר נלווה עבור כבדי שמיעה וכבדי ראיה; הכל 
נכלל בסוג 9.                                                 

כ"ט תמוז תשע"א - 51931/07/2011



Trade Mark No. 232387 מספר סימן

Application Date 19/08/2010 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: JEANS CLUB LTD שם: גינס קלאב בע"מ

Address: Rothschild 20 st, Bat-Yam, Israel כתובת : רח' רוטשילד 20, בת ים, ישראל

Identification No.: 511454811מספר זיהוי: 511454811

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Yona Vider, Adv.

Address: Kdoshei Kahir 6, Bat Yam, 59384, Israel

שם: יונה וידר, עו"ד

כתובת : רח' קדושי קהיר 6, בת ים, 59384, 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. 232388 מספר סימן

Application Date 19/08/2010 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: BOUTKE INVESTMENTS LTD. שם: בוטקה השקעות בע"מ

Address: 14 Alexander Pen. St., Tel Aviv, 69641, Israel כתובת : רח' פן אלכסנדר 14, תל אביב-יפו, 69641, ישראל

Identification No.: 514225994מספר זיהוי: 514225994

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 and headgear; all included in class 
25.

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

גוסיפ 
Trade Mark No. 232389 מספר סימן

Application Date 19/08/2010 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: BOUTKE INVESTMENTS LTD. שם: בוטקה השקעות בע"מ

Address: 14 Alexander Pen. St., Tel Aviv, 69641, Israel כתובת : רח' פן אלכסנדר 14, תל אביב-יפו, 69641, ישראל

Identification No.: 514225994מספר זיהוי: 514225994

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 and headgear; all included in class 
25.

דברי הלבשה, הנעלה וכיסויי ראש; הנכללים כולם בסוג 25.     
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Trade Mark No. 232399 מספר סימן

Application Date 18/08/2010 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: MAANE - MICHAL, ANAT, GUIDANCE שם: מענ"ה - מיכל, ענת, הדרכה

Address: D/N Alona, P.O.B. 5, Aviel, 37835, Israel כתובת : ד.נ. אלונה, ת.ד. 5, אביאל, 37835, ישראל

Identification No.: 558010054מספר זיהוי: 558010054

עמותה רשומה

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 41 סוג: 41

Personal and group instruction services, study days, 
for speech therapists, and other educational and 
healthcare professions; all included in class 41.

שרותי הדרכה אישית, קבוצתית וימי עיון לקלינאיות תקשורת, 
מקצועות הבריאות וצותים חינוכיים; הנכללים כולם בסוג 41.     
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Trade Mark No. 232414 מספר סימן

Application Date 23/08/2010 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: Dr. David Cohen Veterinarian שם: ד"ר דיוויד כהן וטרינר

Address: Herzliah, Israel כתובת : הרצליה, ישראל

Identification No.: 314433749מספר זיהוי: 314433749

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Iris  Bodenheimer, Adv.

Address: 132 Derech Menachem Begin 1 Azrieli Center, 
Tel Aviv, 67021, Israel

שם: איריס  בודנהיימר, עו"ד

כתובת : דרך מנחם בגין 132 מרכז עזריאלי 1, תל אביב, 
67021, ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 44 סוג: 44

Veterinary services; hygienic and beauty care for 
animals; all included in class 44.

שירותים וטרינריים; טיפולים היגיינים וטיפולי יופי לבעלי חיים; 
הנכללים כולם בסוג 44.     
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BELVITA

Trade Mark No. 232415 מספר סימן

Application Date 31/08/2010 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: Kraft Foods Global Brands LLC

Address: Three Lakes Drive, Northfield, Illinois, U.S.A.

Identification No.: 48208

(Delaware Limited Liability Company)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: 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

Cocoa, chocolat, flour, and preparations made from 
cereals; bread, pastry and confectionery; cookies, 
cookie bars, crackers, chocolate and snack bars, 
including cereal bars, breakfast bars, candy bars, 
treacle; yeast, baking-powder; all included in class 
30.

קקאו, שוקולד, קמח, תרכובות העשויות מדגני בוקר; לחם, 
דברי מאפה ומתיקה; עוגיות, חטיפי עוגיה, רקיקים, חטיפים 

וחטיפי שוקולד, הכוללים חטיפי דגני בוקר, חטיפי ארוחת בוקר, 
חטיפי ממתק, מולסה; שמרים, אבקת אפייה; הנכללים כולם 
בסוג 30.                                                                       
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Eye of the Dead Sea 

Trade Mark No. 232420 מספר סימן

Application Date 22/08/2010 תאריך הגשה

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 3 סוג: 3

Abrasives; amber [perfume]; scale removing 
preparations for household purposes; antistatic 
preparations for household purposes; breath 
freshening sprays; canned pressurized air for 
cleaning and dusting purposes; shaving stones, 
antiseptic; polishing stones; abrasive paper; emery 
paper; polishing paper; petroleum jelly for cosmetic 
purposes; cotton wool for cosmetic purposes; cotton 
sticks for cosmetic purposes; aromatics [essential 
oils]; cake flavourings [essential oils]; flavourings for 
beverages [essential oils]; sachets for perfuming 
linen; scented water; javelle water; lavender water; 
toilet water; laundry wax; floor wax; non-slipping wax 
for floors; moustache wax; tailors' wax; polish for 
furniture and flooring; shoe wax; heliotropine; dental 
bleaching gels; geraniol; make-up; deodorants for 
personal use; scented wood; perfumes; non-slipping 
liquids for floors; windscreen cleaning liquids; 
greases for cosmetic purposes; volcanic ash for 
cleaning; perfumery; decorative transfers for 
cosmetic purposes; ionone [perfumery]; smoothing 
stones; eyebrow pencils; cosmetic pencils; silicon 
carbide [abrasive]; carbides of metal [abrasives]; 
alum stones [antiseptic]; tripoli stone for polishing; 
adhesives for affixing false eyelashes; adhesives for 
affixing false hair; quillaia bark for washing; 
corundum [abrasive]; laundry blueing; beard dyes; 
colorants for toilet purposes; cosmetic dyes; laundry 
starch; cosmetic creams; skin whitening creams; 
creams for leather; jewellers' rouge; incense; hair 
spray; nail polish; after-shave lotions; hair lotions; 
lotions for cosmetic purposes; beauty masks; oils for 
perfumes and scents; oils for cosmetic purposes; oils 
for toilet purposes; essential oils; essential oils of 
cedarwood; essential oils of lemon; oils for cleaning 
purposes; bergamot oil; gaultheria oil; jasmine oil; 
lavender oil; almond oil; rose oil; oil of turpentine for 
degreasing; adhesives for cosmetic purposes; 
whiting; cleaning chalk; almond milk for cosmetic 
purposes; cleansing milk for toilet purposes; musk 
[perfumery]; soap; disinfectant soap; deodorant soap; 
shaving soap; soap for brightening textile; cakes of 
toilet soap; medicated soap; antiperspirant soap; 
soap for foot perspiration; almond soap; mint for 
perfumery; cosmetic kits; emery; false nails; eau de 
cologne; bases for flower perfumes; joss sticks; 
polishing creams; pastes for razor strops; dentifrices; 
pumice stone; hydrogen peroxide for cosmetic 
purposes; abrasive cloth; glass cloth; lipsticks; 
pomades for cosmetic purposes; shaving 
preparations; cosmetic preparations for baths; 
toiletries; hair waving preparations; laundry soaking 
preparations; sharpening preparations; smoothing 
preparations [starching]; leather bleaching 
preparations; denture polishes; furbishing 

חומרי השחזה; ענבר [בושם]; תכישירים להסרת אבנית לצורכי 
משק בית; תכשירי אנטי-סטטיים לצורכי משק בית; תרסיסים 
לרענון הנשימה; פחית אוויר דחוס למטרות ניגוב אבק וניקוי; 
אבנים לגילוח, חומר מחטא; אבני הברקה; נייר זכוכית; 

נייר-לטש; נייר הברקה, ג'ל פטרולאום למטרות קוסמטיות; 
צמר-גפן למטרות קוסמטיות; מקלות צמר גפן למטרות 

קוסמטיות; מוצרים ארומטיים [שמנים אתריים]; נותני טעם 
עבור עוגה [שמנים אתריים]; נותני טעם עבור בירות [שמנים 
אתריים]; שקיק מבושם לבישום ביגוד או אריגים העשויים 

מפשתן; מים מבושמים; מי ז'אוול; מי לבנדר; מי טואלט; רצועות 
שעווה לבכיסה; שעווה לניקוי רצפה; שעווה נגד החלקה עבור 
רצפה; שעווה לשפם; שעווה חייט; חומר הברקה לרהיטים 
ורצפות; שעווה לנעליים; הליוטרופין; ג'לים לבלבנת שיניים; 
גרניול; איפור; דאודורנט לשימוש אישי; עץ מבושם; בשמים; 
נוזלים נגד החלקה עבור רצפות; נוזלי היקוי לשמשות קדמיות; 
חומרי סיכה למטרות קוסמטיות; אפר וולקני לניקוי; מוצרי 
בישום; מדבקות קישוט למטרות קוסמטיות; איונון [בישום]; 
אבנים להחלקה; עיפרונות גבות;עיפרונות קוסמטיות; סיליקון 
קרביד [חומרי החלקה]; קרביד של מתכת [חומרי החלקה]; 
אבני אלום [חומר מחטא]; אבני טריפולי לליטוש; דבקים 

להדבקת ריסים מלאכותיים; דבקים להוספת שיער מילאכותי; 
קליפת עץ הקואילאג'ה ספונריה עבור רחצה; קורונדום [חומר 
החלקה]; מי תכלת; צבעים לזקן; חומרי צבע לטיפוח עצמי; 
צבעים קוסמטיים; עמילן כביסה; משחות קוסמטיות; משחות 
להלבנת העור; משחות למוצרים העשויי מעור; אודם; קטורת; 
תרסיס לשיער; לכת ציפרניים; תרחיצי אפטר שייב; תרחיצי 

שיער; תרחיצים למטרות קוסמטיות; מסכות יופי; שמנים עבור 
בשמים ונחוחות; שמנים למטרות קוסמטיות; שמנים למטרות 
טואלטיקה; שמנים אתריים; שמנים אתריים מעץ ארז; שמנים 
אתריים מאתרוג, שמנים לניקוי; שמן ברגמוט; שמן גולתריה; 
שמן יסמין; שמן לבנדר; שמן שקד; שמן ורד; שמן האלה 

להסרת שומן; דבקים למטרות קוסמטיות; חומרי הלבנה; קירטון 
לניקוי; חלב שקד עבור מטרות קוסמטיות; חלב ניקוי למטרות 
טואלט; מושק (בישום); סבון; סבון מחטא; סבון מפיג ריח; סבון 
לגילוח; סבון להבהרת טקסטיל; עוגת סבון; סבון תרופתי; סבון 

נגד זעה; סבון לזיעת רגליים; סבון שקדים; נענע לבישום; 
ערכות קוסמטיקה; שמיר לשיוף ומירוק; ציפורניים מלאכותיות; 
מי קולון; אבקות לבישום פרחים; קנה קטורת; משחות הברקה; 
משחות להשחזה סכיני גילוח; משחות שיניים; פומיס; מי-חמצן 
למטרות קוסמטיות; מטלית הברקה; מטלית לזכוכית; ליפסטיק; 
משחות-שער למטרות קוסמטיות; תכשירי גילוח; תכשירים 

קוסמטיים לאמבטיה; תמרוקים; תכשירי לסלסול שיער; תכשירי 
כביסה; תכשירי השחזה; תכישירי החלקה; תכשירי הלבנה של 

מוצרי עור; חומרי הברקה עבור שיניים תותבות; תכשירי 
צחצוח; תרחיצי פה שאינם למטרות רפואיות; תכשירי 

קוסמטיקה למטרות הרזיה; הקפאה לצורך כביסה; מרכך 
כביסה; תכשירי שטיפה; תכשירי לניקוי יבש; תכשירים להסרת 
קוסמטיקה; תכשירים להסרת צבעים; תכשירים להסרת צבע; 
תכשירים להסרת ורניש; מסירי שעווה מהרצפות [תכשירי 

ניקוי]; תכשירים להסרת חלודה; תכשירים לטיפול בציפורניים; 
תכשירי ניקוי; תכשירים לניקוי שיניים תותבות; תכשירים 
לניקוים טפטים; תכשירים לניקוי צינורות שפכים; כימיקלים 

צבעים ברק לשימוש ביתי [כביסה]; אבקת איפור; חומר הדומה 
ליהלומים [שוחק]; תכשירי צחצוח; ריסים מלאכותיים; מגבונים 
עם תרחיצי קוסמטיקה; ספרול; שמן האלה להסרת שומן; 
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preparations; mouth washes, not for medical 
purposes; cosmetic preparations for slimming 
purposes; laundry glaze; fabric softeners for laundry 
use; washing preparations; dry-cleaning 
preparations; make-up removing preparations; 
colour-removing preparations; paint stripping 
preparations; varnish-removing preparations; floor 
wax removers [scouring preparations]; rust removing 
preparations; nail care preparations; cleaning 
preparations; preparations for сleaning dentures; 
wallpaper cleaning preparations; preparations for 
сleaning waste pipes; color-brightening chemicals for 
household purposes [laundry]; make-up powder; 
diamantine [abrasive]; scouring solutions; false 
eyelashes; tissues impregnated with cosmetic 
lotions; safrol; turpentine, for degreasing; potpourris 
[fragrances]; bleaching soda; washing soda, for 
cleaning; bath salts, not for medical purposes; 
bleaching salts; leather preservatives [polishes]; 
fumigation preparations [perfumes]; ammonia 
[volatile alkali] [detergent]; volatile alkali [ammonia] 
[detergent]; astringents for cosmetic purposes; 
eyebrow cosmetics; stain removers; make-up 
preparations; sunscreen preparations; sun-tanning 
preparations [cosmetics]; hair colorants; hair dyes; 
neutralizers for permanent waving; preparations to 
make the leaves of plants shiny; cosmetic 
preparations for eyelashes; depilatory preparations; 
cosmetic preparations for skin care; boot cream; boot 
polish; shoe cream; shoe polish; cosmetics; 
cosmetics for animals; mascara; detergents other 
than for use in manufacturing operations and for 
medical purposes; degreasers other than for use in 
manufacturing processes; bleaching preparations 
[decolorants] for cosmetic purposes; antiperspirants 
[toiletries]; talcum powder, for toilet use; terpenes 
[essential oils]; cloths impregnated with a detergent 
for cleaning; shampoos; shampoos for pets; glass 
paper; sandpaper; soda lye; extracts of flowers 
[perfumes]; ethereal essences; badian essence; mint 
essence [essential oil]; all including minerals 
obtained from the dead sea; all included in class 3.

פוטפורי [ניחוחות]; מי-סודה; סודה לכביסה; מלחי אמבט, 
שאינם למטרות רפואיות; חומרי שימור למוצרי עור [חומרי 
הברקה]; תכשירי חיטוי באדים [בשמים]; אמוניה [אלקלי] 
[דטרגנט]; נדיף אלקלי [אמוניה] [דטרגנט]; חומרים מכווצים 
למטרות קוסמטיות; תכשירים לטיפוח הגבות; מסירי כתמים; 

תכשירי איפור; תכשירי מסנן קרינה; תכשירי שיזוף 
[קוסמטיקה]; חומרי צבע לשיער; צבעים לשיער; מנטרל לסלסול 

קבוע; תכשירים להברקת עלים של הצמחים; תכשירי 
קוסמטיקה לטיפוח הריסים; תכשירי הסרת שיער; תכשירים 

לטיפוח של העור; משחות למגף; משחת מגפיים; קרם לנעליים; 
משחת-נעליים; קוסמטיקה; קוסמטיקה לבעלי חיות; מסקרה; 

דטרגנטים שאינם לשימוש בפעולות יצור ועבור מטרות 
רפואיות; מסירי שומן שאינם לשימוש בפעולות יצור; תכשירי 
הלבנה [חומר מלבין] למטרות קוסמטיות;  תכשיר נגד הזעה 
[תמרוקים]; אבקת טלק, לשימוש טיפוח עצמי; טרפן [שמנים 
אתריים]; מטלית עם דטרגנט לניקוי; שמפו; שמפו לחיות 

מחמד; נייר זכוכית; נייר לטש; סודה קאוסטית; תמציות פרחים 
[בשמים]; תמציות אווריריות; תמצית אניס; תמצית נענע [שמן 
אתרי]; כולם כוללים מינרלים שמקורם בים המלח; הנכללים 

כולם בסוג 3.                                                                   
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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: Obschestvo s ogranichennoy 
otvetstvennostyu "pervoe reshenie" 

Address: Kom. 263, d. 4, Gorokhovskiy per., Moscow, 
105064, Russian Federation

Identification No.: 71157

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
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CockpitNG 

Trade Mark No. 232426 מספר סימן

Application Date 23/08/2010 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

Cockpit and cockpit components and computer 
hardware and software for aircrafts, helicopters, flight 
trainers, simulators and air lifters, comprising large 
area day and night two- and three-dimension high 
resolution displays including map displays and 
embedded video, mission data fusion, integrated 
situation display, and embedded training and collision 
avoidance, avionic components integratable with 
helmet-mounted and head-up displays; multi¬touch 
screens for operating the aircraft, helicopters, fight 
trainers, simulators and air lifters; computing units for 
processing data and real-time cockpit displays; and 
software development kit for customer self-
customization; all included in class 9.

תא טייס ורכיבי תא טייס וחומרות ותוכנות מחשב עבור כלי 
טיס, מסוקים, התקני אימון טיסה, התקני הדמיית טיסה ומטוסי 
תובלה, הכוללים צעים ברזולוציה גבוהה בעלי משטחים גדולים 
לתצוגות יום ולילה בשניים ושלושה מימדים הכוללים צגי מפה 
ווידאו מובנה, שילוב נתוני משימה, צג מצב מסוכם והתקן אימון 
ומניעת התנגשות מובנה, רכיבים תעופתיים הניתנים לשילוב 
עם תצוגות מובנות קסדה ועיליות; מסכים רב מגעיים עבור 

ההפעלה של כלי הטיס, המסוקים, התקני אימון הטיסה, התקני 
הדמיית הטיסה ומטוסי התובלה; יחידות מחשוב עבור עיבוד 
נתונים ותצוגות תא טייס בזמן אמיתי; וערכת פיתוח תוכנה 

עבור התאמה עצמית של המשתמש; הנכללים כולם בסוג 9.     
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Trade Mark No. 232454 מספר סימן

Application Date 01/09/2010 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: ENSTORAGE ISRAEL LTD. שם: אנסטורג' ישראל בע''מ

Address: P.O.B. 199, D.N. Shikmim 79842, Moshav 
Hazav, Israel

כתובת : ת.ד. 199, ד"נ שקמים 79842, חצב, ישראל

Identification No.: 514056662מספר זיהוי: 514056662

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

Energy storage system comprised of regenerative 
fuel cells, storage tanks and power electronics; all 
included in class 11.

מערכת אחסון אנרגיה המורכבת מתאי דלק מתחדשים, מיכלי 
אחסון ואלקטרוניקת כוח; הנכללים כולם בסוג 11.                   

                                    

Class: 39 סוג: 39

Energy storage services for various applications; all 
included in class 39.

שירותי אחסון אנרגיה ליישומים שונים; הנכללים כולם בסוג 39. 
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ENSTORAGE

Trade Mark No. 232455 מספר סימן

Application Date 01/09/2010 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: ENSTORAGE ISRAEL LTD. שם: אנסטורג' ישראל בע''מ

Address: P.O.B. 199, D.N. Shikmim 79842, Moshav 
Hazav, Israel

כתובת : ת.ד. 199, ד"נ שקמים 79842, חצב, ישראל

Identification No.: 514056662מספר זיהוי: 514056662

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

Energy storage system comprised of regenerative 
fuel cells, storage tanks and power electronics; all 
included in class 11.

מערכת אחסון אנרגיה המורכבת מתאי דלק מתחדשים, מיכלי 
אחסון ואלקטרוניקת כוח; הנכללים כולם בסוג 11.                   

                                    

Class: 39 סוג: 39

Energy storage services for various applications; all 
included in class 39.

שירותי אחסון אנרגיה ליישומים שונים; הנכללים כולם בסוג 39. 
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Trade Mark No. 232457 מספר סימן

Application Date 01/09/2010 תאריך הגשה

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 16 סוג: 16

Printed publications, namely, newsletters in the field 
of haemophilia and printed scientific studies and trials 
concerning haemophilia; all included in class 16.

פרסומים מודפסים, דהיינו, עלוני חדשות בתחום ההמופיליה 
ומחקרים מדעיים מודפסים וניסויים בנוגע להמופיליה; הנכללים 
כולם בסוג 16.                                                                 

            

Class: 41 סוג: 41

Education services, namely, providing live and online 
training modules in the field of clinical studies and 
trials concerning haemophilia; arranging of meetings 
and seminars; all included in class 41.

שירותי חינוך, דהיינו, אספקת מודולים להכשרה בשידור חי 
ומקוון בתחום מחקרים קליניים וניסויים בנוגע להמופיליה; ארגון 
מפגשים וסמינרים; הנכללים כולם בסוג 41.                           

                                                                        

Class: 42 סוג: 42

Providing an internet website featuring scientific 
research material, news and information in the field 
of clinical trials and studies within haemophilia; all 
included in class 42.

אספקת אתר אינטרנט המציג חומר מחקר מדעי, חדשות ומידע 
בתחום ניסויים קליניים ומחקריים בתחום ההמופיליה; 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)

Denmark, 28/04/2010, No. VA 201001339 VA 201001339 דנמרק, 28/04/2010, מספר

Class: 16 סוג: 16

Class: 41 סוג: 41

Class: 42 סוג: 42
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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.

Registration of this mark shall give no right to the 
exclusive use of the combination bringing trials to life 
separately, but in the combination of the mark.

bringing  רישום סימן זה לא יתן זכות לשימוש ייחודי בצרוף
trials to life  בנפרד, אלא בהרכב הסימן.

 Owners

Name: Novo Nordisk A/S

Address: Novo Allé, Bagsvaerd, DK-2880, Denmark

Identification No.: 697

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Reinhold Cohn and Partners

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

שם: ריינהולד כהן ושותפיו

כתובת : רחוב הברזל 26 א', רמת החייל, ת.ד. 13239, תל 
אביב, 61131, ישראל
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Trade Mark No. 232496 מספר סימן

Application Date 26/08/2010 תאריך הגשה

 Owners

Name: JFC International, Inc. 

Address: 7101 East Slauson Avenue, Los Angeles, 
California, 90040-3622, U.S.A.

Identification No.: 71160

(California Corporation)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Wolff, Bregman and Goller

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

שם: וולף, ברגמן וגולר

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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 30 סוג: 30

Rice, included in class 30. אורז; הנכלל כולם בסוג 30.     
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בא
Trade Mark No. 232514 מספר סימן

Application Date 29/08/2010 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: BAR-ILAN UNIVERSITY שם: אוניברסיטת בר-אילן

Address: Ramat Gan, 52900, Israel כתובת : רמת גן, 52900, ישראל

Identification No.: 580063683מספר זיהוי: 580063683

עמותה רשומה

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Bar Ilan University

Address: Office of the Legal Adviser, Ramat Gan, 52900, 
Israel

שם: אוניברסיטת בר-אילן

כתובת : לשכת היועץ המשפטי, רמת גן, 52900, ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 41 סוג: 41

University educational services and related services; 
included in classs 41.

שירותי חינוך אוניבסיטאים ושירותים קשורים; הנכללים בסוג 
                                   . 41
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Trade Mark No. 232517 מספר סימן

Application Date 29/08/2010 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: LI (Y.S.) PIZZA LTD שם: לי (י.ש.) פיצה בע"מ

Address: KIKAR NAMIR 17, KIRYAT YAM, Israel כתובת : כיכר נמיר 17, קרית ים, ישראל

Identification No.: 512729880מספר זיהוי: 512729880

לי ( י.ש.) פיצה 

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 30 סוג: 30

Pizza, pizza dough, pasta; all included in class 30. פיצה, בצק לפיצה, פסטות; הנכללים בסוג 30.                       
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TRAILTALKS

Trade Mark No. 232523 מספר סימן

Application Date 01/09/2010 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: TrailTalks שם: טריילטוקס 

Address: 16 Shoham St., Tel Aviv, 69359, Israel כתובת : רח' שוהם מתתיהו 16, תל אביב-יפו, 69359, ישראל

Identification No.: 580527778מספר זיהוי: 580527778

עמותה רשומה

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Pearl Cohen Zedek Latzer

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

שם: פרל כהן צדק לצר

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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 39 סוג: 39

Website providing travel guide and information 
services and trip and travel reservation services; all 
included in class 39.

אתר אינטרנט המספק מדריך טיולים ושירותי מידע ושירותי 
הזמנות טיולים וסיורים; הנכללים כולם בסוג 39.                     

                                  

Class: 41 סוג: 41

Education services, namely, providing online website, 
classes, seminars, workshops, programs, 
curriculums, materials, podcasts, videos and audio 
recordings in the field of intercultural and 
international relations, communication skills, and 
travel. Arranging, organizing, conducting, and hosting 
social entertainment events or social club services, 
namely, arranging, organizing, and hosting social 
events, get-togethers, and parties for club members; 
Organizing internships and scholarship opportunities; 
all included in class 41.

שירותי חינוך, דהיינו, אספקת אתר אינטרנט, שיעורים, 
סמינרים, סדנאות, תוכניות, תוכניות לימודים, חומרים, 

פודקאסטים, הקלטות וידאו ואודיו בתחום יחסים בין-תרבותיים 
ובינלאומיים, כישורי תקשורת, וסיור. סידור, ארגון; ניהול ואירוח 
אירועי בידור חברתיים או שירותי מועדונים חברתיים, דהיינו, 
סידור, ארגון, ואירוח אירועים חברתיים, מפגשים, ומסיבות 

לחברי מועדון; ארגון הזדמנויות למלגות והתמחויות; הנכללים 
כולם בסוג 41.                                                                 
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Trade Mark No. 232552 מספר סימן

Application Date 12/09/2010 תאריך הגשה

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 9 סוג: 9

Apparatus for processing point-of-sale transactions, 
namely, magnetically-encoded credit card, charge 
card, stored value and debit cards; magnetically-
encoded, machine-readable, bar-coded, stored value 
and debit cards; magnetically-encoded identifying 
cards; all included in Class 9.

התקנים לביצוע עסקאות בנקודת המכירה, דהיינו, כרטיס 
אשראי מקודד מגנטית, כרטיס חיוב, כרטיס ערך שמור וכרטיס 

חובה; כרטיס ערך שמור וכרטיס חיוב מקודדים מגנטית, 
קריאים על ידי מכונה, ומסומנים עם ברקוד; כרטיסים מזהים 

מקודדים מגנטית; הכל כלול בסוג 9.                                     
                                                    

Class: 36 סוג: 36

Financial services, namely, credit and charge card 
services, consumer stored value and debit card 
transaction processing services; providing electronic 
processing of stored value and debit card 
transactions and providing electronic payments via a 
global computer network; financial services, namely, 
electronic processing, verification, and settlement of 
sales transactions using online accounts; stored 
value and debit card transaction verification and 
settlement services; electronic payment processing 
services, namely, electronic processing of stored 
value and debit card and online account payment 
data; stored value and debit card services; providing 
financial information via a global computer network; 
and consultation services related to the foregoing; all 
included in Class 36.

שירותים פיננסיים, דהיינו, שירותי כרטיס אשראי וכרטיס חיוב, 
שירותי ביצוע עסקאות בכרטיס חיוב וכרטיס ערך שמור לצרכן; 
אספקת ביצוע חשמלי של עסקאות בכרטיס חיוב וכרטיס ערך 

שמור ואספקת תשלומים חשמליים דרך רשת מחשבים 
גלובלית; שירותים פיננסיים, בעיקר, ביצוע, אימות ותשלום 
חשמליים של עסקאות מכירה באמצעות חשבונות מקוונים; 
שירותי אימות ותשלום עסקאות בכרטיס חיוב וכרטיס ערך 

שמור; שירותי ביצוע תשלומים חשמליים, בעיקר, ביצוע חשמלי 
של נתוני תשלום כרטיס ערך שמור, כרטיס חיוב וחשבון מקוון; 
שירותי כרטיס ערך שמור וכרטיס חיוב; אספקת מידע פיננסי 
דרך רשת מחשבים גלובלית; ושירותי ייעוץ הקשורים הנ"ל; 

הכל כלול בסוג 36.                                                           
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                              

Class: 38 סוג: 38

Providing electronic transmission of credit card, 
charge card, stored value and debit card and online 
account payment data via a global computer network; 
all included in Class 38.

אספקת שידור חשמלית של נתוני תשלום כרטיס אשראי, 
כרטיס חיוב, כרטיס ערך שמור, כרטיס חובה וחשבון מקוון דרך 
רשת מחשבים גלובלית; הכל כלול בסוג 38.                           
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 Owners

Name: American Express Marketing & Development 
Corp.

Address: 200 Vesey Street, New York, NY, 10285, U.S.A.

Identification No.: 801386

A Delaware Corporation

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Sanford T. Colb & Co.

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

שם: סנפורד ט. קולב ושות'

כתובת : רחוב שער הגיא 4, ת.ד. 2273, רחובות, 76122, 
ישראל
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פירזיר 
Trade Mark No. 232720 מספר סימן

Application Date 14/09/2010 תאריך הגשה

 Owners

Name: Jerini AG

Address: Berlin, Germany

Identification No.: 62641

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 and veterinary preparations for the 
treatment and prevention of angioedema, for the 
treatment and prevention of asthma, for the treatment 
and prevention of refractory ascites in cirrhosis of the 
liver, and for the treatment of severe burns, all 
included in class 5.

תכשירי רוקחות ותכשירים וטרינריים לטיפול ומניעה של 
אנגיואדמה, לטיפול ומניעה של אסתמה, לטיפול ומניעה של 
רגישות בטנית בשחמת הכבד, ועבור הטיפול של כוויות 

חמורות; הנכללים כולם בסוג 5.                                           
                                                                                    
                                                                              

כ"ט תמוז תשע"א - 54031/07/2011



Trade Mark No. 232721 מספר סימן

Application Date 14/09/2010 תאריך הגשה

 Owners

Name: Jerini AG

Address: Berlin, Germany

Identification No.: 62641

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 and veterinary preparations for the 
treatment and prevention of angioedema, for the 
treatment and prevention of asthma, for the treatment 
and prevention of refractory ascites in cirrhosis of the 
liver, and for the treatment of severe burns, all 
included in class 5.

תכשירי רוקחות ותכשירים וטרינריים לטיפול ומניעה של 
אנגיואדמה, לטיפול ומניעה של אסתמה, לטיפול ומניעה של 
רגישות בטנית בשחמת הכבד, ועבור הטיפול של כוויות 

חמורות; הנכללים כולם בסוג 5.                                           
                                                                                    
                                                                              

כ"ט תמוז תשע"א - 54131/07/2011



HEATH

Trade Mark No. 232786 מספר סימן

Application Date 27/09/2010 תאריך הגשה

 Owners

Name: Huhtamaki Finance B.V.

Address: Jupiterstraat 102, Hoofddorp, Netherlands

Identification No.: 61692

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: 30 סוג: 30

Class/Goods/Services: 30 candy, chocolates, ice 
cream, toffee, confectionery bits for use in baking or 
as an ingredient or topping for ice cream or baked 
goods; syrup, namely, toffee flavored syrup, 
chocolate flavored syrup, toffee and chocolate 
flavored syrup; all included in class 30.

ממתקים, שוקולדות, גלידה, טופי, פתיתי ממתקים לשימוש 
באפיה או כחלק מציפוי לגלידה או לדברי מאפה; סירופ, לאמור 
סירופ בטעם טופי, סירופ בטעם שוקולדה, סירופ בטעם טופי 

ושוקולדה; כולם נכללים בסוג 30.                                         
                                                                                    

                                                                      

כ"ט תמוז תשע"א - 54231/07/2011



Trade Mark No. 232816 מספר סימן

Application Date 15/09/2010 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: INTERNET RIMON ISRAEL 2009 LTD שם: אינטרנט רימון ישראל 2009 בע"מ

Address: Rehavam Zeevi 2 st, Givat Shmuel, 54017, 
Israel

כתובת : רח' רחבעם זאבי 2, גבעת שמואל, 54017, ישראל

Identification No.: 514256437מספר זיהוי: 514256437

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: 38 סוג: 38

Secured telecommunication services, services 
pertaining to electronic transmision of information, 
managing converations and documents through the 
internet (cable, wireless or cellular); included in class 
38.

שירותי טלקומוניקציה מאובטחים, שירותים הקשורים להעברה 
אלקטרונית של מידע, ניהול שיחות ומסמכים באמצעות 

האינטרנט (קווי, אלחוטי או סלולרי);  הנכללים כולם בסוג 38.   
                                                                                    

              

Class: 42 סוג: 42

providing protection service for users of chat program 
over the internet against unwanted elements; 
included in class 42.

שירותים להגנה על משתמשי תוכנית לניהול שיחות באינטרנט 
מפני גורמים לא רצויים; הנכללים בסוג 42.                           

                                

כ"ט תמוז תשע"א - 54331/07/2011



AFLUCELL 

Trade Mark No. 232842 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: 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

Vaccines for human use; all included in class 5. חיסונים לשימוש בבני אדם; הנכללים כולם בסוג 5.       

כ"ט תמוז תשע"א - 54431/07/2011



ARMANI JUNIOR

Trade Mark No. 232858 מספר סימן

Application Date 04/10/2010 תאריך הגשה

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 10 סוג: 10

Articles made of rubber, of plastics or of glass for 
hygiene and nursing, for medical and surgical 
purposes and for babycare and children nursing, 
namely dummies, nipples, baby's bottles, feeding 
bottles as well as accessories belonging to the 
aforementioned goods; all included in class 10.

פריטים העשויים מגומי, פלסטיק או זכוכית למטרות היגיינה, 
סיעוד, רפואה, כירורגיה, טיפול בתינוקות ובילדים, דהיינו 

מוצצים, פטמות, בקבוקי תינוקות, בקבוקי הזנה וציוד עזר לכל 
הפריטים הנ"ל; הנכללים כולם בסוג 10.                               
                                                                                    

                                                                

Class: 14 סוג: 14

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

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

הנכללים כולם בסוג 14.                                                     
                      

Class: 21 סוג: 21

Household or kitchen utensils and containers; combs 
and sponges; brushes (except paint brushes); brush-
making materials; articles for cleaning purposes; 
steelwool; unworked or semi-worked glass (except 
glass used in building); glasses; glassware, porcelain 
and earthenware not included in other classes; all 
included in class 21.

כלים ומיכלים לבית ולמטבח; מסרקות וספוגים; מברשות (פרט 
למכחולים); חומרים לעשיית מברשות; פריטים לצורכי ניקוי; 
צמר פלדה; זכוכית בלתי מעובדת או מעובדת למחצה (פרט 
לזכוכית לצורכי בניה); כלי זכוכית, חרסינה וחומרים שאינם 

כלולים בסוגים אחרים; הנכללים כולם בסוג 21.                     
                                                                                    

                                            

Class: 24 סוג: 24

Textiles and textile goods, not included in other 
classes; bed and table covers; all included in class 
24.

אריגים ומוצרי אריגה, שאינם נכללים בסוגים אחרים; כיסויי 
מיטה ושולחן; הנכללים כולם בסוג 24.                                 

  

Goods/Services for which priority is claimed סחורות/שירותים לגביהם נטען דין קדימה
(If only classification code is indicated, Priority is claimed 
for all goods/services included in that class, and specified 
above under the 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, 20/05/2010, No. 601194 שוויץ, 20/05/2010, מספר 601194

Class: 10 סוג: 10

Class: 14 סוג: 14

Class: 21 סוג: 21

Class: 24 סוג: 24

כ"ט תמוז תשע"א - 54531/07/2011



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: Giorgio Armani S.p.A., Milan, Swiss Branch 
Mendrisio

Address: Via penate 4, Mendrisio, CH 6850, Switzerland

Identification No.: 52274

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"ט תמוז תשע"א - 54631/07/2011



TIME FREEZE 

Trade Mark No. 232906 מספר סימן

Application Date 16/09/2010 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: Danshar (1963) Ltd. שם: דנשר (1963) בע"מ

Address: Hamelacha 12, Rosh Haain, Israel כתובת : המלאכה 12, ראש העין, ישראל

Identification No.: 520040239מספר זיהוי: 520040239

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: 3 סוג: 3

Cosmetics products, makeup products, beautifying 
and/or care of the skin, the face, the body, and/or the 
eyes products; all included in class 3.

מוצרי קוסמטיקה, מוצרי איפור, מוצרי יפוי ו/או טיפוח העור, 
הפנים, הגוף ו/או העיניים; הנכללים כולם בסוג 3.                   

                                                                

כ"ט תמוז תשע"א - 54731/07/2011



HYDRA 2O

Trade Mark No. 232907 מספר סימן

Application Date 16/09/2010 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: Danshar (1963) Ltd. שם: דנשר (1963) בע"מ

Address: המלאכה 12, ראש העין, ישראל כתובת : המלאכה 12, ראש העין, ישראל

Identification No.: 520040239מספר זיהוי: 520040239

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Bodner, Flom & Co., Advs.

Address: Toyota Towers 65 Yigal Alon St., Tel Aviv, 
67443, Israel

שם: בדנר, פלום ושות', עו"ד

כתובת : מגדלי טויוטה יגאל אלון 65, תל אביב, 67443, ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 3 סוג: 3

Cosmetics products, makeup products, beautifying 
and/or care of the skin, the face, the body, and/or the 
eyes products; all included in class 3.

מוצרי קוסמטיקה, מוצרי איפור, מוצרי יפוי ו/או טיפוח העור, 
הפנים, הגוף ו/או העיניים; הנכללים כולם בסוג 3.                   

                                                                

כ"ט תמוז תשע"א - 54831/07/2011



SHUMANIT 

שומנית 
Trade Mark No. 232923 מספר סימן

Application Date 21/09/2010 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: BAGI - PROFESSIONAL CLEANING 
PRODUCTS LTD 

שם: מוצרי ניקיון מקצועיים - באגי - בע"מ

Address: Derech Acco 194, Kyriat Bialik, 27000, Israel Derech Acco 194, Kyriat Bialik, 27000, Israel : כתובת

Identification No.: 514196625מספר זיהוי: 514196625

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: ELIAHU GIGI, ADV. 

Address: 9 GOSHEN ST, P.O.B. 652, KIRIAT MOTZKIN, 
26104, Israel

שם: אליהו גיגי, עו"ד 

כתובת : רח' גושן 9, ת.ד. 652, קרית מוצקין, 26104, ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 3 סוג: 3

cleaning, polishing, scouring and abrasive 
preparations; soaps; all included in class 3.

תכשירי ניקוי, צחצוח, מריקה ושפשוף, סבונים; הנכללים כולם 
בסוג 3.                                                   

כ"ט תמוז תשע"א - 54931/07/2011



AKRILAN 

אקרילן 
Trade Mark No. 232924 מספר סימן

Application Date 21/09/2010 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: BAGI - PROFESSIONAL CLEANING 
PRODUCTS LTD 

שם: מוצרי ניקיון מקצועיים - באגי - בע"מ

Address: Derech Acco 194, Kyriat Bialik, 27000, Israel Derech Acco 194, Kyriat Bialik, 27000, Israel : כתובת

Identification No.: 514196625מספר זיהוי: 514196625

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: ELIAHU GIGI, ADV. 

Address: 9 GOSHEN ST, P.O.B. 652, KIRIAT MOTZKIN, 
26104, Israel

שם: אליהו גיגי, עו"ד 

כתובת : רח' גושן 9, ת.ד. 652, קרית מוצקין, 26104, ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 3 סוג: 3

cleaning, polishing, scouring and abrasive 
preparations; soaps; all included in class 3.

תכשירי ניקוי, צחצוח, מריקה ושפשוף, סבונים; הנכללים כולם 
בסוג 3.                                                   

כ"ט תמוז תשע"א - 55031/07/2011



Trade Mark No. 233080 מספר סימן

Application Date 09/09/2010 תאריך הגשה

International Trademark No. 1051347 מספר סימן בינלאומי

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 9 סוג: 9

Computer software for collecting and managing data, 
performing analyses, conducting studies, and 
creating and generating reports in the fields of 
accounting, auditing, management, business, tax.

Class: 16 סוג: 16

Publications, namely, educational books, printed 
lessons and lectures, and newsletters, reports and 
brochures, all in the fields of business, information 
management, personnel training, computers and 
programs.

Class: 35 סוג: 35

Accounting services; business auditing services; tax 
consulting and advisory services; merger acquisition 
and divestiture consulting and advisory services; 
business management and business consulting and 
advisory services; market research services; human 
resource consulting services relating to the labor 
market and international assignment of personnel; 
business risk management services.

Class: 36 סוג: 36

Investment banking consulting and advisory services; 
financial consulting and advisory services; actuarial 
consulting services; consulting services in the field of 
employee benefit plans concerning insurance and 
finance; financial valuation services in the areas of 
business enterprises, inventories, assets, equipment, 
licensing, real estate and intellectual property; real 
estate appraisal services; financial risk management 
services.

כ"ט תמוז תשע"א - 55131/07/2011



Conditions/Disclaimers

The mark is limited to the colours  The color(s) black, 
dark burgundy, dark red, brown, dark orange, orange, 
light orange, pink, red, yellow, and beige is/are 
claimed as a feature of the mark. as shown in the  
mark.

 Owners

Name: The Trustees of the PwC Business Trust

Address: 300 Madison Avenue, New York, NY 10017, 
U.S.A.

Identification No.: 71227

(Delaware, United States BUSINESS TRUST)

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: 41 סוג: 41

Educational services, namely, conducting classes, 
seminars, conferences, and workshops in the fields 
of business, information technology, computers, 
management training, financial planning and 
investment strategies.

Class: 42 סוג: 42

Information technology consulting and advisory 
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., 23/04/2010, No. 85021846 ארה"ב, 23/04/2010, מספר 85021846

Class: 9 סוג: 9

Class: 16 סוג: 16

Class: 35 סוג: 35

Class: 36 סוג: 36

Class: 41 סוג: 41

Class: 42 סוג: 42

כ"ט תמוז תשע"א - 55231/07/2011



GAYDAR

Trade Mark No. 233103 מספר סימן

Application Date 14/10/2010 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: QSoft Consulting Limited

Address: 6th Floor, Queens House, 2 Holly Road, 
Twickenham, Middlesex TW1 4EG, United Kingdom

Identification No.: 801630

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

Introduction agency services; computer dating 
agency services; introductory and dating agency 
services provided via the Internet; all included in 
class 45.

שירותי סוכנות להכרויות; שירותי סוכנות ממוחשבת לדייטים; 
שירותי סוכנות הכרויות ודייטים המסופקים דרך האינטרנט; 

הנכללים כולם בסוג 45.                                                     

כ"ט תמוז תשע"א - 55331/07/2011



Trade Mark No. 233214 מספר סימן

Application Date 20/10/2010 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: COLOR TOUCH LTD שם: קולור טאץ' בע"מ

Address: כתובת : רח' אבן גבירול 30, תל אביב, ישראל

Identification No.: 513090811מספר זיהוי: 513090811

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Sharon maoz, adv. 

Address: 78th rothcild st., rishon le zion, Israel

שם: עו"ד שרון מעוז 

כתובת : רח' רוטשילד 78, ראשון לציון, ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 40 סוג: 40

Printing services; included in class 40. שירותי דפוס; הנכללים כולם בסוג 40.             

כ"ט תמוז תשע"א - 55431/07/2011



Trade Mark No. 233215 מספר סימן

Application Date 20/10/2010 תאריך הגשה

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

Registration of this mark shall give no right to the 
exclusive use of the slogan משהו לרזות איתו 
separately, but in the combination of the mark.

רישום סימן זה לא יתן זכות לשימוש ייחודי בסיסמה משהו 
לרזות איתו בנפרד, אלא בהרכב הסימן.

Ownersבעלים

Name: Itai Aronson שם: איתי אהרונסון

Address: Borochov 28, Ra'anana, 43433, Israel כתובת : בורוכוב 28, רעננה, 43433, ישראל

Identification No.: 036362283מספר זיהוי: 036362283

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 41 סוג: 41

Educational services regarding weight loss and 
weight maintenance; nutrition and physical fitness 
education; providing lectures and workshops 
regarding nutrition, weight loss and physical fitness ; 
all included in class 41

שירותי חינוך בנוגע לירידה במשקל ושמירה על משקל, שירותי 
חינוך גופני ותזונה, מתן הרצאות, סמינרים בנוגע לירידה 

במשקל, תזונה ופעילות גופנית ; הנכללים כולם בסוג 41         
                                                                                    

                                    

Class: 44 סוג: 44

Diet planning services; weight loss planning and 
weight maintenance programes and diets; nutrition, 
weight loss and weight maintenance consultancy 
services; diet nutrition advisory services; all included 
in class 44

שירותי תכנון דיאטה; שירותים לתכנון תוכניות לירידה במשקל; 
שירותי ייעוץ בנוגע לתזונה, ירידה במשקל ושמירת משקל; 

ייעוץ תזונתי בקשר לדיאטה ; הנכללים כולם בסוג 44             
                                                                                    

                      

כ"ט תמוז תשע"א - 55531/07/2011



CONECTO

קונקטו 
Trade Mark No. 233227 מספר סימן

Application Date 21/10/2010 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: PERRIGO ISRAEL PHARMACEUTICALS LTD. שם: פריגו ישראל פרמצבטיקה בע"מ

Address: רחוב לח"י 29, בני ברק, 51200, ישראל כתובת : רחוב לח"י 29, בני ברק, 51200, ישראל

Identification No.: 520037599מספר זיהוי: 520037599

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Wolff, Bregman and Goller

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

שם: וולף, ברגמן וגולר

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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 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 body; dentifrices; all included in class 3.

סבונים; בשמים; שמנים אתררים; תכשיטי קוסמטיקה; 
תרחיצים לגוף ולשיער; קצפי אמבט; שמפו; מעצבי שיער; 

קרמים; ג'לים; תחליבים; מלחים; אבקות; תכשירי טואלטיקה; 
אפטרשייב; תכשירי איפור; דאודורנטים לשימוש אישי; מוצרים 
לטיפול וטיפוח הפנים והגוף; משחות שיניים; כולם כלולים בסוג 
                                                                                 .3

                                              

Class: 5 סוג: 5

Dermatological preparations; pharmaceutical and 
medical preparations for the treatment of hair; topical 
pharmaceutical and medical preparations; medical 
gels, creams and lubricants; all included in class 5.

תכשירים תרופתיים ורוקחיים לטיפול בעור; תכשירים תרופתיים 
ורוקחיים לטיפול בשיער; תכשירים תרופתיים ורוקחיים 

טופיקליים; ג'לים, קרמים וחומרי סיכה רפואיים; כולם כלולים 
בסוג 5.                                                                          

כ"ט תמוז תשע"א - 55631/07/2011



DALTON

דלתון
Trade Mark No. 233311 מספר סימן

Application Date 26/10/2010 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: NABOB Ltd. שם: נבוב בע"מ

Address: Hakishor 1, Tel Aviv, 68167, Israel כתובת : הכישור 1, תל אביב-יפו, 68167, ישראל

Identification No.: 510294762מספר זיהוי: 510294762

תאגיד ישראלי

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Zvi Feferberg, Advocate

Address: 53 Derech Hashalom, P.O.B. 18255, 
Givatayim, 53454, Israel

שם: צבי פפרברג, עו"ד

כתובת : דרך השלום 53, מגדל הורד, קומה 24, גבעתים, 
53454, ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 6 סוג: 6

Common metal and their alloys; metal building 
materials; transportable building of metal; materials 
of metal for railway tracks; non-electric cables and 
wires of common metal; ironmongery, small items of 
metal hardware; pipes and tubes of metal; safes; 
goods of common metal not included in other 
classes; ores; all included in class 6 mortice door 
locks, cylinder mechanisms for locks, keys, padlocks 
and parts thereof; 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, 
פריטים קטנים של מוצרי מתכת; צנורות ואבובים ממתכת; 

כספות; סחורות ממתכת פשוטה שאינן נכללות בסוגים אחרים; 
עופרות מתכת מנעולים חבויים לדלתות ומנגנוני צילינדר 

למנעולים, מפתחות, מנעולי תליה מפלדה וחלקיהם; הנכללים 
כולם בסוג 6.                                                                   

                                                                  

כ"ט תמוז תשע"א - 55731/07/2011



Trade Mark No. 233432 מספר סימן

Application Date 16/09/2010 תאריך הגשה

International Trademark No. 1053193 מספר סימן בינלאומי

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 10 סוג: 10

Articles made of rubber, of plastics or of glass for 
hygiene and nursing, for medical and surgical 
purposes and for babycare and children nursing, 
namely dummies, nipples, baby's bottles, feeding 
bottles as well as accessories belonging to the 
aforementioned goods; all included in class 10.

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: 21 סוג: 21

Household or kitchen utensils and containers; combs 
and sponges; brushes (except paintbrushes); 
material for brush-making; articles for cleaning 
purposes; steel wool; unworked or semi-worked glass 
(except building glass); glassware, porcelain and 
earthenware not included in other classes.

Class: 24 סוג: 24

Fabrics and textile goods not included in other 
classes; bed and table covers.

Goods/Services for which priority is claimed סחורות/שירותים לגביהם נטען דין קדימה
(If only classification code is indicated, Priority is claimed 
for all goods/services included in that class, and specified 
above under the 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, 20/05/2010, No. 601194 שוויץ, 20/05/2010, מספר 601194

Class: 10 סוג: 10

Class: 14 סוג: 14

Class: 21 סוג: 21

Class: 24 סוג: 24

כ"ט תמוז תשע"א - 55831/07/2011



 Owners

Name: Giorgio Armani S.p.A., Milan, Swiss Branch 
Mendrisio

Address: Via penate 4, Mendrisio, CH 6850, Switzerland

Identification No.: 52274

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"ט תמוז תשע"א - 55931/07/2011



HOTEL INDIGO

Trade Mark No. 233511 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"ט תמוז תשע"א - 56031/07/2011



INTUNE

Trade Mark No. 233514 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: Bayer HealthCare LLC

Address: 100 Bayer Road, Pittsburgh PA, U.S.A.

Identification No.: 57774

(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

Medical diagnostic reagents for the analysis of body 
fluids; all included in class 5.

מגיבים אבחוניים רפואיים עבור אנליזה של נוזלי גוף; הנכללים 
כולם בסוג 5.                               

Class: 10 סוג: 10

Medical diagnostic instruments for the analysis of 
body fluids; medical devices for obtaining body fluid 
samples; all included in class 10.

כלים אבחוניים רפואיים עבור אנליזה של נוזלי גוף; התקנים 
רפואיים עבור לקיחת דגימות של נוזלי גוף; הנכללים כולם בסוג 

                                               .10

כ"ט תמוז תשע"א - 56131/07/2011



IBGSTAR

Trade Mark No. 233523 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: 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: 9 סוג: 9

Software downloadable via the internet or mobile 
phone applications for monitoring and tracking blood 
glucose levels; all included in class 9.

תוכנה הניתנת להורדה באמצעות אפליקציות אינטרנט או טלפון 
נייד לניתור ומעקב אחר רמות גלוקוז בדם; הנכללים כולם בסוג 

                                                         .9

Class: 10 סוג: 10

Blood glucose monitors and blood glucose 
monitoring kits comprising strips for measuring blood  
glucose concentrations, lancets and control solution; 
all included in class 10.

עוקבי סוכר בדם וערכות מעקב אחר סוכר בדם המורכבות 
מרצועות למדידת ריכוזי סוכר בדם, אזמלים ותמיסת בקרה; 

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, 06/05/2010, No. 10/3736392 צרפת, 06/05/2010, מספר 10/3736392

Class: 9 סוג: 9

France, 28/06/2011, No. 10/3736392 צרפת, 28/06/2011, מספר 10/3736392

Class: 10 סוג: 10

כ"ט תמוז תשע"א - 56231/07/2011



Trade Mark No. 233535 מספר סימן

Application Date 07/11/2010 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: THE SOURCE BREWING LTD שם: מבשלת המקור בע"מ

Address: Hamagshimim street 15, Petach Tikva, 49348, 
Israel

כתובת : רח' המגשימים 15, פתח תקוה, 49348, ישראל

Identification No.: 513836395מספר זיהוי: 513836395

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Yigal Arnon & Co., Adv.

Address: 1 Mercaz Azrieli, Tel Aviv, 67021, Israel

שם: יגאל ארנון ושות', עו"ד

כתובת : מרכז עזריאלי 1, תל אביב, 67021, ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 32 סוג: 32

Beer; lagers and ales, namely fermented alcoholic 
beverages containing malt and hops; fermented 
beverages; non alcoholic beers, imitation beers, 
brewed malt-based alcoholic and non-alcoholic 
beverages in the nature of a beer; preparations for 
making beer, including hop extracts, beer wort and 
other ingredients; carbonated and non-carbonated 
beverages; all included in class 32.

בירות, לגרים, איילים, דהיינו, משקאות מותססים אלכוהוליים 
המכילים לתת והופס; משקאות מותססים; בירות ללא אלכוהול, 

משקאות דמויי בירה, משקאות מבושלים מבוססי מאלט 
ומשקאות ללא אלכוהול בעלי אופי של בירה; תכשירים להכנת 
בירה, לרבות תמציות הופס, וורט לבירה ומרכיבים אחרים; 

משקאות מוגזים ולא-מוגזים; הנכללים כולם בסוג 32.             
                                                                                    

                                              

Class: 43 סוג: 43

Bar and restaurant services; beverage stands; beer 
gardens, namely open-air areas where beverages 
and prepared food are served; catering service for 
the provision of food and beverages; all included in 
class 43.

שירותי מסעדה ובר, דוכני משקאות, גינות בירה, במיוחד 
אזורים פתוחים בהם משקאות ומזון מוכן מוגשים; שירותי 

קייטרינג להספקת מזון ומשקאות; הנכללים כולם בסוג 43.       
                                                                                    

                          

כ"ט תמוז תשע"א - 56331/07/2011



Trade Mark No. 233536 מספר סימן

Application Date 07/11/2010 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: THE SOURCE BREWING LTD שם: מבשלת המקור בע"מ

Address: Hamagshimim street 15, Petach Tikva, 49348, 
Israel

כתובת : רח' המגשימים 15, פתח תקוה, 49348, ישראל

Identification No.: 513836395מספר זיהוי: 513836395

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Yigal Arnon & Co., Adv.

Address: 1 Mercaz Azrieli, Tel Aviv, 67021, Israel

שם: יגאל ארנון ושות', עו"ד

כתובת : מרכז עזריאלי 1, תל אביב, 67021, ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 32 סוג: 32

Beers; lagers and ales, namely fermented alcoholic 
beverages containing malt and hops; fermented 
beverages; non-alcoholic beers, imitation beers, 
brewed malt-based alcoholic and non-alcoholic 
beverages in the nature of a beer; preparations for 
making beer, including hop extracts, beer wort and 
other ingredients; carbonated and non-carbonated 
beverages; all included in class 32.

בירות; בירות; לגרים, איילים, דהיינו, משקאות מותססים 
אלכוהוליים המכילים לתת והופס; משקאות מותססים; בירות 

ללא אלכוהול, משקאות דמויי בירה, משקאות מבושלים מבוססי 
מאלט ומשקאות ללא אלכוהול בעלי אופי של בירה; תכשירים 
להכנת בירה, לרבות תמציות הופס, וורט לבירה ומרכיבים 

אחרים; משקאות מוגזים ולא-מוגזים; הנכללים כולם בסוג 32.   
                                                                                    

                                            

Class: 43 סוג: 43

Bar and restaurant services; beverage stands; beer 
gardens, namely open-air areas where beverages 
and prepared food are served; catering service for 
the provision of food and beverages; all included in 
class 43.

שירותי מסעדה ובר, דוכני משקאות, גינות בירה, במיוחד 
אזורים פתוחים בהם משקאות ומזון מוכן מוגשים; שירותי 

קייטרינג להספקת מזון ומשקאות; הנכללים כולם בסוג 43.       
                                                                                    

                          

כ"ט תמוז תשע"א - 56431/07/2011



Trade Mark No. 233540 מספר סימן

Application Date 07/11/2010 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: Tal Azulay Jewellery Ltd. שם: טל אזולאי תכשיטים 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: 35 סוג: 35

Asvertising trade and business in jewellery; included 
in class 35.

פרסום מסחר ופעילות עסקית בתכשיטים; הנכללים כולם בסוג 
                     .35

כ"ט תמוז תשע"א - 56531/07/2011



Trade Mark No. 233545 מספר סימן

Application Date 08/11/2010 תאריך הגשה

 Owners

Name: SOLUTIA INC.

Address: 575 Maryville Centre Drive, St. Louis, Missouri, 
U.S.A.

Identification No.: 801640

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: 17 סוג: 17

Sheet and film, primarily of plastic, not for wrapping; 
plastic sheet and plastic film, not for wrapping; 
polyester plastic film, not for packaging; plastic sheet 
and plastic film, for application to  building windows 
and automotive windows; plastic transparent or 
translucent film for anti-graffiti protection of 
underlying surfaces; anti-dazzle films for windows; 
laminated film, ultraviolet absorbent film, heat 
reflective film, solar film, break-resistant film, 
reinforcing safety and security film, all being primarily 
of plastic; solar control plastic window film, being 
either laminated, tinted or reflective; adhesive-backed 
protective  plastic film for application to painted 
surfaces; films, primarily of plastic, for use in 
minimizing or filtering acoustic transmission through 
windows; films, primarily of plastic, for use in 
minimizing or filtering electromagnetic transmissions 
through windows; films, primarily of plastic, for use in 
minimizing or filtering visual transmissions through 
windows; and all the foregoing; all included in Class 
17.

שכבה וסרט, בעיקר מפלסטיק, לא לעטיפה; שכבת פלסטיק 
וסרט פלסטיק, לא לעטיפה; סרט פלסטיק פוליאסטר, לא 
לאריזה; שכבת פלסטיק וסרט פלסטיק להנחה על חלונות 

בניינים וחלונות רכבים; סרט פלסטיק שקוף או שקוף למחצה 
להגנה של משטחים נגד גרפיטי; סרטים נגד סנוור לחלונות; 

סרט מרובד, סרט סופג קרינת על-סגול, סרט מחזיר חום, סרט 
סולרי, סרט חסין מפני שבירות, סרט בטיחות וביטחון מחזק, 
הכל בעיקר מפלסטיק; סרט חלון פלסטי לבקרת כניסת אור 

השמש, מרובד, מגוון או משקף; סרט פלסטיק מגן נתמך בדבק 
להנחה על משטחים צבועים; סרטים, בעיקר מפלסטיק, 
לשימוש בצמצום או סינון העברות אקוסטיות דרך חלונות; 

סרטים, בעיקר מפלסטיק, לשימוש בצמצום או סינון העברות 
אלקטרומגנטיות דרך חלונות; סרטים, בעיקר מפלסטיק, 

לשימוש בצמצום או סינון העברות ויזואליות דרך חלונות; הכל 
כלול בסוג 17.                                                                 
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    

          

כ"ט תמוז תשע"א - 56631/07/2011



Trade Mark No. 233547 מספר סימן

Application Date 08/11/2010 תאריך הגשה

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 1 סוג: 1

Chemical additives for use in the manufacture of a 
wide variety of goods; chemicals for use in industry; 
chemicals and chemical compositions, namely 
antistatic agents, emulsifiers, sizing compounds, soil 
release agents, surface modifiers, dyeing auxiliaries, 
lubricants, wetting agents, dispersants, nucleating 
agents, reinforcing agents, clarifying agents, 
antimicrobial agents, gelling agents, curing agents, 
UV inhibitors, and corrosion inhibitors; all included in 
class 1.

תוספים כימיים לשימוש בייצור מגוון רחב של סחורות; כימיקלים 
לשימוש בתעשייה; כימיקלים ותרכובות כימיות, דהיינו גורמים 
אנטיסטאטיים, מתחלבים, תרכובות קיבוע, גורמים לשחרור 
קרקע, מגדירי שטח, עזרים לצביעה, חומרי סיכה, גורמי 

הרטבה, חומרי פיזור, גורמים מייצרי גרעין, גורמי חיזוק, גורמי 
הבהרה, גורמים אנטימיקרוביאלים, גורמי התקרשות, גורמי 

כבישה, מעכבי UV, ומעכבי קורוזיה; הנכללים כולם בסוג 1.     
                                                                                    
                                                                                    

                    

Class: 2 סוג: 2

Colorants; pigments; fugitive tints; spray pattern 
indicators for application of fertilizers, fungicides, 
herbicides and insecticides; dyes for bodies of water 
for aesthetic coloration only; all included in class 2.

צבענים; פיגמנטים; גוונים זמניים; מחוונים לדגמי התזה ליישום 
דשנים, קוטלי פטריות, קוטלי עשבים וקוטלי מזיקים; צבעים 

לגופי מים לצביעה אסתטית בלבד; הנכללים כולם בסוג 2.       
                                                                                    

              

Class: 24 סוג: 24

Woven fabrics, knitted fabrics, non-woven textile 
fabrics; Textile fabrics made of natural and/or 
synthetic fibers and combinations thereof for use in 
the manufacture of apparel, upholstery, table linen, 
industrial and building products, tape, curtains, tire 
reinforcements, security veils and screens, and for  
as camouflage screening fabric; table linen; moldable 
nonwoven substrates; synthetic fabric that can be 
thermoformed to create molded parts or laminated 
sheets; textile fabrics having flame retardant 
properties used as a principal component or as an 
insulating layer in the manufacture of mattresses, box 
springs, mattress toppers and pillows; ballistic 
resistant fabrics for use in the production of 
bulletproof and blast proof clothing, shoes, and 
shields; mattress pads; all included in class 24.

בדים ארוגים, בדים סרוגים, בדי טקסטיל שאינם ארוגים; בדי 
טקסטיל העשויים מסיבים טבעיים ו/או סינתטיים ושילובים 
שלהם לשימוש בייצור הלבשה, ריפוד, מפות שולחן, מוצרי 

תעשייה ובנייה, סרטים, וילונות, חיזוקי צמיגים, כיסויים ומיסוכי 
ביטחון, ועבור בדי הסוואה ומיסוך; מפות שולחן; מצעים שאינם 
ארוגים הניתנים לעיצוב; בדים סינתטיים שניתן להטביעם בחום 
לייצור חלקים מעוצבים או יריעות מרובדות; בדי טקסטיל בעלי 
תכונות מעכבות להבה המשמשים כרכיב העיקרי או כשכבת 
בידוד בייצור מזרנים, מערכות קפיצים, עליוניות למזרנים 

וכריות; בדים עמידי בליסטיקה לשימוש בהכנת בגדים, נעליים 
ומגנים חסיני כדורים וחסיני הדף; רפידות מזרונים; הנכללים 
כולם בסוג 24.                                                                 
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    

                                                                            

כ"ט תמוז תשע"א - 56731/07/2011



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: Milliken & Company

Address: 920 Milliken Road, Spartanburg, South 
Carolina, 29303, U.S.A.

Identification No.: 10775

(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

כ"ט תמוז תשע"א - 56831/07/2011



APETINA

Trade Mark No. 233549 מספר סימן

Application Date 08/11/2010 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: Arla Foods amba

Address: Viby J, Denmark

Identification No.: 51059

Name: Arla Foods Trading A/S

Address: Sønderhøj 14, Viby J, Denmark

Identification No.: 801678

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 and dairy products, edible oils and fats; all 
included in class 29.

חלב ומוצרי חלב, שמנים ושומנים אכילים; הנכללים כולם בסוג 
                           .29

Class: 30 סוג: 30

Dressings for salad; all included in class 30. רטבים לסלטים; הנכללים כולם בסוג 30.                       

כ"ט תמוז תשע"א - 56931/07/2011



Trade Mark No. 233656 מספר סימן

Application Date 14/11/2010 תאריך הגשה

 Owners

Name: Sichuan Boer Clothing Co., Ltd 

Address: Xinhua Road, Chengdu Haixia Liang'an 
Technology, Wenjiang District, Sichuan, Industry 
Development Park, People's Republic of China

Identification No.: 801689

Sichuan Boer Clothing Co., Ltd 

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Dr. Mark Friedman Ltd.

Address: Moshe Aviv Tower (54th Floor) 7 Jabotinsky 
Street, Ramat Gan, 52520, Israel

שם: ד"ר מרק פרידמן בע"מ

כתובת : מגדל משה אביב (קומה 54) רחוב ז'בוטינסקי 7, רמת 
גן, 52520, ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 18 סוג: 18

Leather imitations; Purses; Pocket Wallets; 
Briefcases; Travelling bags; Fur-skins; Umbrellas; 
Canes; Furniture Coverings of leather; Haversacks; 
all included in class 18.

חיקוי עור; ארנקים; ארנקי כיס; תיקי מסמכים; תיקי נסיעות; 
פרוות; מטריות; מקלות הליכה; כיסוי עור לרהיטים; תרמילים;  
הנכללים כולם בסוג 18.                                                     

                      

Class: 25 סוג: 25

Clothing; Underwear; Trousers; Clothing of leather; 
Tee-shirts; Headgear for wear; Footwear; Neckties; 
Girdles; Hosiery; all included in class 25.

ביגוד; הלבשה תחתונה; מכנסיים; בגדי עור; חולצות טי; 
כובעים; הנעלה; עניבות; מחוכים; גרביים;  הנכללים כולם בסוג  

                                                                   .25

כ"ט תמוז תשע"א - 57031/07/2011



ZIOPHARM

Trade Mark No. 233659 מספר סימן

Application Date 14/11/2010 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: ZIOPHARM Oncology, Inc.

Address: 1 First Avenue, Boston, Massachusetts, U.S.A.

Identification No.: 69099

(Delaware Corporation)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: S. Horowitz & Co.

Address: 31 Achad Ha'am, P.O.B. 2499, Tel Aviv, 65202, 
Israel

שם: ש. הורוביץ ושות'

כתובת : אחד העם 31, ת.ד. 2499, תל אביב, 65202, ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 5 סוג: 5

Pharmaceutical  preparations for the treatment of 
cancer;  all included in class 5

תכשירי רוקחות לטיפול במחלת הסרטן; הנכללים כולם בסוג 5  
                                                         

כ"ט תמוז תשע"א - 57131/07/2011



Trade Mark No. 233660 מספר סימן

Application Date 11/11/2010 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: GAT GIVAT CHAIM, AGUDA SHITUFIT LE 
SHIMUREI TOTZERET CHAKLAIT B.M.

שם: גת גבעת חיים, אגודה שיתופית לשימורי תוצרת חקלאית 
בע"מ

Address: Givat Chaim, 38100, Israel כתובת : גבעת חיים, 38100, ישראל

Identification No.: 570000968מספר זיהוי: 570000968

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Green, Degani, Talmon, Adv.

Address: 3 Daniel Frish St., Tel Aviv, 64731, Israel

שם: גרין, דגני, טלמון, עו"ד

כתובת : רח' דניאל פריש 3, תל אביב, 64731, ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 32 סוג: 32

Beverages made of fruits, fruit juices, syrups and 
other preparations for the making of beverages; all 
included in class 32.

משקאות מפירות ומיצי פירות, עסיסים ותכשירים אחרים 
להכנת משקאות, משקאות לא כוהליים; הנכללים כולם בסוג 

                                           .32

כ"ט תמוז תשע"א - 57231/07/2011



NATION LTD

Trade Mark No. 233662 מספר סימן

Application Date 14/11/2010 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: International Nation, Ltd.

Address: Suite 315 112 West 9th Street, Los Angeles, CA 
 90015, U.S.A.

Identification No.: 801691

a California 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: 25 סוג: 25

Women's apparel, namely, tee shirts, sweatshirts, 
tanks, dresses, tunics, leggings, scarves, bralettes, 
sweatpants, hooded jackets, hooded tops, ponchos, 
outerwear, jackets and skirts; men's apparel, namely, 
tee shirts and sweatshirts; all included in class 25.

הלבשה לנשים, דהיינו, חולצות טי, חולצות מיזע, גופיות, 
שמלות, טוניקות, טייצים, צעיפים, חזיות ללא עצם, מכנסי מיזע, 

ג'קטים עם קפוצ'ון, חולצות עם קפוצ'ון, פונצ'וים, הלבשה 
חיצונית, ז'קטים וחצאיות; הלבשה לגברים, דהיינו, חולצות טי 

וחולצות מיזע; 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., 14/05/2010, No. 85038769 ארה"ב, 14/05/2010, מספר 85038769

Class: 25 סוג: 25

כ"ט תמוז תשע"א - 57331/07/2011



NATION LTD BY JEN MENCHACA

Trade Mark No. 233663 מספר סימן

Application Date 14/11/2010 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: International Nation, Ltd.

Address: Suite 315 112 West 9th Street, Los Angeles, CA 
 90015, U.S.A.

Identification No.: 801691

a California 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: 25 סוג: 25

women's apparel, namely, teeshirts, sweatshirts, 
tanks, dresses, tunics, leggings, scarves, bralettes, 
sweatpants, hooded jackets, hooded tops, ponchos, 
outerwear, jackets and skirts; all included in class 25. 
      

הלבשה לנשים, דהיינו, חולצות טי, חולצות מיזע, גופיות, 
שמלות, טוניקות, טייצים, צעיפים, חזיות ללא עצם, מכנסי מיזע, 

ג'קטים עם קפוצ'ון, חולצות עם קפוצ'ון, פונצ'וים, הלבשה 
חיצונית, ז'קטים וחצאיות; 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., 14/05/2010, No. 85038772 ארה"ב, 14/05/2010, מספר 85038772

Class: 25 סוג: 25

כ"ט תמוז תשע"א - 57431/07/2011



NOVAMID

Trade Mark No. 233665 מספר סימן

Application Date 14/11/2010 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: DSM IP Assets B.V.

Address: Heerlen, Netherlands

Identification No.: 56720

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

Artificial and synthetic resins; plastics in the form of 
powders, granules, liquids or pastes for industrial 
use; all included in class 1.

שרפים מלאכותיים וסינטטיים; פלסטיקים בצורה של אבקות, 
גרגרים, נוזלים או ממרחים לשימוש תעשייתי; הנכללים כולם 

בסוג 1.                                                   

Class: 17 סוג: 17

Semi-finished products, made from synthetic resins 
or artificial resins; semi-finished plastic products and 
component parts thereof in the form of bars, blocks, 
pellets, rods, sheets, tubes, foils, foams, fibers and 
films; all included in class 17.

מוצרים גמורים חלקית, עשויים משרפים סינתטיים או משרפים 
מלאכותיים; מוצרי פלסטיק גמורים חלקית ורכיבי חלקים עבורם 

בצורת מוטות, בלוקים, כדורים, מקלות, יריעות, צינורות, 
רדידים, קלקרים, סיבים וסרטים; הנכללים כולם בסוג 17.         

                                                            

כ"ט תמוז תשע"א - 57531/07/2011



Trade Mark No. 233666 מספר סימן

Application Date 14/11/2010 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: Cable News Network, Inc.

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

Identification No.: 47143

(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

Paper goods and printed matter, namely, stationery, 
notebooks and diaries; all included in class 16.

סחורות וחומר מודפס מנייר, דהיינו, נייר מכתבים, מחברות 
ויומנים; הנכללים כולם בסוג 16.                                 

כ"ט תמוז תשע"א - 57631/07/2011



SIGMA X

Trade Mark No. 233667 מספר סימן

Application Date 14/11/2010 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: 200 West St., New York, New York, 10282, 
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"ט תמוז תשע"א - 57731/07/2011



SIGMA

Trade Mark No. 233668 מספר סימן

Application Date 14/11/2010 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: 200 West St., New York, New York, 10282, 
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"ט תמוז תשע"א - 57831/07/2011



COPLASDY

Trade Mark No. 233669 מספר סימן

Application Date 14/11/2010 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.

Ownersבעלים

Name: Zion Ben Rafael שם: ציון בן -רפאל

Address: The Rabin Medical Center, Belinson Campus, 
Petach-Tikva,, 49100, Israel

כתובת : מרכז רפואי רבין, קמפוס בלינסון, פתח תקוה, 49100, 
ישראל

Identification No.: 111111מספר זיהוי: 111111

Zion Ben Rafael

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

Education; training; entertainment and cultural 
activities; namely organizing, arranging and 
conducting of congresses, seminars, conferences, 
workshops, exhibitions, fairs, colloquiums and 
symposiums in the medical field; all included in class 
41

חינוך; הכשרה; בידור ופעילות תרבותית; דהיינו ארגון, סידור 
וביצוע קונגרסים, סמינרים, כנסים, סדנאות, תערוכות, ירידים, 
קוליקוומים וסימפוזיונים בתחום הרפואה; הנכללים בסוג 41     
                                                                                    

                                                                    

כ"ט תמוז תשע"א - 57931/07/2011



COPHY

Trade Mark No. 233670 מספר סימן

Application Date 14/11/2010 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.

Ownersבעלים

Name: Zion Ben Rafael שם: ציון בן -רפאל

Address: The Rabin Medical Center, Belinson Campus, 
Petach-Tikva,, 49100, Israel

כתובת : מרכז רפואי רבין, קמפוס בלינסון, פתח תקוה, 49100, 
ישראל

Identification No.: 111111מספר זיהוי: 111111

Zion Ben Rafael

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

Education; training; entertainment and cultural 
activities; namely organizing, arranging and 
conducting of congresses, seminars, conferences, 
workshops, exhibitions, fairs, colloquiums and 
symposiums in the medical field; all included in class 
41

חינוך; הכשרה; בידור ופעילות תרבותית; דהיינו ארגון, סידור 
וביצוע קונגרסים, סמינרים, כנסים, סדנאות, תערוכות, ירידים, 
קוליקוומים וסימפוזיונים בתחום הרפואה; הנכללים בסוג 41     
                                                                                    

                                                                    

כ"ט תמוז תשע"א - 58031/07/2011



COVAC

Trade Mark No. 233671 מספר סימן

Application Date 14/11/2010 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.

Ownersבעלים

Name: Zion Ben Rafael שם: ציון בן -רפאל

Address: The Rabin Medical Center, Belinson Campus, 
Petach-Tikva,, 49100, Israel

כתובת : מרכז רפואי רבין, קמפוס בלינסון, פתח תקוה, 49100, 
ישראל

Identification No.: 111111מספר זיהוי: 111111

Zion Ben Rafael

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

Education; training; entertainment and cultural 
activities; namely organizing, arranging and 
conducting of congresses, seminars, conferences, 
workshops, exhibitions, fairs, colloquiums and 
symposiums in the medical field; all included in class 
41

חינוך; הכשרה; בידור ופעילות תרבותית; דהיינו ארגון, סידור 
וביצוע קונגרסים, סמינרים, כנסים, סדנאות, תערוכות, ירידים, 
קוליקוומים וסימפוזיונים בתחום הרפואה; הנכללים בסוג 41     
                                                                                    

                                                                    

כ"ט תמוז תשע"א - 58131/07/2011



TRI-LOCK

Trade Mark No. 233674 מספר סימן

Application Date 15/11/2010 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: DePuy, Inc.

Address: Warsaw, IN, U.S.A.

Identification No.: 48625

(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

Orthopaedic joint implants; artificial joints and parts 
thereof; surgical instruments for use in joint 
replacement surgery; all included in class 10.

שתלי מפרקים אורטופדיים; מפרקים מלאכותיים וחלקיהם; 
כלים כירורגיים לשימוש בניתוח החלפת מפרקים; הנכללים 

כולם בסוג 10.                                                                 
      

כ"ט תמוז תשע"א - 58231/07/2011



IDEA TRANSPLANT

Trade Mark No. 233677 מספר סימן

Application Date 15/11/2010 תאריך הגשה

Base for International Trademark No. 1062878 בסיס לסימן מסחר בינלאומי מס.

Ownersבעלים

Name: AXIOM ONE LTD שם: אקסיום וואן בע"מ

Address: 10 Herzel Rosenblum, Tel Aviv, 69379, Israel כתובת : רח' הרצל רוזנבלום 10, תל אביב, 69379, ישראל

Identification No.: 513453746מספר זיהוי: 513453746

חברה פרטית

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: 35 סוג: 35

Planning and preparing graphic, video, oral, audio 
and audiovisual presentations in  support of 
marketing, advertising and business management; 
investor presentations; business strategic planning 
services; all included in class 35.

תכנון והכנת מצגות גרפיות, מצגות וידיאו, מצגות בעל-פה, 
מצגות שמע ומצגות אורקוליות התומכות בשיווק, פרסום וניהול 
עסקים; מצגות למשקיעים; שירותי תכנון אסטרטגיה עסקית; 
כולם נכללים בסוג 35                                                       

                                              

כ"ט תמוז תשע"א - 58331/07/2011



Trade Mark No. 233680 מספר סימן

Application Date 15/11/2010 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.

Ownersבעלים

Name: Solan Productions (2003) Ltd. שם: סולן הפקות (2003) בע"מ

Address: 3 Tvuot Haaretz, Shikun Dan, Tel Aviv, 69546, 
Israel

כתובת : תבואות הארץ 3, שכון דן, תל אביב, 69546, ישראל

Identification No.: 57192מספר זיהוי: 57192

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: 41 סוג: 41

Providing entertainment and cultural services; 
Production of entertainment events including in the 
fields of music; Conducting and producing 
entertainment competitions including in the field of 
music; all included in Class 41

אספקת שירותי בידור ותרבות; הפקת אירועי בידור כולל 
בתחום המוסיקלי; עריכת והפקת תחרויות בידור כולל בתחום 
המוסיקלי; הנכללים כולם בסוג 41                                       
                                                                                    

                                                              

כ"ט תמוז תשע"א - 58431/07/2011



מותק של פסטיבל
Trade Mark No. 233681 מספר סימן

Application Date 15/11/2010 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.

Ownersבעלים

Name: Solan Productions (2003) Ltd. שם: סולן הפקות (2003) בע"מ

Address: 3 Tvuot Haaretz, Shikun Dan, Tel Aviv, 69546, 
Israel

כתובת : תבואות הארץ 3, שכון דן, תל אביב, 69546, ישראל

Identification No.: 57192מספר זיהוי: 57192

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: 41 סוג: 41

Providing entertainment and cultural services; 
Production of entertainment events including in the 
fields of music; Conducting and producing 
entertainment competitions including in the field of 
music; all included in Class 41

אספקת שירותי בידור ותרבות; הפקת אירועי בידור כולל 
בתחום המוסיקלי; עריכת והפקת תחרויות בידור כולל בתחום 
המוסיקלי; הנכללים כולם בסוג 41                                       
                                                                                    

                                                              

כ"ט תמוז תשע"א - 58531/07/2011



Trade Mark No. 233682 מספר סימן

Application Date 15/11/2010 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: TAO HSIU-CHIH

Address: 2F., No. 268, Wenzih Rd., Zuoying Dist.,, 
Kaohsiung City, Taiwan

Identification No.: 801692

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: 20 סוג: 20

Bamboo curtains; Blinds of reed, rattan or bamboo 
(sudare); Curtain hooks; Figures made of rattan; 
Rattan [unworked or partly worked material]; Curtain 
Rails; Bead curtains for decoration; Curtain rods; 
Indoor window blinds (shades) [furniture];Curtain 
rollers; Slatted indoor blinds; all included in class 20.

וילונות במבוק; וילונות קנה סוף, ראטאן או במבוק (סודר); ווים 
לוילונות; דמויות עשויות קש; ראטאן [חומר שאינו מעובד או 

מעובד למחצה]; מסילות לוילון; וילונות מחרוזים לקישוט; מוטות 
לוילונות; תריסי וילונות בייתים (צלונים) [ריהוט]; גלגלי וילונות; 
תריסים בייתים עשויים פסי עץ; הנכללים כולם בסוג 20.           

                                  

Class: 24 סוג: 24

Woven fabrics and knitted fabrics; Non-woven textile 
fabrics ; Curtains of textile or plastic; Shower 
curtains; Curtains; Net curtains ; Curtain loops of 
textile material; Furnishing and upholstery fabrics; all 
included in class 24.

בדים ארוגים ובדים סרוגים; בדי טקסטיל שאינם ארוגים; 
וילונות מטקסטיל או פלסטיק; וילונות מקלחת; וילונות; וילונות 
רשת; לולאות וילון מחומרי טקסטיל; בדים ריהוט וריפוד; 

הנכללים כולם בסוג 24.                                                     
                                              

כ"ט תמוז תשע"א - 58631/07/2011



MAMA'S BEST

Trade Mark No. 233685 מספר סימן

Application Date 17/11/2010 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

Dietetic substances adapted for medical use; nutritive 
preparations, namely, nutritional supplement drink 
mix; all included in class 5.

חומרים דיאטטיים המותאמים לשימוש רפואי; תכשירים 
תזונתיים, שהם תערובת תחליף תזונה לשתיה; הנכללים כולם 

בסוג 5.                                                         

Class: 29 סוג: 29

Ready to drink dairy based protein beverages; milk 
beverage for pregnant women; all included in class 
29.

משקאות מבוססי פרוטאין חלביים מוכנים לשתייה; משקה חלב 
לנשים בהריון; הנכללים כולם בסוג 29.                                 

  

כ"ט תמוז תשע"א - 58731/07/2011



SAVANNA

Trade Mark No. 233690 מספר סימן

Application Date 16/11/2010 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: STELLENBOSCH FARMERS' WINERY LIMITED

Address: Oude Libertas, Stellenbosch, Republic of South 
Africa

Identification No.: 12559

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Reinhold Cohn and Partners

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

שם: ריינהולד כהן ושותפיו

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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 33 סוג: 33

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

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

כ"ט תמוז תשע"א - 58831/07/2011



Trade Mark No. 233695 מספר סימן

Application Date 17/11/2010 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: Guangdong Huachang Aluminum Factory Co., 
Ltd.

Address: 2 North Road, Shuitou Industrial Zone, Dali 
Town, Nanhai District Of Foshan City , Guangdong, 
People's Republic of China

Identification No.: 801697

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: 6 סוג: 6

Aluminium; building materials of metal; alloys of 
common metal; pipes of metal; doors of metal; 
windows of metal; fittings of metal for furniture; tanks 
of metal; signboards of metal; common metals, 
unwrought or semi-wrought; all included in class 6.

אלומיניום; חומרי בניין ממתכת; סגסוגות ממתכות נפוצות; 
צינורות מתכת; דלתות ממתכת; חלונות ממתכת; אביזרים 
ממתכת לריהוט; מיכלים ממתכת; שלטים ממתכת; מתכות 

נפוצות, שאינן מחושלות או חצי מחושלות; הנכללים כולם בסוג 
                                                                                 .6

      

כ"ט תמוז תשע"א - 58931/07/2011



HELSINN

Trade Mark No. 233696 מספר סימן

Application Date 17/11/2010 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: HELSINN HEALTHCARE SA

Address: Via Pian Scairolo 9, 6912 Lugano, Switzerland

Identification No.: 19026

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: 45 סוג: 45

Exploitation of intellectual property rights, licensing of 
intellectual property: Reviewing standards and 
practices to assure compliance with pharmaceutical 
laws and regulations, and regulatory compliance 
consulting in the field of pharmaceuticals; Licensing 
of intellectual property in the field of chemical and 
pharmaceutical technologies; All services included in 
Class 45

ניצול זכויות קניין רוחני, רישוי של קניין רוחני; סקירת תקנים 
ונהלים כדי להבטיח התאמה עם חוקי ותקנות הרוקחות, והסדר 
התאמת ייעוץ בשטח הרוקחות; רישוי של קניין  רוחני בשטח 

טכנולוגיות הכימיה והרוקחות; כל השירותים נכללים בסוג 45.   
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    

                                                    

כ"ט תמוז תשע"א - 59031/07/2011



Trade Mark No. 233697 מספר סימן

Application Date 17/11/2010 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: HELSINN HEALTHCARE SA

Address: Via Pian Scairolo 9, 6912 Lugano, Switzerland

Identification No.: 19026

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: 45 סוג: 45

Exploitation of intellectual property rights, licensing of 
intellectual property: Reviewing standards and 
practices to assure compliance with pharmaceutical 
laws and regulations, and regulatory compliance 
consulting in the field of pharmaceuticals; Licensing 
of intellectual property in the field of chemical and 
pharmaceutical technologies; All services included in 
Class 45

ניצול זכויות קניין רוחני, רישוי של קניין רוחני; סקירת תקנים 
ונהלים כדי להבטיח התאמה עם חוקי ותקנות הרוקחות, והסדר 
התאמת ייעוץ בשטח הרוקחות; רישוי של קניין  רוחני בשטח 

טכנולוגיות הכימיה והרוקחות; כל השירותים נכללים בסוג 45.   
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    

                                                    

כ"ט תמוז תשע"א - 59131/07/2011



ALMENAR

Trade Mark No. 233699 מספר סימן

Application Date 17/11/2010 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: 5 סוג: 5

Vaccines for human use; all included in class 5. חיסונים לשימוש בבני אדם; הנכללים כולם בסוג 5.       

כ"ט תמוז תשע"א - 59231/07/2011



Trade Mark No. 233702 מספר סימן

Application Date 17/11/2010 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: Sunbeam Products, Inc.

Address: 2381 Executive Center Drive, Boca Raton, 
Florida, 33431, U.S.A.

Identification No.: 34255

(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

Batteries; all included in class 9. סוללות; הנכללים כולם בסוג 9.               

כ"ט תמוז תשע"א - 59331/07/2011



RASITRIO

Trade Mark No. 233827 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: 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 preparations for treating 
cardiovascular diseases and metabolic disorders; all 
included in class 5.

תכשירי רוקחות לטיפול במחלות במערכת הלב וכלי הדם 
ובהפרעות מטבוליות; הנכללים כולם בסוג 5.                         

                              

כ"ט תמוז תשע"א - 59431/07/2011



CO-RASILAMLO

Trade Mark No. 233828 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: 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 preparations for treating 
cardiovascular diseases and metabolic disorders; all 
included in class 5.

תכשירי רוקחות לטיפול במחלות במערכת הלב וכלי הדם 
ובהפרעות מטבוליות; הנכללים כולם בסוג 5.                         

                              

כ"ט תמוז תשע"א - 59531/07/2011



AGENOX 

Trade Mark No. 233829 מספר סימן

Application Date 16/11/2010 תאריך הגשה

 Owners

Name: Nox Technologies, Inc 

Address: Suite C 1291 Cumberland Avenue, West 
Lafayette, IN, 47906, U.S.A.

Identification No.: 71420

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: 3 סוג: 3

Non-medicated skin care preparations, namely, 
creams, lotions, gels, toners, cleansers, serums, 
facial masks, acne treatment, exfoliants for skin; 
cosmetics, namely, eye shadow, eye pencils, face 
powder, blush, lipstick, lip liner, liquid foundation, 
concealer; all included in 03.

תכשירים לא תרופתיים לטיפוח עור, כלומר קרמים, משחות, 
ג'לים, טונרים, חומרי ניקוי, נסיובים, מסכות פנים, טיפול בפצעי 
בגרות, מקלפי עור, קוסמטיקה, כולל צללית עין, עפרונות עין, 
אבקת פנים, סומק, שפתון, עפרון שפתיים, בסיס לנוזל, מסווה; 
הנכללים כולם בסוג 3.                                                       

              

Class: 5 סוג: 5

Dietary and nutritional supplements and meal 
replacement shakes; all included in 05.

תוספים דיאטטיים ותזונתיים ומשקאות לתחליפי מזון; הנכללים 
כולם בסוג 5.                                 

Class: 8 סוג: 8

Skin treatment implements, namely device kits and 
instruments used for massaging skin and applying 
skin care preparation s and other cosmetics; all 
included in 08.

כלים לטיפול בעור, כלומר ערכות התקנים ומכשירים לשימוש 
לעיסוי עור ושימוש בתכשירי עור וקוסמטיקה אחרים; הנכללים 
כולם בסוג 8.                                                                   

                    

Goods/Services for which priority is claimed סחורות/שירותים לגביהם נטען דין קדימה
(If only classification code is indicated, Priority is claimed 
for all goods/services included in that class, and specified 
above under the 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. 85/042225 ארה"ב, 19/05/2010, מספר 85/042225

Class: 3 סוג: 3

Class: 5 סוג: 5

Class: 8 סוג: 8

כ"ט תמוז תשע"א - 59631/07/2011



HEN LI 

חן לי 
Trade Mark No. 233831 מספר סימן

Application Date 16/11/2010 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: MOR IN IMPORT & EXPORT FASHION Ltd. שם: מור אין יבוא ושיווק אופנה בע"מ

Address: 14 Markolet Street, Tel Aviv, Israel כתובת : רחוב מרכולת 14, תל אביב, ישראל

Identification No.: 57588מספר זיהוי: 57588

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: 25 סוג: 25

Clothing; Included in class 25.     .25 דברי הלבשה; הנכללים כולם בסוג

כ"ט תמוז תשע"א - 59731/07/2011



Trade Mark No. 233832 מספר סימן

Application Date 17/11/2010 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: IS-FRESH PRODUCE LTD שם: איז-פרש פרודיוס בע"מ

Address: Saharov 22, Rishon-Ie-Tzion, 75707, Israel כתובת : רח' סחרוב 22, ראשון לציון, 75707, ישראל

Identification No.: 514015023מספר זיהוי: 514015023

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Pavel Moroz, Adv.

Address: Saharov 22, Rishon-Ie-Tzion, 67443, Israel

שם: פבל מורוז, עו"ד

כתובת : רח' סחרוב 22, ראשון לציון, 75707, ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 35 סוג: 35

Export of agricultural produce; Included in class 35. ייצוא תוצרת חקלאית; הנכללים כולם בסוג 35.                       
  

כ"ט תמוז תשע"א - 59831/07/2011



Trade Mark No. 233833 מספר סימן

Application Date 17/11/2010 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: IS-FRESH PRODUCE LTD שם: איז-פרש פרודיוס בע"מ

Address: רח' סחרוב 22, ראשון לציון, 75707, ישראל כתובת : רח' סחרוב 22, ראשון לציון, 75707, ישראל

Identification No.: 514015023מספר זיהוי: 514015023

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Pavel Moroz, Adv.

Address: Saharov 22, Rishon-Ie-Tzion, 67443, Israel

שם: פבל מורוז, עו"ד

כתובת : רח' סחרוב 22, ראשון לציון, 75707, ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 31 סוג: 31

vegetables fruits and citrus fruit;Included in class 31. ירקות ופירות ופרי הדר; הנכללים כולם בסוג 31.                   
      

כ"ט תמוז תשע"א - 59931/07/2011



GEVANO 

Trade Mark No. 233834 מספר סימן

Application Date 17/11/2010 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: JASSER NASSER  שם: ג'אסר נאסר

Address: P.O.B. 411, KFAR SMIEA, 20138, Israel כתובת : ת.ד. 411, כפר סמיע, 20138, ישראל

Identification No.: 058535808מספר זיהוי: 058535808

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: HABIB NASSER, ADV' 

Address: Lohami hagetaot st' 12, P.O.B. 962, Nahariya, 
22109, Israel

שם: נאסר חביב, עו"ד 

כתובת : רח' לוחמי הגיטאות 12, ת.ד. 962, נהריה, 22109, 
ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 25 סוג: 25

Shoes; all incloded in 25.       .25 נעליים; הנכללים כולם בסוג

כ"ט תמוז תשע"א - 60031/07/2011



קליה
Trade Mark No. 233840 מספר סימן

Application Date 23/11/2010 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; detergents; soaps; laundry starch; 
laundry blue; laundry preparations; laundry 
preparations for dry cleaners; carpet cleaners; 
shampoos; decalcifying and descaling preparations 
for household purposes; fabric softeners, laundry 
additives; stain removing preparations; all included in 
class 3.

תכשירי הלבנה וחומרים אחרים המשמשים לכביסה; חומרי 
ניקוי; סבונים; עמילן לכביסה; כחול לכביסה; תכשירים לכביסה; 
תכשירי כביסה לניקוי יבש; מנקי שטיחים; שמפו; תכשירים 
לשימוש ביתי להסרת אבנית וסיד; מרככי בדים, תוספים 

לכביסה; תכשירים להסרת כתמים; הכלולים כולם בסוג 3.       
                                                                                    
                                                                                    

                

כ"ט תמוז תשע"א - 60131/07/2011



וניש
Trade Mark No. 233842 מספר סימן

Application Date 23/11/2010 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

Carpet cleaners and shampoos; laundry detergents; 
laundry additives and fabric and carpet stain 
removers; all included in class 3.

מנקי שטיחים ושמפו לשטיחים; דטרגנטים לכביסה; תוספים 
לכביסה ומסירי כתמים מאריגים ושטיחים; הנכללים כולם בסוג 

                                               3

כ"ט תמוז תשע"א - 60231/07/2011



ויט
Trade Mark No. 233843 מספר סימן

Application Date 23/11/2010 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 & 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: 3 סוג: 3

Non-medicated toilet preparations; cosmetic and 
beauty preparations; cosmetic creams and lotions; 
moisturising creams, lotions and gels; exfoliants; 
soaps; detergents; preparations containing soaps or 
detergents; bleaching preparations all for personal 
use; preparations for shaving; depilatory preparations 
and accessories; depilatory waxes; all included in 
class 3.

תכשירי טואלט שאינם תרופתיים; תכשירי קוסמטיקה ויופי; 
קרמים ותחליבים קוסמטיים; קרמים, תחליבים וג'לים ללחות; 
תכשירים לקילוף עור; סבונים; דטרגנטים; תכשירים המכילים 
סבונים או דטרגנטים; תכשירי הלבנה שכולם לשימוש אישי; 
תכשירי גילוח; תכשירים ועזרים להסרת שיער; שעוה להסרת 
שיער; הנכללים כולם בסוג 3.                                             
                                                                                    

                          

Class: 8 סוג: 8

Razors; blades; epilators; hair removal devices; hand 
instruments for use in shaving or depilation; parts 
and fittings for the aforesaid goods; all included in 
class 8.

סכיני גילוח; להבים; אפילטורים; מכשירים להורדת שיער; כלים 
לשימוש ידני בגילוח או הסרת שיער; חלקים ואביזרים לטובין 
האמורים; הנכללים כולם בסוג 8.                                         

              

כ"ט תמוז תשע"א - 60331/07/2011



ניסימיקו
Trade Mark No. 233844 מספר סימן

Application Date 23/11/2010 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: MAADANOT LTD. שם: מעדנות בע"מ

Address: P.O.B. 80, Gan Yavneh, 70800, Israel כתובת : ת.ד. 80, גן יבנה, 70800, ישראל

Identification No.: 10602מספר זיהוי: 10602

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

Pastry and dough products; frozen and chilled pastry 
and dough products; pizza, pizza products; sauces 
and spices; all included in class 30.

דברי מאפה ומוצרי בצק; דברי מאפה ומוצרי בצק קפואים 
ומצוננים; פיצה, מוצרי פיצה; רטבים ותבלינים; הנכללים כולם 

בסוג 30.                                                   

כ"ט תמוז תשע"א - 60431/07/2011



פיצה מקפיצה
Trade Mark No. 233845 מספר סימן

Application Date 23/11/2010 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: MAADANOT LTD. שם: מעדנות בע"מ

Address: P.O.B. 80, Gan Yavneh, 70800, Israel כתובת : ת.ד. 80, גן יבנה, 70800, ישראל

Identification No.: 10602מספר זיהוי: 10602

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

Pastry and dough products; frozen and chilled pastry 
and dough products; pizza, pizza products; sauces 
and spices; all included in class 30.

דברי מאפה ומוצרי בצק; דברי מאפה ומוצרי בצק קפואים 
ומצוננים; פיצה, מוצרי פיצה; רטבים ותבלינים; הנכללים כולם 

בסוג 30.                                                   

כ"ט תמוז תשע"א - 60531/07/2011



COMFORT TOUCH

Trade Mark No. 233846 מספר סימן

Application Date 23/11/2010 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: SINTAL INTERNATIONAL, INC

Address: 20253 NE 15th Court, Miami, 33179, Florida, 
U.S.A.

Identification No.: 801700

Name: TRADIS, INC

Address: 20253 NE 15th Court, Miami, Florida, U.S.A.

Identification No.: 801701

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Erez Harcavi

Address: 29 Sokolov St., P.O.B. 5789, Herzelia, 46157, 
Israel

שם: ארז הרכבי, עו"ד

כתובת : סוקולוב 29, ת.ד. 5789, הרצליה, 46157, ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 3 סוג: 3

Pre-moistened cellulose wipes; Soap, hair shampoo, 
conditioner, tooth paste; Baby oil, baby lotion, baby 
powder, Non-medicated diaper rash ointments and 
lotions; all included in class 3

מגבונים לחים, סבון, שמפו לשיער, מרכך שיער, משחת שיניים, 
שמן תינוקות, קרם לתינוקות, אבקת טלק, משחות וקרמים 

לא-רפואיים לטיפול בפריחת-חיתולים; הנכללים כולם בסוג 3     
                                                

Class: 5 סוג: 5

Disposable diapers and disposable briefs both for 
adults and babies, baby training pants, sanitary 
napkins and pads, Disposable sanitizing wipes ; all 
included in class 5

חיתולים חד-פעמיים ותחתונים חד-פעמיים הן למבוגרים והן 
לתינוקות, חיתולי-מכנס לתינוקות, תחבושות היגייניות ומגינים 
הגייניים, מגבונים היגייניים חד-פעמיים; הנכללים כולם בסוג 5  

Class: 16 סוג: 16

Dispoasble diapers for infants; all included in class 
16

חיתולים חד-פעמיים לתינוקות; הנכללים כולם בסוג 16           
      

כ"ט תמוז תשע"א - 60631/07/2011



Trade Mark No. 233847 מספר סימן

Application Date 18/11/2010 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: A. L. 1 Fashion LTD שם: א.ל. 1 אופנה בע"מ

Address: Kiryat Matalon, P.O.B. 7142, Petah Tikva, Israel כתובת : קרית מטלון, ת.ד. 7142, פתח תקוה, ישראל

Identification No.: 512716366מספר זיהוי: 512716366

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Yona Z. Winder, Adv. 

Address: 155 Zabutinsky Atreet, Ramat Gan, 52575, 
Israel

שם: יונה צ. וינדר, עו"ד 

כתובת : רח' ז'בוטינסקי 155, רמת גן, 52575, 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"ט תמוז תשע"א - 60731/07/2011



Trade Mark No. 233848 מספר סימן

Application Date 18/11/2010 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: A. L. 1 Fashion LTD שם: א.ל. 1 אופנה בע"מ

Address: קרית מטלון, P.O.B. 7142, פתח תקוה, ישראל כתובת : קרית מטלון, ת.ד. 7142, פתח תקוה, ישראל

Identification No.: 512716366מספר זיהוי: 512716366

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Yona Z. Winder, Adv. 

Address: 155 Zabutinsky Atreet, Ramat Gan, 52575, 
Israel

שם: יונה צ. וינדר, עו"ד 

כתובת : רח' ז'בוטינסקי 155, רמת גן, 52575, 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"ט תמוז תשע"א - 60831/07/2011



TOPSHOP

Trade Mark No. 233852 מספר סימן

Application Date 24/11/2010 תאריך הגשה

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 3 סוג: 3

Bleaching preparations and other substances for 
laundry use; cleaning, polishing, scouring and 
abrasive preparations; non-medicated preparations 
for the application to, conditioning and care of hair, 
scalp, skin and nails; soaps; perfumes; perfumery; 
eau de cologne; toilet waters; essential and herbal 
oils; cosmetics; make-up preparations; lipsticks; nail 
varnishes; nail varnish removers; non-medicated 
toilet preparations; hair lotions; hair sprays and hair 
gels; preparations for use in the bath or shower; bath 
and shower oils, gels, creams and foams; face and 
body masks; face and body scrubs; facial washes; 
skin cleansers and hydrators; skin toners; skin 
moisturizers; blemish creams and blemish gels; 
deodorants; antiperspirants; preparations for use 
before shaving and after shaving; shaving soaps; 
shaving creams; shaving gels; after-shave 
preparations; pre-shave preparations; talcum 
powders; toiletries; dentifrices; toothpastes; Included 
in class 3.

תכשירי הלבנה וחומרים אחרים לשימוש בכביסה; תכשירי 
ניקוי, פוליש, צחצוח ושפשוף; תכשירים לא רפואיים לשימוש, 
ריכוך וטיפול בשיער, קרקפת, עור וציפורניים; סבונים; בשמים; 
תמרוקים; מי קולון; מי רחצה; שמנים אתריים ושמנים צמחיים; 
טיפוח היופי; תכשירי איפור; שפתונים; לכות לציפורניים; מסירי 
לכה לציפורניים; תכשירי ניקוי לא רפואיים; תחליבים לשיער; 
תרסיסים לשיער ותקרישים לשיער; תכשירים לשימוש באמבט 

או במקלחת; שמנים, תקרישים, משחות וקצפים לאמבט 
ולמקלחת; מסכות לפנים ולגוף; מקרצפים לפנים ולגוף; שטיפות 
פנים; מנקי עור והידראטורים לעור; טונרים לעור; קרם לחות 
לעור; קרמים ותקרישים להסרת פגמים; דאודורנטים; חומרים 
נגד הזעה; תכשירים לשימוש לפני הגילוח ולאחר הגילוח; 
סבונים לגילוח; משחות לגילוח; תקרישים לגילוח; תכשירי 

אפטר-שייב ;תכשירי פרה-שייב; אבקות טלקום; משחות שיניים; 
הכלולים בסוג 3.                                                               
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                

Class: 14 סוג: 14

Precious metals and their alloys and goods in 
precious metals or coated therewith, not included in 
other classes; jewellery, precious stones; horological 
and chronometric instruments; imitation jewellery; 
semi-precious stones; necklaces; rings; earrings; 
bracelets; anklets; bangles; pendants; brooches; 
tiaras; parts and fittings for all the aforesaid goods; 
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; חיקויי תכשיטים; 
אבנים יקרות-למחצה; מחרוזות; טבעות; עגילים; צמידים; 
צמידים לרגל; תליונים; סיכות; כתרים; חלקים ואביזרים לכל 
הסחורות שפורטו לעיל; הכלולים בסוג 14.                           
                                                                                    

                                      

Class: 18 סוג: 18

Leather and imitations of leather and goods made of 
these materials and not included in other classes; 
trunks and travelling bags; travel cases; luggage; 
suitcases; holdalls; portmanteaux; valises; bags; 
handbags; shoulder bags; toiletry bags; carrier bags; 
rucksacks; backpacks; bumbags; sports bags; casual 
bags; briefcases; attache cases; music cases; 
satchels; beauty cases; garment bags and carriers; 
tie cases; notecases; notebook holders; document 
cases and holders; credit card cases and holders; 
wallets; purses; umbrellas; parasols; walking sticks; 
shooting sticks; leather shoulder belts; parts and 
fittings for all the aforesaid goods; Included in class 
18.

עור וחיקויי עור, וטובין העשויים מחומרים אלו ושאינם נכללים 
בסוגים אחרים; תיבות ותיקי נסיעות; מארזי נסיעה; מזוודות; 
פרטי כבודה; תרמילי-כלבו; מזוודות יד; תיקים; תיקי יד; תיקי 
כתף; תיקים לתמרוקים; תיקי נשיאה; תיקי גב; תרמילי גב; 
פאוצ'ים; תיקי ספורט; תיקים נוחים; תיקי מסמכים; תיקם 
נלווים; תיקי מוזיקה; ילקוטים; תיקים למוצרי יופי; תיקים 
ומנשאים לבגדים; תיקים לעניבות; ארנקי שטרות; מחזיקי 
מחברות; תיקי ומחזיקי מסמכים; תיקים ומחזיקים לכרטיסי 
אשראי; ארנקים; ארנקים לנשים; מטריות; שמשיות; מקלות 
הליכה; מקלות הנפתחים לצורת כסא; חגורות כתפיים מעור; 
חלפים ומתאמים לכל הסחורות שפורטו לעיל; הכלולים בסוג 
                                                                               .18

                                                                          

כ"ט תמוז תשע"א - 60931/07/2011



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: Arcadia Group Brands Limited

Address: Colegrave House 70 Berners Street, London 
W1T 3NL, United Kingdom

Identification No.: 801591

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"ט תמוז תשע"א - 61031/07/2011



PARLIAMENT SENSATIONS

Trade Mark No. 233857 מספר סימן

Application Date 24/11/2010 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; 
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; הכלולים בסוג 34.                         
                                                                                    
                                                                                    

                                                          

כ"ט תמוז תשע"א - 61131/07/2011



VERV

Trade Mark No. 233866 מספר סימן

Application Date 24/11/2010 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"ט תמוז תשע"א - 61231/07/2011



Trade Mark No. 233868 מספר סימן

Application Date 24/11/2010 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: MAVIC SAS 

Address: Les Croiselets, Metz-Tessy, 74370, France

Identification No.: 801712

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

Clothing, footwear, headgear; all included in class 25. ביגוד, הנעלה וכיסוי ראש; הנכללים כולם בסוג 25.                 
  

כ"ט תמוז תשע"א - 61331/07/2011



Trade Mark No. 233869 מספר סימן

Application Date 24/11/2010 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: MAVIC SAS 

Address: Les Croiselets, Metz-Tessy, 74370, France

Identification No.: 801712

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

Sports helmets, in particular bicycle helmets; glasses 
and sunglasses; all included in class 09.

קסדות לספורט, ובפרט קסדות לאופניים; משקפיים ומשקפי 
שמש; הנכללים כולם בסוג 09.                                       

כ"ט תמוז תשע"א - 61431/07/2011



MAVIC

Trade Mark No. 233870 מספר סימן

Application Date 24/11/2010 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: MAVIC SAS 

Address: Les Croiselets, Metz-Tessy, 74370, France

Identification No.: 801712

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

Sports helmets, in particular bicycle helmets; glasses 
and sunglasses; all included in class 09.

קסדות לספורט, ובפרט קסדות לאופניים; משקפיים ומשקפי 
שמש; הנכללים כולם בסוג 09.                                       

כ"ט תמוז תשע"א - 61531/07/2011



שלף קל
Trade Mark No. 233871 מספר סימן

Application Date 21/11/2010 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: Ben - Uzi Ron שם: בן-עוזי רון 

Address: כתובת : רח' עמק האלה 1/2, מודיעין, 71722, ישראל

Identification No.: 054257795מספר זיהוי: 054257795

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 6 סוג: 6

Key holder. Included in class 6. מחזיק מפתחות.הכלול בסוג 6.             

כ"ט תמוז תשע"א - 61631/07/2011



Trade Mark No. 233875 מספר סימן

Application Date 24/11/2010 תאריך הגשה

Base for International Trademark No. 1065753 בסיס לסימן מסחר בינלאומי מס.

Ownersבעלים

Name: MOREL ACOUSTIC LTD., שם: מוראל אקוסטיק בע"מ

Address: 17 Hamazmera St., Ness Ziona, Israel כתובת : רח' המזמרה 17, נס ציונה, ישראל

Identification No.: 42798מספר זיהוי: 42798

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Tony Greenman, Adv.

Address: Amot investments Tower 2 Weizman Street, 
Tel Aviv, 64239, Israel

שם: טוני גרינמן, עו"ד

כתובת : מגדל אמות השקעות,  רחוב ויצמן 2, תל אביב, 64239, 
ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 9 סוג: 9

Loudspeakers; components for apparatus for 
recording, transmission or reproduction of sound or 
images, computers, audio systems, sound 
transmitting devices, sound reproduction devices and 
loudspeakers, namely transistors, resistors, receivers 
and transformers; all included in class 9.

רמקולים; רכיבים עבור מכשירים להקלטה; העברה או שעתוק 
של קולות או מראות, מחשבים, מערכות שמע, מכשירים 

להעברת קול, להעתקת קול ורמקולים, ובעיקר טרנזיסטורים, 
נגדים, מקלטים ושנאים; הנכללים כולם בסוג 9.                     
                                                                                    
                                                                              

כ"ט תמוז תשע"א - 61731/07/2011



Trade Mark No. 233921 מספר סימן

Application Date 10/09/2010 תאריך הגשה

International Trademark No. 1056723 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: Brush Wellman Inc.

Address: 6070 Parkland Boulevard, Mayfield Heights, OH 
44124, U.S.A.

Identification No.: 71451

(Ohio, United States Corporation)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 6 סוג: 6

Metal matrix composites in the form of bars, sheets, 
panels, plates, and machined blanks composed of a 
metal matrix combined with a reinforcing material for 
use in further manufacture.

Goods/Services for which priority is claimed סחורות/שירותים לגביהם נטען דין קדימה
(If only classification code is indicated, Priority is claimed 
for all goods/services included in that class, and specified 
above under the 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., 12/03/2010, No. 77957399 ארה"ב, 12/03/2010, מספר 77957399

Class: 6 סוג: 6

כ"ט תמוז תשע"א - 61831/07/2011



Trade Mark No. 233922 מספר סימן

Application Date 18/10/2010 תאריך הגשה

International Trademark No. 1056742 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: Kyowa Hakko Kirin Co., Ltd.

Address: 6-1, Ohtemachi 1-chome,,Chiyoda-ku, Tokyo 
100-8185, Japan

Identification No.: 71430

(Japan Corporation)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 5 סוג: 5

Diagnostic preparations for medical purposes; 
pharmaceuticals.

Goods/Services for which priority is claimed סחורות/שירותים לגביהם נטען דין קדימה
(If only classification code is indicated, Priority is claimed 
for all goods/services included in that class, and specified 
above under the 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, 19/04/2010, No. 2010-031078 יפן, 19/04/2010, מספר 2010-031078

Class: 5 סוג: 5

כ"ט תמוז תשע"א - 61931/07/2011



Trade Mark No. 233923 מספר סימן

Application Date 13/10/2010 תאריך הגשה

International Trademark No. 1056820 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: ALCATEL LUCENT

Address: 3 avenue Octave Gréard, F-75007 PARIS, 
France

Identification No.: 71361

(France Société Anonyme)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 9 סוג: 9

Computer software that can be downloaded on to 
mobile terminals and computers for transmitting 
and/or decoding data, multimedia content, messages 
and information, particularly position-based 
information for search engines, image recognition 
applications and barcode recognition applications.

Goods/Services for which priority is claimed סחורות/שירותים לגביהם נטען דין קדימה
(If only classification code is indicated, Priority is claimed 
for all goods/services included in that class, and specified 
above under the title Goods/Services)

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

France, 23/04/2010, No. 10 3 732 587 צרפת, 23/04/2010, מספר 587 732 3 10

Class: 9 סוג: 9

כ"ט תמוז תשע"א - 62031/07/2011



Trade Mark No. 233924 מספר סימן

Application Date 05/10/2010 תאריך הגשה

International Trademark No. 1056534 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: Hyundai Motor Company

Address: 231, Yangjae-Dong,,Seocho-Gu, Seoul, 
Republic of Korea

Identification No.: 71452

(KR Stock Company)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 12 סוג: 12

Automobiles; passenger cars; vans; Light trucks; 
pickup trucks; Motor buses; racing cars; refrigerated 
vehicles; sports cars; automobile engines; bumpers 
for automobiles; windscreens; windscreen wipers; 
seats for automobiles; wheels for automobiles; hoods 
for automobiles; air bags (safety devices for 
automobiles); tires for automobiles; safety belts for 
automobiles; horns for automobiles; rearview mirrors 
for automobiles; doors for automobiles; direction 
signals for automobiles; automobile bodies; seat 
covers for automobiles; transmissions for land 
vehicles; bearings for land vehicles; rubber belts for 
land vehicle transmissions; clutches for land 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)

Republic of Korea, 08/04/2010, No. 4020100018438 דרום קוריאה, 08/04/2010, מספר 4020100018438

Class: 12 סוג: 12

כ"ט תמוז תשע"א - 62131/07/2011



Trade Mark No. 233925 מספר סימן

Application Date 29/10/2010 תאריך הגשה

International Trademark No. 0842459 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: Gilead Sciences, Inc.

Address: 333 Lakeside Drive, Foster City, CA 94404, 
U.S.A.

Identification No.: 71453

(Delaware, United States CORPORATION)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 5 סוג: 5

Pharmaceutical preparations and drugs for use in the 
treatment of infectious diseases and respiratory 
disorders.

כ"ט תמוז תשע"א - 62231/07/2011



Trade Mark No. 233927 מספר סימן

Application Date 29/10/2010 תאריך הגשה

International Trademark No. 0653040 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: FINCIBEC S.P.A.

Address: Via Valle d'Aosta, 47, I-41049 SASSUOLO 
(MO), Italy

Identification No.: 71455

(Italy Joint stock company)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 19 סוג: 19

Ceramic tiles for floors and facings.

כ"ט תמוז תשע"א - 62331/07/2011



Trade Mark No. 233928 מספר סימן

Application Date 29/10/2010 תאריך הגשה

International Trademark No. 0826921 מספר סימן בינלאומי

Conditions/Disclaimers

The mark is limited to the colours  word White, black, 
yellow, mustard yellow, green, light brown, brown, 
red. as shown in the  mark.

Registration of this mark shall give no right to the 
exclusive use of the PIANO DI SORRENTO. 
separately, but in the combination of the mark.

 Owners

Name: VILLA MASSA SRL

Address: Via Bagnulo, 111, I-80063 PIANO DI 
SORRENTO (NA), Italy

Identification No.: 71456

(Italy Limited company)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 33 סוג: 33

Wines, spirits, liquors.

כ"ט תמוז תשע"א - 62431/07/2011



Trade Mark No. 233929 מספר סימן

Application Date 29/10/2010 תאריך הגשה

International Trademark No. 0854427 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"ט תמוז תשע"א - 62531/07/2011



Trade Mark No. 233932 מספר סימן

Application Date 26/10/2010 תאריך הגשה

International Trademark No. 0982991 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 used to treat cancers 
and immune related diseases.

כ"ט תמוז תשע"א - 62631/07/2011



Trade Mark No. 233933 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: HYUNDAI MOBIS CO., LTD.

Address: 679-4 Yeoksam-1dong, Gangnam-gu, Seoul, 
Democratic People's Republic of Korea

Identification No.: 800424

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

Audio-video receivers; Audio amplifiers for vehicles; 
Audio speakers for vehicles; Audio disc players for 
vehicles; Radios for vehicles; Satellite navigational 
apparatus; Navigational instruments for vehicles; 
Communications apparatus for vehicles; Electric 
audio and visual apparatus and instruments; 
Computer software; Pre-recorded electronic media 
[of music]; all included in class 9.

משדרי קול-וידאו; מגברי קול לרכב; רמקולים לרכב; נגני 
דיסקים של קול לרכב; מכשירי רדיו לרכב; מערכות ניווט לוויני; 
כלי ניווט לרכב; מערכות תקשורת לרכב; כלים ומערכות קול 
ותמונה (אודיו וויזואל) חשמליות; תוכנות מחשבים; מדיה 

אלקטרונית מוקלטת מראש [של מוסיקה]; כולם נכללים בסוג 9. 
                                                                                    
                                                                                    

                                                                  

כ"ט תמוז תשע"א - 62731/07/2011



Trade Mark No. 233945 מספר סימן

Application Date 22/11/2010 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: YAEL LEA OHAYON שם: יעל לאה אוחיון

Address: 79 Iben Gvirol St., Tel Aviv, 64046, Israel כתובת : אבן גבירול 79, תל אביב, 64046, ישראל

Identification No.: 059797977מספר זיהוי: 059797977

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 36 סוג: 36

Real estate (real estate agency, enterprise and 
investment in real astate) ; included in class 36.

נדל"ן (תיווך נכסים, יזמות והשקעות בנדל"ן); נכלל בסוג 36.     
                                                                                

כ"ט תמוז תשע"א - 62831/07/2011



BATTERY VENTURES 

Trade Mark No. 233995 מספר סימן

Application Date 25/11/2010 תאריך הגשה

 Owners

Name: Battery Management Company, LLC 

Address: 930 Winter Street, Waltham, Massachusetts, 
02451, U.S.A.

Identification No.: 71462

(Delaware Limited Liability Company)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Wolff, Bregman and Goller

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

שם: וולף, ברגמן וגולר

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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 36 סוג: 36

Investment services in the field of venture capital and 
private equity, namely, provision of capital for private 
equity investments, evaluation of financial 
investments, operation and management of 
investment funds, and management and consulting 
services to start-up, emerging and growth 
companies; facilitating liquidity events for start-up, 
emerging and growth companies; private equity fund 
services; all included in class 36.

שירותי השקעות בתחום של הון סיכון ונכס אישי, דהיינו, 
הענקה של הון עבור השקעות נכס אישי, הערכה של השקעות 
פיננסיות, הפעלה וניהול של קרנות השקעה, ושירותי ניהול 

ויעוץ לחברות הזנק, חברות מתעוררות צומחות; סיוע באירועי 
חדלות פירעון עבור חברות הזנק, חברות מתעוררות וחברות 
צומחות; שירותי קרן נכס אישי; 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., 22/11/2010 ארה"ב, 22/11/2010

Class: 36 סוג: 36

כ"ט תמוז תשע"א - 62931/07/2011



J. CORTES

Trade Mark No. 234001 מספר סימן

Application Date 30/11/2010 תאריך הגשה

 Owners

Name: J. Cortes Cigars

Address: Pannenbakkersstraat 1, Zwevegem, 8552, 
Belgium

Identification No.: 63014

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; smokers' articles; matches ; all included in 
class 34.

טבק; צרכי מעשנים; גפרורים ; הנכללים כולם בסוג 34.           
                  

כ"ט תמוז תשע"א - 63031/07/2011



Trade Mark No. 234017 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 Topps Company, Inc.

Address: 1 Whitehall Street, New York, New York, 10004-
2109, U.S.A.

Identification No.: 67929

(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: 30 סוג: 30

Candy; all included in class 30. סוכריות; הנכללים כולם בסוג 30.     

כ"ט תמוז תשע"א - 63131/07/2011



HAEMOCOMPLETTAN

Trade Mark No. 234022 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 
fibrinogen deficiency; all included in class 5.

תכשירים רוקחיים לטיפול במחסור בפיברינוגן; הנכללים כולם 
בסוג 5.                                                                     

כ"ט תמוז תשע"א - 63231/07/2011



Trade Mark No. 234026 מספר סימן

Application Date 28/11/2010 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: Dimitri Sverdlov שם: סברדלוב דימיטרי 

Address: Hamaapilim 58/24 St., P.O.B. 2441, Ashdod, 
77303, Israel

כתובת : רח' המעפילים 58/24, ת.ד. 2441, אשדוד, 77303, 
ישראל

Identification No.: 314350273מספר זיהוי: 314350273

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 8 סוג: 8

Disposable shaving appliances and razors; all 
included in class 8.

מכשירי וסכיני גילוח חד פעמיים; הנכללים כולם בסוג 8.           
                    

כ"ט תמוז תשע"א - 63331/07/2011



Trade Mark No. 234048 מספר סימן

Application Date 15/10/2010 תאריך הגשה

International Trademark No. 1056943 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: Meso Scale Diagnostics, LLC.

Address: 9238 Gaither Road, Gaithersburg, MD 20877, 
U.S.A.

Identification No.: 71478

(Delaware, United States LTD LIABILITY COMPANY)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 9 סוג: 9

Biological, biochemical and chemical analyzers for 
assays, selection, screening, testing, imaging, 
electrochemiluminescence and diagnostics of 
biological, biochemical and chemical samples.

כ"ט תמוז תשע"א - 63431/07/2011



Trade Mark No. 234049 מספר סימן

Application Date 15/10/2010 תאריך הגשה

International Trademark No. 1057209 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: Abercrombie & Fitch Europe SA

Address: Via Moree, CH-6850 Mendrisio, Switzerland

Identification No.: 71479

(Suisse Société à responsabilité limitée)

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.

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 travelling bags; umbrellas, 
parasols and walking sticks; whips, harness and 
saddlery.

Class: 25 סוג: 25

Clothing, 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)

Switzerland, 10/05/2010, No. 600690 שוויץ, 10/05/2010, מספר 600690

Class: 14 סוג: 14

Class: 18 סוג: 18

Class: 25 סוג: 25

כ"ט תמוז תשע"א - 63531/07/2011



Trade Mark No. 234050 מספר סימן

Application Date 25/10/2010 תאריך הגשה

International Trademark No. 1057201 מספר סימן בינלאומי

Conditions/Disclaimers

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

 Owners

Name: Calvin Klein Trademark Trust

Address: C/O Calvin Klein Inc.,,205 West 39th Street, 
New York, NY 10018, U.S.A.

Identification No.: 71480

(Delaware, United States Corporation)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 3 סוג: 3

Cosmetics, perfumery, essential oils, soaps, hair 
lotions.

Goods/Services for which priority is claimed סחורות/שירותים לגביהם נטען דין קדימה
(If only classification code is indicated, Priority is claimed 
for all goods/services included in that class, and specified 
above under the 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. 85032569 ארה"ב, 07/05/2010, מספר 85032569

Class: 3 סוג: 3

כ"ט תמוז תשע"א - 63631/07/2011



Trade Mark No. 234051 מספר סימן

Application Date 28/10/2010 תאריך הגשה

International Trademark No. 1009257 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: RADISSON HOTELS INTERNATIONAL, INC.

Address: Carlson Parkway P.O. Box 59159, Minneapolis, 
MN 55459-8249, U.S.A.

Identification No.: 71481

(Delaware, United States Corporation)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 43 סוג: 43

Hotel, bar and restaurant services; services for the 
reservation of rooms.

כ"ט תמוז תשע"א - 63731/07/2011



Trade Mark No. 234053 מספר סימן

Application Date 15/10/2010 תאריך הגשה

International Trademark No. 1057152 מספר סימן בינלאומי

Conditions/Disclaimers

The mark is limited to the colours  word Red and 
blue. as shown in the  mark.

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

 Owners

Name: IDROMECCANICA BERTOLINI S.p.A.

Address: Via Fratelli Cervi, 35/1, I-42100 REGGIO 
EMILIA (RE), Italy

Identification No.: 71483

(Italy Joint stock company)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 7 סוג: 7

Pumps, centrifugal pumps, lubricating pumps, 
compressed air pumps, vacuum pumps, diaphragm 
pumps, valves, pressure valves, discharge valves, 
pressure reducers.

Goods/Services for which priority is claimed סחורות/שירותים לגביהם נטען דין קדימה
(If only classification code is indicated, Priority is claimed 
for all goods/services included in that class, and specified 
above under the 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, 17/09/2010, No. PD2010C000970 PD2010C000970 איטליה, 17/09/2010, מספר

Class: 7 סוג: 7

כ"ט תמוז תשע"א - 63831/07/2011



Trade Mark No. 234054 מספר סימן

Application Date 08/10/2010 תאריך הגשה

International Trademark No. 1057204 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: M. Schilling GmbH, Medical Products

Address: In den Kappeswiesen 18, 63571 Gelnhausen-
Hailer, Germany

Identification No.: 71484

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 5 סוג: 5

Veterinary preparations; food for babies.

Class: 10 סוג: 10

Surgical, medical, dental and veterinary apparatus 
and instruments, artificial limbs, eyes and teeth; 
suture materials.

כ"ט תמוז תשע"א - 63931/07/2011



Trade Mark No. 234055 מספר סימן

Application Date 26/10/2010 תאריך הגשה

International Trademark No. 1057206 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: Firestarter Spirits Inc.

Address: 78370 Highway 111,,Suite 200, La Quinta, CA 
92253, U.S.A.

Identification No.: 71485

(California, United States CORPORATION)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 33 סוג: 33

Alcoholic beverages, namely, vodka.

כ"ט תמוז תשע"א - 64031/07/2011



Trade Mark No. 234095 מספר סימן

Application Date 06/12/2010 תאריך הגשה

 Owners

Name: Samuel Harkavi

Address: 45-49 Davis Street, Long Island City, New York 
11101, U.S.A.

Identification No.: 801724

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: 3 סוג: 3

Concealers for eyes and skin; cosmetic facial blotting 
papers; cosmetic preparations for eye lashes; 
cosmetic rouges; cotton sticks for cosmetic purposes; 
eye compresses for cosmetic purposes; eye cream; 
eye liner; eye lotions; eye make-up; eye make-up 
remover; eye pencils; eye shadow; eyebrow pencils;  
face glitter; facial beauty masks; facial cleansers; 
facial concealer; facial cream; facial make-up; facial 
scrubs; facial washes; gel eye masks; hair mascara, 
namely, hair color; lip gloss; lip gloss palette; lip liner; 
lipstick; liquid foundation (Mizu-Oshiroi); make-up 
foundations; make-up removing preparations; make-
up; make-up kits comprised of lipstick, eyeshadow, 
blush; make-up pencils; make-up products for the 
face and body; make-up remover; mascara; nail 
enamel; nail polish; nail polish remover; perfume; 
perfumed powders; rouge; skin care products, 
namely, non-medicated skin serum; skin cleansers; 
under-eye enhancers; shampoos; conditioners; hair 
colors; hair lotions, extracts of flowers (dry/liquid); 
cologne; soaps; deodorants; all included in class 3.

חיפוי לעיניים ועור; ניירות סופגים קוסמטיים לפנים; תכשירים 
קוסמטיים לריסים; אודם קוסמטי; מקלות צמר גפן למטרות 

קוסמטיות; רטיות עין למטרות קוסמטיות; משחת עיניים; עפרון 
איפור לעיניים; חתליבי עיניים; איפור לעיניים; מסיר איפור 
לעיניים; עפרונות עיניים; צללית עיניים; עפרונות גבות; נצנצי 
פנים; מסכי יופי לפנים; מנקי פנים; חיפוי פנים; משחת פנים; 
איפור לפנים; שפשופי פנים; תרחיצי פנים; מסכי ג'ל לעיניים; 
מסכרת שיער, בעיקר, צבע שיער; מבריק שפתיים; לוח מבריק 

שפתיים; עפרון איפור לשפתיים; שפתון; קרם-בסיס נוזלי 
(מיזו-אושירוי); בסיסי איפור; תכשירי הסרת איפור; איפור; 
ערכות איפור הכוללות שפתון, צללית עיניים, אודם; עפרונות 
איפור; מוצרי איפור לפנים וגוף; מסיר איפור; מסכרה; אמאיל 
ציפורניים; לק ציפורניים; מסיר לק ציפורניים; בושם; אבקות 
מבושמות; אודם; מוצרי טיפול בעור, בעיקר, נסיוב עור ללא 
תרופה; תרחיצי עור; משפרים תת-עיניים; שמפוים; מרככי 

שיער; צבעי שיער; תחילבי שיער; תמציות פרחים (יבש/נוזלי); 
מי בושם; סבונים; דיאודורנטים; הכל כלול בסוג 3.                   
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    

                              

כ"ט תמוז תשע"א - 64131/07/2011



Trade Mark No. 234098 מספר סימן

Application Date 30/11/2010 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: E. SAGIV, LAW OFFICES שם: א. שגיב, משרד עורכי דין

Address: כתובת : רח' יגאל אלון 126, תל אביב, 67443, ישראל

Identification No.: 513628255מספר זיהוי: 513628255

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: SAGIV BELZER & CO. ADVOCATES 

Address: 126 YIGAL ALON ST, 1 FLOOR, TEL AVIV, 
67443, Israel

שם: שגיב בלזר ושות' עו"ד 

כתובת : רח' יגאל אלון 126, קומה 1, תל אביב, 67443, ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 45 סוג: 45

Legal services; all included in class 45.   .45 מתן שירותים משפטיים; הנכללים כולם בסוג

כ"ט תמוז תשע"א - 64231/07/2011



SERVESPHERE

Trade Mark No. 234099 מספר סימן

Application Date 06/12/2010 תאריך הגשה

 Owners

Name: American Express Marketing & Development 
Corp.

Address: 200 Vesey Street (01-49-12), New York, NY, 
10285-4912, U.S.A.

Identification No.: 801727

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Sanford T. Colb & Co.

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

שם: סנפורד ט. קולב ושות'

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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 36 סוג: 36

Financial Services, an account used to pay 
household expenses; all included in Class 36.

שירותים פיננסיים, חשבון שמשמש לתשלום הוצאות ביתיות; 
הכל כלול בסוג 36.                                       

כ"ט תמוז תשע"א - 64331/07/2011



SERVEWORKS

Trade Mark No. 234100 מספר סימן

Application Date 06/12/2010 תאריך הגשה

 Owners

Name: American Express Marketing & Development 
Corp.

Address: 200 Vesey Street (01-49-12), New York, NY, 
10285-4912, U.S.A.

Identification No.: 801727

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Sanford T. Colb & Co.

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

שם: סנפורד ט. קולב ושות'

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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 36 סוג: 36

Financial Services, payment  processing platform; all 
included in Class 36.

שירותים פיננסיים, במת תשלום לעיבוד; הכל כלול בסוג 36.     
                                        

כ"ט תמוז תשע"א - 64431/07/2011



TABSHARE

Trade Mark No. 234101 מספר סימן

Application Date 06/12/2010 תאריך הגשה

 Owners

Name: American Express Marketing & Development 
Corp.

Address: 200 Vesey Street (01-49-12), New York, NY, 
10285-4912, U.S.A.

Identification No.: 801727

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Sanford T. Colb & Co.

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

שם: סנפורד ט. קולב ושות'

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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 36 סוג: 36

Financial Services, a benefit which allows individuals 
to pay for expenses jointly; all included in Class 36.

שירותים פיננסיים, הטבה שמאפשרת ליחידים לשלם הוצאות 
במשותף;  הכל כלול בסוג 36.                                             

                    

כ"ט תמוז תשע"א - 64531/07/2011



BABY BULLET

Trade Mark No. 234106 מספר סימן

Application Date 06/12/2010 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: Homeland Housewares, LLC

Address: 11755 Wilshire Blvd, Suite 1200, California, Los 
Angeles, 90025, U.S.A.

Identification No.: 65362

(California Corporation)

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: 7 סוג: 7

Electronic appliances, namely, kitchen food 
processors; all included in Class 7

מכשירים אלקטרוניים, דהיינו, מעבדי מזון למטבח; הנכללים 
כולם בסוג 7                             

כ"ט תמוז תשע"א - 64631/07/2011



Trade Mark No. 234112 מספר סימן

Application Date 02/12/2010 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: Tamar Kotler  שם: תמר קוטלר

Address: 5 Mishole Gil st., Kfar Saba, Israel כתובת : רח' משעול גיל 5/43, כפר סבא, ישראל

Identification No.: 022947154מספר זיהוי: 022947154

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Rachel Klekner adv 

Address: 39 Jerusalem St., Kiryat Ono, 55423, Israel

שם: עו"ד רחלי קלקנר 

כתובת : רח' ירושלים 39, קרית אונו, 55423, ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 41 סוג: 41

Advising and providing classes, seminars, lecturs, 
workshops, professional courses and training for in 
the fields of parenting, parental guidance, child 
caring, children behavior and behavioral science ; all 
included in class 41.

ייעוץ, הדרכה, ליווי, אימון, העברת סמינרים, העברת הרצאות, 
העברת סדנאות וקורסים מקצועיים בנושאי הורות, הדרכת 
הורים, ילדים, התנהגות ילדים ומדעי ההתנהגות; הנכללים 

כולם בסוג 41.                                                                 
                                                  

כ"ט תמוז תשע"א - 64731/07/2011



Trade Mark No. 234120 מספר סימן

Application Date 07/12/2010 תאריך הגשה

 Owners

Name: T.C. Pharmaceutical Industries Co., Ltd.

Address: Bangbon Sub-District, Bangkog, Thailand

Identification No.: 56799

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Pearl Cohen Zedek Latzer

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

שם: פרל כהן צדק לצר

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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 32 סוג: 32

Energy drinks, beers, non-alcoholic fruit juice 
beverages, whey beverages, mineral water 
(beverages), spring water for drinking, non-alcoholic 
beverages, fruit nectars (non-alcoholic), soy 
beverages (except soy milk used as milk substitute), 
plant beverages (non-alcoholic and not for medical 
purposes), preparations for making beverages; all 
included in class 32.

משקאות אנרגיה, בירות, משקאות מיצי פירות לא-אלכוהוליים, 
משקאות מי-חלב, מים מינרליים (משקאות), מי מעיינות 

לשתייה, משקות לא-אלכוהוליים, נקטר פירות (לא-אלכוהולי), 
משקאות סויה (למעט חלב סויה המשמש כתחליף חלב), 
משקאות צמחיים (לא-אלכוהוליים ולא למטרות רפואיות), 

תכשירים להכנת משקאות; הנכללים כולם בסוג 32.               
                                                                                    

                                  

כ"ט תמוז תשע"א - 64831/07/2011



Newton 

ניוטון 
Trade Mark No. 234121 מספר סימן

Application Date 02/12/2010 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: MANDELBOIM BROTHERS LTD. שם: אחים מנדלבוים בע"מ

Address: 48 Abarbanel Street, Tel Aviv, 66082, Israel כתובת : רחוב אברבנאל 48, תל אביב, 66082, ישראל

Identification No.: 510850506מספר זיהוי: 510850506

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Itzhak Goldberg, Adv.

Address: 34 Tuval Stret, Ramat Gan, 52522, Israel

שם: יצחק גולדברג, עו"ד

כתובת : רחוב תובל 34, רמת גן, 52522, ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 20 סוג: 20

Farniture and mattresses; all included in class 20. רהיטים ומזרנים; הנכללים כולם בסוג 20.                             

כ"ט תמוז תשע"א - 64931/07/2011



Trade Mark No. 234135 מספר סימן

Application Date 08/12/2010 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: 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: 42 סוג: 42

Providing health information on the topic of 
diagnosing, treating and feeding malnutrition in 
infants; all included in class 42.

מתן מידע רפואי בנושאי אבחון, טיפול  והאכלה בתזונה לקויה 
אצל תינוקות ; הנכללים כולם בסוג 42.                                 

                                          

כ"ט תמוז תשע"א - 65031/07/2011



CASA MAGNA 

Trade Mark No. 234138 מספר סימן

Application Date 05/12/2010 תאריך הגשה

 Owners

Name: Manufactura de Tabacos (Matasa) S.A 

Address: Apartado, P.O.B. 728, Santiago, Dominican 
Republic

Identification No.: 71491

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: 34 סוג: 34

Cigars; all included in class 34. סיגרים; הנכללים כולם בסוג 34.         

כ"ט תמוז תשע"א - 65131/07/2011



F-DEGREE 

Trade Mark No. 234153 מספר סימן

Application Date 06/12/2010 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: V-stream Israel Security Technology Co., LLC. 

Address: 113 Barksdale Professional Center of Newark 
City, New Castle Country, Delaware, 19711, U.S.A.

Identification No.: 71492

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: 9 סוג: 9

Computers; Computer peripheral devices; Computer 
software, recorded; Monitors [computer programs]; 
Computer programs [downloadable software]; 
Computer game programs; Central processing units 
[processors]; Coin¬operated apparatus (Mechanisms 
for -); Electronic notice boards; Intercommunication 
apparatus; all included in class 9.

מחשבים; ציוד הקיפי למחשבים; תוכנות מחשב, מוקלטות; 
תוכנות בקרה (תוכנות מחשב); תוכנות מחשב (להורדה); 
משחקי מחשב; מעבדי מחשבים; מכונות המופעלות על ידי 
מטבעות (מנגנונים עבור); כרטיסי התרעה אלקטרונים; ציוד 

לתקשורת פנים; הנכללים כולם בסוג 9.                                 
                                                                                    

                                                                        

כ"ט תמוז תשע"א - 65231/07/2011



Trade Mark No. 234154 מספר סימן

Application Date 05/12/2010 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: Tanya Yarkoni  שם: טניה ירקוני

Address: Derech Hayam 12, Michmoret, Israel כתובת : דרך הים 12, מכמרת, ישראל

Identification No.: 011972262מספר זיהוי: 011972262

Name: Sivan motola  שם: סיון מוטולה

Address: Derech Hayam 12, Michmoret, Israel כתובת : דרך הים 12, מכמרת, ישראל

Identification No.: 049806722מספר זיהוי: 049806722

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 30 סוג: 30

Pastry and confectionery,healthy snacks for kids; all 
included in class 30.

דברי מאפה וממתקים,חטיף בריא לילדים; הנכללים כולם בסוג 
                                     .30

כ"ט תמוז תשע"א - 65331/07/2011



Trade Mark No. 234156 מספר סימן

Application Date 08/11/2010 תאריך הגשה

International Trademark No. 1057922 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"ט תמוז תשע"א - 65431/07/2011



Trade Mark No. 234157 מספר סימן

Application Date 22/10/2010 תאריך הגשה

International Trademark No. 1057469 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: Halozyme, Inc.

Address: 11388 Sorrento Valley Road, San Diego, CA 
92121, U.S.A.

Identification No.: 71494

(California, United States Corporation)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 5 סוג: 5

Enzymes and pharmaceuticals containing enzymes 
to facilitate delivery of pharmaceuticals; drug delivery 
agents that facilitate delivery of pharmaceuticals; 
pharmaceutical preparations for use in the treatment 
and prevention of pain, metabolic conditions and 
disorders, endocrine conditions and disorders, 
urological conditions and disorders, diabetes, 
diabetic complications, hormonal diseases and 
disorders, dermatological conditions and disorders, 
immunological and auto-immunological conditions 
and disorders, disorders of muscles and tendons and 
connective tissue, infectious diseases, bone diseases 
and disorders, reproductive disorders and treatments 
and for the treatment of cancer and in hydration; 
pharmaceutical preparations for use in dermatology; 
pharmaceutical preparations for use in aesthetic skin 
treatments.

כ"ט תמוז תשע"א - 65531/07/2011



Trade Mark No. 234158 מספר סימן

Application Date 19/10/2010 תאריך הגשה

International Trademark No. 1057524 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: L'OREAL (UK) Limited

Address: Hammersmith Road 255, London W6 8AZ, 
United Kingdom

Identification No.: 71495

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 3 סוג: 3

Make-up 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)

European Community Trade Mark, 17/08/2010, No. 
9317819

איחוד האירופי לסימני מסחר, 17/08/2010, מספר 9317819

Class: 3 סוג: 3

כ"ט תמוז תשע"א - 65631/07/2011



Trade Mark No. 234161 מספר סימן

Application Date 12/11/2010 תאריך הגשה

International Trademark No. 1057789 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: Church & Dwight Co., Inc.

Address: 469 North Harrison Street, Princeton, NJ 08543-
5297, U.S.A.

Identification No.: 71497

(Delaware, United States Corporation)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 21 סוג: 21

Toothbrushes.

Goods/Services for which priority is claimed סחורות/שירותים לגביהם נטען דין קדימה
(If only classification code is indicated, Priority is claimed 
for all goods/services included in that class, and specified 
above under the 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., 08/11/2010, No. 85171450 ארה"ב, 08/11/2010, מספר 85171450

Class: 21 סוג: 21

כ"ט תמוז תשע"א - 65731/07/2011



Trade Mark No. 234162 מספר סימן

Application Date 09/11/2010 תאריך הגשה

International Trademark No. 1057938 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: Palomar Medical Technologies, Inc.

Address: 15 Network Drive, Burlington MA 01803, U.S.A.

Identification No.: 71498

(Delaware, United States CORPORATION)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 10 סוג: 10

Light based apparatus for treatment of skin.

Goods/Services for which priority is claimed סחורות/שירותים לגביהם נטען דין קדימה
(If only classification code is indicated, Priority is claimed 
for all goods/services included in that class, and specified 
above under the 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., 12/05/2010, No. 85036879 ארה"ב, 12/05/2010, מספר 85036879

Class: 10 סוג: 10

כ"ט תמוז תשע"א - 65831/07/2011



Trade Mark No. 234163 מספר סימן

Application Date 12/11/2010 תאריך הגשה

International Trademark No. 1057956 מספר סימן בינלאומי

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 9 סוג: 9

Computer software for use in accessing information 
about and purchasing computer hardware, computer 
software, computer peripherals, consumer electronics 
and accessories; computer software for scheduling 
appointments.

Class: 35 סוג: 35

Online retail store services featuring computer 
hardware, computer software, computer peripherals, 
consumer electronics and accessories.

Goods/Services for which priority is claimed סחורות/שירותים לגביהם נטען דין קדימה
(If only classification code is indicated, Priority is claimed 
for all goods/services included in that class, and specified 
above under the 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., 16/06/2010, No. 85064849 ארה"ב, 16/06/2010, מספר 85064849

Class: 9 סוג: 9

Class: 35 סוג: 35

כ"ט תמוז תשע"א - 65931/07/2011



Conditions/Disclaimers

The mark is limited to the colours  word Green, white. 
as shown in the  mark.

 Owners

Name: Apple Inc.

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

Identification No.: 71318

(California, United States Corporation)

כ"ט תמוז תשע"א - 66031/07/2011



Trade Mark No. 234165 מספר סימן

Application Date 22/10/2010 תאריך הגשה

International Trademark No. 1058018 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: Bacardi & Company Limited

Address: Aeulestrasse 5, FL-9490 Vaduz, Liechtenstein

Identification No.: 71500

(Liechtenstein Limited company)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 33 סוג: 33

Alcoholic beverages (except beers).

Goods/Services for which priority is claimed סחורות/שירותים לגביהם נטען דין קדימה
(If only classification code is indicated, Priority is claimed 
for all goods/services included in that class, and specified 
above under the 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, 05/05/2010, No. 15636 ליכטנשטיין, 05/05/2010, מספר 15636

Class: 33 סוג: 33

כ"ט תמוז תשע"א - 66131/07/2011



Trade Mark No. 234166 מספר סימן

Application Date 01/11/2010 תאריך הגשה

International Trademark No. 0688536 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: Frans Nooren Afdichtingssystemen B.V.

Address: Gasselterstraat 20, NL-9503 JB 
STADSKANAAL, Netherlands

Identification No.: 71501

(NL Besloten Vennootschap)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 17 סוג: 17

Sealing compounds.

כ"ט תמוז תשע"א - 66231/07/2011



Trade Mark No. 234167 מספר סימן

Application Date 02/11/2010 תאריך הגשה

International Trademark No. 0847553 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: AGIP LLC

Address: 2711 Centerville Road, Suite 400, Wilmington, 
Delaware 19808, U.S.A.

Identification No.: 71502

(Delaware, United States LTD LIABILITY COMPANY)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 39 סוג: 39

Arranging travel tours; travel agency services, 
namely, making reservations and bookings for 
transportation; travel booking agencies and travel 
information services.

Class: 43 סוג: 43

Travel agency services, namely, making reservations 
and booking for temporary lodging.

כ"ט תמוז תשע"א - 66331/07/2011



Trade Mark No. 234168 מספר סימן

Application Date 13/09/2010 תאריך הגשה

International Trademark No. 0899748 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: EXAMONE ENTERPRISES LTD

Address: Arch. Makariou III,,155 PROTEAS HOUSE,,5th. 
floor, CY-3021 Limassol, Cyprus

Identification No.: 71503

(Cyprus limited liability company)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 3 סוג: 3

Beauty masks, creams for skin, hair lotions, oils for 
cosmetic purposes, soap, disinfectant soap, 
medicated soap, toiletries, cosmetic preparations for 
skin care, cosmetics, detergents other than for use in 
manufacturing operations and for medical purposes, 
shampoos.

Class: 5 סוג: 5

Pharmaceutical preparations for skin care, including 
medicinal masks, lotions for pharmaceutical 
purposes, liniments, ointments for pharmaceutical 
purposes, medicinal oils, pharmaceutical 
preparations for treating dandruff.

כ"ט תמוז תשע"א - 66431/07/2011



Trade Mark No. 234172 מספר סימן

Application Date 12/11/2010 תאריך הגשה

International Trademark No. 1057958 מספר סימן בינלאומי

Conditions/Disclaimers

The mark is limited to the colours  word Purple and 
white. as shown in the  mark.

 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 for use in searching, browsing, 
reviewing, sampling, playing, purchasing, and 
downloading pre-recorded audio and video content.

Goods/Services for which priority is claimed סחורות/שירותים לגביהם נטען דין קדימה
(If only classification code is indicated, Priority is claimed 
for all goods/services included in that class, and specified 
above under the 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., 18/05/2010, No. 85041463 ארה"ב, 18/05/2010, מספר 85041463

Class: 9 סוג: 9

כ"ט תמוז תשע"א - 66531/07/2011



Trade Mark No. 234175 מספר סימן

Application Date 05/11/2010 תאריך הגשה

International Trademark No. 1031502 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: Cinnabon, Inc.

Address: Suite 200,200 Glenridge Point Parkway, 
Atlanta, GA 30342, U.S.A.

Identification No.: 71512

(Washington, United States CORPORATION)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 32 סוג: 32

Non-carbonated, non-alcoholic frozen flavored 
beverages, namely hand-blended beverages 
including fruit, caramel, chocolate, coffee or 
cappuccino with a fruit, caramel or chocolate swirl.

כ"ט תמוז תשע"א - 66631/07/2011



Trade Mark No. 234176 מספר סימן

Application Date 15/09/2010 תאריך הגשה

International Trademark No. 1045720 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: N.V. Nutricia

Address: Eerste Stationsstraat 186, NL-2712 HM 
Zoetermeer, Netherlands

Identification No.: 71513

(NL Naamloze Vennootschap)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 5 סוג: 5

Food for medical use, including milk for pregnant and 
lactating women; dietetic substances adapted for 
medical use; food for babies; nutritional supplements 
for babies, infants and children, for medical use; 
foodstuffs and drinks for pregnant, lactating and 
breast-feeding women, for medical use.

Class: 29 סוג: 29

Milk and milk products, milk in powder form, 
foodstuffs for pregnant, lactating and breast-feeding 
women, not for medical use, not included in other 
classes; drinks, milk predominating, for pregnant, 
lactating and breast-feeding women; milk for 
pregnant and lactating women, not for medical 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)

Benelux, 29/04/2010, No. 1202291 בנלוקס, 29/04/2010, מספר 1202291

Class: 5 סוג: 5

Class: 29 סוג: 29

כ"ט תמוז תשע"א - 66731/07/2011



Trade Mark No. 234177 מספר סימן

Application Date 09/11/2010 תאריך הגשה

International Trademark No. 1045767 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: Cinnabon, Inc.

Address: Suite 200,200 Glenridge Point Parkway, 
Atlanta, GA 30342, U.S.A.

Identification No.: 71512

(Washington, United States CORPORATION)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 30 סוג: 30

Bakery goods and coffee.

Class: 35 סוג: 35

Retail bakery and take out service.

כ"ט תמוז תשע"א - 66831/07/2011



Trade Mark No. 234178 מספר סימן

Application Date 08/11/2010 תאריך הגשה

International Trademark No. 1050153 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: Bath & Body Works Brand Management, Inc.

Address: 7 Limited Parkway East, Reynoldsburg, OH 
43068, U.S.A.

Identification No.: 71306

(Delaware, United States CORPORATION)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 3 סוג: 3

Fragrance refills for non-electric room and car 
fragrance dispensers, room fragrance gels, car 
fragrance gels.

Class: 5 סוג: 5

Car deodorizer, room fresheners.

כ"ט תמוז תשע"א - 66931/07/2011



Trade Mark No. 234179 מספר סימן

Application Date 15/10/2010 תאריך הגשה

International Trademark No. 1057947 מספר סימן בינלאומי

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 7 סוג: 7

Combustion engines, except for land vehicles, parts 
of combustion engines, including of combustion 
engines for land vehicles, in particular exhaust gas 
catalytic converters and catalytic converter carriers, 
(all of the above goods included in this class).

Class: 9 סוג: 9

Electric and electronic monitoring, regulating and 
control apparatuses and devices for use with exhaust 
gas catalytic converters; parts of all of the above 
goods included in this class.

Class: 12 סוג: 12

Combustion engines for land vehicles (included in 
this class).

Goods/Services for which priority is claimed סחורות/שירותים לגביהם נטען דין קדימה
(If only classification code is indicated, Priority is claimed 
for all goods/services included in that class, and specified 
above under the 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, 21/04/2010, No. 30 2010 023 746.5/07 גרמניה, 21/04/2010, מספר 746.5/07 023 2010 30

Class: 7 סוג: 7

Class: 9 סוג: 9

Class: 12 סוג: 12

Class: 40 סוג: 40

כ"ט תמוז תשע"א - 67031/07/2011



 Owners

Name: Emitec Gesellschaft für Emissionstechnologie 
mbH

Address: Hauptstrasse 128, 53797 Lohmar, Germany

Identification No.: 71514

(Germany private limited liability company)

כ"ט תמוז תשע"א - 67131/07/2011



Trade Mark No. 234180 מספר סימן

Application Date 22/10/2010 תאריך הגשה

International Trademark No. 1057367 מספר סימן בינלאומי

Conditions/Disclaimers

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

 Owners

Name: Halozyme, Inc.

Address: 11388 Sorrento Valley Road, San Diego, CA 
92121, U.S.A.

Identification No.: 71494

(California, United States Corporation)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 5 סוג: 5

Enzymes for medical purposes, namely, facilitating 
delivery of pharmaceuticals, and pharmaceuticals 
containing enzymes to facilitate delivery of a wide 
range of pharmaceuticals; drug delivery agents that 
facilitate delivery of pharmaceuticals; pharmaceutical 
preparations for use in the treatment and prevention 
of pain, metabolic conditions and disorders, 
endocrine conditions and disorders, urological 
conditions and disorders, diabetes, diabetic 
complications, hormonal diseases and disorders, 
dermatological conditions and disorders, 
immunological and auto-immunological conditions 
and disorders, disorders of muscles and tendons and 
connective tissue, infectious diseases, bone diseases 
and disorders, reproductive disorders and treatments 
and for the treatment of cancer and in hydration; 
pharmaceutical preparations for use in dermatology; 
pharmaceutical preparations for use in aesthetic skin 
treatments.

Goods/Services for which priority is claimed סחורות/שירותים לגביהם נטען דין קדימה
(If only classification code is indicated, Priority is claimed 
for all goods/services included in that class, and specified 
above under the 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., 22/04/2010, No. 85021005 ארה"ב, 22/04/2010, מספר 85021005

Class: 5 סוג: 5

כ"ט תמוז תשע"א - 67231/07/2011



Trade Mark No. 234181 מספר סימן

Application Date 09/09/2010 תאריך הגשה

International Trademark No. 1057612 מספר סימן בינלאומי

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 9 סוג: 9

Computer software for collecting and managing data, 
performing analyses, conducting studies, and 
creating and generating reports in the fields of 
accounting, auditing, management, business, tax.

Class: 16 סוג: 16

Publications, namely, educational books, printed 
lessons and lectures, and newsletters, reports and 
brochures, all in the fields of auditing, accounting, 
corporate governance, tax, management, business, 
information technology, information management, 
corporate finance, human resources, computers and 
programs.

Class: 35 סוג: 35

Accounting services; business auditing services; tax 
consulting and advisory services; merger acquisition 
and divestiture consulting and advisory services; 
business risk management services; business 
management and business consulting and advisory 
services; corporate governance advisory services; 
market research services; human resource consulting 
services; provision of information on-line pertaining to 
all of the above.

Class: 36 סוג: 36

Investment banking consulting and advisory services; 
financial consulting and advisory services; actuarial 
consulting services; consulting services in the field of 
employee benefit plans concerning insurance and 
finance; financial valuation services in the areas of 
business enterprises, inventories, assets, equipment, 
licensing, real estate and intellectual property; real 
estate appraisal services; financial risk management 
services; consulting services in the field of employee 
benefits programs concerning insurance and finance; 
provision of information on-line pertaining to all of the 
above.

כ"ט תמוז תשע"א - 67331/07/2011



Class: 41 סוג: 41

Educational services, namely, conducting live and 
on-line classes, seminars, conferences, and 
workshops in the fields of accounting, auditing, tax, 
business, information management, information 
technology, computers, management training, 
financial planning and investment strategies.

Class: 42 סוג: 42

Information technology and information technology 
management consulting and advisory services; 
provision of information on-line in the field of 
information technology and information technology 
management.

Class: 45 סוג: 45

Advice and consultancy on environmental regulatory 
matters; analysis of data, policy and process, and 
provision of business management advice and 
assistance to ensure compliance with public sector 
procurement laws and regulations; consultation in the 
field of data theft and identity theft; consulting 
services in the field of privacy and security laws, 
regulations, and requirements; consulting services in 
the field of listing and tracking of foreign and 
domestic government regulatory requirements, for 
obtaining permits and regulatory compliance; 
intellectual property consultation; litigation support 
services; providing information about intellectual and 
industrial property rights; regulatory compliance 
services, namely, reviewing standards and practices 
to assist clients with compliance with governmental 
laws, regulations and rules in the fields of banking 
and capital markets, insurance, asset management, 
tax, accounting, auditing, financial services, export 
controls and customs, food safety, medical devices, 
anti-bribery and corruption, pharmaceuticals and life 
sciences, employee benefits, climate change, 
utilities, energy, health care, telecommunications, 
data privacy, automotive, and hospitality and leisure; 
security services, namely, providing security 
assessments of physical locations, information 
systems, and working environments; expert witness 
services in the fields of securities, forensic 
accounting, intellectual property, cyber crimes, 
information technology, legal damages assessment, 
complex business disputes, construction disputes, 
healthcare fraud and disputes; arbitration services; 
litigation and dispute resolution support services; 
provision of information on-line pertaining to all of the 
above.

Goods/Services for which priority is claimed סחורות/שירותים לגביהם נטען דין קדימה
(If only classification code is indicated, Priority is claimed 
for all goods/services included in that class, and specified 
above under the 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., 08/07/2010, No. 85080154 ארה"ב, 08/07/2010, מספר 85080154

Class: 9 סוג: 9

Class: 16 סוג: 16

Class: 35 סוג: 35

כ"ט תמוז תשע"א - 67431/07/2011



 Owners

Name: The Trustees of the PwC Business Trust

Address: 300 Madison Avenue, New York, NY 10017, 
U.S.A.

Identification No.: 71227

(Delaware, United States BUSINESS TRUST)

Class: 36 סוג: 36

Class: 41 סוג: 41

Class: 42 סוג: 42

Class: 45 סוג: 45

כ"ט תמוז תשע"א - 67531/07/2011



Trade Mark No. 234182 מספר סימן

Application Date 06/10/2010 תאריך הגשה

International Trademark No. 1058065 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: Siemens Aktiengesellschaft

Address: Wittelsbacherplatz 2, 80333 München, Germany

Identification No.: 71515

(Germany Joint Stock Company)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 10 סוג: 10

Medical apparatus and devices, namely, medical 
radiation therapy machine accelerators.

Goods/Services for which priority is claimed סחורות/שירותים לגביהם נטען דין קדימה
(If only classification code is indicated, Priority is claimed 
for all goods/services included in that class, and specified 
above under the title Goods/Services)

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

Germany, 05/08/2010, No. 302010046380.5/10 גרמניה, 05/08/2010, מספר 302010046380.5/10

Class: 10 סוג: 10

כ"ט תמוז תשע"א - 67631/07/2011



Trade Mark No. 234183 מספר סימן

Application Date 12/10/2010 תאריך הגשה

International Trademark No. 1057356 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: PIERRE FABRE DERMO-COSMETIQUE

Address: 45 Place Abel Gance, F-92100 BOULOGNE, 
France

Identification No.: 71516

(France Société par Actions Simplifiée)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 3 סוג: 3

Cosmetic products for the maintenance and care of 
the skin intended for clarifying and depigmenting, the 
skin.

Class: 5 סוג: 5

Dermo-cosmetic products for hygiene and care of the 
skin intended for clarifying and depigmenting the 
skin.

Goods/Services for which priority is claimed סחורות/שירותים לגביהם נטען דין קדימה
(If only classification code is indicated, Priority is claimed 
for all goods/services included in that class, and specified 
above under the 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, 30/04/2010, No. 10 3 734 536 צרפת, 30/04/2010, מספר 536 734 3 10

Class: 3 סוג: 3

Class: 5 סוג: 5

כ"ט תמוז תשע"א - 67731/07/2011



Trade Mark No. 234184 מספר סימן

Application Date 07/10/2010 תאריך הגשה

International Trademark No. 1023451 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: Milorad Kitanovski

Address: j.k. "Belite brezi", bl. 20,,entr. A, floor 12, ap, 
BG-1680 SOFIA, Bulgaria

Identification No.: 71517

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 34 סוג: 34

Tobacco; smokers' articles; matches.

כ"ט תמוז תשע"א - 67831/07/2011



Trade Mark No. 234185 מספר סימן

Application Date 10/11/2010 תאריך הגשה

International Trademark No. 1057935 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: Chatsworth Products, Inc.

Address: 31425 Agoura Road, Westlake Village, CA 
91361, U.S.A.

Identification No.: 71518

(Delaware, United States CORPORATION)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 9 סוג: 9

Electrical equipment cabinets for housing electrical 
computer, computer data storage and computer 
network equipment components for use in computer 
networks, data centers and computer room 
environment.

Goods/Services for which priority is claimed סחורות/שירותים לגביהם נטען דין קדימה
(If only classification code is indicated, Priority is claimed 
for all goods/services included in that class, and specified 
above under the 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. 85072561 ארה"ב, 28/06/2010, מספר 85072561

Class: 9 סוג: 9

כ"ט תמוז תשע"א - 67931/07/2011



Trade Mark No. 234186 מספר סימן

Application Date 28/10/2010 תאריך הגשה

International Trademark No. 1057903 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: Wolfsberger, Clark

Address: 7645 Delmar Blvd, St. Louis MO 63130, U.S.A.

Identification No.: 71519

(United States INDIVIDUAL)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 5 סוג: 5

Dietary and nutritional supplements; dietary 
supplemental drinks; herbal supplements; liquid 
nutritional supplement; muscle relaxants; nutritional 
supplements; pharmaceutical preparations, namely, 
appetite suppressants; pharmaceutical preparations 
and substances for the treatment of damaged skin 
and tissue; pharmaceutical preparations for skin 
care; vitamin and mineral supplements; vitamin 
enriched water; vitamin fortified beverages; vitamin 
supplements; vitamins.

כ"ט תמוז תשע"א - 68031/07/2011



Trade Mark No. 234189 מספר סימן

Application Date 15/10/2010 תאריך הגשה

International Trademark No. 1057507 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: Meso Scale Diagnostics, LLC

Address: 9238 Gaither Road, Gaithersburg, MD 20877, 
U.S.A.

Identification No.: 71308

(Delaware, United States LTD LIABILITY COMPANY)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 9 סוג: 9

Biological, biochemical and chemical analyzers for 
assays, selection, screening, testing, imaging, 
electrochemiluminescence and diagnostics of 
biological, biochemical and chemical samples 
excluding mass spectrometers and mass selective 
detectors, multi-well plates that can be used in 
chemical or biological analysis using 
electrochemiluminescence for scientific, laboratory or 
medical research use; cartridges for use in chemical 
or biological analysis using 
electrochemiluminescence for scientific, laboratory or 
medical research use.

Class: 42 סוג: 42

Research and development in the fields of assays, 
selection, screening, testing, imaging, and 
diagnostics using electrochemiluminescence.

Goods/Services for which priority is claimed סחורות/שירותים לגביהם נטען דין קדימה
(If only classification code is indicated, Priority is claimed 
for all goods/services included in that class, and specified 
above under the 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., 15/07/2010, No. 85085551 ארה"ב, 15/07/2010, מספר 85085551

Class: 9 סוג: 9

 Multi-well plates that can be used in chemical or 
biological analysis using electrochemiluminescence 
for scientific, laboratory or medical research use; 
cartridges for use in chemical or biological analysis 
using electrochemiluminescence for scientific, 
laboratory or medical research use

כ"ט תמוז תשע"א - 68131/07/2011



Trade Mark No. 234190 מספר סימן

Application Date 05/11/2010 תאריך הגשה

International Trademark No. 1057860 מספר סימן בינלאומי

Conditions/Disclaimers

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

 Owners

Name: Cinnabon, Inc.

Address: Suite 200,200 Glenridge Point Parkway, 
Atlanta, GA 30342, U.S.A.

Identification No.: 71512

(Washington, United States CORPORATION)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 30 סוג: 30

Bakery goods for consumption on and off the 
premises.

כ"ט תמוז תשע"א - 68231/07/2011



Trade Mark No. 234192 מספר סימן

Application Date 04/11/2010 תאריך הגשה

International Trademark No. 1035640 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: Church & Dwight Co., Inc.

Address: 469 North Harrison Street, PRINCETON, NJ 
08543, U.S.A.

Identification No.: 71522

(Delaware, United States CORPORATION)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 21 סוג: 21

Toothbrushes.

כ"ט תמוז תשע"א - 68331/07/2011



Trade Mark No. 234194 מספר סימן

Application Date 05/11/2010 תאריך הגשה

International Trademark No. 1057777 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: CINNABON, INC.

Address: 200 Glenridge Point Parkway,,Suite 200, 
Atlanta, GA 30342, U.S.A.

Identification No.: 71523

(Washington, United States CORPORATION)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 30 סוג: 30

Bakery goods for consumption on and off the 
premises.

כ"ט תמוז תשע"א - 68431/07/2011



Trade Mark No. 234195 מספר סימן

Application Date 20/10/2010 תאריך הגשה

International Trademark No. 1057782 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: Daimler AG

Address: Mercedesstrasse 137, 70327 Stuttgart, 
Germany

Identification No.: 71524

(Germany AG (shareholder company))

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 12 סוג: 12

Motor vehicles and parts thereof (as far as included 
in this class).

Class: 28 סוג: 28

Model 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)

Germany, 21/04/2010, No. 30 2010 024 192.6/12 גרמניה, 21/04/2010, מספר 192.6/12 024 2010 30

Class: 12 סוג: 12

Class: 28 סוג: 28

כ"ט תמוז תשע"א - 68531/07/2011



Trade Mark No. 234196 מספר סימן

Application Date 13/10/2010 תאריך הגשה

International Trademark No. 1057933 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: VATAN KABLO METAL ENDUSTRI VE 
TICARET ANONIM SIRKETI

Address: Cerkezkoy Yolu 7.Km 1, Corlu Tekirdag, Turkey

Identification No.: 71525

(Joint Stock Company)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 9 סוג: 9

Cables (electric).

כ"ט תמוז תשע"א - 68631/07/2011



Trade Mark No. 234213 מספר סימן

Application Date 12/12/2010 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 DREAM MERCHANT COMPANY KFT., 
also doing business as Cirque du Soleil

Address: Dohany utca 12, 2nd Floor, Budapest, H-1074, 
Hungary

Identification No.: 801733

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, wearing apparel and accessories, namely, 
tops, shirts, sweatshirts, T-shirts, jerseys, sweaters, 
cardigans, tank tops, halter tops, pants, sweat pants, 
shorts, camisoles, ladies' and men's lingerie; ladies' 
and men's underwear, namely, briefs, boxer shorts, 
boy shorts, thongs, g-strings, bras, teddies, merry 
widows, body stockings, corsets, slips, garter belts, 
sarongs, jock straps; sleepwear, namely, bathrobes, 
night shirts, pajamas, sleeping gowns; kimonos; 
coats, jackets, wind-resistant jackets, vests, dresses, 
skirts, blouses, rompers, swimwear; rainwear, 
namely, raincoats, rain bonnets, rain boots, and rain 
capes; ties, ascots, belts, scarves; footwear; socks; 
tights and stockings; head bands; headgear, namely, 
hats, caps and beanies; wrist bands; aprons; 
masquerade costumes; all included in class 25.         
                          

הלבשה, מלבושים ואביזרים, דהיינו, עליונים, חולצות, 
סווטשרטים, חולצות טי, אפודות, סוודר, קרדיגנים, גופיות, 

חולצות ללא שרוולים העשויים מבד קל-משקל,  מכנסיים, מכנסי 
טריינינג, מכנסיים קצרים, תחתונית, לבנים לגברים ונשים, 
בגדים תחתונים לגברים ולנשים, דהיינו, תחתונים, תחתוני 

בוקסר, תחתוני בוקסר לנשים, תחתוני רצועה, חוטיני, חזיות, 
תחתוניות, מחוכים, בגדי גוף, מחוכים, מצרפות, חגורת ביריות, 
סארונגים, תחתוני ספורט; בגדי שינה, דהיינו, חלוקי רחצה, 

כותונת לילה, פיג'מות, חליפות שינה; קימונו; מעילים, 
מקטורנים,  מעילים נגד רוח, אפודים, שמלות, חצאיות, חולצות, 
אוברולים, בגדי ים; בגדי גשם, דהיינו, מעילי גשם, כובעי גשם, 
מגפי גשם, שכמיית גשם; עניבות, עניבות אסקוט, חגורות, 

צעיפים; מוצרי הנעלה;  גרביים, מכנסיים צמודים ו גרבי-ניילון; 
סרטי-מצח;  כיסוי ראש, דהיינו, כובעים, כובעי מצחייה וכיפות 
ראש צבעוניות; שרווליות; סינרים; תחפושות לנשפים; הנכללים 

כולם בסוג 25.

כ"ט תמוז תשע"א - 68731/07/2011



REGENT

Trade Mark No. 234216 מספר סימן

Application Date 12/12/2010 תאריך הגשה

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 35 סוג: 35

Business management services, namely, 
management and operation of hotels, restaurants, 
night clubs, bars, spas, recreational and fitness 
facilities, retail stores, condominiums, apartment 
buildings, and timeshare resorts for others; retail 
store services; online retail services; retail catalog 
services; business administration services; business 
meeting planning services; procurement services for 
others [purchasing goods and services for other 
businesses]; issuing gift certificates that may be 
redeemed for goods and services; customer loyalty 
services and customer club services for commercial, 
promotional, and/or advertising services; advertising 
services; business management services for others 
in the field of resort recreation clubs, vacation clubs, 
real estate time sharing projects, undivided deed 
interest clubs, private residence clubs, right to use 
clubs, and long term lease projects; offering use (not 
sale) of office machines and equipment (other than 
telecommunication machines and equipment and 
computers) in business center (a space where office 
machines and equipment are placed with assistance 
of support staff); all included in class 35.

שירותי ניהול עסקים, דהיינו, ניהול ותפעול של מלונות, 
מסעדות, מועדוני לילה, בארים, ספא, מתקני בילוי וכושר, 
חנויות קמעונאיות, בתים משותפים, בנייני דירות, ומקומות 

נופש בבעלות תקופתית משותפת עבור אחרים; שירותי חנויות 
קמעונאיות; שירותים קמעונאיים מקוונים;  שירותי קמעונאות 
מקטלוגים; שירותי מנהל עסקים; שירותי תכנון מפגשים 

עסקיים; שירותי רכש עבור אחרים [רכישת סחורות ושירותים 
עבור עסקים אחרים]; הנפקת שוברי מתנה הניתנים למימוש 

עבור סחורות ושירותים; שירותי נאמנות לקוחות ושירותי מועדון 
לקוחות עבור שירותים מסחר, שיווק, ו/או פרסום; שירותי 

פרסום; שירותי ניהול עסקים עבור אחרים בתחום מועדוני בילוי 
נופש, מועדוני חופשה, פרויקטים בבעלות תקופתית משותפת 
על נדל"ן, מועדונים עם זיקה לא מחולקת לשטר קניין, מועדוני 
מגורים פרטיים, מועדוני זכות לשימוש, ופרויקטים של חכירה 
לטווח ארוך;  הצעות שימוש (לא מכירה) במכונות וציוד משרדי 
(מלבד מכונות וציוד תקשורת רחק ומחשבים) במרכז עסקים 
(חלל בו מכונות וציוד משרדי ממוקמים בעזרת צוות תמיכה); 
הנכללים כולם בסוג 35.                                                     
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    

                                                                        

Class: 36 סוג: 36

Real estate services; services relating to the 
development, included in this class, leasing, 
management, rental and brokerage of apartments, 
condominiums, timeshare properties and real estate 
of all kinds and facilities and amenities relating 
thereto; real estate financing; credit card services; 
issuance of credit cards; charitable fundraising and 
donations; organization of collections, including 
provision of in-kind contributions to public and private 
entities and individuals; services of renting of real 
estate, providing memberships in undivided deed 
interest clubs, private residence clubs, right to use 
clubs, included in this class, long term lease services 
at resort and vacation locations; real estate 
brokerage, facilitating the sale, exchange and trade 
of resort and vacation time for members of resort 
recreation clubs, real estate time sharing projects, 
undivided deed interest clubs, private residence 
clubs, right to use clubs, long term lease services; 
and real estate management, namely arranging for 
the exchange of occupancy rights between owners of 
resort properties; all included in class 36.

שירותי נדל"ן; שירותים הקשורים לפיתוח, הנכללים בסוג זה, 
חכירה, ניהול, השכרה ותיווך של דירות, בתים משותפים, 
בעלות תקופתית משותפת על נכסים ונדל"ן מכל הסוגים 
ומתקנים ונוחיויות הקשורים אליהם; מימון נדל"ן; שירותי 

כרטיסי אשראי; הנפקת כרטיסי אשראי;  גיוס צדקה ותרומות; 
ארגון של אוספים, לרבות מתן תרומות בשווה לכסף לגופים 
ציבוריים ופרטיים וליחידים; שירותי השכרת נדל"ן,  מתן 

חברויות במועדונים עם זיקה לא מחולקת לשטר קניין; מועדוני 
מגורים פרטיים, מועדוני זכות לשימוש, הנכללים בסוג זה, 

שירותי חכירה לטווח ארוך באתרי נופש וחופשה; תיווך נדל"ן, 
הקלת המכירה, חילופים וסחר בזמן לנופש וחופשה לחברים 
במועדוני בילוי נופש, פרויקטים לחלוקת זמן בעלות על נדל"ן, 
מועדונים בבעלות עם שטר קניין לא מחולק, מועדוני מגורים 

פרטיים, הזכות לשימוש במועדונים, שירותי חכירה לטווח ארוך; 
וניהול נדל"ן, דהיינו הסדרה של החלפת זכויות דיור בין בעלי 
נכסי נופש; הנכללים כולם בסוג 36.                                     
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    

                  

כ"ט תמוז תשע"א - 68831/07/2011



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: Regent Hospitality Worldwide, Inc.

Address: Suite 1408, 14/F, The Centre Mark, 287-299 
Queen's Road, Central Hong Kong, Hong Kong

Identification No.: 801734

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

Class: 41 סוג: 41

Casino services, cabaret services; nightclub services; 
arranging for ticket reservations for shows and other 
entertainment events; health and fitness club 
services, namely, providing instruction and 
equipment in the field of physical exercise; providing 
facilities and equipment for fitness, exercise, tennis, 
swimming, recreational activities, bicycling, golf, 
water sports, horseback riding, skiing and social 
functions; golf club, golf course and golf instruction 
services; event and wedding planning consultation 
and coordination services; event planning and 
management services, namely arranging, organizing, 
scheduling and designing special events; wedding 
party planning services; conducting educational 
classes, programs, and workshops in the field of 
cooking, art, foreign language, etiquette, arts and 
crafts, nature, and conservation; providing hotel 
guests with educational and entertainment 
information about local attractions and points of 
interest; art exhibitions; art galleries; all included in 
class 41.

שירותי קאזינו, שירותי קברט; שירותי מועדוני לילה; הסדרה 
של הזמנת כרטיסים מראש להופעות ואירועי בידור אחרים; 
שירותי מועדוני בריאות וכושר, דהיינו, אספקת הוראות וציוד 
בתחום האימון הגופני; אספקת מתקנים וציוד לכושר, אימון, 
טניס, שחיה, פעילויות פנאי, רכיבה על אופניים, גולף, ספורט 
מים, רכיבה על סוסים, סקי ואירועים חברתיים; שירותי מועדון 
גולף, מגרש גולף והדרכת גוף; שירותי ייעוץ ותיאום לתכנון 

אירועים וחתונות; שירותי תכנון וניהול אירועים, דהיינו, סידור, 
ארגון, תזמון ועיצוב אירועים מיוחדים; שירותי תכנון מסיבות 

חתונה; ניהול כיתות, תכניות וסדנאות חינוכיות בתחום הבישול, 
האומנות, השפות הזרות, הנימוסים וההליכות, האומנות 
והמלאכה, הטבע , והשימור; אספקת מידע חינוכי ובידורי 
לאורחי בית מלון לגבי אטרקציות ונקודות עניין מקומיות; 

תערוכות אומנות; גלריות אומנות; הנכללים כולם בסוג 41.       
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    

Class: 43 סוג: 43

Hotel services; restaurant, catering, bar, and lounge 
services; resort and lodging services; provision of 
general-purpose facilities for meetings, conferences, 
and exhibitions; provision of banquet and social 
function facilities for special occasions; reservation 
services for hotel accommodations; hotel services 
featuring an incentive award program; all included in 
class 43

שירותי מלונאות; שירותי מסעדות, קייטרינג, באר וטרקלין; 
שירותי נופש ולינה; אספקת מתקנים למטרות כלליות של 
פגישות, ועידות, ותערוכות; אספקת מתקנים של מסיבות 
ומפגשים חברתיים עבור אירועים מיוחדים; שירותי הזמנה 
מראש של מגורים במלון; שירותי מלונאות המציגים תכנית 

תמריצים לפרס; הנכללים כולם בסוג 43.                               
                                                                                    

                                                            

Class: 44 סוג: 44

Spa services; providing facial, hair, skin and body 
treatments, manicure and pedicure services, 
massage services, body waxing services and beauty 
salon services; all included in class 44.

שירותי ספא, אספקת טיפולי פנים, שיער, עור וגוף, שירותי 
מניקור ופדיקור, שירותי עיסוי, שירותי שעווה לגוף ושירותי סלון 
יופי; הנכללים כולם בסוג 44.                                               

                                            

כ"ט תמוז תשע"א - 68931/07/2011



ASHLEY

Trade Mark No. 234224 מספר סימן

Application Date 13/12/2010 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: Ashley Furniture Industries, Inc.

Address: Arcadia, Wisconsin, U.S.A.

Identification No.: 52953

(Wisconsin Corporation)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

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

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

שם: גי.אי. ארליך (1995) בע"מ

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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 35 סוג: 35

Retail store services in the field of furniture and home 
furnishings; all included in class 35.

שירותי חנות קמעונאית בתחום הריהוט ורהיטי בית; הנכללים 
כולם בסוג 35.                                                         

כ"ט תמוז תשע"א - 69031/07/2011



Trade Mark No. 234227 מספר סימן

Application Date 07/12/2010 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: Hasof Ia re'ach Ltd שם: הסוף לריח בע"מ

Address: 14 Tze'elon St, Kefar Yona, Israel כתובת : רח' צאלון 14, כפר יונה, ישראל

Identification No.: 514097559מספר זיהוי: 514097559

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Oz Haim, Adv.

Address: 7 Aba Hilel ST., Ramat Gan, 52522, Israel

שם: עוז חיים, עו"ד

כתובת : רח' אבא הלל 7, רמת גן, 52522, ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 40 סוג: 40

Air deodorizing services, Air freshening services, 
odor removal services, air purification services, 
Decontamination of hazardous materials, Food 
preservation, including providing all these services 
using ozone generators; Rental of ozone generators; 
all included in class 40.

שירותי חיטוי וטיהור אויר; שירותי אוורור וסילוק ריחות; שירותי 
טיהור חומרים מסוכנים; שימור מוצרי מזון; לרבות מתן כל 

השירותים האמורים באמצעות מחוללי אוזון; השכרת מחוללי 
אוזון; הנכללים כולם בסוג 40.                                             
                                                                                    

                                    

כ"ט תמוז תשע"א - 69131/07/2011



BLUEGLUE 

Trade Mark No. 234229 מספר סימן

Application Date 07/12/2010 תאריך הגשה

 Owners

Name: Marie-Laure Becquelin 

Address: Jalan Sawaria no 1 br Anyar Kaja Kerobokan, 
Kuta Bali, 80361, Indonesia

Identification No.: 71529

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Tony Greenman, Adv.

Address: Amot investments Tower 2 Weizman Street, 
Tel Aviv, 64239, Israel

שם: טוני גרינמן, עו"ד

כתובת : מגדל אמות השקעות,  רחוב ויצמן 2, תל אביב, 64239, 
ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 3 סוג: 3

Cosmetics, perfumes; all included in class 3. קוסמטיקה, בשמים; הנכללים כולם בסוג 3.                 

Class: 25 סוג: 25

Bikini, swimwear, beachwear, pareos, hats, sandals; 
all included in class 25.                                     

בגדי ים לרבות ביקיני, בגדי חוף, בגדי שחיה, פראו (לונגים), 
כובעים, סנדלים; הנכללים כולם בסוג 25.

כ"ט תמוז תשע"א - 69231/07/2011



Trade Mark No. 234230 מספר סימן

Application Date 14/12/2010 תאריך הגשה

 Owners

Name: I.W.S. Nominee Company Limited

Address: 100 New Bridge Street, London EC4V 6JA, 
United Kingdom

Identification No.: 801738

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

Electric irons; all included in Class 9. מגהצים חשמליים; הכל כלול בסוג 9.                 

כ"ט תמוז תשע"א - 69331/07/2011



TEREZA 

תרזה 
Trade Mark No. 234231 מספר סימן

Application Date 07/12/2010 תאריך הגשה

 בעלים

שם: אתיקם ניהול בע"מ

כתובת : רח' שבזי 7, ראשון לציון, ישראל

מספר זיהוי: 514320092

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Y. Firouzman - Y. Gahvari Adv.

Address: Beit Shachaf 12 Yehuda Halevi St., Tel Aviv, 
66841, Israel

שם: י. פירוזמן - י. גהוורי, עו"ד

כתובת : בית  שחף רחוב יהודה הלוי 12, תל אביב, 66841, 
ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 43 סוג: 43

מסעדה; הנכללים כולם בסוג 43.

כ"ט תמוז תשע"א - 69431/07/2011



PLAYA 

פלאיה 
Trade Mark No. 234232 מספר סימן

Application Date 07/12/2010 תאריך הגשה

 בעלים

שם: אבשם בים בע"מ

כתובת : רח' שבזי 7, ראשון לציון, ישראל

מספר זיהוי: 513616037

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Y. Firouzman - Y. Gahvari Adv.

Address: Beit Shachaf 12 Yehuda Halevi St., Tel Aviv, 
66841, Israel

שם: י. פירוזמן - י. גהוורי, עו"ד

כתובת : בית  שחף רחוב יהודה הלוי 12, תל אביב, 66841, 
ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 43 סוג: 43

מסעדה; הנכללים כולם בסוג 43.

כ"ט תמוז תשע"א - 69531/07/2011



Trade Mark No. 234233 מספר סימן

Application Date 07/12/2010 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: AMIT DRINKS IMPORT & MARKETING LTD שם: עמית יבוא ושיווק משקאות בע"מ

Address: כתובת : רח' המגילה 29, ראשון לציון, 75708, ישראל

Identification No.: 514486950מספר זיהוי: 514486950

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Amir Fridman & Co., Adv.

Address: 3 Badner St., Ramat Gan, 52542, Israel

שם: עמיר פרידמן ושות', משרד עו"ד

כתובת : רח' בדנר 3, רמת גן, 52542, ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 32 סוג: 32

Energy drinks and other non alcoholic drinks; all 
included in class 32.

משקאות אנרגיה ומשקאות נטולי אלכוהול; הנכללים כולם בסוג 
                           .32

כ"ט תמוז תשע"א - 69631/07/2011



Trade Mark No. 234234 מספר סימן

Application Date 07/12/2010 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: AMIT DRINKS IMPORT & MARKETING LTD שם: עמית יבוא ושיווק משקאות בע"מ

Address: רח' המגילה 29, ראשון לציון, 75708, ישראל כתובת : רח' המגילה 29, ראשון לציון, 75708, ישראל

Identification No.: 514486950מספר זיהוי: 514486950

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Amir Fridman & Co., Adv.

Address: 3 Badner St., Ramat Gan, 52542, Israel

שם: עמיר פרידמן ושות', משרד עו"ד

כתובת : רח' בדנר 3, רמת גן, 52542, ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 33 סוג: 33

Alcoholic beverages and alcoholic Energy drinks; all 
included in class 33

משקאות אלכוהוליים ומשקאות אנרגיה אלכוהוליים; הנכללים 
כולם בסוג 33.               

כ"ט תמוז תשע"א - 69731/07/2011



X5 

Trade Mark No. 234235 מספר סימן

Application Date 07/12/2010 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: AMIT DRINKS IMPORT & MARKETING LTD שם: עמית יבוא ושיווק משקאות בע"מ

Address: רח' המגילה 29, ראשון לציון, 75708, ישראל כתובת : רח' המגילה 29, ראשון לציון, 75708, ישראל

Identification No.: 514486950מספר זיהוי: 514486950

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Amir Fridman & Co., Adv.

Address: 3 Badner St., Ramat Gan, 52542, Israel

שם: עמיר פרידמן ושות', משרד עו"ד

כתובת : רח' בדנר 3, רמת גן, 52542, ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 33 סוג: 33

Alcoholic beverages and alcoholic Energy drinks; all 
included in class 33.

משקאות אלכוהוליים ומשקאות אנרגיה אלכוהוליים; הנכללים 
כולם בסוג 33.                 

כ"ט תמוז תשע"א - 69831/07/2011



X5 

Trade Mark No. 234236 מספר סימן

Application Date 07/12/2010 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: AMIT DRINKS IMPORT & MARKETING LTD שם: עמית יבוא ושיווק משקאות בע"מ

Address: רח' המגילה 29, ראשון לציון, 75708, ישראל כתובת : רח' המגילה 29, ראשון לציון, 75708, ישראל

Identification No.: 514486950מספר זיהוי: 514486950

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Amir Fridman & Co., Adv.

Address: 3 Badner St., Ramat Gan, 52542, Israel

שם: עמיר פרידמן ושות', משרד עו"ד

כתובת : רח' בדנר 3, רמת גן, 52542, ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 32 סוג: 32

Energy drinks and other non alcoholic drinks; all 
included in class 32.

משקאות אנרגיה ומשקאות נטולי אלכוהול; הנכללים כולם בסוג 
                           .32

כ"ט תמוז תשע"א - 69931/07/2011



LIBBY

ליבי
Trade Mark No. 234237 מספר סימן

Application Date 14/12/2010 תאריך הגשה

 בעלים

שם: פרפקט הרמוני בע"מ

כתובת : תל אביב, ישראל

מספר זיהוי: 512778838

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Erez Harcavi

Address: 29 Sokolov St., P.O.B. 5789, Herzelia, 46157, 
Israel

שם: ארז הרכבי, עו"ד

כתובת : סוקולוב 29, ת.ד. 5789, הרצליה, 46157, ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 3 סוג: 3

Aromatic body care products, aromatic extracts for 
the skin, non-medicated anti-aging serums, aromatic 
oils, body oils, before and after shaving serums; all 
included in class 3

מוצרים ארומטיים לטיפוח הגוף, תמציות ארומטיות לעור, סרום 
אנטי אייג'ינג לא-רפואי, שמנים ארומטיים, שמני גוף, סרום לפני 
ואחרי גילוח; הנכללים כולם בסוג 3                                     

                    

כ"ט תמוז תשע"א - 70031/07/2011



PILPEL KIDS

פלפל קידס
Trade Mark No. 234238 מספר סימן

Application Date 14/12/2010 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: GOTTEX MODELS LTD. שם: גוטקס מודלס בע"מ

Address: 1 Yoni Netanyahu Street New Industrial Area, 
Or Yehuda, 60376, Israel

כתובת : רחוב יוני נתניהו 1 אזור התעשיה החדש, אור יהודה, 
60376, ישראל

Identification No.: 510329485מספר זיהוי: 510329485

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

All the goods included in Class 25. כל המוצרים הכלולים בסוג 25.                 

כ"ט תמוז תשע"א - 70131/07/2011



Trade Mark No. 234239 מספר סימן

Application Date 14/12/2010 תאריך הגשה

 Owners

Name: McAfee, Inc.

Address: 3965 Freedom Circle, Santa Clara, California 
95054, 95054, U.S.A.

Identification No.: 800709

Incorporated in the State of Delaware

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

Technical support services, namely, troubleshooting 
and maintenance of computer hardware; all included 
in Class 37.

שירותי תמיכה טכנית, בעיקר, איתור תקלות ואחזקת חומרת 
מחשב; הכל כלול בסוג 37.                                                 

                                

כ"ט תמוז תשע"א - 70231/07/2011



Trade Mark No. 234240 מספר סימן

Application Date 14/12/2010 תאריך הגשה

 Owners

Name: McAfee, Inc.

Address: 3965 Freedom Circle, Santa Clara, California 
95054, 95054, U.S.A.

Identification No.: 800709

Incorporated in the State of Delaware

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

Technical support services, namely, troubleshooting 
and maintenance of computer hardware; all included 
in Class 37.

שירותי תמיכה טכנית, בעיקר, איתור תקלות ואחזקת חומרת 
מחשב; הכל כלול בסוג 37.                                                 

                                

כ"ט תמוז תשע"א - 70331/07/2011



GILLETTE IRRITATION DEFENSE

Trade Mark No. 234241 מספר סימן

Application Date 14/12/2010 תאריך הגשה

 Owners

Name: The Gillette Company

Address: One Gillette Park, Boston, Massachusetts, 
U.S.A.

Identification No.: 484

(Delaware Corporation)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Eitan Mehulal Law Group

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

שם: איתן, מהולל, פאפו, קוגלר

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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 3 סוג: 3

Shaving preparations, namely, shaving creams, 
shaving gels, shaving lotions, and shaving foams; 
after shave lotions and balms; pre-shave facial 
washes and moisturizers; non-medicated skin care 
preparations.

תכשירי גילוח, דהיינו, משחות גילוח, ג'ל גילוח, תחליבי גילוח, 
וקצף גילוח; תחליבי ומשחות אפטר שייב; קרם לחות ותרחיצי 
פנים לפני גילוח; תכשירים לטיפול העור אשר אינם מכילים 
תרופות.                                                                 

כ"ט תמוז תשע"א - 70431/07/2011



Trade Mark No. 234243 מספר סימן

Application Date 14/12/2010 תאריך הגשה

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 7 סוג: 7

Machine tools, machines for repairing and 
manufacturing parts; industrial robots; compressors; 
transmission and propulsion couplings and 
components (except for land vehicles); propulsion 
systems for aircraft and space vehicles and parts 
thereof included in this class, including engines, 
propellers, nacelles, thrust reversers; Auxiliary power 
units for air and land vehicles; Lubrication systems 
for aircraft engines and other propellers (machines); 
test cells for engines and other propellers (machines) 
for aircraft and space vehicles, including nacelles; 
mechanical system for braking; All these products 
being used and / or for aerospace, defense or 
security fields; all included in class 07.

כלי מכונה, מכונות לתיקון וייצור חלקים; רובוטים תעשייתיים; 
מדחסים; רכיבים ומצמדים להעברה ולדחיפה (למעט לכלי רכב 

יבשתיים); מערכות דחיפה לכלי טיס וחלל וחלקים עבורם 
הכלולים בסוג זה, כולל מנועים, מדחפים, קנים, מהפכי הדף; 
יחידות כוח עזר לכלי רכב יבשתיים ואוויריים; מערכות סיכה 
למנועי כלי טיס ומדחפים אחרים (מכונות); תאי בדיקה עבור 
מנועים ומדחפים אחרים (מכונות) עבור כלי טיס וחלל, כולל 

קנים; מערכות מכאניות לבלימה; כל המוצרים האלו המשמשים 
ו/או עבור תחומי החלל, הגנה או ביטחון; הנכללים כולם בסוג 
                                                                               .07
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                  

Class: 9 סוג: 9

Scientific, radiographic, photographic, optical, 
weighing, measuring, checking (supervision) 
apparatus and instruments; Apparatus for recording, 
transmission, storage, reproduction of sound or 
images; Electrical and electronic apparatus and 
instruments for measuring, control and monitoring, 
including computers, sensors; Electrical and 
electronic apparatus and equipments for 
maintenance and monitoring (on board aircraft or 
engines, fixed on bench test cells or portable for 
intervention on the ground) to read and interpret data 
computers and sensors; Electronic systems and 
equipments, board or not, for acquisition and data 
processing; Electric control systems for thrust 
reversers; devices and control instruments for thrust 
reversers; Electrical and electronic apparatus, 
instruments and devices for flight control of 
aerospace vehicles; computer software used for flight 
control of aerospace vehicles; apparatus, instruments 
and devices for energy distribution for aerospace 
vehicles; E-Cards for parameter processing; Sheath 
protection for electrical cables, cables, harnesses 
and connectors; Radio, telemetry, remote controls, 
radio altimeter, proximity apparatus and instruments; 
Apparatus and equipment for information processing 
and computers; computer programs and software; 
Computer programs and software for the operation of 
test cells for systems, equipments and components 
for aircraft and space vehicles, including nacelles, 
and other measuring apparatus; electronic, 
electromechanical and optical equipments, including 

התקנים ומכשירים מדעיים, רדיוגראפיים, פוטוגראפיים, 
אופטיים, לשקילה, למדידה, לבדיקה (פיקוח); מכשירים 

להקלטה, העברה, אחסון, מחזור של קול או תמונה; התקנים 
וכלים חשמליים ואלקטרוניים למדידה, שליטה ופיקוח, כולל 
מחשבים, חיישנים; התקנים וציוד חשמליים ואלקטרוניים 

לתחזוקה ופיקוח (מאוכסנים בכלי טיס או מנועים, מקובעים על 
קבוצת תאי בדיקה או ניידים להתערבות על הקרקע) כדי לקרוא 

ולפרש מחשבי מידע וחיישנים; מערכות וציוד אלקטרוניים, 
מאוכסן או שלא, לרכישה ועיבוד מידע; מערכות שליטה 

חשמליות למהפכי הדף; מכשירים ומתקני בקרה למהפכי הדף; 
התקנים, מכשירים וכלים אלקטרוניים וחשמליים, לבקרת 
תעופה של כלי רכב חלליים; תוכנת מחשב לשימוש בבקרת 
טיסה של כלי רכס חלליים; התקנים, מכשירים וכלים להפצת 
אנרגיה לכלי רכב חלליים; כרטיסים אלקטרוניים לעיבוד 
פרמטרים; כיסוי מגן לכבלים חשמליים, כבלים, רתמות 

ומחברים; רדיו, טלמטריה, שלטים רחוקים, מד-גובה רדיו, 
התקנים ומכשירים למדידת קרבה; התקנים וציוד לעיבוד מידע 
ומחשבים; תוכנות ותכניות מחשב; תוכנות ותכניות מחשב 

לתפעול תאי מבחן למערכות, ציוד ורכיבים לכלי טיס וכלי רכב 
חלליים, כולל קנים, ומכשירי מדידה אחרים; ציוד אלקטרוני, 
אלקטרו-מכאני ואופטי, כולל חיישנים, לתפעול מערכות תאי 
מבחן, ציוד ורכיבים עבור כלי טיס וכלי רכב חלליים; רדארים 
ואנטנות; התקנים ומכשירים לזיהוי או הכרה אוטומטיים של 
אנשים, טביעות-אצבע, טביעות כף-יד או מאפיינים ביומטרים 

אחרים המבצעים את הפונקציה של הקלטה, קידוד 
וקידוד-מחדש לעיבוד באמצעות תוכנה ביומטרית או מערכות 
זיהוי ואימות; מערכות בדיקה וזיהוי ביומטריות כולל מתקנים 
לזיהוי והכרה אוטומטיים של אנשים, מחשבים, מאגרי-מידע, 
ציוד תקשורת ותוכנה לעיבוד מידע ביומטרי; מערכות תוכנות 
לזיהוי ואימות ביומטרי של אנשים; תוכנת מחשב לאיתור 

אנשים; תוכנות מחשב לפענוח טביעות אצבע, טביעות כף-יד או 
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sensors, for operation of test cells for systems, 
equipments and components for aircraft and space 
vehicles; Radars and antennas; Apparatus and 
instruments for automatic identification or recognition 
of persons, fingerprints, palm prints or other biometric 
characteristics performing the functions of recording, 
encoding and transcoding for processing by biometric 
software or by identification and authentication 
systems; Biometric checking and identification 
systems including devices for automatic identification 
and recognition of persons, computers, databases, 
communications equipments and software for 
biometric data processing; software for biometric 
identification and authentication of persons systems; 
computer software for person detection; computer 
software for interpreting fingerprints, palm prints or 
other biometric characteristics; optical or capacitive 
sensors for capturing fingerprints, palm prints or 
other biometric characteristics; card readers; 
biometric terminals; electrical locks or devices for 
controlling access to buildings, services, equipments 
or networks by verification of fingerprints or palm 
prints or other biometric characteristics;  devices or 
networks for control of fingerprints, palm prints or 
other biometric characteristics; Chips; electronic 
readers; optical sensors; devices for checking and 
identification of digital data; apparatus,  instruments, 
software, terminals, readers for checking and 
identification of digital data; software, terminals and 
readers for checking and identification of machine-
readable zone on passports, visa documents, identity 
cards, driving license, health card, voting card, 
residence card, residence permit cards, cards of 
health professionals and other personal 
administrative documents, containing a microchip 
that can transmit data with or without contact; 
Identification devices with password; apparatus and 
instruments, software, terminals, data processing 
readers; apparatus and instruments for data storage; 
software for checking, identification of secure digital 
data; apparatus and instruments for monitoring data 
on the identity of a person; Antennas; apparatus for 
digital cartography; resetting systems using altitude 
correlation; test and maintenance apparatus for 
inertial equipments; transmission, remote control, 
signaling and automatic control apparatus and 
devices for vehicle, including aircrafts, ships and 
machines, parts of these apparatus or devices, 
including embedded computers; sorting (fire control) 
apparatus and instruments; Optical apparatus and 
instruments for aerial reconnaissance;  apparatus 
and instruments for astronomy; telephony apparatus, 
equipment and accessories for infrastructure in the 
field of cellular radio networks applications in military 
field; electrical and electronic apparatus, equipments 
and instruments for navigation, guidance , control, 
stabilization of air, land, sea and space vehicles;  
optical apparatus, equipments and instruments for 
scientific applications, navigation, guidance, control, 
stabilization of air, land, sea and space vehicles; 
batteries, accumulators , apparatus for recharging 
batteries; fiber optic cables; video cameras, infrared 
cameras; headphones, earphones and speakers for 
military applications; inertial units, including related 
components; compass; infrared and ultra violet 
optical components; screens; equipments and 
apparatus for measuring target; railway signaling 

מאפיינים ביומטריים אחרים; חיישנים אופטיים או קיבוליים 
ללכידת טביעות-אצבע, טביעות כף-יד או מאפיינים ביומטריים 

אחרים; קוראי כרטיסים; מסופים ביומטריים; מנעולים או 
מתקנים חשמליים לבקרת גישה למבנים, שירותים, ציוד או 

רשתות באמצעות וידוא של טביעות אצבע או טביעות כף-יד או 
מאפיינים ביומטריים אחרים; מתקנים או רשתות לבקרה על 

טביעות אצבע או טביעות כף-יד או מאפיינים ביומטריים אחרים; 
שבבים; קוראים אלקטרוניים; חיישנים אופטיים; מתקנים 

לבדיקה וזיהוי של מידע דיגיטאלי; התקנים, מכשירים, תוכנה, 
מסופים, קוראים לבדיקה וזיהוי של מידע דיגיטאלי; תוכנה, 
מסופים וקוראים לבדיקה וזיהוי של אזורים לקריאת מכונה 
בדרכונים, מסמכי ויזה, תעודות זהות, רישיון נהיגה, כרטיס 
קופ"ח, כרטיס הצבעה, כרטיס תושב, כרטיס היתר לתושב, 

כרטיסים של מומחי לבריאות ומסמכים אישיים 
אדמיניסטרטיביים אחרים, המכילים מיקרו-שבב שיכול להעביר 

מידע עם או בלי מגע; מתקני זיהוי עם סיסמה; התקנים 
וכשירים, תוכנה, מסופים, קוראי מעבדי מידע; התקנים 
ומכשירים לאחסון מידע; תוכנה לבדיקה, זיהוי של מידע 

דיגיטאלי מאובטח; התקנים ומכשירים לבקרת מידע על זהות 
של אדם; אנטנות; מכשירים למיפוי דיגיטאלי; מערכות איפוס 
באמצעות תיאום גובה; התקני מבחן ותחזוקה לציוד אינרטי; 

התקני  ומתקני העברה, שליטה מרחוק, סימון ובקרה 
אוטומטית לכלי רכב, כולל כלי טיס, ספינות ומכונות, חלקים 
מהתקנים או מתקנים אלו, כולל מחשבים מקובעים; התקני 
ומכשירי מיון (בקרת אש); מכשירים וכלים אופטיים לסקירה 
אזורית;  התקנים ומכשירים לאסטרונומיה; התקני טלפוניה, 
ציוד ואביזרים לתשתית בתחום אפליקציות רשתות רדיו 

סלולאריות בענף הצבא; התקנים, ציוד ומכשירים חשמליים 
ואלקטרוניים לניווט, הדרכה, שליטה, ייצוב כלי רכב אוויריים, 
יבשתיים, ימיים וחלליים; התקנים, ציוד ומכשירים אופטיים 
ליישומים מדעיים, ניווט, הדרכה, שליטה, ייצוב כלי רכב 

אוויריים, יבשתיים, ימיים וחלליים; סוללות, מצברים, התקנים 
לטעינת סוללות; כבלים סיבים אופטיים; מצלמות וידאו, מצלמות 

אינפרא-אדום; אזניות, אזניות ומגברים ליישומים צבאיים; 
יחידות אינרטיות, כולל רכיבים קשורים; מצפן; רכיבים אופטיים 
אינפרא-אדום ועל-סגול; מסכים; ציוד והתקנים למדידת מטרה; 
מכשירים והתקנים לסימון מסילת-ברזל; ציוד והתקנים לסימון 
ימי; ציוד והתקנים למדידת תאוצה; ציוד והתקנים להצפנה 
ופענוח; ציוד והתקנים לזיהוי אופטי או אינפרא-אדום למעט 
יישומים ביומטרים; ציוד והתקנים להדרכה, שליטה מרחוק 
וטיסה אוטומאטית; ציוד והתקנים למיקום רדיו ולווין עבור כל 
סוגי כלי הרכב; ציוד והתקנים לניווט ומיקום לכלי רכב; ציוד 

והתקנים להכנת משימות של כלי רכב יבשתיים, אוויריים וימיים 
המבצעים הדמיה של המסלול; מתקנים למיקום, מעקב, גישוש 
מיצוב, ביות; מערכות צפייה וסקירה; מדי-רוחק; התקני וכלי 
סימולציה למכונות; ציוד והתקנים גירוסקופיים; התקנים וציוד 
דיגיטאליים מאוכסנים לניווט והתקפה עבור כלי טיס; ציוד 

והתקנים להעברות הודעות, מידע, נתונים, קול ותמונות דרך 
אלחוט, כבלים, סיבים אופטיים, טלפון, לוויין, מסופים, רשתות 
טלקומוניקציה, רשתות מחשב; ציוד ו/או התקנים לבדיקה ואז 
פריקה במחשב של המידע שנאסף ברשתות; ציוד, התקנים 
ומכשירים  אופטיים לנחיתה על נושאת מטוסים; גירו-מטרים; 
מדמים טרמיים; משקפות לראיית יום/לילה; לייזר לשימוש 
לא-רפואי; עדשות אופטיות; מכשיר מעקב מסע אוניה; 

מדי-רוחק; דופלר (מתקנים למדידת מהירות); פריסקופים; 
משקפי מטרה; טלסקופים, משקפת איתור; מכשירים לזיהוי קול 

או צורה; מנגנוני עזר חשמליים ורכיביהם, כולל מנועים, 
גנראטורים, משדרי-סינקרו, מפענחים, מדי מתח חשמלי, 
מהירות מערכת הילוכים, סינקרו; מערכות ניווט היברידיות 

ואינרטיות; מערכות מחשב לבקרה; טלפונים ופקסים 
מאובטחים; טלפונים סלולאריים אלחוטיים ליישומים צבאיים, 
ימיים או אוויריים; כוונות מיוצבות גירו; כוונות הולוגרפיות; ציוד 
והתקנים למדידת רוחק; התקנים וציוד לבטיחות בדרך, כולל 

התקנים וציוד לבקרת מהירות, חציה באור אדום, קריאת לוחות 
רישוי, התמודדות עם הפרות; כל המוצרים האלו המשמשים 
ו/או עבור תחומי החלל, הגנה או ביטחון; הנכללים כולם בסוג 
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equipments and apparatus; naval signaling 
equipments and apparatus; accelerometer 
equipments and apparatus; equipments and 
apparatus for encryption and decryption; equipment 
and apparatus for optical or infrared detection except 
biometric applications; Guidance, remote control and 
automatic piloting equipments and apparatus; radio 
and satellite positioning equipments and apparatus to 
all types of vehicles; equipment and apparatus for 
navigation and positioning for vehicles; equipment 
and apparatus for preparing missions of land, air and 
sea vehicles implementing a visualization of the 
route; devices for location, trackers, position, homing; 
observing and reconnaissance systems; telemeters; 
simulation equipment and apparatus for machines; 
gyroscopic equipment and apparatus; digital 
apparatus and equipment onboard for navigation and 
attack for aircraft; equipment and apparatus for 
transmission of messages, information, data, sound 
and images via wireless, cable, fiber optics, 
telephone, satellite, terminals, telecommunications 
networks, computer networks; equipment and / or 
apparatus for testing and then unloaded in a 
computer the information collected on the networks; 
optical equipment, apparatus and instruments for 
landing aircraft carrier; gyro meters; thermal imagers; 
binoculars for day / night vision; laser for nonmedical 
use;  optical lenses; logs; odometers; Doppler (speed 
measurement devices); periscopes; target glasses; 
telescopes, spotting scopes; apparatus for speech or 
shape recognition; electric servo-mechanisms and 
their components, including engines, generators, 
synchro-transmitters, resolvers, potentiometers, gear 
speed, synchros; hybrid and inertial navigation 
systems; control computer systems; secure 
telephones and faxes; cellular phones wireless for 
military, naval or aircraft applications; gyro stabilized 
viewfinders; holographic viewfinders; equipment and 
apparatus for telemetering; Apparatus and equipment 
for road safety, including apparatus and equipment 
for speed control, crossing red lights, reading license 
plates, dealing with violations; All these products 
being used and / or for aerospace, defense and 
security fields; all included in class 09.

                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    

                                          Class: 12 סוג: 12

Apparatus for locomotion by air, air and space 
vehicles, including aircraft, planes, unmanned 
aircraft, drones, helicopters, space launchers, rockets 
for space use; components and spare parts for 
engines and thrusters for aerospace vehicles, 
including nacelles, transmission and propulsion 
couplings and components, engine inlet, fan cowl, 
exhaust cone, thrust reversers; components and 
parts of cabins of aerospace vehicles; Brakes and 
braking systems for aerospace vehicles; 
suspensions, shock absorbers for suspension, 
Landing gear and devices for lifting gear, landing 
systems and controls for aerospace vehicles, thrust 
reversers, thrust reversers systems and control for 
aerospace vehicles; Dashboards; control columns 
with integral joysticks; But exclusive of tires, wheels 
and parts thereof; all included in class 12.

התקנים לניידות על-ידי אוויר, כלי-רכב אוויריים וחלליים, כולל 
כלי טיס, מטוסים, מטוסים לא מאוישים, כלי טיס לא מאוישים, 
מסוקים, משגרי חלל, טילים לשימוש בחלל; רכיבים וחלקי 

חילוף למנועים ודחפנים לכלי רכב חלליים, כולל קנים, רכיבים 
ומצמדים להעברה ולדחיפה, מבוא המנוע, מכסה מאוורר, צינור 
פליטה; מהפכי הדף; רכיבים וחלקים של תאים של כלי רכב 
חלליים; בלמים ומערכות בלימה לכלי רכב חלליים; מתלים, 
בולמי זעזועים למתלים, ציוד נחיתה ומתקנים לציוד הרמה, 
מערכות נחיתה ושלטים לכלי רכב חלליים, מהפכי הדף, 
מערכות היפוך הדף ושליטה עבור כלי רכב חלליים; לוחות 

מחוונים; טורי בקרה עם ידית היגוי אינטגראלית; אבל לא כולל 
צמיגים, גלגלים וחלקיהם; הנכללים כולם בסוג 12.                 
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Class: 16 סוג: 16

Passports, visa documents, identity cards, driving 
license, health card, voting card, residence card, 
residence permit cards, health professionals cards 
and other administrative personnel documents 
including a machine-readable zone, all these 
documents are in paper or cardboard; All these 
products being used and / or intended to defense or 
security fields; all included in class 16.

דרכונים, מסמכי ויזה, תעודות זהות, רישיון נהיגה, כרטיס 
קופ"ח, כרטיס הצבעה, כרטיס תושב, כרטיס היתר לתושב, 

כרטיסים של מומחי בריאות ומסמכים אישיים אדמיניסטרטיביים 
אחרים  כולל של אזור שניתן לקריאה על-ידי מכונה, כל 

המסמכים האלה הינם על נייר או קרטון; כל המוצרים האלו 
המשמשים ו/או מיועדים עבור תחומי הגנה או ביטחון; הנכללים 
כולם בסוג 16.                                                                 

                                            

Class: 35 סוג: 35

Assistance for commercial or industrial businesses 
that own an aircraft fleet; consultancy relating to 
methodologies used in the business management 
and exchange of systems, equipments and parts for 
aircraft and space vehicles; consultancy relating to 
methodologies used in the business management of 
a number of systems, equipments and parts for air 
and space vehicles; consultancy relating to the 
business management of repair, overhaul, cleaning, 
upgrading and maintenance of systems, equipments 
and parts for aerospace vehicles; Consultancy 
relating to the definition and selection of tools in the 
field of repair, overhaul, cleaning, upgrading  and 
maintenance of systems, equipment and parts for 
aerospace vehicles; market research and studies in 
aeronautic field; compilation of statistics, providing of 
statistical information relating to the management of 
a number of systems, equipments and parts for air 
and space vehicles; data compilation in a central 
database; all included in class 35.

עזרה לעסקים מסחריים או תעשייתיים אשר בבעלותם צי כלי 
טיס; ייעוץ בקשר למתודולוגיה בשימוש בניהול עסקים והחלפה 
של מערכות, ציוד וחלקים עבור כלי טיס וכלי רכב חלליים; ייעוץ 
בקשר למתודולוגיה בשימוש בניהול עסקים של מספר מערכות, 
ציוד וחלקים לכלי רכב אוויריים וחלליים; ייעוץ בקשר לניהול 
עסקים של תיקון, שיפוץ, ניקיון, שדרוג ותחזוקה של מערכות, 
ציוד וחלקים לכלי רכב חלליים; ייעוץ בקשר להגדרה ובחירה 
של כלים בתחום התיקון, שיפוץ, ניקיון, שדרוג ותחזוקה של 
מערכות, ציוד וחלקים לכלי רכב חלליים; חקר ולימוד השוק 
בתחום אירונאוטיקה; איסוף סטטיסטיקה, אספקת מידע 

סטטיסטי בקשר לניהול מספר מערכות, ציוד וחלקים לכלי רכב 
אוויריים וחלליים; איסוף מידע במאגר מידע מרכזי; הנכללים 

כולם בסוג 35.                                                                 
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Class: 37 סוג: 37

Repair and maintenance of aerospace vehicles and 
their components; building and installation of 
industrial buildings and test cells for complete 
propulsion units and for their subassemblies for 
systems, equipments and parts for aerospace 
vehicles; repair and reconditioning of all components 
made of highly heat-resistant composite materials, 
combustion chambers, rocket chambers and thrust 
nozzles; repair of electric and electronic apparatus, 
instruments, systems, material and equipments used 
in the aerospace field; repair, overhaul, cleaning and 
maintenance for systems, equipments and parts for 
aerospace vehicles and their components, including 
engines, engine nacelles, propellers, thrust reversers, 
brake devices, landing devices, wiring; repair, 
overhaul, cleaning and maintenance under the wing 
for all types of systems, equipments and parts for 
aerospace vehicles; upgrading, rebuilding and 
standard exchange of systems, equipments and 
parts for aerospace vehicles; twenty-four hour on-line 
assistance, seven-days a week for repair, overhaul, 
rebuilding, cleaning, maintenance and standard 
exchange of systems, equipments and parts for 
aerospace vehicles; consultancy relating to 
methodologies used in the area of repair, overhaul, 
maintenance, upgrading, maintaining of systems, 
equipments and parts for aerospace vehicles; 
Consultancy and technical assistance relating to 
manufacturing, servicing, repair, maintenance for 
aerospace vehicles and their components, including 
engine nacelles, propellers, thrust reversers, brake 
devices, landing devices, wiring; Repairs of tools and 
bonded materials for systems, equipments and parts 
for aerospace vehicles; Supply Service (purchasing 
goods and services for other companies) for spare 
parts for repair, maintenance and overhaul of 
systems, equipments and parts of aerospace 
vehicles; Installation and repair of electrical 
apparatus for military or aerospace or marine 
applications; installation, repair services of electronic 
equipments for the modernization of aircraft, missiles, 
ships and submarines; maintenance and repair of 
aeronautics or sea equipments; All these services 
are used and / or for aerospace, defense and 
security fields; all included in class 37.

תיקון ותחזוקה של כלי רכב חלליים ורכיביהם; בנייה והתקנה 
של מבנים תעשייתיים ותאי מבחן ליחידות דחיפה שלמות 
ולחלקי המשנה שלהם עבור מערכות, ציוד וחלקים עבור כלי 
רכב חלליים; תיקון וחידוש של כל הרכיבים העשויים מחומרים 
מרוכבים בעלי עמידות חום גבוהה, תאי בעירה, תאי טילים 
וצינורות דחיפה; תיקון התקנים מכשירים, מערכות, חומרים 
וציוד חשמלי ואלקטרוני בשימוש בתחום החלל; תיקון, שיפוץ, 

ניקיון ותחזוקה למערכות, ציוד וחלקים לכלי רכב חלליים 
ורכיביהם, כולל מנועים,  קני מנוע, מדחפים, מהפכי הדף, 
מתקני בלמים, מתקני נחיתה, חיווט; תיקון, שיפוץ, ניקיון 

ותחזוקה מתחת לכנף של כל סוגי המערכות, ציוד וחלקים עבור 
כלי רכב חלליים; שדרוג, בנייה מחדש והחלפת סטנדרטים של 
מערכות, ציוד וחלקים עבור כלי רכב חלליים; עזרה מקוונת 

עשרים וארבע שעות, שבעה ימים בשבוע לתיקון, שיפוץ, בנייה 
מחדש, ניקיון, תחזוקה והחלפת סטנדרטים של מערכות, ציוד 
וחלקים עבור כלי רכב חלליים; ייעוץ בקשר למתודולוגיות 
בשימוש בתחום התיקון, שיפוץ, תחזוקה, שדרוג, תחזוק 

מערכות, ציוד וחלקים עבור כלי רכב חלליים; ייעוץ ועזרה טכנית 
בקשר לייצור, תחזוק, תיקון, תחזוקה עבור כלי רכב חלליים 

ורכיביהם, כולל קני מנוע, מדחפים, מהפכי הדף, מתקני בלמים, 
מתקני נחיתה, חיווט; תיקון כלים וחומרים קשורים עבור 

מערכות, ציוד וחלקים עבור כלי רכב חלליים; שירות אספקה 
(רכישת טובין ושירותים עבור חברות אחרות) לחלקי חילוף 
לתיקון, תחזוקה ושיפוץ של מערכות, ציוד וחלקים עבור כלי 
רכב חלליים; התקנה, ותיקון של התקנים אלקטרוניים עבור 
יישומים צבאיים, חלליים או ימיים; התקנה, שירותי תיקון של 
ציוד אלקטרוני עבור מודרניזציה של כלי טיס, טילים, ספינות 
וצוללות; תחזוקה ותיקון של ציוד אווירונאוטי או ימי; כל 

השירותים האלו המשמשים ו/או עבור תחומי החלל, הגנה 
וביטחון; הנכללים כולם בסוג 37.                                         
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    

    

Class: 38 סוג: 38

Transmission of information via a computer server; 
transmission and exchange on multimedia supports, 
messaging and email, hotline; transmission of data 
included in technical databases; communication 
services of information in real-time; provision of 
access to databases or computer network; technical 
logistics services relating to the use of aircraft, 
namely the remote transmission of data related to the 
technical condition, maintenance, troubleshooting 
and the use of aircraft; All these services are used 
and / or for aerospace, defense and security fields; 
all included in class 38.

העברה של מידע דרך שרת מחשב; העברה והחלפה על 
תמיכת מולטימדיה, הודעות ודוא"ל, קו חם; העברה של נתונים 
הכלולים במאגרי מידע טכניים; שירותי תקשורת של מידע בזמן 
אמת; אספקת גישה למאגרי מידע או רשת מחשב; שירותי 

לוגיסטיקה טכניים הקשורים לשימוש בכלי טיס, דהיינו העברה 
מרחוק של נתונים הקשורים למצב הטכני, תחזוקה, פתרון 

בעיות ושימוש בכלי הטיס; כל השירותים האלו המשמשים ו/או 
עבור תחומי החלל, הגנה וביטחון; הנכללים כולם בסוג 38.       
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Class: 40 סוג: 40

Treatment of materials in aerospace, defense and 
security fields; all included in class 40.

טיפול בחומרים בתחומי החלל, הגנה וביטחון; הנכללים כולם 
בסוג 40.                                                           

Class: 42 סוג: 42

Engineering and office studies (surveying), analysis 
and surveying (surveying), scientific and industrial 
research; testing of machines; material testing; Flight 
test of aircraft, helicopters, missiles; testing of 
systems, equipments and parts for aerospace 
vehicles; inspection of systems, equipments and 
parts for aerospace vehicles; analyses, surveying 
and treatment of data acquisition recorded during the 
testing of systems, equipments and parts for 
aerospace vehicles; design, installation, 
maintenance, upgrading and rental of software and 
computer programming; design, maintenance and 
upgrading of database; research and development of 
new products relating to aerospace, defense and 
security fields; Laboratory service including 
calibration services, checking in the field of 
metrology, chemistry, morphology and in the field of 
heat; Technology consultancy in the fields of 
biometrics, computers, and as cables, security and 
defense, road signs; Services providing statistical 
information; Expertise and advice in the field of 
computer access control persons; Production 
(design, development) of maps in three dimensions; 
All these services are used and / or for aerospace, 
defense and security fields; all included in class 42.

לימודי הנדסה ומשרד (סקירה), ניתוח וסקירה (סקירה), מחקר 
מדעי ותעשייתי; בחינה של מכונות; בחינת חומר; בחינת 

תעופה של כלי טיס, מסוקים, טילים; בחינה של מערכות, ציוד 
וחלקים עבור כלי רכב חלליים; בדיקה של מערכות, ציוד וחלקים 
עבור כלי רכב חלליים; ניתוח, סקירה וטיפול ברכישת נתונים 
מוקלטים תוך כדי בדיקת מערכות, ציוד וחלקים עבור כלי רכב 
חלליים; תכנון, התקנה, תחזוקה, שדרוג והשכרה של תוכנה 
ותוכניות מחשבים; תכנון, תחזוקה ושדרוג מאגרי מידע; מחקר 
ופיתוח של מוצרים חדשים בקשר לתחומי החלל, הגנה וביטחון; 
שירותי מעבדה כולל שירותי כיול, בדיקה בתחום המטרולוגיה, 
כימיה, מורפולוגיה ובתחום החימום; ייעוץ טכנולוגי בתחומי 
הביומטריה, מחשבים, וכבלים, ביטחון והגנה, שלטי דרך; 

שירותי אספקת מידע סטטיסטי; חוות-דעת ועצות בתחום אנשי 
בקרת גישה למחשבים; ייצור (תכנון, פיתוח) של מפות 

בתלת-מימד; כל השירותים האלו המשמשים ו/או עבור תחומי 
החלל, הגנה וביטחון; הנכללים כולם בסוג 42.                       
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    

          

Class: 45 סוג: 45

Expertise and advice in the field of persons 
controlling access to buildings or to secure premises; 
protection of information or communication through 
the checking of fingerprints, palm prints or other 
biometric characteristics identification, including 
biometric including identification and authentication 
systems carrying out principally a logical or physical 
access control for the protection of information 
accessed or transferred to restricted areas; all 
included in class 45.

חוות-דעת ועצה בתחום אנשי בקרת גישה למבנים או כדי 
לאבטח אתרים; הגנה על מידע או תקשורת על ידי בדיקת 
טביעות אצבע, טביעות כף-יד או מאפיינים ביומטרים אחרים 
לזיהוי, כולל ביומטרי כולל מערכות זיהוי ואימות המבצעות 

בעיקר בקרת גישה לוגית או פיזית להגנה על המידע הנגיש או 
המועבר לאזורים מוגבלים; הנכללים כולם בסוג 45.                 
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    

  

Goods/Services for which priority is claimed סחורות/שירותים לגביהם נטען דין קדימה
(If only classification code is indicated, Priority is claimed 
for all goods/services included in that class, and specified 
above under the title Goods/Services)

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

France, 23/06/2010, No. 103749642 צרפת, 23/06/2010, מספר 103749642

Class: 7 סוג: 7

Class: 9 סוג: 9

Class: 12 סוג: 12

Class: 16 סוג: 16

Class: 35 סוג: 35
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 Owners

Name: SAFRAN

Address: 2 Boulevard du General Martial, Paris, 75015, 
France

Identification No.: 60516

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

Class: 37 סוג: 37

Class: 38 סוג: 38

Class: 40 סוג: 40

Class: 42 סוג: 42

Class: 45 סוג: 45

כ"ט תמוז תשע"א - 71131/07/2011



BREAKYL

Trade Mark No. 234244 מספר סימן

Application Date 14/12/2010 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: Meda AB

Address: Pipers Vag 2A, SE-170 09 Solna, Sweden

Identification No.: 56476

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 for the relief of pain; all 
included in class 5.

תכשירי רוקחות לשיכוך כאבים; הנכללים כולם בסוג 5.           
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ONSOLIS

Trade Mark No. 234245 מספר סימן

Application Date 14/12/2010 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: Meda AB

Address: Pipers Vag 2A, SE-170 09 Solna, Sweden

Identification No.: 56476

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 for the relief of pain; all 
included in class 5

תכשירי רוקחות  לשיכוך כאבים; הנכללים כולם בסוג 5.           
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בית וגג 
Trade Mark No. 234247 מספר סימן

Application Date 08/12/2010 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: KEREN LEHASHKAOT BAIT VEGAG G.L. 
LIMITED PARTNERSHIP 

שם: קרן להשקעות בית וגג ג.ל. שותפות מוגבלת 

Address: 140-142 Rothschild Boulevard, Tel Aviv, 65272, 
Israel

כתובת : שד' רוטשילד 142-140, תל אביב, 65272, ישראל

Identification No.: 550239875מספר זיהוי: 550239875

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Tadmor & Co., Adv.

Address: 5 Azrieli Center, The Square Tower, Tel Aviv, 
67021, Israel

שם: תדמור ושות', עו"ד

כתובת : מרכז עזריאלי 5, המגדל המרובע, תל אביב, 67021, 
ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 36 סוג: 36

Real estate business; Financing business - financial 
investments in real estate and initiation of real estate 
projects; all included in class 36.

עסקי נכסי דלא ניידי; עסקי מימון, השקעות פיננסיות בנכסי 
דלא ניידי וייזום פרויקטים בתחום נכסי דלא ניידי; הנכללים 

כולם בסוג 36.                                           

Class: 37 סוג: 37

Construction of structures; Repairs - Initiation of real 
estate projects, Financing in projects for 
embetterment and reinforcement of structures; 
Initiation of projects for embetterment and 
reinforcement of structures; all included in class 37.

הקמת מבנים; תיקונים, ייזום פרויקטים בתחום נכסי דלא ניידי, 
השקעות פיננסיות בפרויקטים להשבחה וחיזוק של מבנים; 

ייזום של פרויקטים להשבחה וחיזוק של מבנים; הנכללים כולם 
בסוג 37.                                                                         
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Trade Mark No. 234248 מספר סימן

Application Date 08/12/2010 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: SUPERGAS NATURAL LTD  שם: סופרגז טבעי בע"מ

Address: 36 Yad Harutzim, P.O.B. 8774, Netanya, 42505, 
Israel

כתובת : יד חרוצים 36, ת.ד. 8774, נתניה, 42505, ישראל

Identification No.: 54970מספר זיהוי: 54970

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: 1 סוג: 1

Natural Gas supplied for domestic and commercial 
use; all included in class 1.

גז טבעי המסופק לשימוש ביתי ועסקי; הנכללים כולם בסוג 1.   
                                              

Class: 4 סוג: 4

Natural gas for industrial, commercial and domestic 
use for the purpose of cooling heating, cooking, 
baking, lighting, etc; all included in class 4.

גז טבעי לשימוש תעשייתי, מסחרי וביתי לשם הארה, קירור, 
חימום, בישול, אפיה ומטרות אחרות; הנכללים כולם בסוג 4.     
                                                                                

Class: 11 סוג: 11

Apparatus for lighting, heating, steam generation, 
cooking, refrigerating, drying, ventilating and water 
supply; all included in class 11.

התקנים למאור, להפקת אדים, לחימום, לבישול, לקירור, 
ליבוש, לאיוורור ולאספקת מים; הנכללים כולם בסוג 11.           

                                                                    

Class: 12 סוג: 12

Kits for converting vehicles for use of gas and kits for 
vehicles motorized by gas. Cars fueled by liquefied 
gas and/or converted to gas from diesel/gasoline; all 
included in class 12.

ערכות להסבת רכבים לשימוש בגז ולרכבים מונעים בגז, רכבים 
המונעים בגז ו/או המוסבים משימוש בבנזין/ סולר לגז; הנכללים 
כולם בסוג 12.                                                                 

                                                    

Class: 37 סוג: 37

Gas and gas cylinders installations, among others via 
ordering center; all included in class 37.

שירותי התקנות גז ומיכלי גז, בין היתר באמצעות מוקד 
הזמנות; הנכללים כולם בסוג 37.                                   

Class: 39 סוג: 39

Transport, packing and storage of gas goods; all 
included in class 39.

הובלה, אריזה ואחסון של סחורות גז; הנכללים כולם בסוג 39.  
                             

כ"ט תמוז תשע"א - 71531/07/2011



Trade Mark No. 234249 מספר סימן

Application Date 08/12/2010 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: SUPERGAS NATURAL LTD  שם: סופרגז טבעי בע"מ

Address: 36 Yad Harutzim, P.O.B. 8774, Netanya, 42505, 
Israel

כתובת : יד חרוצים 36, ת.ד. 8774, נתניה, 42505, ישראל

Identification No.: 54970מספר זיהוי: 54970

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: 1 סוג: 1

Natural Gas supplied for domestic and commercial 
use; all included in class 1.

גז טבעי המסופק לשימוש ביתי ועסקי; הנכללים כולם בסוג 1.   
                                              

Class: 4 סוג: 4

Natural Gas for industrial, commercial and domestic 
use for the purpose of cooling; heating, cooking, 
baking, lighting, etc; all included in class 4.

גז טבעי לשימוש תעשייתי, מסחרי וביתי לשם הארה, קירור, 
חימום, בישול, אפיה ומטרות אחרות; הנכללים כולם בסוג 4.     
                                                                                  

Class: 11 סוג: 11

Apparatus for lighting, heating, steam generation, 
cooking, refrigerating, drying, ventilating and water 
supply; all included in class 11.

התקנים למאור, להפקת אדים, לחימום, לבישול, לקירור, 
ליבוש, לאיוורור ולאספקת מים; הנכללים כולם בסוג 11.           

                                                                  

Class: 12 סוג: 12

Kits for converting vehicles for use of gas and kits for 
vehicles motorized by gas. Cars fueled by liquefied 
gas and/or converted to gas from diesel/gasoline; all 
included in class 12.

ערכות להסבת רכבים לשימוש בגז ולרכבים מונעים בגז, רכבים 
המונעים בגז ו/או המוסבים משימוש בבנזין/ סולר לגז; הנכללים 
כולם בסוג 12.                                                                 

                                                    

Class: 37 סוג: 37

Gas and gas cylinders installations, among others via 
ordering center; all included in class 37.

שירותי התקנות גז ומיכלי גז, בין היתר באמצעות מוקד 
הזמנות; הנכללים כולם בסוג 37.                                   

Class: 39 סוג: 39

Transport, packing and storage of gas goods; all 
included in class 39.

הובלה, אריזה ואחסון של סחורות גז; הנכללים כולם בסוג 39.  
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QUESADA 

Trade Mark No. 234250 מספר סימן

Application Date 08/12/2010 תאריך הגשה

 Owners

Name: Manufactura de Tabacos (Matasa) S.A 

Address: Apartado, P.O.B. 728, Santiago, Dominican 
Republic

Identification No.: 71491

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: 34 סוג: 34

Cigars; all included in class 34. סיגרים; הנכללים כולם בסוג 34.         

כ"ט תמוז תשע"א - 71731/07/2011



Trade Mark No. 234255 מספר סימן

Application Date 15/12/2010 תאריך הגשה

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 3 סוג: 3

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

סבונים; פרפומריה, שמנים אתריים, מוצרי קוסמטיקה, תחליבי 
שיער; הנכללים כולם בסוג 3.     

Class: 8 סוג: 8

Hand-operated hand tools and implements; cutlery, 
forks and spoons;
side arms, other than firearms; razors; leather 
sheaths for knives; All included in class 8.

כלי יד ומכשירים המופעלים ביד; סכו"ם, מזלגות וכפות; נשקים 
חגורים, שאינם נשקים חמים; סכיני גילוח; נדני עור עבור 

סכינים; הנכללים כולם בסוג 8.                                           
    

Class: 9 סוג: 9

Scientific, nautical, surveying, photographic, 
cinematographic,
optical, weighing, measuring, signalling, checking 
(supervision), lifesaving
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 and images; 
magnetic data
carriers; telephone apparatus, including mobile 
telephone apparatus;
calculating machines; data processing equipment 
and computer
hardware and software; parts and fittings for all 
aforementioned
goods, including computer interface devices; 
personal digital
assistants and electronic organizers with USB 
connector and flash
cards; USB extension cables; All included in class 9.

מכשירים והתקנים מדעיים, של ניווט ימי, של תסקיר, צילומיים, 
קולנועיים, אופטיים, של משקל, של מדידה, של איתות, של 

בדיקה (בחינה), של הצלת חיים ולימודיים; מכשירים והתקנים 
לביצוע, החלפה, שינוי, צבירה, ויסות או בקרה על חשמל; 
מכשיר לרישום, שידור או שעתוק של צליל ותמונות; נשאי 
נתונים מגנטיים; מכשיר טלפון, הכולל מכשיר טלפון נייד; 
מכונות חישוב; ציוד לעיבוד נתונים וחומרת ותוכנת מחשב; 
חלקים והתאמות לכל הטובין המוזכרים לעיל, ובכללם התקני 

ממשק מחשב; סייענים דיגיטליים אישיים וארגוניות אלקטרוניות 
עם מחבר USB וכרטיסי פלאש; כבלי הארכה USB; הנכללים 
כולם בסוג 9.                                                                   
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Class: 11 סוג: 11

Apparatus for lighting, heating and cooking purposes; 
friction lighters
for igniting gas; gas lighters; lamps, including flash 
lights, bicycle
lights, torches for lighting, electric pocket torches, 
diving lights, head
lamps, LED lamps, safety lamps; lamp reflectors; 
pocket warmers;
immersion heaters; ultraviolet ray lamps, not for 
medical purposes;
water filtering apparatus; water sterilizers; All 
included in class 11.

מכשיר למטרות תאורה, חימום ובישול; מציתי חיכוך להצתת 
גז; מציתי גז; מנורות, ובכללן פנסי תאורה, פנסי אופניים, 

זרקורים לתאורה, זרקורי כיס אלקטרוניים, פנסי צלילה, פנסי 
ראש, פנסי LED, אורות ביטחון; מחזירי-אור; מחממי כיסים; 
כפות חשמליות; אורות קרן אולטרה-סגולה, שלא למטרות 

רפואיות; מכשיר לסינון מים; מחטאי מים; הנכללים כולם בסוג 
                                                                               .11
                                                                                    

                                          

Class: 14 סוג: 14

Precious metals and their alloys and goods made of 
these materials or
coated therewith not included in other classes; 
jewelry, precious
stones; timepieces and chronometric instruments; All 
included in class 14.

מתכות יקרות וסגסוגותיהן וטובין המיוצרים מחומרים אלו או 
מצופים עמם שאינם נכללים בסוגים אחרים; תכשיטים, אבנים 
יקרות; שעונים ומכשירים כרונומטרים; הנכללים כולם בסוג 14. 
                                                                                    

            

Class: 18 סוג: 18

Leather and imitation leather, goods made thereof 
not included in
other classes; animal skins and hides; beach bags, 
camping bags,
shopping bags, handbags, traveling bags, school 
bags; rucksacks;
umbrellas, parasols and walking sticks; All included 
in class 18

עורות וחיקויי עור, טובין הנעשים מהמוזכר לעיל שאינם נכללים 
בסוגים אחרים; עורות של חיות; תיקי ים, תיקי מחנאות, תיקי 
קניות, תיקי יד, מזוודות, תיקי בית ספר; תרמילי גב; מטריות, 
שמשיות ומקלות הליכה; הנכללים כולם בסוג 18.                   
                                                                                

Class: 21 סוג: 21

Household or kitchen utensils and containers (neither 
of precious
metals, nor coated therewith); jugs and bowls, not of 
precious metal;
glassware, porcelain and earthenware not included in 
other classes; All included in class 21.

סכו"ם ומכלים לבית ולמטבח (שאינם ממתכות יקרות, או 
מצופים בהם); קנקנים וקערות, שאינם ממתכת יקרה; כלי 

זכוכית, פורצלן וחרס שאינם נכללים בסוגים אחרים; הנכללים 
כולם בסוג 21.                                                                 

                                                                

Class: 25 סוג: 25

Clothing, including sportswear, footwear, including 
sports shoes,
headgear; All included in class 25.

הלבשה, ובכללה הלבשת ספורט, הנעלה, ובכללה נעלי ספורט, 
כיסויי ראש; הנכללים כולם בסוג 25.                                 
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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: VICTORINOX AG

Address: Ibach-Schwyz, Switzerland

Identification No.: 2238

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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Trade Mark No. 234268 מספר סימן

Application Date 15/12/2010 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: Fujian Chahua Household Plastics Co., Ltd.

Address: 5 fuxing ave., fuxing economic development 
zone, fuzhou, fujian, 350014, People's Republic of China

Identification No.: 801741

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

Chairs (seats); showcases (furniture); packaging 
containers of plastic; bins of wood or plastic; vats, not 
of metal; clothes hooks, not of metal; decorations of 
plastic for foodstuffs; benches (furniture); trays, not of 
metal; coat hangers; all included in class 20.

כיסאות (מושבים); תיבות תצוגה (ריהוט); מיכליות אריזה 
מפלסטיק; ארגזים מעץ או פלסטיק; מיכלים, שאינם ממתכת; 
ווי בגדים, שאינם ממתכת; קישוטים מפלסטיק או לדברי מזון; 
ספסלים (ריהוט); מגשים, שאינם ממתכת; תולי מעילים; 

הנכללים כולם בסוג 20.                                                     
                      

Class: 21 סוג: 21

Basins (receptacles); utensils for household 
purposes; drinking vessels; toilet utensils; lunch 
boxes; heat-insulated containers; portable coldboxes, 
non-electric; trash cans; soap boxes; containers for 
household or kitchen use; all included in class 21.

כיורים (כלי קיבול); כלים למטרות ביתיות; כלי קיבול לשתיה; 
כלי טואלט; קופסאות ארוחת צהריים; מיכלים מבודדי חום; 
קופסאות קור ניידות, שאינן חשמליות; פחי אשפה; קופסאות 

סבון; מיכלים לשימוש ביתי או למטבח; הנכללים כולם בסוג 21. 
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Trade Mark No. 234271 מספר סימן

Application Date 16/12/2010 תאריך הגשה

 Owners

Name: VDL Bus & Coach B.V.

Address: De Vest 51, 5555 XP Valkenswaard, 
Netherlands

Identification No.: 801743

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 ; all included in class 12

כלי רכב; התקנים לתנועה ביבשה, באוויר או במים ; 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)

Benelux, 02/07/2010, No. 1205897 בנלוקס, 02/07/2010, מספר 1205897

Class: 12 סוג: 12
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Trade Mark No. 234279 מספר סימן

Application Date 16/12/2010 תאריך הגשה

 Owners

Name: Mulco Watches inc

Address: 20121 NE 16 Place, Miami, 33179, F, U.S.A.

Identification No.: 801745

A Florida Corporation

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Reif & Reif, Adv.

Address: 6-2 Hasitavanit St., Beit Shemesh, 99552, 
Israel

שם: רייף את רייף, עו"ד

כתובת : רח' הסיתוונית 6-2, בית שמש, 99552, ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 14 סוג: 14

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

שעונים וחלקיהם; 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                                                   
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HYDRO'RESTOR 

Trade Mark No. 234280 מספר סימן

Application Date 16/12/2010 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: 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: 1 סוג: 1

Chemical substances being ingredients for toiletries 
and skin care preparations; chemical additives for 
use as an integral component of toiletries and skin 
care preparations; all included in class 1.

חומרים כימיים המשמשים כמרכיבים לתמרוקים ותכשירים 
לטיפול בעור; תוספים כימיים לשימוש כמרכיב אינטגרלי של 

תמרוקים ותכשירים לטיפול בעור; הנכללים כולם בסוג 1.         
                                                                                    

  

Class: 3 סוג: 3

Non-medicated toilet preparations; cosmetic and 
beauty preparations; moisturising creams, lotions, 
mousses and gels; exfoliants; skin cleansing 
preparations; bleaching preparations all for personal 
use; depilatory preparations; depilatory waxes; hair 
regrowth inhibitors; preparations, including creams, 
gels and mousses, for use before, during and after 
shaving or hair removal; depilatory wipes; 
impregnated wipes and pads for skin care; all 
included in class 3.

תכשירי טואלט שאינם תרופתיים; תכשירי קוסמטיקה ויופי; 
קרמים, תחליבים, מוסים וג'לים ללחות; תכשירים לקילוף העור; 
תכשירים לניקוי העור; תכשירי הלבנה שכולם לשימוש אישי; 
תכשירים להסרת שיער; שעווה להסרת שיער; מעכבי צמיחת 
שיער מחדש; תכשירים, כולל קרמים, ג'לים ומוסים, לשימוש 
לפני, בזמן ואחרי גילוח והסרת שיער; מגבונים להסרת שיער;  
מגבונים או פדים מוספגים מראש לטיפול בעור; 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)

European Community Trade Mark, 15/07/2010, No. 
009250424

איחוד האירופי לסימני מסחר, 15/07/2010, מספר 
009250424

Class: 1 סוג: 1

Class: 3 סוג: 3
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TOTIE 

Trade Mark No. 234283 מספר סימן

Application Date 09/12/2010 תאריך הגשה

 Owners

Name: TOYMONSTER INTELLECTUAL PROPERTY 
LIMITED

Address: Road Town, P.O.B. P.O.Box 957, Tortola, Virgin 
Islands

Identification No.: 70300

(British Virgin Islands Corporation)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Wolff, Bregman and Goller

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

שם: וולף, ברגמן וגולר

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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 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; bags, 
backpacks, school bags, luggage, suitcases; 
briefcases, handbags, toilet and cosmetic cases, 
sports cases, waist packs, shoe bags, beach bags, 
wallets, garment bags, purses, umbrellas, parasols 
and walking sticks; whips, harness and saddlery; all 
included in class 18.

עור וחיקויי עור, וטובין העשויים מחומרים אלו שאינם נכללים 
בסוגים אחרים; עורות בעלי-חיים, גלדים, תיבות ותיקי נסיעה; 
תיקים, תרמילים, ילקוטים, מטענים, מזוודות, תיקי מסמכים, 
תיקי יד, תיקי טואלטיקה וקוסמטיקה, תיקי ספורט, תיקי מותן, 
תיקי נעלים, תיקי חוף, ארנקים, תיקי ביגוד, חריטים, מטריות, 
שמשיות ומקלות הליכה; שוטים, רתמות ואוכפים; הנכללים 

כולם בסוג 18.                                                                 
                                                                                    

        

Class: 28 סוג: 28

Toys, games and playthings; outdoor and indoor play 
equipment and apparatus such as swings, see-saws, 
slides, monkey bars; play gyms, toy vehicles; toy 
scooters; toy pedal cars; ride-on-toys; walkers; 
skateboards; roller skates; toy bags and suitcases; all 
included in class 28.         

צעצועים, משחקים ושעשועים; ציוד והתקנים למשחק בתוך 
ומחוץ לבית כדוגמת נדנדות, נדנדות מאוזנות, מגלשות, 

מגלשיים; מתקני משחק; כלי רכב למשחק; אופנועי משחק; 
תלת אופן למשחק; מכונות דוושה למשחק; צעצועי רכיבה; 
הליכונים; סקייטבורדים (גלגשות); מחליקים; תיקי ומזוודות 

משחק; הנכללים כולם בסוג 28.
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Trade Mark No. 234284 מספר סימן

Application Date 09/12/2010 תאריך הגשה

 Owners

Name: KIA MOTORS CORPORATION

Address: 231, Yangjae-dong, Seocho-gu, Seoul, 
Republic of Korea

Identification No.: 18226

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

Passenger cars, lorries, buses, minibuses, vans, 
minivans, omnibuses, four-wheeled drive vehicles, 
two-wheeled vehicles; all included in class 12.           
                                          

מכוניות נוסעים, משאיות, אוטובוסים, מיניבוסים, מכוניות 
מסחריות, מכוניות מסחריות קטנות, אומניבוסים, כלי רכב בעלי 
הנע של ארבעה גלגלים, כלי רכב דו-גלגליים; הנכללים כולם 

בסוג 12.

כ"ט תמוז תשע"א - 72631/07/2011



THOMSON REUTERS PHARMACY XPERT

Trade Mark No. 234285 מספר סימן

Application Date 16/12/2010 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: Thomson Reuters Global Resources

Address: Neuhofstrasse 1, 6340 Baar, Switzerland

Identification No.: 70987

(Irish unlimited company)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Marc Phillip Bodner, Adv.

Address: Toyota Towers 65 Yigal Alon Street, Tel Aviv, 
67443, Israel

שם: מרק בדנר, עו"ד

כתובת : מגדלי טויוטה רחוב יגאל אלון 65, תל אביב, 67443, 
ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 9 סוג: 9

Software for integration of hospital and patient data 
and delivery of data to mobile, handheld and wireless 
communication devices for use in the pharmaceutical 
industry; all included in class 9.

תוכנה לאינטגרציה של מידע על בתי חולים ומטופלים ומשלוח 
מידע למכשירים ניידים, מכשירי כף יד ומכשירי תקשורת 

אלחוטיים לשימוש בתעשיית הרוקחות; הנכללים כולם בסוג 9.  
                                                                         

כ"ט תמוז תשע"א - 72731/07/2011



אינישראל 
Trade Mark No. 234288 מספר סימן

Application Date 12/12/2010 תאריך הגשה

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 35 סוג: 35

Advertising, including advertising of tourism services, 
hotels, accommodation places, flights, car rental and 
attractions, advertising and marketing travel tours 
and vacation packages in the country and abroad; all 
included in class 35.

פרסום, לרבות שירותי תיירות, בתי מלון, מקומות לינה, טיסות, 
השכרת רכב ואטרקציות, פרסום ושיווק חבילות נופש ותיור 

בארץ ובחו"ל; הנכללים כולם בסוג 35.                                 
                                                                                    

                                                                    

Class: 39 סוג: 39

Arranging travel and tours in the country and abroad; 
tourist services; ordering vacation, tourism , products 
and services, in the country and abroad via 
telephone, fax and !nternet, including booking for 
hotels, accommodation places reservations, car 
rental, airline tickets and tickets for attractions 
providing inforlnation and placement reservatios by 
means of a computer; providinginformation and 
advisory services regarding travel and other travel 
related services provided on-line, among others n 
databases or from the internet, includingו virtual city 
guide and local sites inforlnation traveler essentials 
such as, hotels, accommodation , places, cars, 
packages, deals, shopping, flights events, maps, 
images of sites, currency exchange rate; booking 
agency services for transportation . including 
transportation via flights and cars; all included in 
class 39.

שירותי ארגון נסיעות ותיירות בארץ ובחו"ל, שירותי תיירות, 
שירותי הזמנת חופשות, מוצרי ושירותי תיירות בארץ ובחו"ל 

באמצעות הטלפון, הפקס והאינטרנט, לרבות הזמנת בתי מלון, 
מקומות לינה, רכב להשכרה, כרטיסי טיסה וכרטיסי כניסה 
לאטרקציות, אספקת מידע וביצוע הזמנות באמצעות מחשב, 
מידע מקוון ושירותי ייעוץ אודות נסיעות ושירותים אחרים 
הקשורים לנסיעות שמקורו, בין היתר, במאגרי מידע או 
באינטרנט, לרבות הדרכה וירטואלית בעיר, ומידע אודות 
אתרים מקומיים, מידע חיוני לנוסעים כגון; מידע אודות בתי 
מלון, לינה, רכבים, חבילות תיור, עסקאות, קניות, טיסות, 
אירועים, מפות, תמונות של אתרים, שערי המרת מטבעות, 
סוכנות להזמנת הסעה, לרבות הסעה במטוסים וברכבים; 

הנכללים כולם בסוג 39.                                                     
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    

                                                                        

Class: 42 סוג: 42

Computer progremming and domains; leasing of  
accses time to a computer data base;  reservations 
services for hotel accommodations, including via 
telephone, 
fax and internet; booking agency services for 
accommodation; arranging and reserving 
accommodation and facilities for meetings, seminars, 
conferences and for exhibitions; all included in class 
42.

שירותי תכנות מחשבים ואתרים, החכרת זמן גישה לבסיסי 
נתונים ממוחשבים, שירותי הזמנת מקום מראש לשהיה 
במלונות, לרבות באמצעות טלפון, פקס ואינטרנט, שירותי 

הזמנת רישום ללינה, שירותי ארגון והזמנת מקום אכסון לנופש, 
כינוסים, סמינרים, ועידות ותערוכות; הנכללים כולם בסוג 42.   
                                                                                    
                                                                                    

                        

Class: 43 סוג: 43

Reservations for hotels and accommodation places 
in the country and abroad, via telephone, fax and 
internet; all included in class 43.

הזמנת בתי מלון ומקומות לינה בארץ ובחו"ל באמצעות הטלפון, 
הפקס והאינטרנט; הנכללים כולם בסוג 43.                           

                                                        

כ"ט תמוז תשע"א - 72831/07/2011



Ownersבעלים

Name: By-TEch Communications Ltd. שם: ביי-טק תקשורת בע"מ

Address: רח' החומה 14, ראשון לציון, ישראל כתובת : רח' החומה 14, ראשון לציון, ישראל

Identification No.: 512830944מספר זיהוי: 512830944

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Dan Eckstein, Law Offices & Notary 

Address: Atidim Tower, 13 Floor, P.O.B. 58083, Tel Aviv, 
61580, Israel

שם: דן אקשטיין, משרד עו"ד ונטוריון 

כתובת : מגדל עתידים קומה 13, ת.ד. 58083, תל אביב, 
61580, ישראל

כ"ט תמוז תשע"א - 72931/07/2011



Trade Mark No. 234292 מספר סימן

Application Date 22/10/2010 תאריך הגשה

International Trademark No. 1058183 מספר סימן בינלאומי

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 5 סוג: 5

Enzymes for medical purposes, namely, facilitating 
delivery of pharmaceuticals, and pharmaceuticals 
containing enzymes to facilitate delivery of 
pharmaceuticals; drug delivery agents that facilitate 
delivery of pharmaceuticals; pharmaceutical 
preparations for use in the treatment and prevention 
of pain, metabolic conditions and disorders, 
endocrine conditions and disorders, urological 
conditions and disorders, diabetes, diabetic 
complications, hormonal diseases and disorders, 
dermatological conditions and disorders, 
immunological and auto-immunological conditions 
and disorders, disorders of muscles and tendons and 
connective tissue, infectious diseases, bone diseases 
and disorders, reproductive disorders and treatments 
and for the treatment of cancer and in hydration; 
pharmaceutical preparations for use in dermatology; 
pharmaceutical preparations for use in aesthetic skin 
treatments.

Goods/Services for which priority is claimed סחורות/שירותים לגביהם נטען דין קדימה
(If only classification code is indicated, Priority is claimed 
for all goods/services included in that class, and specified 
above under the 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., 22/04/2010, No. 85021026 ארה"ב, 22/04/2010, מספר 85021026

Class: 5 סוג: 5

כ"ט תמוז תשע"א - 73031/07/2011



 Owners

Name: Halozyme, Inc.

Address: 11388 Sorrento Valley Road, San Diego, CA 
92121, U.S.A.

Identification No.: 71494

(California, United States Corporation)

כ"ט תמוז תשע"א - 73131/07/2011



Trade Mark No. 234293 מספר סימן

Application Date 21/10/2010 תאריך הגשה

International Trademark No. 1058204 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: GlobalVision Systems, Inc.

Address: 9301 Oakdale Avenue, Suite 100, Chatsworth, 
CA 91311-6515, U.S.A.

Identification No.: 71540

(California, United States Corporation)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 9 סוג: 9

Downloadable software for conducting identity 
verification, background investigation, and 
information collection on persons and organizations 
for financial institutions.

Class: 42 סוג: 42

Providing on-line non-downloadable software for use 
in conducting identity verification, background 
investigation, and information collection on persons 
and organizations for financial institutions; application 
services provider (ASP) featuring software for use in 
conducting identity verification, background 
investigation, and information collection on persons 
and organizations for financial institutions.

Class: 45 סוג: 45

Identification verification services, namely, providing 
authentication of personal identification information 
for financial institutions; background investigation and 
research services for financial institutions.

Goods/Services for which priority is claimed סחורות/שירותים לגביהם נטען דין קדימה
(If only classification code is indicated, Priority is claimed 
for all goods/services included in that class, and specified 
above under the 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., 22/04/2010, No. 85020396 ארה"ב, 22/04/2010, מספר 85020396

Class: 9 סוג: 9

Class: 42 סוג: 42

Class: 45 סוג: 45

כ"ט תמוז תשע"א - 73231/07/2011



Trade Mark No. 234295 מספר סימן

Application Date 08/10/2010 תאריך הגשה

International Trademark No. 1058228 מספר סימן בינלאומי

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 5 סוג: 5

Vaccines, pharmaceuticals, medical preparations, 
diagnostic preparations and therapeutic agents for 
the treatment, prevention and diagnosis of diabetes, 
dermatological, respiratory and/or inflammatory 
conditions namely, acne, angina, arthritis, aspiration 
pneumonia, emphysema, gastroenteritis, intestinal 
flu, necrotizing enterocolitis, pelvic inflammatory 
disease, pharyngitis, PID, pleurisy, raw throat, 
redness, rubor, sore throat, stomach flu and urinary 
tract infections, chronic inflammatory demyelinating 
polyneuropathy, chronic inflammatory demyelinating 
polyradiculoneuropathy; vaccines, pharmaceuticals, 
medical preparations, diagnostic preparations and 
therapeutic agents for the treatment of cancers, 
namely, tumors, sarcomas, carcinomas and 
melanomas including tumors of the colon, breast, 
neck, throat, bladder, brain, liver, pancreas, adrenal 
glands, lymph, testicles, uterus, ovaries, lungs as 
well as solid and blood borne tumors such as ABL l 
proto-oncogene, AIDS related cancers, acoustic 
neuroma, acute lymphocyte leukemia, acute myeloid 
leukemia, adenocystic carcinoma, adrenocortical 
cancer, agnogenic myeloid metaplasia, alopecia, 
alveolar soft-part sarcoma, anal cancer, angio-
sarcoma, aplastic anemia, astrocytoma, ataxia-
telangiectasia, basal cell carcinoma, bladder cancer, 
bone cancers, bowel cancer, brain stem glioma, brain 
and CNS tumors, breast cancer, CNS tumors, 
carcinoid tumors, cervical cancer, childhood brain 
tumors, childhood cancer, childhood leukemia, 
childhood soft tissue sarcoma, chondrosarcoma, 
choriocarcinoma, chronic lymphocytic leukemia, 
chronic myeloid leukemia, colorectal cancers, 
cutaneous T-cell lymphoma, dermatofibrosarcoma 
proruberans, desmoplastic-small-round-cell-tumor, 
ductal carcinoma, endocrine cancers, endometrial 
cancer, ependymoma, esophageal cancer, Ewing's 
sarcoma, extra-hepatic bile duct cancer, eye cancer, 
fallopian tube cancer, fanconi anemia, fibrosarcoma, 
gall bladder cancer, gastric cancer, gastrointestinal 
cancers, gastrointestinal carcinoid tumor, 
genitourinary cancers, germ cell tumors, gestational 
trophoblastic disease, glioma, gynecological cancers, 
hematological malignancies, hairy cell leukemia, 
head and neck cancer, hepatocellular cancer, 
hereditary breast cancer, histiocytosis, Hodgkin's 
disease, human papillomavirus, hydatidiform raole, 
hypercalcemia, hypopharynx cancer, intraocular 
melanoma, islet cell cancer, Kaposi's sarcoma, 
kidney cancer, Langerhan's cell histiocytosis, 
laryngeal cancer, leiomyosarcoma, leukemia, Li-
Fraumeni syndrome, lip cancer, liposarcoma, liver 

כ"ט תמוז תשע"א - 73331/07/2011



 Owners

Name: LEO Pharma A/S

Address: Industrieparken 55, DK-2750 Ballerup, Denmark

Identification No.: 71384

cancer, lung cancer, lymphedema, lymphoma, 
Hodgkin's lymphoma, non-Hodgkin's lymphoma, 
male breast cancer, malignant rhabdoid tumor of 
kidney, medulloblastoma, melanoma, Merkel cell 
cancer, mesothelioma, metastatic cancer, mouth 
cancer, multiple endocrine neoplasia, mycosis 
fungoides, myelodysplastic syndromes, myeloma, 
myeloproliferative disorders, nasal cancer, 
nasopharyngeal cancer, nephroblastoma, 
neuroblastoma, neurofibromatosis, Nijmegen 
breakage syndrome, non-melanoma skin cancer, 
non-small cell lung cancer, ocular cancers, 
oesophageal cancer, oral cavity cancer, oropharynx 
cancer, osteosarcoma, ostomy, ovarian cancer, 
pancreas cancer, paranasal cancer, parathyroid 
cancer, parotid gland cancer, penile cancer, 
peripheral neuroectodermal tumors, pituitary cancer, 
polycythemia vera, prostate cancer, rare cancers and 
associated disorders, renal cell carcinoma, 
retinoblastoma, rhabdomyosarcoma, Rothmund-
Thomson syndrome, salivary gland cancer, 
schwannoma, Sezary syndrome, skin cancer, small 
cell lung cancer, small intestine cancer, soft tissue 
sarcoma, spinal cord tumors, squamous cell 
carcinoma, stomach cancer, synovial sarcoma, 
testicular cancer, thymus cancer, thyroid cancer, 
transitional cell cancer of the bladder, transitional cell 
cancer of the renal, pelvis and ureter, trophoblastic 
cancer, urethral cancer, urinary system cancer, 
uroplakins, uterine sarcoma, uterus cancer, vaginal 
cancer, vulva cancer, Waldenstrom's 
macroglobulinemia and Wilms' tumor; pharmaceutical 
preparations namely, alimentary tract and 
metabolism, antineoplastic and immunomodulating 
agents, anti-infectives for systemic use; 
dermatological preparations.

כ"ט תמוז תשע"א - 73431/07/2011



Trade Mark No. 234296 מספר סימן

Application Date 09/11/2010 תאריך הגשה

International Trademark No. 0550118 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: VICTORINOX AG

Address: Schmiedgasse 57, CH-6438 Ibach, Switzerland

Identification No.: 71541

(Suisse Société anonyme)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 8 סוג: 8

Cutlery and component parts included in this class.

כ"ט תמוז תשע"א - 73531/07/2011



Trade Mark No. 234297 מספר סימן

Application Date 15/11/2010 תאריך הגשה

International Trademark No. 1051059 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: medi GmbH & Co. KG

Address: Medicusstraße 1, 95448 Bayreuth, Germany

Identification No.: 71542

(Germany Limited partnership with a limited company as 
general part.)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 10 סוג: 10

Medical stockings for arm and leg (compression 
stockings, anti-thrombosis stockings, support 
stockings), medical tights (compression, anti-
thrombosis and support tights) and parts for the 
aforesaid goods, articles for heat and cold therapy 
(included in this class), especially electric heating 
pillows and pads for medical purposes; draw-sheets 
for sick beds, anti-bedsore pads; orthopaedic articles; 
bandages; cervical, trunk, shoulder, arm, hand, leg, 
knee, foot and ankle joint ortheses; medical 
instruments and apparatus for physiotherapy and 
rehabilitation (included in this class); surgical, 
medical, dental and veterinary instruments and 
apparatus; artificial eyes and teeth, artificial limbs; 
prostheses accessories of silicon; endoprosthetic 
articles (included in this class), artificial joints, knee 
joints, hip joints, shoulder joints; prostheses for joints, 
parts of prostheses, valves for prostheses, knee 
caps, liners for prostheses, feet for prostheses, 
covers for prostheses, adapters for prostheses, 
artificial implants, bone screws.

כ"ט תמוז תשע"א - 73631/07/2011



Trade Mark No. 234299 מספר סימן

Application Date 03/11/2010 תאריך הגשה

International Trademark No. 1008955 מספר סימן בינלאומי

Conditions/Disclaimers

The mark is limited to the colours  word Red and 
blue. as shown in the  mark.

Registration of this mark shall give no right to the 
exclusive use of the "Ouzo", "a most appetizing and 
delicious drink", "established in 1905 by appointment 
distiller to H.M. the King George I of the hellenes gold 
medals Brussels 1908, Rome 1911, Cairo 1912, 
Athens 1914, San Francisco 1915, Milano 1926, 
(hors concours), Salonica 1933, Panama 1953, 
Damas 1956, Bari 1963", "Grand prix Milano 1926", 
"product of Greece produced by Greek distilleries", 
"Piraeus-Greece", "Gold-prized at all expositions 
especially prized at the world exposition of San 
Francisco 1915". separately, but in the combination 
of the mark.

 Owners

Name: CH. THOMOPOULOS DE DISTILLERY S.A., 
ALSO TRADING AS SANS RIVAL S.A.

Address: 6 Andrea Metaxa Street,,Kifisia, Attiki, Greece

Identification No.: 71543

(GREECE JOINT-STOCK COMPANY)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 33 סוג: 33

Ouzo, wine, liqueurs and alcoholic drinks in general.

כ"ט תמוז תשע"א - 73731/07/2011



Trade Mark No. 234301 מספר סימן

Application Date 18/10/2010 תאריך הגשה

International Trademark No. 1058534 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: Novartis AG

Address: CH-4002 Basel, Switzerland

Identification No.: 71545

(Suisse 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, 03/08/2010, No. 603627 שוויץ, 03/08/2010, מספר 603627

Class: 5 סוג: 5

כ"ט תמוז תשע"א - 73831/07/2011



Trade Mark No. 234303 מספר סימן

Application Date 20/10/2010 תאריך הגשה

International Trademark No. 1058306 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: PSB INVESTISSEMENT, Société par actions 
simplifiée

Address: 12 rue Jules Ferry, F-93110 Rosny Sous Bois, 
France

Identification No.: 71547

(FRANCE Société par actions simplifiée)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 9 סוג: 9

Apparatus for recording, transmission or reproduction 
of sound or images; sound amplification apparatus, 
amplifiers, car radios, loudspeakers, cabinets for 
loudspeakers, hands-free kits for telephones, vehicle 
radios; docking stations for mobile telephones and 
smartphones.

Goods/Services for which priority is claimed סחורות/שירותים לגביהם נטען דין קדימה
(If only classification code is indicated, Priority is claimed 
for all goods/services included in that class, and specified 
above under the 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, 23/04/2010, No. 
009052838

איחוד האירופי לסימני מסחר, 23/04/2010, מספר 
009052838

Class: 9 סוג: 9

כ"ט תמוז תשע"א - 73931/07/2011



Trade Mark No. 234305 מספר סימן

Application Date 08/11/2010 תאריך הגשה

International Trademark No. 0837748 מספר סימן בינלאומי

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 6 סוג: 6

Pipework for water supply and drainage of metal 
tubes and pipes, metal couplings and shaped parts, 
metal fastening elements and rails for mounting 
sanitary apparatus; metal drain pipes for roofs.

Class: 9 סוג: 9

Electromagnetic valves, electric and electronic 
controls, measuring apparatus, computer-controlled 
installations, software, software packages.

Class: 11 סוג: 11

Sanitary apparatus and installations, particularly 
complete sanitary apparatus and installations, water 
conduit installations, valves and fittings and valves 
for sanitary installations.

Class: 17 סוג: 17

Non-metallic flexible pipes, non-metallic couplings.

Class: 19 סוג: 19

Non-metallic pipes for water supply and drainage, 
non-metallic drain pipes for roofs.

Class: 20 סוג: 20

Non-metallic shaped parts.

כ"ט תמוז תשע"א - 74031/07/2011



Conditions/Disclaimers

The mark is limited to the colours  word Blue, white. 
as shown in the  mark.

 Owners

Name: Geberit Holding AG

Address: Schachenstrasse 77, CH-8645 Jona, 
Switzerland

Identification No.: 71548

כ"ט תמוז תשע"א - 74131/07/2011



Trade Mark No. 234306 מספר סימן

Application Date 02/09/2010 תאריך הגשה

International Trademark No. 1058099 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; shaving 
products; toilet water; blueing for laundry; starch for 
laundry purposes; colour-brightening chemicals for 
domestic use (laundering); cotton sticks for cosmetic 
purposes; beauty masks; cosmetic sun-tanning 
preparations; cosmetic preparations for skin care; 
hair colouring and dyes; shoe polish and creams; 
shoe wax; shampoos; cosmetic kits; depilatory 
preparations; make-up removing preparations, 
deodorants for personal use (perfumery); lipsticks; 
cosmetic pencils; hair and nail lacquers; lacquer-
removing preparations; tissues impregnated with 
cosmetic lotions; after-shave lotions; lotions for 
cosmetic purposes; make-up preparations; pomades 
for cosmetic purposes; stain removers; sachets for 
perfuming linen; nail care preparations; cobblers' 
wax; boot creams, bleaching preparations for 
cosmetic purposes; extracts of flowers (perfumery); 
incense; scented wood; decorative transfers for 
cosmetic purposes; false nails and eyelashes; 
pumice stone; potpourris (fragrances); cosmetic 
preparations for slimming purposes; cosmetic 
preparations for baths; hair waving preparations; 
washing preparations; toiletries; mouth care 
products, not for medical use; bath salts, not for 
medical use; hygienic products for cleaning 
purposes; oils for toilet purposes; sunscreens 
(cosmetic sun-tanning preparations); eau de 
Cologne; deodorant soap; talcum powder for toiletry 
use.

כ"ט תמוז תשע"א - 74231/07/2011



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 travelling bags; umbrellas, 
parasols and walking sticks; whips, harnesses and 
saddlery; climbing, camping and beach bags; 
handbag frames; frames for umbrellas or parasols; 
alpenstocks; purses; bags; travelling bags; travel and 
key cases (leatherware); attaché cases; coin purses, 
not of precious metal; school satchels; garment bags 
for travel; hat boxes of leather; sling bags for carrying 
infants; wheeled shopping bags; containers and 
boxes of leather or leatherboard; boxes of vulcanised 
fibre; school bags; pocket wallets; briefcases 
(leatherware); vanity cases non fitted; collars for 
animals; leather leashes; leather leads; umbrella 
covers; saddle cloths for horses; haversacks; horse 
blankets; backpacks; music cases; halters; bags 
(envelopes, pouches) of leather, for packaging; riding 
saddles.

Class: 25 סוג: 25

Ready-to-wear clothing for men, women and 
children, footwear (except orthopedic footwear), 
headgear; clothing for motorists and cyclists; bibs, 
not of paper; headbands (clothing); bath robes; 
bathing suits; bathing caps and sandals; boas 
(necklets); underwear; baby pants; sashes for wear; 
sports footwear; beach shoes; hoods (clothing); 
shawls; belts (clothing); moneybelts; water skiing 
suits; neckties; corsets (girdles); mufflers; fur stoles; 
girdles; scarves; caps; gloves (clothing); waterproof 
clothing; underwear, mantillas; stockings; socks; 
ascots; babies' diapers of textile; pocket squares; furs 
(clothing); pajamas; soles for footwear; heels; veils 
(clothing); braces for clothing; paper clothing; 
gymnastic and sports outfits; layettes; shoulder 
wraps, sports shirts, mittens; ear warmers (clothing); 
inner soles; bow ties; pareus; wristbands; dress 
shields; masquerade costumes; beach clothes; visors 
(headgear).

כ"ט תמוז תשע"א - 74331/07/2011



 Owners

Name: INDUSTRIA DE DISEÑO TEXTIL, S.A. 
(INDITEX, S.A.)

Address: Avenida de la Diputación,,Edificio Inditex, E-
15142 ARTEIXO (A CORUÑA), Spain

Identification No.: 71549

(España Sociedad Anónima)

Class: 35 סוג: 35

Advertising; business management; business 
administration; office functions; wholesale and retail 
services in stores; wholesale and retail services via 
global computer networks, by means of catalogs, by 
mail order, by telephone, and via radio and television; 
assistance services relating to the business 
management or commercial functions of an industrial 
or commercial company; organization of exhibitions 
for commercial or advertising purposes; promotional 
services provided by a commercial company by 
means of a customer loyalty card; providing models 
for advertising or sales promotion; publishing of 
advertising texts; shop window dressing; assistance 
for the operation of commercial companies as 
franchises; demonstration of goods; organization of 
trade fairs for commercial or advertising purposes; 
sales promotion for others; auctioneering; 
promotional and management services for shopping 
centers; import-export agencies; on-line advertising 
on a computer network; procurement services for 
others (purchasing goods and services for other 
businesses); newspaper subscription services (for 
others).

כ"ט תמוז תשע"א - 74431/07/2011



Trade Mark No. 234307 מספר סימן

Application Date 27/10/2010 תאריך הגשה

International Trademark No. 1058220 מספר סימן בינלאומי

Conditions/Disclaimers

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

 Owners

Name: Kennametal Inc.

Address: 1600 Technology Way, Latrobe, PA 15650-
0231, U.S.A.

Identification No.: 71550

(Pennsylvania, United States Corporation)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 7 סוג: 7

Metalworking machine parts, namely, cutting inserts 
having coolant passageways.

Goods/Services for which priority is claimed סחורות/שירותים לגביהם נטען דין קדימה
(If only classification code is indicated, Priority is claimed 
for all goods/services included in that class, and specified 
above under the title Goods/Services)

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

U.S.A., 11/05/2010, No. 85035098 ארה"ב, 11/05/2010, מספר 85035098

Class: 7 סוג: 7

כ"ט תמוז תשע"א - 74531/07/2011



Trade Mark No. 234308 מספר סימן

Application Date 10/11/2010 תאריך הגשה

International Trademark No. 1058547 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: Calvin Klein Trademark Trust

Address: C/O Calvin Klein Inc., 205 West 39th Street, 
New York, NY 10018, U.S.A.

Identification No.: 71551

(Delaware, United States BUSINESS TRUST)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 25 סוג: 25

Intimate apparel and figure enhancing garments, 
namely, bras, panties, underwear, underpants, 
undergarments, underclothes, teddies, slips, 
sarongs, negligees, lingerie, foundation garments, 
girdles, corsets, camisoles, body slips and body 
suits, sleepwear and nightgowns.

כ"ט תמוז תשע"א - 74631/07/2011



Trade Mark No. 234309 מספר סימן

Application Date 01/11/2010 תאריך הגשה

International Trademark No. 1058234 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: Hitachi Kokusai Electric Inc.

Address: 14-1, Sotokanda 4-chome,,Chiyoda-ku, Tokyo 
101-8980, Japan

Identification No.: 71552

(Japan Corporation)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 7 סוג: 7

Semiconductor manufacturing machines.

Goods/Services for which priority is claimed סחורות/שירותים לגביהם נטען דין קדימה
(If only classification code is indicated, Priority is claimed 
for all goods/services included in that class, and specified 
above under the 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, 20/10/2010, No. 2010-81628 יפן, 20/10/2010, מספר 2010-81628

Class: 7 סוג: 7

כ"ט תמוז תשע"א - 74731/07/2011



Trade Mark No. 234310 מספר סימן

Application Date 09/09/2010 תאריך הגשה

International Trademark No. 1058517 מספר סימן בינלאומי

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 45 סוג: 45

Legal advice and consultancy on environmental 
regulatory matters; consultation in the field of data 
theft and identity theft; consulting services in the field 
of privacy and security laws, regulations, and 
requirements; consulting services in the field of listing 
and tracking of foreign and domestic government 
regulatory requirements, for obtaining permits and 
regulatory compliance; intellectual property 
consultation; litigation support services; providing 
information about intellectual and industrial property 
rights; regulatory compliance services, namely, 
reviewing standards and practices to assist clients 
with compliance with governmental laws, regulations 
and rules in the fields of banking and capital markets, 
insurance, asset management, tax, accounting, 
auditing, financial services, export controls and 
customs, food safety, medical devices, anti-bribery 
and corruption, pharmaceuticals and life sciences, 
employee benefits, climate change, utilities, energy, 
health care, telecommunications, data privacy, 
automotive, and hospitality and leisure; security 
services, namely, providing security assessments of 
physical locations, information systems, and working 
environments; expert witness services in the fields of 
securities, forensic accounting, intellectual property, 
cyber crimes, information technology, legal damages 
assessment, complex business disputes, 
construction disputes, healthcare fraud and disputes; 
arbitration services; litigation and dispute resolution 
support services; provision of information on-line 
pertaining to all of the above.

Goods/Services for which priority is claimed סחורות/שירותים לגביהם נטען דין קדימה
(If only classification code is indicated, Priority is claimed 
for all goods/services included in that class, and specified 
above under the title Goods/Services)

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

U.S.A., 09/07/2010, No. 85081134 ארה"ב, 09/07/2010, מספר 85081134

Class: 45 סוג: 45

כ"ט תמוז תשע"א - 74831/07/2011



Conditions/Disclaimers

The mark is limited to the colours  word The color(s) 
black, dark burgundy, dark red, brown, dark orange, 
orange, light orange, pink, red, yellow and beige 
is/are claimed as a feature of the mark. as shown in 
the  mark.

 Owners

Name: Trustees of the PwC Business Trust, The

Address: 300 Madison Avenue, New York, NY 10017, 
U.S.A.

Identification No.: 71553

(Delaware, United States BUSINESS TRUST)

כ"ט תמוז תשע"א - 74931/07/2011



Trade Mark No. 234311 מספר סימן

Application Date 18/10/2010 תאריך הגשה

International Trademark No. 1058541 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: PIERRE FABRE DERMO-COSMETIQUE

Address: 45 place Abel Gance, F-92100 BOULOGNE, 
France

Identification No.: 71274

(France Société par Actions Simplifiée)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 3 סוג: 3

Cosmetic products for skin care used for skin 
lightening and depigmenting.

Class: 5 סוג: 5

Dermo-cosmetic products for skin cleansing and care 
used for skin lightening and depigmenting.

Goods/Services for which priority is claimed סחורות/שירותים לגביהם נטען דין קדימה
(If only classification code is indicated, Priority is claimed 
for all goods/services included in that class, and specified 
above under the 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, 30/04/2010, No. 10 3 734 535 צרפת, 30/04/2010, מספר 535 734 3 10

Class: 3 סוג: 3

Class: 5 סוג: 5

כ"ט תמוז תשע"א - 75031/07/2011



Trade Mark No. 234312 מספר סימן

Application Date 20/09/2010 תאריך הגשה

International Trademark No. 1058243 מספר סימן בינלאומי

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 9 סוג: 9

Film and video recording equipment; film and video 
processing apparatus as far as included in this class; 
apparatus for the analysis of film and video 
recordings; accessories for all the aforementioned 
goods, namely tripods, tripod heads and hanging 
fixtures, multifunctional remote control equipment, 
lenses, film cassettes and video cassettes, lens 
hoods (sunshades in front of/or camera with filter 
rings), optical filters and filter holders (metal frame for 
adjusting optical filters); adaptors, monitors(visual 
display units), marker discs for film apparatus, 
counters, mounted accumulators, blimps (soundproof 
coverings for film cameras), anamorphic lenses, 
motor handles as parts of film cameras, time coding 
devices (time recording); digital, optical and magnetic 
picture data carriers; memory chips; data processing 
apparatus and installations thereof, computer, 
computer software and computer programs in the 
field of picture recording technology and sound 
recording technology as well as post production of 
picture recordings and sound recordings; batteries, 
rechargeable electric batteries, power packs, voltage 
converters, flashes and flashlights (for photography); 
accessories for aforementioned goods as far as 
included in this class; adapted transport cases for the 
aforementioned goods.

Class: 42 סוג: 42

Design, development and creation of computer 
software and computer programs for data 
processing; installation and maintenance of computer 
programs and computer software; all aforementioned 
services in the field of picture recording technology 
and sound recording technology as well as post 
production of picture recordings and sound 
recordings.

Goods/Services for which priority is claimed סחורות/שירותים לגביהם נטען דין קדימה
(If only classification code is indicated, Priority is claimed 
for all goods/services included in that class, and specified 
above under the 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, 23/03/2010, No. 30 2010 019 193.7/09 גרמניה, 23/03/2010, מספר 193.7/09 019 2010 30

Class: 9 סוג: 9

Class: 42 סוג: 42

כ"ט תמוז תשע"א - 75131/07/2011



 Owners

Name: Arnold & Richter Cine Technik GmbH & Co. 
Betriebs KG

Address: Tuerkenstrasse 89, 80799 München, Germany

Identification No.: 71554

(Federal Republic of Germany Limited liability 
partnership)

כ"ט תמוז תשע"א - 75231/07/2011



Trade Mark No. 234315 מספר סימן

Application Date 20/10/2010 תאריך הגשה

International Trademark No. 1058326 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: PSB INVESTISSEMENT, Société par actions 
simplifiée

Address: 12 rue Jules Ferry, F-93110 Rosny Sous Bois, 
France

Identification No.: 71547

(FRANCE Société par actions simplifiée)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 9 סוג: 9

Apparatus for recording, transmission or reproduction 
of sound or images; sound amplification apparatus, 
amplifiers, car radios, loudspeakers, cabinets for 
loudspeakers, hands-free kits for telephones, vehicle 
radios; docking stations for mobile telephones and 
smartphones.

Goods/Services for which priority is claimed סחורות/שירותים לגביהם נטען דין קדימה
(If only classification code is indicated, Priority is claimed 
for all goods/services included in that class, and specified 
above under the 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, 23/04/2010, No. 
009052804

איחוד האירופי לסימני מסחר, 23/04/2010, מספר 
009052804

Class: 9 סוג: 9

כ"ט תמוז תשע"א - 75331/07/2011



Trade Mark No. 234316 מספר סימן

Application Date 08/11/2010 תאריך הגשה

International Trademark No. 0878950 מספר סימן בינלאומי

Conditions/Disclaimers

The mark is limited to the colours  word Black, white 
and blue. as shown in the  mark.

 Owners

Name: Geberit Holding AG

Address: Schachenstrasse 77, CH-8645 Jona, 
Switzerland

Identification No.: 71548

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 11 סוג: 11

Sanitary apparatus and installations, especially 
complete apparatus and installations, water conduit 
installations, fittings and valves for sanitary 
installations.

כ"ט תמוז תשע"א - 75431/07/2011



Trade Mark No. 234317 מספר סימן

Application Date 09/11/2010 תאריך הגשה

International Trademark No. 1058548 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: BRIDGESTREET TM, LLC

Address: 485 Spring Park Place, Suite 200, Herndon VA 
20170, U.S.A.

Identification No.: 71555

(Delaware, United States LTD LIABILITY COMPANY)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 43 סוג: 43

Providing furnished temporary housing and 
accommodations to the general public as an 
alternative to hotel and/or motel accommodations.

Goods/Services for which priority is claimed סחורות/שירותים לגביהם נטען דין קדימה
(If only classification code is indicated, Priority is claimed 
for all goods/services included in that class, and specified 
above under the 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., 22/10/2010, No. 85159344 ארה"ב, 22/10/2010, מספר 85159344

Class: 43 סוג: 43

כ"ט תמוז תשע"א - 75531/07/2011



Trade Mark No. 234318 מספר סימן

Application Date 26/10/2010 תאריך הגשה

International Trademark No. 1058635 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: Anastasia Beverly Hills, Inc.

Address: 438 N. Bedford Drive, Beverly Hills, CA 90210, 
U.S.A.

Identification No.: 71556

(California, United States CORPORATION)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 3 סוג: 3

Cosmetic preparations; cosmetics; eyebrow colors; 
eyebrow cosmetics; non-medicated preparations all 
for the care of skin, hair and scalp; cosmetics, 
namely foundation, concealer, pressed powder, 
blush, eye shadows, mascara, eyeliners, lip 
coverings, lipstick, lip gloss, lip liners, eyebrow color 
products, eyebrow pencils, eyebrow powder, 
eyebrow pomade, eyebrow gel; skin care products, 
namely facial moisturizers, eye creams, eye gels, 
eye-area moisturizers, eye-area gels, eye-area 
creams, and facial serums.

Class: 8 סוג: 8

Eyebrow tweezers and eyebrow grooming scissors.

Class: 21 סוג: 21

Cosmetic brushes and stencils for applying make-up.

Class: 44 סוג: 44

Beauty salon services, namely hair removal, dressing 
and styling.

כ"ט תמוז תשע"א - 75631/07/2011



Trade Mark No. 234319 מספר סימן

Application Date 03/11/2010 תאריך הגשה

International Trademark No. 1058645 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: Torax Medical, Inc.

Address: Suite 166; 4188 Lexington Avenue North, 
Shoreview MN 55126, U.S.A.

Identification No.: 71557

(Delaware, United States CORPORATION)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 10 סוג: 10

Medical devices for the treatment of 
Gastroesophageal Reflux Disease (GERD).

Goods/Services for which priority is claimed סחורות/שירותים לגביהם נטען דין קדימה
(If only classification code is indicated, Priority is claimed 
for all goods/services included in that class, and specified 
above under the 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., 10/09/2010, No. 85127303 ארה"ב, 10/09/2010, מספר 85127303

Class: 10 סוג: 10

כ"ט תמוז תשע"א - 75731/07/2011



Trade Mark No. 234320 מספר סימן

Application Date 02/11/2010 תאריך הגשה

International Trademark No. 1058662 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: RADO UHREN AG, (Rado Watch Co. Ltd.), 
(Montres Rado S.A.)

Address: Bielstrasse 45, CH-2543 Lengnau BE, 
Switzerland

Identification No.: 71558

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 14 סוג: 14

Precious metals and their alloys and goods in 
precious metals or coated therewith included in this 
class; jewelry, precious stones; horological and 
chronometric instruments.

Goods/Services for which priority is claimed סחורות/שירותים לגביהם נטען דין קדימה
(If only classification code is indicated, Priority is claimed 
for all goods/services included in that class, and specified 
above under the title Goods/Services)

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

Switzerland, 25/10/2010, No. 607419 שוויץ, 25/10/2010, מספר 607419

Class: 14 סוג: 14

כ"ט תמוז תשע"א - 75831/07/2011



Trade Mark No. 234321 מספר סימן

Application Date 05/11/2010 תאריך הגשה

International Trademark No. 0140846 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: Montres Tudor S.A.

Address: Rue François-Dussaud 3, CH-1211 Genève 26, 
Switzerland

Identification No.: 71559

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 14 סוג: 14

Timepieces of all kinds and their parts.

כ"ט תמוז תשע"א - 75931/07/2011



Trade Mark No. 234322 מספר סימן

Application Date 08/09/2010 תאריך הגשה

International Trademark No. 0472718 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: INTERPANE GLASINDUSTRIE 
AKTIENGESELLSCHAFT

Address: Sohnreystrasse 21, 37697 LAUENFÖRDE, 
Germany

Identification No.: 71560

(Germany Aktiengesellschaft (joint stock company))

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 19 סוג: 19

Heat-insulating glass.

כ"ט תמוז תשע"א - 76031/07/2011



Trade Mark No. 234323 מספר סימן

Application Date 08/11/2010 תאריך הגשה

International Trademark No. 0626566 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: IVF HARTMANN AG

Address: Victor von Bruns-Strasse, CH-8212 Neuhausen 
am Rheinfall, Switzerland

Identification No.: 71561

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 5 סוג: 5

Auxiliary materials and materials for surgical 
dressings made of gauze, absorbent cotton, non-
woven cloth, latex, plastic, wood or stainless steel, 
namely compresses, absorbent dressings, plasters, 
kits for changing plasters; cotton buds.

Class: 10 סוג: 10

Auxiliary materials and materials for surgical 
dressings of gauze, absorbent cotton, non-woven 
cloth, latex, plastic, wood or stainless steel, namely 
gloves for operations, swabs for operations, lancets; 
tongue depressors, kits for operations, surgical clips, 
as well as disposable articles, namely containers of 
plastic, paper or metal sheets.

כ"ט תמוז תשע"א - 76131/07/2011



Trade Mark No. 234324 מספר סימן

Application Date 28/10/2010 תאריך הגשה

International Trademark No. 0720647 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: REDAN SPÓŁKA AKCYJNA

Address: Ul. Żniwna 10/14, PL-94-250 ŁÓDŹ, Poland

Identification No.: 71562

(Poland (JSC))

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 18 סוג: 18

Leather and imitation leather and products made with 
these materials.

Class: 25 סוג: 25

Clothing, footwear, head gear, millinery goods.

כ"ט תמוז תשע"א - 76231/07/2011



Trade Mark No. 234325 מספר סימן

Application Date 08/11/2010 תאריך הגשה

International Trademark No. 0786941 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: IVF HARTMANN AG

Address: Victor von Bruns-Strasse, CH-8212 Neuhausen 
am Rheinfall, Switzerland

Identification No.: 71561

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 5 סוג: 5

Plasters and materials for dressings, including 
surgical cotton wool and wadding for medical 
purposes; ointments for pharmaceutical purposes; 
disinfectants; first-aid travel kits.

כ"ט תמוז תשע"א - 76331/07/2011



Trade Mark No. 234326 מספר סימן

Application Date 09/11/2010 תאריך הגשה

International Trademark No. 0895858 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: Victorinox AG

Address: Schmiedgasse 57, CH-6438 Ibach-Schwyz, 
Switzerland

Identification No.: 71563

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 3 סוג: 3

Soaps; perfumery, essential oils, cosmetics, hair 
lotions.

כ"ט תמוז תשע"א - 76431/07/2011



Trade Mark No. 234327 מספר סימן

Application Date 08/11/2010 תאריך הגשה

International Trademark No. 1002075 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: Six Continents Hotels, Inc.

Address: 3 Ravinia Drive, Atlanta, Georgia 30346, U.S.A.

Identification No.: 71564

(State of Delaware, United States Incorporated 
Company)

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 services; café 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.

כ"ט תמוז תשע"א - 76531/07/2011



Trade Mark No. 234330 מספר סימן

Application Date 16/12/2010 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: Aigo Digital Technology Co., Ltd.

Address: NO.2 OF ZHONGGUANCUN PLAZA, HAIDIAN 
DISTRICT, BEIJING, 100080, People's Republic of China

Identification No.: 801748

Chinese Corporation

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Adin-Liss, Advs.

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

שם: עדין - ליס, עו"ד

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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 9 סוג: 9

Computer memories; Data processing apparatus; 
Computers; Computer peripheral devices; Computer 
software, recorded; Electronic pens [visual display 
units]; Optical character readers; Integrated circuit 
cards [smart cards]; Electronic pocket translators; 
Electronic publications, downloadable; Electronic 
notice boards; Satellite navigational apparatus; 
Portable telephones; Sound recording apparatus; 
Audio and video players, such as MP3, MP4 and 
MP5; Amusement apparatus adapted for use with an 
external display screen or monitor; Cabinets for 
loudspeakers; Camcorders; Ear phones; Electronic 
teaching& learning machine; Digital cameras; Slide 
projectors; Projecting apparatus; Microscopes; 
electronic chips; Plugs, sockets and other contacts 
[electric connections]; Remote control apparatus; 
Electricity supply for computers; Alarms; Galvanic 
cells; Chargers for electric batteries; Animated 
cartoons; Digital photo frame; all included in class 9.

זכרונות למחשב; התקנים לעיבוד נתונים; מחשבים; ציוד 
פריפרלי למחשב; תוכנת מחשב, מוקלטת; עטים אלקטרוניים 
[יחידות תצוגה ויזואליות]; קוראי סמלים אופטיים; כרטיסי 

מעגלים משולבים [כרטיסים חכמים]; תרגומוני כיס אלקטרוניים; 
פרסומים אלקטרוניים, הניתנים להורדה; לוחות הודעות 

אלקטרוניים; מכשירי ניווט לווייניים; טלפונים ניידים; התקנים 
 ;MP5-ו MP3, MP4 להקלטת קול; נגני קול ותמונה, כגון
התקני בידור המותאמים לשימוש עם צג או מוניטור חיצוני; 
תושבות לרמקולים; מצלמות וידאו; אוזניות; מכונת הוראה 

ולימוד אלקטרונית; מצלמות דיגיטליות; מקרני שקופיות; התקני 
הקרנה; מיקרוסקופים; צ'יפים אלקטרוניים; תקעים, שקעים, 

ומחברים אחרים [חיבורים אלקטרוניים]; התקני שליטה מרחוק; 
אספקת חשמל למחשבים; אזעקות; מצברים; מטענים לסוללות 
חשמל; סרטי אנימציה; מסגרת תמונות אלקטרונית; הנכללים 
כולם בסוג 9                                                                   
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    

                                                                      

כ"ט תמוז תשע"א - 76631/07/2011



Trade Mark No. 234331 מספר סימן

Application Date 16/12/2010 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: Aigo Digital Technology Co., Ltd.

Address: NO.2 OF ZHONGGUANCUN PLAZA, HAIDIAN 
DISTRICT, BEIJING, 100080, People's Republic of China

Identification No.: 801748

Chinese Corporation

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Adin-Liss, Advs.

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

שם: עדין - ליס, עו"ד

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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 9 סוג: 9

Computer memories; Data processing apparatus; 
Computers; Computer peripheral devices; Computer 
software, recorded; Electronic pens [visual display 
units]; Optical character readers; Integrated circuit 
cards [smart cards]; Electronic pocket translators; 
Electronic publications, downloadable; Electronic 
notice boards; Satellite navigational apparatus; 
Portable telephones; Sound recording apparatus; 
Audio and video players, such as MP3, MP4 and 
MP5; Amusement apparatus adapted for use with an 
external display screen or monitor; Cabinets for 
loudspeakers; Camcorders; Ear phones; Electronic 
teaching& learning machine; Digital cameras; Slide 
projectors; Projecting apparatus; Microscopes; 
electronic chips; Plugs, sockets and other contacts 
[electric connections]; Remote control apparatus; 
Electricity supply for computers; Alarms; Galvanic 
cells; Chargers for electric batteries; Animated 
cartoons; Digital photo frame; all included in class 9.

זכרונות למחשב; התקנים לעיבוד נתונים; מחשבים; ציוד 
פריפרלי למחשב; תוכנת מחשב, מוקלטת; עטים אלקטרוניים 
[יחידות תצוגה ויזואליות]; קוראי סמלים אופטיים; כרטיסי 

מעגלים משולבים [כרטיסים חכמים]; תרגומוני כיס אלקטרוניים; 
פרסומים אלקטרוניים, הניתנים להורדה; לוחות הודעות 

אלקטרוניים; מכשירי ניווט לווייניים; טלפונים ניידים; התקנים 
 ;MP5-ו MP3, MP4 להקלטת קול; נגני קול ותמונה, כגון
התקני בידור המותאמים לשימוש עם צג או מוניטור חיצוני; 
תושבות לרמקולים; מצלמות וידאו; אוזניות; מכונת הוראה 

ולימוד אלקטרונית; מצלמות דיגיטליות; מקרני שקופיות; התקני 
הקרנה; מיקרוסקופים; צ'יפים אלקטרוניים; תקעים, שקעים, 

ומחברים אחרים [חיבורים אלקטרוניים]; התקני שליטה מרחוק; 
אספקת חשמל למחשבים; אזעקות; מצברים; מטענים לסוללות 
חשמל; סרטי אנימציה; מסגרת תמונות אלקטרונית; הנכללים 
כולם בסוג 9                                                                   
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    

                                                                      

כ"ט תמוז תשע"א - 76731/07/2011



Trade Mark No. 234332 מספר סימן

Application Date 16/12/2010 תאריך הגשה

 Owners

Name: CIA HERING

Address: Hermann Hering Street no. 1.790-Bom Retiro, 
Blumenau, 89010-900, Santa Catarina, Brazil

Identification No.: 801747

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Naomi Assia & Co., Adv.

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

שם: נעמי אסיא, עו"ד

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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 25 סוג: 25

Clothing, footwear, headgear for babies, children and 
teenagers, women and men; all included in class 25

דברי הלבשה, הנעלה וכיסויי ראש עבור תינוקות, ילדים, בני 
נוער, נשים וגברים ; הנכללים כולם בסוג 25                   

כ"ט תמוז תשע"א - 76831/07/2011



Trade Mark No. 234333 מספר סימן

Application Date 16/12/2010 תאריך הגשה

 Owners

Name: CIA HERING

Address: Hermann Hering Street no. 1.790-Bom Retiro, 
Blumenau, 89010-900, Santa Catarina, Brazil

Identification No.: 801747

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Naomi Assia & Co., Adv.

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

שם: נעמי אסיא, עו"ד

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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 25 סוג: 25

Clothing, footwear , headgear for babies, children 
and teenagers women and men; all included in class 
25

דברי הלבשה, הנעלה וכיסויי ראש עבור תינוקות, ילדים, בני 
נוער, נשים וגברים ; הנכללים כולם בסוג 25                   

כ"ט תמוז תשע"א - 76931/07/2011



Trade Mark No. 234335 מספר סימן

Application Date 16/12/2010 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: ANGEL YEAST CO., LTD 

Address: 168 Chengdong Avenue, Yichang Hubei, 
People's Republic of China

Identification No.: 801742

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

Additives to Fodder not for Medical Purposes, Cattle 
Food, Yeast for Animals, Stall Food for Animals, 
Animal Foodstuffs, Protein for Animal Consumption, 
Fishmeal for Animal Consumption, Malt for Brewing 
and Distilling; all included in class 31.

תוספים למספוא לא למטרות רפואיות, מזון לבקר, שמרים 
לבעלי חיים, מזון תאים לבעלי חיים, דברי מזון לבעלי חיים, 
חלבונים לצריכת בעלי חיים, קמח דגים לצריכת בעלי חיים, 

לתת עבור חליטה וזיקוק; הנכללים כולם בסוג 31.                   
                                                                

כ"ט תמוז תשע"א - 77031/07/2011



TRENZETI

Trade Mark No. 234336 מספר סימן

Application Date 17/12/2010 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: AGOURON PHARMACEUTICALS, INC.

Address: San Diego, California, U.S.A.

Identification No.: 37492

(California Corporation)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Dr. Shlomo Cohen & Co.

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

שם: ד"ר שלמה כהן ושות'

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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 5 סוג: 5

Pharmaceuticals for use in the treatment of 
lysosomol storage diseases; all included in class 5.

תכשירי רוקחות לשימוש בטיפול במחלות אגירה ליזוזומליות; 
הנכללים כולם בסוג 5                                               

כ"ט תמוז תשע"א - 77131/07/2011



Trade Mark No. 234341 מספר סימן

Application Date 12/12/2010 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: B.M. MED-TECH LTD שם: ב.מ. מד-טק בע"מ

Address: harachava 69, Tirat Yehuda, 73175, Israel כתובת : רח' הרחבה 69, טירת יהודה, 73175, ישראל

Identification No.: 514311083מספר זיהוי: 514311083

בממדטק בעמ

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Dr' Messing Baruch 

Address: Tirat Yehuda  69, Tirat Yehuda, 73175, Israel

שם: דר' ברוך מסינג 

כתובת : מושב טירת יהודה 69, טירת יהודה, 73175, ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 44 סוג: 44

Medical services; hygienic and beauty care for 
human beings; all included in class 44.

שירותים רפואיים; טיפולים היגיינים וטיפולי יופי לבני אדם; 
הנכללים כולם בסוג 44.                 

כ"ט תמוז תשע"א - 77231/07/2011



Trade Mark No. 234346 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: CapXon Electronic Industrial Co., Ltd.

Address: 5F., NO. 165, SEC.2, TA TUNG RD, SHI CHIH 
CITY, TAIPEI COUNTY, Taiwan

Identification No.: 801749

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

Resistor; aluminum electrolytic capacitor; 
aluminum foil for use in capacitors, including 
aluminum forming foil and aluminum etching foil; 
lead-wires; Aluminum case for aluminum electrolytic 
capacitor; all included in class 9.

נגד; קבל אלומיניום אלקטרוליטי; רדיד אלומיניום לשימוש 
בקבלים, כולל חומר גלם לרדיד אלומיניום ורדיד אלומיניום 

לחריטה וגלופה; תילי הובלה; מארז עשוי אלומיניום עבור קבל 
אלומיניום אלקטרוליטי; הנכללים כולם בסוג 9.                       

                        

כ"ט תמוז תשע"א - 77331/07/2011



Trade Mark No. 234347 מספר סימן

Application Date 19/12/2010 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: SHARP LIGHT TECHMOLOGIRS LTD. שם: שארפ לייט טכנולוגיות בע"מ

Address: 33 Lazarov St., Rishon Le Zion, 75654, Israel כתובת : רחוב לזרוב 33, ראשון לציון, 75654, ישראל

Identification No.: 513441881מספר זיהוי: 513441881

חברה פרטית

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Levy, Abadi, Evron & Co.

Address: 14 Derech Aba Hilel, Beit Oz, Ramat Gan, 
52506, Israel

שם: לוי, עבדי, עברון ושו'ת

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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 29 סוג: 29

Protein-based, nutrient-dense snack bars, nutritive 
supplements; all included in class 29

חטיפים עשירי תזונה מבוססי חלבונים ותוספי מזון; הנכללים 
כולם בסוג 29                                             

כ"ט תמוז תשע"א - 77431/07/2011



ROBOTRAFFIC

Trade Mark No. 234349 מספר סימן

Application Date 19/12/2010 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: ROBEX ROBOTICS LTD שם: רובקס רובוטיקה בע"מ

Address: 1 Brenner st, Kiryat-Ono, 55201, Israel כתובת : רח' ברנר 1, קרית אונו, 55201, ישראל

Identification No.: 512846494מספר זיהוי: 512846494

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: 41 סוג: 41

Organization of competitions in the field of robotics 
(education, research, or entertainment); all included 
in class 41.

ארגון תחרויות בתחום הרובוטיקה [חינוך, מחקר או בידור]; 
הנכללים כולם בסוג 41.                                                     

                                      

כ"ט תמוז תשע"א - 77531/07/2011



XIFAXAN

Trade Mark No. 234358 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: Alfa Wassermann S.p.A.

Address: 1, Via E. Fermi, Alanno (PE) 65020, Italy

Identification No.: 801753

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: 5 סוג: 5

Pharmaceutical preparations for the prevention, 
alleviation and treatment of gastrointestinal diseases 
and disorders; pharmaceutical preparations for the 
prevention, alleviation and treatment of liver diseases 
and disorders; all included in class 5

תכשירי רוקחות למניעה, הקלה וטיפול במחלות והפרעות של 
הקיבה והמעיים; תכשירי רוקחות למניעה, הקלה וטיפול 

במחלות והפרעות כבד ; הנכללים כולם בסוג 5                       
                                                                                    
                                                                                    

                        

כ"ט תמוז תשע"א - 77631/07/2011



Time Travel 

Trade Mark No. 234359 מספר סימן

Application Date 13/12/2010 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: EVGENIA GEZIN GORENSHTEIN שם: יבנגיה גזין גורנשטיין

Address: HAIM SHERF 4, RISHON LE ZION, Israel כתובת : רח' חיים שרף 4, דירה 31, ראשון לציון, ישראל

Identification No.: 309171163מספר זיהוי: 309171163

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Tony Greenman, Adv.

Address: Amot investments Tower 2 Weizman Street, 
Tel Aviv, 64239, Israel

שם: טוני גרינמן, עו"ד

כתובת : מגדל אמות השקעות,  רחוב ויצמן 2, תל אביב, 64239, 
ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 44 סוג: 44

Psychotherapy treatments; emotional alternative 
treatments; all included in class 44.

טיפולים פסיכותרפים; טיפולים רגשיים אלטרנטיביים; הנכללים 
כולם בסוג 44.                                 

כ"ט תמוז תשע"א - 77731/07/2011



Trade Mark No. 234362 מספר סימן

Application Date 13/12/2010 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: ABU NASSAR Hakol Lamisrad Ltd שם: אבו נסאר הכל למשרד בע"מ

Address: Industrial zone, P.O.B. 51160, Nazareth, 16167, 
Israel

כתובת : אזור תעשיה, ת.ד. 51160, נצרת, 16167, ישראל

Identification No.: 513919696מספר זיהוי: 513919696

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Louaie Zaher, Adv 

Address: 5257/29 ST., P.O.B. 6939, Nazareth, 16000, 
Israel

שם: זהר לואי, עו"ד 

כתובת : רח' 29/5057, ת.ד. 6939, נצרת, 16000, ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 20 סוג: 20

Furniture; all included in class 20. ריהוט; הנכללים כולם בסוג 20.                 

כ"ט תמוז תשע"א - 77831/07/2011



Trade Mark No. 234369 מספר סימן

Application Date 15/12/2010 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: RONNIE MAMAN שם: רוני ממן 

Address: 9 Habrecha St., Raanana, 43390, Israel כתובת : רח' הבריכה 9, רעננה, 43390, ישראל

Identification No.: 060105830מספר זיהוי: 060105830

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: PINHAS GERON, LAW OFFICE 

Address: 1 HAR SINAI ST, TEL AVIV, 65816, Israel

שם: פנחס גרון, משרד עורכי-דין 

כתובת : רח' הר סיני 1, תל אביב, 65816, ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 35 סוג: 35

ADVERTISING ON PRODUCTS SUCH AS HATS; 
GLASSES ETC; all included in class 35.

פרסום על מוצרי הלבשה כובעים, כוסות וכד'; הנכללים כולם 
בסוג 35.                             

Class: 41 סוג: 41

WORKSHOPS FOR OVERCOMING: FEARS; 
ANXIETIES AND WORRIES; all included in class 41.

סדנאות להתגברות על פחדים, חרדות ודאגות; הנכללים כולם 
בסוג 41.                                         

כ"ט תמוז תשע"א - 77931/07/2011



VERO 

ורו 
Trade Mark No. 234371 מספר סימן

Application Date 16/12/2010 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: Danara Ltd שם: דנארה בע"מ

Address: Netania, P.O.B. 6243, Netania, 42161, Israel כתובת : נתניה, ת.ד. 6243, נתניה, 42161, ישראל

Identification No.: 512638248מספר זיהוי: 512638248

דנארה בע"מ

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Yossi Sivan, Adv.

Address: Azrieli Towers 1, The Round Tower, 24th  
Floor, Tel Aviv, 67021, Israel

שם: יוסי סיוון, עו"ד

כתובת : מרכז עזריאלי 1, המגדל העגול, קומה 24, תל אביב, 
67021, ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 6 סוג: 6

Metal and aluminium profiles; metal frames for 
construction; screws made of metal; metal apparatus 
for constructions; all included in class 6.

פרופילים ממתכת ואלומיניום; מסגרות מתכת לבנייה; ברגים 
ממתכת; אביזרים ממתכת לבניה; הנכללים כולם בסוג 6.         

                                                                          

Class: 19 סוג: 19

Building and construction materials (non-metallic); 
profiles and cornices (non metallic) including made of 
polyeurythene and polystyrene; doors made of wood; 
parquets; ceramics and articles of ceramics for 
building purposes; ceramic tiles; all included in class 
19.

חומרי בנייה והרכבה (שאינן ממתכת), פרופילים וקרניזים 
(שאינם ממתכת) לרבות מפוליסטירן ופוליאריתן; דלתות מעץ; 
פרקטים; קרמיקה ואביזרי קרמיקה לבנייה; אריחי קרמיקה; 

הנכללים כולם בסוג 19.                                                     
                                                                                    

                                    

כ"ט תמוז תשע"א - 78031/07/2011



Trade Mark No. 234372 מספר סימן

Application Date 15/12/2010 תאריך הגשה

 Owners

Name: Domnico Jiobanini 

Address: Roma, Italy

Identification No.: 71571

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Ami Gvily, Adv.

Address: 3 Ha'hilazon St., Ramat Gan, 52522, Israel

שם: עמי גוילי, ושות' 

כתובת : החילזון 3, רמת גן, 52522, בית לוג און, ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 43 סוג: 43

Services for providing food and drink; temporary 
accommodation ; all included in class 43

שירותים להספקת מזון ומשקה; לינה זמנית ; הנכללים כולם 
בסוג 43                                                           

כ"ט תמוז תשע"א - 78131/07/2011



Trade Mark No. 234374 מספר סימן

Application Date 19/12/2010 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: O.P. WOOD ART LTD שם: ע.פ. אומנות בעץ בע"מ

Address: 30 BAZEL STREET, APT 3, TEL AVIV, Israel כתובת : רח' בזל 30, דירה 3, תל אביב, ישראל

Identification No.: 514155902מספר זיהוי: 514155902

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Sitten & Polachek, Adv.

Address: 46 Heh b'iyar Street, Tel Aviv, 62150, Israel

שם: סיטן, פולצ'ק ושות', עו"ד

כתובת : רחוב ה' באייר 46, תל אביב, 62150, ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 20 סוג: 20

Home and office furniture, living set, dinning room set 
and kitchen cabinets, bedroom furniture, storage 
libraries, chairs, sofas, armchairs, tables, outdoor 
furniture; all included in class 20.

ריהוט לבית ולמשרד, מערכות ישיבה, פינות אוכל ומטבחים, 
ריהוט לחדרי שינה, ספריות אחסון, כסאות, ספות, כורסאות, 
שולחנות, ריהוט גן; הנכללים כולם בסוג 20.                         

                                                                      

כ"ט תמוז תשע"א - 78231/07/2011



ALZITRACE

Trade Mark No. 234376 מספר סימן

Application Date 20/12/2010 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: 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

Pharmaceutical preparations, namely diagnostics 
and radiopharmaceuticals; all included in class 5.

תכשירים רוקחיים, דהיינו מאבחנים וחומרים רדיו-רוקחיים; 
הנכללים כולם בסוג 5.                                                 

Goods/Services for which priority is claimed סחורות/שירותים לגביהם נטען דין קדימה
(If only classification code is indicated, Priority is claimed 
for all goods/services included in that class, and specified 
above under the title Goods/Services)

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

Germany, 23/07/2010, No. 302010044317.0 גרמניה, 23/07/2010, מספר 302010044317.0

Class: 5 סוג: 5

כ"ט תמוז תשע"א - 78331/07/2011



Trade Mark No. 234377 מספר סימן

Application Date 20/12/2010 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: REREN GRINSPOON ISRAEL LTD (cc) שם: קרן גרינספון ישראל בע"מ

Address: HATA`AS 8 St., RAMAT GAN, 52512, Israel כתובת : רח' התע"ש 8 דירה 10, רמת גן, 52512, ישראל

Identification No.: 514480888מספר זיהוי: 514480888

קרן גרינספון ישראל בע"מ

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Saar Gershoni

Address: 7 Jabotinski St., Ramat Gan, 52520, Israel

שם: סער גרשוני, עו"ד

כתובת : רח' ז'בוטינסקי 7, רמת גן, 52520, ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 36 סוג: 36

Charitable fundraising services, namely, by providing 
individuals with the information and opportunity to 
make monetary donations to their favorite; all 
included in class 36

שירותי גיוס כספים וצדקה, בעיקר על ידי מתן מידע והזדמנות 
ליחידים לתרום תרומה כספית למוסדות ולגורמים המועדפים 
עליהם ; הנכללים כולם בסוג 36                                         

                                  

כ"ט תמוז תשע"א - 78431/07/2011



Trade Mark No. 234378 מספר סימן

Application Date 20/12/2010 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: REREN GRINSPOON ISRAEL LTD (cc) שם: קרן גרינספון ישראל בע"מ

Address: HATA`AS 8 St., RAMAT GAN, 52512, Israel כתובת : רח' התע"ש 8 דירה 10, רמת גן, 52512, ישראל

Identification No.: 514480888מספר זיהוי: 514480888

קרן גרינספון ישראל בע"מ

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Saar Gershoni

Address: 7 Jabotinski St., Ramat Gan, 52520, Israel

שם: סער גרשוני, עו"ד

כתובת : רח' ז'בוטינסקי 7, רמת גן, 52520, ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 41 סוג: 41

Charitable services, namely, providing newsletters in 
the field of charity in electronic form via email, and 
providing books, CDs and DVDs, to people; all 
included in class 41

שירותי צדקה, בעיקר מתן ידיעונים בתחום הצדקה בצורה 
אלקטרונית או באמצעות דואר אלקטרוני, ומתן ספרים, 

תקליטורים ו-DVD, לאנשים ; הנכללים כולם בסוג 41             
                                                  

כ"ט תמוז תשע"א - 78531/07/2011



Trade Mark No. 234379 מספר סימן

Application Date 20/12/2010 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: REREN GRINSPOON ISRAEL LTD (cc) שם: קרן גרינספון ישראל בע"מ

Address: HATA`AS 8 St., RAMAT GAN, 52512, Israel כתובת : רח' התע"ש 8 דירה 10, רמת גן, 52512, ישראל

Identification No.: 514480888מספר זיהוי: 514480888

קרן גרינספון ישראל בע"מ

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Saar Gershoni

Address: 7 Jabotinski St., Ramat Gan, 52520, Israel

שם: סער גרשוני, עו"ד

כתובת : רח' ז'בוטינסקי 7, רמת גן, 52520, ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 35 סוג: 35

Promotional services, namely, promoting the 
charities of others by providing memberships in a 
charitable program to encourage organizations to 
increase their participation in the charitable program; 
all included in class 35

קידום ושיווק, בעיקר קידום צדקה של אחרים על ידי הכנסתם 
כחברים לתוכנית צדקה, עידוד ארגונים להגדיל את 

השתתפותם בתוכנית צדקה שונות. ; הנכללים כולם בסוג 35   
                                                                                    

                                                            

כ"ט תמוז תשע"א - 78631/07/2011



Trade Mark No. 234380 מספר סימן

Application Date 20/12/2010 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: REREN GRINSPOON ISRAEL LTD (cc) שם: קרן גרינספון ישראל בע"מ

Address: HATA`AS 8 St., RAMAT GAN, 52512, Israel כתובת : רח' התע"ש 8 דירה 10, רמת גן, 52512, ישראל

Identification No.: 514480888מספר זיהוי: 514480888

קרן גרינספון ישראל בע"מ

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Saar Gershoni

Address: 7 Jabotinski St., Ramat Gan, 52520, Israel

שם: סער גרשוני, עו"ד

כתובת : רח' ז'בוטינסקי 7, רמת גן, 52520, ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 41 סוג: 41

Charitable services, namely, providing newsletters in 
the field of charity in electronic form via email, and 
providing books, CDs and DVDs, to people ; all 
included in class 41

שירותי צדקה, בעיקר מתן ידיעונים בתחום הצדקה בצורה 
אלקטרונית או באמצעות דואר אלקטרוני, ומתן ספרים, 

תקליטורים ו-DVD, לאנשים ; הנכללים כולם בסוג 41             
                                                    

כ"ט תמוז תשע"א - 78731/07/2011



Trade Mark No. 234381 מספר סימן

Application Date 20/12/2010 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: REREN GRINSPOON ISRAEL LTD (cc) שם: קרן גרינספון ישראל בע"מ

Address: HATA`AS 8 St., RAMAT GAN, 52512, Israel כתובת : רח' התע"ש 8 דירה 10, רמת גן, 52512, ישראל

Identification No.: 514480888מספר זיהוי: 514480888

קרן גרינספון ישראל בע"מ

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Saar Gershoni

Address: 7 Jabotinski St., Ramat Gan, 52520, Israel

שם: סער גרשוני, עו"ד

כתובת : רח' ז'בוטינסקי 7, רמת גן, 52520, ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 36 סוג: 36

Charitable fundraising services, namely, by providing 
individuals with the information and opportunity to 
make monetary donations to their favorite; all 
included in class 36

שירותי גיוס כספים וצדקה, בעיקר על ידי מתן מידע והזדמנות 
ליחידים לתרום תרומה כספית למוסדות ולגורמים המועדפים 
עליהם ; הנכללים כולם בסוג 36                                         

                                  

כ"ט תמוז תשע"א - 78831/07/2011



Trade Mark No. 234382 מספר סימן

Application Date 20/12/2010 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: REREN GRINSPOON ISRAEL LTD (cc) שם: קרן גרינספון ישראל בע"מ

Address: HATA`AS 8 St., RAMAT GAN, 52512, Israel כתובת : רח' התע"ש 8 דירה 10, רמת גן, 52512, ישראל

Identification No.: 514480888מספר זיהוי: 514480888

קרן גרינספון ישראל בע"מ

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Saar Gershoni

Address: 7 Jabotinski St., Ramat Gan, 52520, Israel

שם: סער גרשוני, עו"ד

כתובת : רח' ז'בוטינסקי 7, רמת גן, 52520, ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 16 סוג: 16

Printed products, namely, books and brochures in the 
field of Jewish religious concepts ; all included in 
class 16

מוצרים מודפסים, בעיקר ספרים וחוברות בתחום של מושגים 
יהודיים דתיים; הנכללים כולם בסוג 16                                 

                      

כ"ט תמוז תשע"א - 78931/07/2011



Trade Mark No. 234383 מספר סימן

Application Date 20/12/2010 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: REREN GRINSPOON ISRAEL LTD (cc) שם: קרן גרינספון ישראל בע"מ

Address: HATA`AS 8 St., RAMAT GAN, 52512, Israel כתובת : רח' התע"ש 8 דירה 10, רמת גן, 52512, ישראל

Identification No.: 514480888מספר זיהוי: 514480888

קרן גרינספון ישראל בע"מ

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Saar Gershoni

Address: 7 Jabotinski St., Ramat Gan, 52520, Israel

שם: סער גרשוני, עו"ד

כתובת : רח' ז'בוטינסקי 7, רמת גן, 52520, ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 16 סוג: 16

Printed products, namely, books and brochures in the 
field of Jewish religious concepts ; all included in 
class 16

מוצרים מודפסים, בעיקר ספרים וחוברות בתחום של מושגים 
יהודיים דתיים ; הנכללים כולם בסוג 16                                 

                    

כ"ט תמוז תשע"א - 79031/07/2011



Trade Mark No. 234384 מספר סימן

Application Date 20/12/2010 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: REREN GRINSPOON ISRAEL LTD (cc) שם: קרן גרינספון ישראל בע"מ

Address: HATA`AS 8 St., RAMAT GAN, 52512, Israel כתובת : רח' התע"ש 8 דירה 10, רמת גן, 52512, ישראל

Identification No.: 514480888מספר זיהוי: 514480888

קרן גרינספון ישראל בע"מ

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Saar Gershoni

Address: 7 Jabotinski St., Ramat Gan, 52520, Israel

שם: סער גרשוני, עו"ד

כתובת : רח' ז'בוטינסקי 7, רמת גן, 52520, ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 35 סוג: 35

Promotional services, namely, promoting the 
charities of others by providing memberships in a 
charitable program to encourage organizations to 
increase their participation in the charitable program; 
all included in class 35

קידום ושיווק, בעיקר קידום צדקה של אחרים על ידי הכנסתם 
כחברים לתוכנית צדקה, עידוד ארגונים להגדיל את 

השתתפותם בתוכנית צדקה שונות ; הנכללים כולם בסוג 35     
                                                                                    

                                                            

כ"ט תמוז תשע"א - 79131/07/2011



Trade Mark No. 234386 מספר סימן

Application Date 14/12/2010 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: Gidi Shon  שם: גידי שון

Address: Menashe 6/2, Jerusalem, Israel כתובת : רח' מנשה 6/2, ירושלים, ישראל

Identification No.: 032934499מספר זיהוי: 032934499

Name: Eitan Shoham  שם: איתן שוהם

Address: Kibutz, Kfar Ezion, Israel כתובת : קיבוץ, כפר עציון, ישראל

Identification No.: 026626861מספר זיהוי: 026626861

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 41 סוג: 41

Rent equipment for partys; all included in class 41. השכרת ציוד למסיבות; הנכללים כולם בסוג 41.                     
  

כ"ט תמוז תשע"א - 79231/07/2011



Trade Mark No. 234397 מספר סימן

Application Date 19/12/2010 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: Food Iand Millennium LTD שם: פוד לאנד מילניום תעשיות וסחר בע"מ

Address: Industrial zoon Atarout, P.O.B. 66766, 
jerusalem, 91667, Israel

כתובת : איזור התעשייה עטרות, ת.ד. 66766, ירושלים, 91667, 
ישראל

Identification No.: 514256791מספר זיהוי: 514256791

ישראלי 

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Massalha Alaa' Adv 

Address: P.O.B. 249, Dabboriya, 16910, Israel

שם: עו"ד מסאלחה עלאא 

כתובת : ת.ד. 249, דבוריה, 16910, ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 29 סוג: 29

meat; all included in class 29. בשר; הנכללים כולם בסוג 29.           

כ"ט תמוז תשע"א - 79331/07/2011



CLOUD MAP

Trade Mark No. 234400 מספר סימן

Application Date 21/12/2010 תאריך הגשה

 Owners

Name: HEWLETT-PACKARD DEVELOPMENT 
COMPANY, L.P.

Address: 11445 Compaq Center Drive West, Houston, 
Texas, 77070, U.S.A.

Identification No.: 800326

Texas Limited Partnership

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Sanford T. Colb & Co.

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

שם: סנפורד ט. קולב ושות'

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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 16 סוג: 16

Publications; all included in Class 16. פרסומים מודפסים; הכל כלול בסוג 16.           

Class: 42 סוג: 42

Technical support services; IT consulting services; all 
included in Class 42.

שירותי תמיכה טכנית; שירותי ייעוץ בטכנולוגיית המידע; 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., 12/08/2010, No. 85/105984 ארה"ב, 12/08/2010, מספר 85/105984

Class: 16 סוג: 16

Class: 42 סוג: 42

כ"ט תמוז תשע"א - 79431/07/2011



Trade Mark No. 234401 מספר סימן

Application Date 21/12/2010 תאריך הגשה

 Owners

Name: IBE BUSINESS ENTERPRISE, AG

Address: Baarestrasse 86, 6300 Zug, Switzerland

Identification No.: 801755

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 and game; meat extracts; 
preserved, frozen, dried and cooked fruits and 
vegetables; jellies, jams, compotes; eggs, milk and 
milk products; edible oils and fats; tinned and pickles; 
all included in class 29.

בשר, דגים, עופות ובשר חיות בר;  תמציות  בשר; מיובשים, 
קפואים, פירות וירקות משומרים, מיובשים ומבושלים; ג'לי, 
ריבות, ליפתנים; ביצים, חלב ומוצרי חלב; שמנים ושומנים 

למאכל; שימורים  וחמוצים; הכל כלול בסיווג 29.                     
                      

כ"ט תמוז תשע"א - 79531/07/2011



Trade Mark No. 234402 מספר סימן

Application Date 21/12/2010 תאריך הגשה

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"ט תמוז תשע"א - 79631/07/2011



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: 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

כ"ט תמוז תשע"א - 79731/07/2011



Trade Mark No. 234403 מספר סימן

Application Date 21/12/2010 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: Danshar (1963) Ltd. שם: דנשר (1963) בע"מ

Address: Hamelacha 12, Rosh Haain, Israel כתובת : המלאכה 12, ראש העין, ישראל

Identification No.: 520040239מספר זיהוי: 520040239

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: 30 סוג: 30

Cakes, cookies, biscuits, wafers and wafer rolls; all 
included in class 30.

עוגות, עוגיות, ביסקויטים, ופלים וגלילי ופלים; הנכללים כולם 
בסוג 30.                 

כ"ט תמוז תשע"א - 79831/07/2011



Trade Mark No. 234405 מספר סימן

Application Date 15/12/2010 תאריך הגשה

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

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

FAHM  רישום סימן זה לא יתן זכות לשימוש ייחודי במילים
ALLIALE בנפרד, אלא בהרכב הסימן.

The mark is limited to the colours red and black as 
shown in the  mark.

הסימן מוגבל לצבעים אדום ושחור הנראים בסימן.

Ownersבעלים

Name: MAHMOD ABD-ALKADER  שם: מחמוד עבד אלקאדר

Address: P.O.B. 731, KFAR-YASEF, Israel כתובת : ת.ד. 731, כפר יאסיף, ישראל

Identification No.: 055239420מספר זיהוי: 055239420

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: MAHAMID SAMI ADVOCATE 

Address: P.O.B. 4211, UM EL FAHEM, 30010, Israel

שם: מחאמיד סאמי, עורך-דין 

כתובת : ת.ד. 4211, אום אל פאחם, 30010, ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 34 סוג: 34

Coal for smoking bottle(hookah); all included in class 
34.

פחם לנרגילות; הנכללים כולם בסוג 34.                               
                

כ"ט תמוז תשע"א - 79931/07/2011



Trade Mark No. 234406 מספר סימן

Application Date 15/12/2010 תאריך הגשה

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

The mark is limited to the colours red and black as 
shown in the  mark.

הסימן מוגבל לצבעים אדום ושחור הנראים בסימן.

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

MASSAL  רישום סימן זה לא יתן זכות לשימוש ייחודי במילים
ALLIALE בנפרד, אלא בהרכב הסימן.

Ownersבעלים

Name: MAHMOD ABD-ALKADER  שם: מחמוד עבד אלקאדר

Address: P.O.B. 731, כפר יאסיף, ישראל כתובת : ת.ד. 731, כפר יאסיף, ישראל

Identification No.: 055239420מספר זיהוי: 055239420

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: MAHAMID SAMI ADVOCATE 

Address: P.O.B. 4211, UM EL FAHEM, 30010, Israel

שם: מחאמיד סאמי, עורך-דין 

כתובת : ת.ד. 4211, אום אל פאחם, 30010, ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 34 סוג: 34

Honey dew tobacco; Tobacco whether manufactured 
or unmanufactured, Including tobacco for hookah; all 
included in class 34.

טבק בטעם מלון טל-דבש, טבק מעובד או בלתי מעובד, לרבות 
טבק נרגילה; הנכללים כולם בסוג 34.                                   

                                      

כ"ט תמוז תשע"א - 80031/07/2011



אלה
Trade Mark No. 234411 מספר סימן

Application Date 22/12/2010 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: 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

Pharmaceutical preparation, namely occasional, 
post-coital or emergency contraceptives; all included 
in class 5.

תכשיר רוקחות, דהיינו אמצעי מניעה זמניים, שלאחר קיום יחסי 
מין או למצבי חרום; הנכללים כולם בסוג 5.                           

      

כ"ט תמוז תשע"א - 80131/07/2011



Trade Mark No. 234416 מספר סימן

Application Date 22/12/2010 תאריך הגשה

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 18 סוג: 18

Containers for personal effects, in particular 
rucksacks, backpacks, bags, sport bags, traveling 
bags, suitcases, brief-cases, shoulder-bags; walking 
sticks or sticks for mountaineering; all included in 
class 18.

מיכלים לחפצים אישיים, במיוחד תרמילים, תרמילי גב, תיקים, 
תיקי ספורט, תיקי נסיעה, מזוודות, תיקי מסמכים, תיקי כתף; 
מקלות הליכה או מקלות לטיפוס הרים; הנכללים כולם בסוג 18. 
                                                                                    

      

Class: 25 סוג: 25

Clothing, in particular jackets, heavy jackets, 
anoraks, windproof jackets, padded jackets, 
sweaters, pullovers, sweatshirts, shirts, blouses, 
short-sleeved or long-sleeved T-shirts, polo shirts, 
jeans, long trousers, short trousers, tracksuits, socks, 
gloves, scarves, waterproof clothes, underwear, 
bathing clothes such as swimsuits; footwear, in 
particular shoes, sport shoes and boots; headwares, 
in particular hats, caps and headbands; all included 
in class 25.

הלבשה, במיוחד מעילים, מעילים עבים, מעילים עם ברדס, 
מעילים חסיני רוח, מעילים מרופדים, סוודרים, אפודות, חולצות 
מיזע, חולצות, חולצות נשים, חולצות T עם שרוולים קצרים או 
ארוכים, חולצות פולו, ג'ינס, מכנסים ארוכים, מכנסים קצרים, 
אימוניות, גרביים, כפפות, צעיפים, בגדים חסיני מים, הלבשה 
תחתונה, בגדי רחצה כמו למשל בגדי ים; הנעלה, במיוחד 
נעליים, נעלי ספורט ומגפיים; כיסויי ראש, במיוחד כובעים, 

כומתות וסרטי מצח; הנכללים כולם בסוג 25.                         
                                                                

Goods/Services for which priority is claimed סחורות/שירותים לגביהם נטען דין קדימה
(If only classification code is indicated, Priority is claimed 
for all goods/services included in that class, and specified 
above under the title Goods/Services)

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

Italy, 01/07/2010, No. TO2010C002146 TO2010C002146 איטליה, 01/07/2010, מספר

Class: 18 סוג: 18

Class: 25 סוג: 25

כ"ט תמוז תשע"א - 80231/07/2011



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: FERRINO & C. S.p.A.

Address: San Mauro Torinese, Torino, Italy

Identification No.: 47599

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"ט תמוז תשע"א - 80331/07/2011



Trade Mark No. 234417 מספר סימן

Application Date 22/12/2010 תאריך הגשה

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 9 סוג: 9

Measuring and optical apparatus and instruments; 
spectacles (optics); spectacle frames; ophthalmic 
lenses (non-implantable); spectacle glasses, 
including organic glasses, mineral glasses, correcting 
glasses, unifocal glasses, progressive glasses, solar 
glasses, polarizing glasses, tinted glasses, coloured 
glasses, photosensitive glasses, photochromic 
glasses, treated glasses, coated glasses, anti-
reflective glasses, semi-finished glasses, blanks and 
rough shapes for spectacle glasses; semi-finished 
blanks for spectacle glasses, protective glasses and 
spectacles; contact lenses; cases for all the aforesaid 
products; software for operating and controlling 
measuring and optical apparatus and instruments; 
software for remote grinding of spectacle glasses and 
ophthalmic lenses; software for managing 
laboratories for manufacturing, machining and 
treating ophthalmic lenses and spectacle glasses; 
software for remote control of products and services 
in ophthalmic optics and for assistance with sales; 
software for the use of ophthalmic opticians; software 
for access to opticians' sites on telecommunications 
or computer networks; equipment for opticians and 
ophthalmologists, such as pupilometers, refractors, 
autorefractors, optometers, keratometers, 
ophthalmometers, skiascopes and reading scales; all 
included in class 9.

מכשירים וכלים מדידים ואופטיים; משקפיים (אופטיקה); 
מסגרות משקפיים; עדשות עיניות (לא להשתלה); זגוגיות 
למשקפיים, כולל זגוגיות אורגניות, זגוגיות מינרליות, זגוגיות 
מתקנות, זגוגיות יוניפוקל, זגוגיות פרוגרסיביות, זגוגיות 
סולאריות, זגוגיות מקטבות, זגוגיות בעלות גוון, זגוגיות 

צבעוניות, זגוגיות רגישות לאור, זגוגיות פוטוכרומיות, זגוגיות 
מעובדות, זגוגיות מצופות, זגוגיות מונעי סנוור, זגוגיות מוגמרות 

למחצה, שבלונות וצורות גולמיות עבור זגוגיות משקפיים; 
שבלונות מוגמרות למחצה עבור זגוגיות משקפיים, זגוגיות 
ומשקפי מגן; עדשות מגע; נרתיקים לכל המוצרים האמורים 
לעיל; תוכנות לתפעול ובקרה של מכשירים וכלים מדידים 

ואופטיים; תוכנות לליטוש מרחוק של זגוגיות משקפיים ועדשות 
עיניות; תוכנות לניהול מעבדות לייצור, עיבוד במכונה וטיפול 
בעדשות עיניות ובזגוגיות למשקפיים; תוכנות עבור שליטה 
מרחוק במוצרים ושירותים בתחום אופטיקה עינית ולסיוע 

במכירות; תוכנות לשימוש אופטיקאים עיניים; תוכנות לגישה 
לאתרי אופטיקאים בתקשורות רחק או ברשתות מחשבים; ציוד 
לאופטיקאים לרופאי עיניים, כגון פיופילומטרים, רפרקטורים, 

רפרקטורים אוטומטיים, אופטומטרים, קרטומטרים, 
אופטלמומטרים, סקיאסקופים וסקאלות קריאה; הנכללים כולם 
בסוג 9.                                                                           
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    

                

Class: 35 סוג: 35

Providing catalogues and price lists of ophthalmic 
optical products and spectacles and opticians' 
services for viewing, particularly online; publication 
and dissemination of promotional and advertising 
matter relating to the aforesaid products and 
services; customer loyalty development services and 
customer club services for commercial, promotional 
and/or publicity purposes; display of information from 
databases; all included in class 35.

אספקת קטלוגים ורשימות מחירים של מוצרי אופטיקה עיניים 
ומשקפיים ושירותי אופטיקאים לצפייה, במיוחד מקוונת; פרסום 
והפצה של חומרים קידומיים ופרסומיים הקשורים למוצרים 
ולשירותים האמורים לעיל; שירותי פיתוח נאמנות לקוחות 
ושירותי מועדוני לקוחות למטרות מסחריות, קידומיות ו/או 

פרסומיות; תצוגת מידע מבסיסי נתונים; הנכללים כולם בסוג 
                                                                               .35
                                                                                    
                                                                                

Class: 44 סוג: 44

Opticians' services; information and consultancy 
relating to visual correction and/or comfort; all 
included in class 44.

שירותי אופטיקאים; מידע וייעוץ הקשורים לתיקון ו/או נוחות 
ראיה; הנכללים כולם בסוג 44.                                           

                                

כ"ט תמוז תשע"א - 80431/07/2011



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: Essilor International (Compagnie Generale 
D'Optique)

Address: Charenton le Pont, France

Identification No.: 5421

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"ט תמוז תשע"א - 80531/07/2011



Trade Mark No. 234420 מספר סימן

Application Date 20/12/2010 תאריך הגשה

 Owners

Name: BROTHER INDUSTRIES, LTD.

Address: Mizuho-Ku, Nagoya, Japan

Identification No.: 1765

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: 16 סוג: 16

Label printing machines; hand-held label printing 
machines; tape cartridges and tapes for label printing 
machines; adhesive tapes for stationery or household 
purposes, included in Class 16.

מכונות הדפסת תוויות; מכונות ידניות להדפסת תוויות; 
מחסניות של מדבקות ומדבקות למכונות הדפסת תוויות; נייר 
דביק לכלי כתיבה או לשימוש ביתי; הנכללים כולם בסוג 16.     

                                                              

כ"ט תמוז תשע"א - 80631/07/2011



Trade Mark No. 234428 מספר סימן

Application Date 23/12/2010 תאריך הגשה

 Owners

Name: Dunhill Tobacco of London Limited

Address: 1A St. James's Street, London SW1A 1EF, 
United Kingdom

Identification No.: 801488

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: 34 סוג: 34

Cigarettes; tobacco; tobacco products; lighters; 
matches; smokers’ articles; all included in class 34.

סיגריות; טבק; מוצרי טבק; מצתים; גפרורים; צרכי מעשנים;  
הכל כלול בסוג 34.                                                           

  

כ"ט תמוז תשע"א - 80731/07/2011



Trade Mark No. 234429 מספר סימן

Application Date 23/12/2010 תאריך הגשה

 Owners

Name: Dunhill Tobacco of London Limited

Address: 1A St. James's Street, London SW1A 1EF, 
United Kingdom

Identification No.: 801488

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: 34 סוג: 34

Cigarettes; tobacco; tobacco products; lighters; 
matches; smokers’ articles;  all included in class 34.

סיגריות; טבק; מוצרי טבק; מצתים; גפרורים; צרכי מעשנים;  
הכל כלול בסוג 34.                                                           

    

כ"ט תמוז תשע"א - 80831/07/2011



Trade Mark No. 234430 מספר סימן

Application Date 23/12/2010 תאריך הגשה

 Owners

Name: Dunhill Tobacco of London Limited

Address: 1A St. James's Street, London SW1A 1EF, 
United Kingdom

Identification No.: 801488

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: 34 סוג: 34

Cigarettes; tobacco; tobacco products; lighters; 
matches; smokers’ articles; all included in class 34.

סיגריות; טבק; מוצרי טבק; מצתים; גפרורים; צרכי מעשנים;  
הכל כלול בסוג 34.                                                           

  

כ"ט תמוז תשע"א - 80931/07/2011



Trade Mark No. 234431 מספר סימן

Application Date 23/12/2010 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 Goodyear Tire & Rubber Company

Address: Akron, Ohio, U.S.A.

Identification No.: 24

(Ohio Corporation)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Luzzatto & Luzzatto

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

שם: לוצאטו את לוצאטו

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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 12 סוג: 12

Tires; all included in class 12. צמיגים; הנכללים כולם בסוג 12.       

כ"ט תמוז תשע"א - 81031/07/2011



SIMILAC SPIT-UP RELIEF

Trade Mark No. 234437 מספר סימן

Application Date 24/12/2010 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: 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; food for babies; all included in class 5. פורמולה לפעוטות; מזון לתינוקות; הנכללים כולם בסוג 5.         
  

Class: 29 סוג: 29

Milk and milk products; all included in class 29. חלב ומוצרי חלב; הנכללים כולם בסוג 29.                         

כ"ט תמוז תשע"א - 81131/07/2011



Trade Mark No. 234438 מספר סימן

Application Date 04/10/2010 תאריך הגשה

International Trademark No. 1058714 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: METABOLIC EXPLORER

Address: Biopole Clermont Limagne, F-63360 SAINT-
BEAUZIRE, France

Identification No.: 71572

(Société Anonyme)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 1 סוג: 1

Chemicals or chemical additives for industrial use, 
and particularly for the production of polymers, 
plastics, resins, solvents and adhesives; chemical 
additives or chemicals as an ingredient for colors and 
cosmetic products; refrigerants; plasticizers; coolants 
for vehicle engines; alcohol, namely ethanol, butanol, 
propanol, methanol, propanediol, butanediol, 
propyleneglycol, propylene glycol methyl.

Goods/Services for which priority is claimed סחורות/שירותים לגביהם נטען דין קדימה
(If only classification code is indicated, Priority is claimed 
for all goods/services included in that class, and specified 
above under the 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 729581 צרפת, 13/04/2010, מספר 729581 3 10

Class: 1 סוג: 1

כ"ט תמוז תשע"א - 81231/07/2011



Trade Mark No. 234457 מספר סימן

Application Date 09/11/2010 תאריך הגשה

International Trademark No. 0472944 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: VICTORINOX AG

Address: Schmiedgasse 57, CH-6438 Ibach, Switzerland

Identification No.: 71541

(Suisse Société anonyme)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 8 סוג: 8

Cutlery items, particularly stainless steel cutting tools 
of all kinds, of Swiss origin.

כ"ט תמוז תשע"א - 81331/07/2011



Trade Mark No. 234461 מספר סימן

Application Date 18/11/2010 תאריך הגשה

International Trademark No. 1059400 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: Hansen Beverage Company

Address: 550 Monica Circle,,Suite 201, Corona, CA 
92880, U.S.A.

Identification No.: 71589

(Delaware, United States CORPORATION)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 5 סוג: 5

Nutritional supplements.

Class: 32 סוג: 32

Beverages, namely, sports drinks enhanced with 
vitamins, minerals, nutrients, amino acids and/or 
herbs; energy drinks.

כ"ט תמוז תשע"א - 81431/07/2011



Trade Mark No. 234464 מספר סימן

Application Date 02/11/2010 תאריך הגשה

International Trademark No. 1059159 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: FORD MOTOR COMPANY

Address: The American Road, Dearborn MI 48121, 
U.S.A.

Identification No.: 71591

(Delaware, United States CORPORATION)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 18 סוג: 18

Luggage, umbrellas, all purpose athletic bags, 
garment bags for travel, duffel bags, tote bags, bags 
for tools, sold empty fanny packs, wallets, purses, 
briefcases, cases for business cards, credit cards 
and keys.

כ"ט תמוז תשע"א - 81531/07/2011



Trade Mark No. 234465 מספר סימן

Application Date 18/11/2010 תאריך הגשה

International Trademark No. 1059402 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: Advanced Technology Materials, Inc.

Address: 7 Commerce Drive, Danbury, CT 06810, U.S.A.

Identification No.: 71206

(Delaware, United States Corporation)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 9 סוג: 9

Bioreactors for cell culturing; laboratory mixers for 
use in mixing liquids and powders for laboratory and 
industrial use; laboratory mixers for mixing liquids 
and powders for use in the pharmaceutical and 
chemical industries.

Class: 20 סוג: 20

Containers, not of metal for commercial use; non-
metal storage and process containers for use in the 
pharmaceutical and biotechnology industries.

Goods/Services for which priority is claimed סחורות/שירותים לגביהם נטען דין קדימה
(If only classification code is indicated, Priority is claimed 
for all goods/services included in that class, and specified 
above under the 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., 18/05/2010, No. 85041455 ארה"ב, 18/05/2010, מספר 85041455

Class: 9 סוג: 9

 Bioreactors for cell culturing; laboratory mixers for 
use in mixing liquids and powders for laboratory and 
industrial use; laboratory mixers for mixing liquids and 
powders for use in the pharmaceutical and chemical 
industries

Class: 20 סוג: 20

 Containers, not of metal for commercial use; non-
metal storage and process containers for use in the 
pharmaceutical and biotechnology industries

כ"ט תמוז תשע"א - 81631/07/2011



Trade Mark No. 234466 מספר סימן

Application Date 22/11/2010 תאריך הגשה

International Trademark No. 1059191 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: Capcom Interactive, Inc.

Address: 10960 Wilshire Boulevard, Suite 1500, Los 
Angeles CA 90024, U.S.A.

Identification No.: 71581

(California, United States Corporation)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 9 סוג: 9

Computer game software; computer game software 
for use on mobile phones, mobile computers, and 
mobile devices; downloadable computer software for 
use on mobile phones, mobile computers, and mobile 
devices; computer game software for use with game 
consoles and personal computers; computer game 
consoles for use with an external display screen or 
monitor.

כ"ט תמוז תשע"א - 81731/07/2011



Trade Mark No. 234522 מספר סימן

Application Date 21/12/2010 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: NILI TAMARI  שם: נילי תמרי

Address: Hagdod Hchameshi 2, Jerusalem, Israel כתובת : הגדוד החמישי 2, ירושלים, ישראל

Identification No.: 55349690מספר זיהוי: 55349690

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 45 סוג: 45

private investigations; all included in class 45. משרד לחקירות פרטיות; הנכללים כולם בסוג 45.               

כ"ט תמוז תשע"א - 81831/07/2011



b144

Trade Mark No. 234531 מספר סימן

Application Date 29/12/2010 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: Bezeq the Israel Telecommunication Corp. 
Ltd.

שם: בזק החברה הישראלית לתקשורת בע"מ

Address: 2 Azrieli Center, P.O.B. 62086, Tel Aviv, 61620, 
Israel

כתובת : מרכז עזריאלי 2, ת.ד. 62086, תל אביב, 61620, 
ישראל

Identification No.: 520031931מספר זיהוי: 520031931

חברה ציבורית

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: 9 סוג: 9

Computer software; computer applications; electronic 
indexes; applications for mobile phones; applications 
for the internet; digital and/or online databases in 
different fields and subjects; all included in class 9

תוכנות מחשב; אפליקציות מחשב; אינדקסים אלקטרוניים; 
אפליקציות לטלפונים ניידים; אפליקציות לאינטרנט; מאגרי 
מידע דיגיטאליים ו/או מקוונים בתחומים ובנושאים שונים; 

הנכללים כולם בסוג 9                                                       
                        

Class: 35 סוג: 35

Database management; advertising; provision of 
business information; consultation services for 
business management; business management; 
business administration; office functions; database 
services for businesses ; all included in class 35

ניהול מאגרי מידע; פרסום; אספקת מידע עסקי; שירותי ייעוץ 
לניהול עסקים; ניהול עסקים; טיפול בעסקים; פעולות משרדיות; 
שירותי מאגרי מידע לעסקים ; הנכללים כולם בסוג 35             
                                                                                    

                                                                

Class: 38 סוג: 38

Communication and telecommunication services, 
including, provision of communication services for 
computerized databases, provision of information, 
content, operator and information services via the 
telephone, cellular phone, facsimile, internet, 
computer, computer communication network and 
other communication means; all included in class 38

שירותי תקשורת וטלקומוניקציה, לרבות, אספקת שירותי 
תקשורת למאגרי נתונים ממוחשבים, אספקת שירותי מידע, 
תוכן, מרכזייה ומודיעין באמצעות טלפון, טלפון סלולארי, 

פקסימיליה, אינטרנט, מחשב, רשת תקשורת מחשבים ואמצעי 
תקשורת אחרים ; הנכללים כולם בסוג 38                             
                                                                                    
                                                                                    

            

כ"ט תמוז תשע"א - 81931/07/2011



DINAMIT 

Trade Mark No. 234536 מספר סימן

Application Date 21/12/2010 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: DIGRIS IMPORT LTD. שם: דיגריס יבוא בע"מ

Address: 45 Herzel Street, Haifa, Israel כתובת : רח' הרצל 45, חיפה, ישראל

Identification No.: 513683722מספר זיהוי: 513683722

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: 9 סוג: 9

Electrical and electronic products, namely cameras, 
audio CDs, video CDs , watches, calculators, phone 
accessories , cell phones, cordless phones, batteries 
chargers, headpllones, CD playel"s, CD , burners, 
DVD players, game systenls speakers, amplifiers, 
televisions , Plasma , LCD, TV's, TV projectors, 
computers, computers monitors, satellite navigation 
systenls (GPS), parts and accessories for these 
products; all included in class 9.

מוצרי חשמל ואלקטרוניקה, דהיינו מצלמות, תקליטורי שמע, 
תקליטורי וידאו, שעונים, מחשבונים, אביזרי טלפון, טלפונים 
סלולרים, טלפונים אלחוטיים, סוללות, מטענים, אוזניות, נגני 
תקליטורים, צורבי תקליטורים, נגני DVD, מערכות משחק, 
רמקולים, מגברים, טלוויזיות, טלוויזיות פלסמה ואל.סי.די, 
מקרני טלוויזיה, מחשבים, מסכי מחשב, מערכות ניווט לוויני, 
חלקים ואביזרים למוצרים אלו; הנכללים כולם בסוג 9.             
                                                                                    

                                        

Class: 12 סוג: 12

Bicycles and Bicycles parts; all included in class 12. אופניים וחלקים לאופניים; הנכללים כולם בסוג 12.                 

כ"ט תמוז תשע"א - 82031/07/2011



Trade Mark No. 234539 מספר סימן

Application Date 21/12/2010 תאריך הגשה

 Owners

Name: COVIM S.P.A. 

Address: Via G. Adamoli 241/E, Genova, 16138, Italy

Identification No.: 71619

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

Coffee, coffee extracts, coffee-based preparations 
and coffee substitutes; tea, tea extracts and tea-
based preparations; cocoa and cocoa-based 
preparations, chocolate beverages; cappuccino, 
infusions not for medical purposes; all included in 
class 30.

קפה, תמציות קפה, תכשירים מבוססי קפה ותחליפי קפה; תה, 
תמציות תה ותכשירים מבוססי תה; קקאו ותכשירים מבוססי 
קקאו, משקאות שוקולד, קפוצ'ינו, חליטות שאינן למטרות 

רפואיות; הנכללים כולם בסוג 30.                                       
                                                                                    

          

כ"ט תמוז תשע"א - 82131/07/2011



ANVIL

Trade Mark No. 234541 מספר סימן

Application Date 29/12/2010 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: Syngenta Limited

Address: Haslemere, Surrey, United Kingdom

Identification No.: 50385

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

Preparations for destroying vermin; fungicides, 
herbicides; all included in class 5.

תכשירים להשמדת רמשים; קוטלי פטריות, קוטלי עשבים; 
הנכללים כולם בסוג 5.                               

כ"ט תמוז תשע"א - 82231/07/2011



Trade Mark No. 234543 מספר סימן

Application Date 29/12/2010 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: BEIFA GROUP CO., LTD.

Address: No. 298 Jiangnan Road (East) Beilun,, Ningbo, 
Zhejiang, 315801, People's Republic of China

Identification No.: 57736

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: 16 סוג: 16

note books;  staplers;  stationery;  cabinets for 
stationery [office requisites];  ink; writing instruments;  
adhesives [glues] for stationery or household 
purposes; square rulers; paint boxes [articles for use 
in school]; pastels [crayon]; All goods included in 
Class 16

מחברות; מהדקים; נייר מכתבים; ארונות עבור מכשירי כתיבה 
[נחוץ למשרד]; דיו; מכשירי כתיבה; דבק [דבקים]  עבור 

מכשירי כתיבה או מטרות משק בית; סרגלי ריבוע; קופסאות 
צבע [פריטים עבור שימוש בבית ספר]; פסטלים [עפרונות 

צבע]; כל הסחורות נכללות בסוג 16                                     
                              

כ"ט תמוז תשע"א - 82331/07/2011



Trade Mark No. 234547 מספר סימן

Application Date 02/11/2010 תאריך הגשה

International Trademark No. 1059745 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: Sellita Watch Co S.A.

Address: Le Crêt-du-Locle 11, CH-2301 La Chaux-de-
Fonds, Switzerland

Identification No.: 71620

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 14 סוג: 14

Timepieces and chronometric instruments and 
components thereof included in this class.

כ"ט תמוז תשע"א - 82431/07/2011



Trade Mark No. 234549 מספר סימן

Application Date 25/10/2010 תאריך הגשה

International Trademark No. 1059808 מספר סימן בינלאומי

Conditions/Disclaimers

The mark is limited to the colours  word White, red. 
as shown in the  mark.

 Owners

Name: Staples, Inc.

Address: 500 Staples Drive, Framingham MA 01702, 
U.S.A.

Identification No.: 71621

(Delaware US Corporation)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 35 סוג: 35

Retail store services, mail order catalog services, and 
computerized online retail store services featuring 
office supplies, office equipment, including computer 
hardware, copiers and telephones, and office 
furniture.

כ"ט תמוז תשע"א - 82531/07/2011



Trade Mark No. 234550 מספר סימן

Application Date 01/12/2010 תאריך הגשה

International Trademark No. 1060409 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: Victoria's Secret Stores Brand Management, 
Inc.

Address: Four Limited Parkway, Reynoldsburg, OH 
43068, U.S.A.

Identification No.: 71622

(Delaware, United States CORPORATION)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 3 סוג: 3

Body creams; body lotions; scented body spray; 
shower gels.

כ"ט תמוז תשע"א - 82631/07/2011



Trade Mark No. 234551 מספר סימן

Application Date 01/11/2010 תאריך הגשה

International Trademark No. 1059840 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: Victoria's Secret Stores Brand Management, 
Inc.

Address: Four Limited Parkway, Reynoldsburg, OH 
43068, U.S.A.

Identification No.: 71622

(Delaware, United States CORPORATION)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 3 סוג: 3

Personal care products, namely, body lotions; body 
mist; hand cream; body cream; shower gel; eau de 
toilette; body butter; body scrub; shower cream; bath 
cream; eau de parfum; scented body powder; lipstick; 
lip gloss; eyeshadow; eye liner; mascara; make-up, 
namely, liquid foundation; lip balm; lip plumper; 
concealer; and massage oil.

Class: 14 סוג: 14

Jewelry.

Class: 25 סוג: 25

Clothing, namely, bras; panties; pajamas; lingerie, 
sleep shirts; slips; garters; bustiers; nightgowns; 
nighties; robes; slippers; camisoles; hosiery; tights.

Class: 35 סוג: 35

Retail store services, mail order catalog services and 
on-line retail store services all featuring lingerie, 
personal care products, bags, jewelry and 
accessories.

כ"ט תמוז תשע"א - 82731/07/2011



Trade Mark No. 234552 מספר סימן

Application Date 12/10/2010 תאריך הגשה

International Trademark No. 1059799 מספר סימן בינלאומי

Conditions/Disclaimers

The mark is limited to the colours  word Red and 
white. as shown in the  mark.

 Owners

Name: WOLF OIL CORPORATION N.V.

Address: Georges Gilliotstraat 52, B-2620 Hemiksem, 
Belgium

Identification No.: 71304

(Belgique Société anonyme)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 4 סוג: 4

Industrial oils and greases; lubricants; dust laying 
compositions; fuels, including motor spirit, and 
illuminants.

Goods/Services for which priority is claimed סחורות/שירותים לגביהם נטען דין קדימה
(If only classification code is indicated, Priority is claimed 
for all goods/services included in that class, and specified 
above under the 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, 24/06/2010, No. 1205355 בנלוקס, 24/06/2010, מספר 1205355

Class: 4 סוג: 4

כ"ט תמוז תשע"א - 82831/07/2011



Trade Mark No. 234553 מספר סימן

Application Date 02/11/2010 תאריך הגשה

International Trademark No. 1060455 מספר סימן בינלאומי

Conditions/Disclaimers

The mark is limited to the colours  word Red, navy 
blue, white, gray and black. as shown in the  mark.

 Owners

Name: GRUPA LOTOS SPÓŁKA AKCYJNA

Address: ul. Elbląska 135, PL-80-718 Gdańsk, Poland

Identification No.: 71623

(Poland Joint Stock Company)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 4 סוג: 4

Industrial oils, motor oils: mineral, semi-synthetic and 
synthetic.

Goods/Services for which priority is claimed סחורות/שירותים לגביהם נטען דין קדימה
(If only classification code is indicated, Priority is claimed 
for all goods/services included in that class, and specified 
above under the title Goods/Services)

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

Poland, 04/05/2010, No. Z-369911 Z-369911 פולין, 04/05/2010, מספר

Class: 4 סוג: 4

כ"ט תמוז תשע"א - 82931/07/2011



Trade Mark No. 234554 מספר סימן

Application Date 30/11/2010 תאריך הגשה

International Trademark No. 1060404 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: Superfeet Worldwide, Inc.

Address: 1419 Whitehorn Street, Ferndale, WA 98248, 
U.S.A.

Identification No.: 71624

(Washington, United States CORPORATION)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 10 סוג: 10

Orthotic inserts for 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., 10/06/2010, No. 85060077 ארה"ב, 10/06/2010, מספר 85060077

Class: 10 סוג: 10

כ"ט תמוז תשע"א - 83031/07/2011



Trade Mark No. 234555 מספר סימן

Application Date 10/11/2010 תאריך הגשה

International Trademark No. 1060321 מספר סימן בינלאומי

Conditions/Disclaimers

The mark is limited to the colours  word Steel gray 
and light brown. as shown in the  mark.

 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: 35 סוג: 35

Retail store services featuring computers, computer 
software, computer peripherals, mobile phones, 
consumer electronics and related accessories, and 
demonstration of products relating thereto.

Goods/Services for which priority is claimed סחורות/שירותים לגביהם נטען דין קדימה
(If only classification code is indicated, Priority is claimed 
for all goods/services included in that class, and specified 
above under the 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., 12/05/2010, No. 85036986 ארה"ב, 12/05/2010, מספר 85036986

Class: 35 סוג: 35

כ"ט תמוז תשע"א - 83131/07/2011



Trade Mark No. 234556 מספר סימן

Application Date 16/11/2010 תאריך הגשה

International Trademark No. 1060472 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: Daimler AG

Address: Mercedesstrasse 137, 70327 Stuttgart, 
Germany

Identification No.: 71524

(Germany AG (shareholder company))

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 12 סוג: 12

Automobiles and their parts, included in this class.

Goods/Services for which priority is claimed סחורות/שירותים לגביהם נטען דין קדימה
(If only classification code is indicated, Priority is claimed 
for all goods/services included in that class, and specified 
above under the 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, 17/05/2010, No. 
009106949

איחוד האירופי לסימני מסחר, 17/05/2010, מספר 
009106949

Class: 12 סוג: 12

כ"ט תמוז תשע"א - 83231/07/2011



Trade Mark No. 234557 מספר סימן

Application Date 23/11/2010 תאריך הגשה

International Trademark No. 1060471 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: DuoCort Pharma AB

Address: Kullagatan 8-10, SE-252 20 Helsingborg, 
Sweden

Identification No.: 71625

(SWEDEN LIMITED COMPANY)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 5 סוג: 5

Pharmaceutical preparations containing 
glucocorticoids for oral administration.

Goods/Services for which priority is claimed סחורות/שירותים לגביהם נטען דין קדימה
(If only classification code is indicated, Priority is claimed 
for all goods/services included in that class, and specified 
above under the 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. 
9326695

איחוד האירופי לסימני מסחר, 20/08/2010, מספר 9326695

Class: 5 סוג: 5

כ"ט תמוז תשע"א - 83331/07/2011



Trade Mark No. 234560 מספר סימן

Application Date 04/11/2010 תאריך הגשה

International Trademark No. 1059872 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: Serendi International AG

Address: Rue de la Rôtisserie 2, CH-1204 Genève, 
Switzerland

Identification No.: 71627

(Suisse / Switerland Société anonyme (SA) / (Stock 
Company) incorporated under the laws of Switzerland)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 35 סוג: 35

Consulting on personnel-related questions; 
placement of personnel and managers; personnel 
recruitment for others; evaluation and selection of 
qualified personnel and high-level managers.

Goods/Services for which priority is claimed סחורות/שירותים לגביהם נטען דין קדימה
(If only classification code is indicated, Priority is claimed 
for all goods/services included in that class, and specified 
above under the 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, 13/07/2010, No. 607570 שוויץ, 13/07/2010, מספר 607570

Class: 35 סוג: 35

כ"ט תמוז תשע"א - 83431/07/2011



Trade Mark No. 234561 מספר סימן

Application Date 22/10/2010 תאריך הגשה

International Trademark No. 0992221 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: Royalty and Property Management 
Establishment

Address: Hinterbuhlen 46, FL-9493 Mauren, 
Liechtenstein

Identification No.: 71628

(Liechtenstein Establishment)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 29 סוג: 29

Crystallized fruits; fruit jellies; fruit, preserved; fruit, 
stewed; fruits, tinned; marmalade; milk; milk 
products.

Class: 30 סוג: 30

Biscuits; cakes; confectionery for decorating 
Christmas trees; cookies; frozen yoghurt 
(confectionery ices); fruit jellies (confectionery); ice 
cream; pastries; pies; puddings; sherbets (ices); 
sweetmeats (candy); tarts; tea; waffles.

כ"ט תמוז תשע"א - 83531/07/2011



Trade Mark No. 234562 מספר סימן

Application Date 10/11/2010 תאריך הגשה

International Trademark No. 1060320 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: 35 סוג: 35

Retail store services featuring computers, computer 
software, computer peripherals, mobile phones, 
consumer electronics and related accessories, and 
demonstration of products relating thereto.

Goods/Services for which priority is claimed סחורות/שירותים לגביהם נטען דין קדימה
(If only classification code is indicated, Priority is claimed 
for all goods/services included in that class, and specified 
above under the 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., 12/05/2010, No. 85036990 ארה"ב, 12/05/2010, מספר 85036990

Class: 35 סוג: 35

כ"ט תמוז תשע"א - 83631/07/2011



Trade Mark No. 234563 מספר סימן

Application Date 23/11/2010 תאריך הגשה

International Trademark No. 1060154 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: PACCAR Inc

Address: 777 106th Avenue NE Bellevue, Bellevue WA 
98004, U.S.A.

Identification No.: 71629

(Delaware, United States CORPORATION)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 12 סוג: 12

Motor vehicles, namely medium and heavy duty 
trucks and tractors.

Goods/Services for which priority is claimed סחורות/שירותים לגביהם נטען דין קדימה
(If only classification code is indicated, Priority is claimed 
for all goods/services included in that class, and specified 
above under the 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., 26/10/2010, No. 85161245 ארה"ב, 26/10/2010, מספר 85161245

Class: 12 סוג: 12

כ"ט תמוז תשע"א - 83731/07/2011



Trade Mark No. 234564 מספר סימן

Application Date 14/10/2010 תאריך הגשה

International Trademark No. 1060375 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: RADIO FREQUENCY SYSTEMS FRANCE

Address: 32 avenue Kléber, F-92700 COLOMBES, 
France

Identification No.: 71371

(Société par Actions Simplifiée)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 9 סוג: 9

Cables comprising optical fibers for transmitting 
information and electric wires for powering remote 
radio heads in a single cable duct.

Goods/Services for which priority is claimed סחורות/שירותים לגביהם נטען דין קדימה
(If only classification code is indicated, Priority is claimed 
for all goods/services included in that class, and specified 
above under the title Goods/Services)

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

France, 23/04/2010, No. 10 3 732 585 צרפת, 23/04/2010, מספר 585 732 3 10

Class: 9 סוג: 9

כ"ט תמוז תשע"א - 83831/07/2011



Trade Mark No. 234565 מספר סימן

Application Date 09/11/2010 תאריך הגשה

International Trademark No. 1059935 מספר סימן בינלאומי

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 9 סוג: 9

Downloadable software in the nature of an 
application for mobile devices that enables users to 
cast votes in voting competitions relating to 
presentations, business plans, business ventures and 
investment opportunities; downloadable software in 
the nature of an application for mobile devices that 
enables users to provide feedback in opinion polls 
relating to presentations, business plans, business 
ventures and investment opportunities.

Class: 35 סוג: 35

Organizing and conducting voting competitions 
relating to presentations, business plans, business 
ventures and investment opportunities; organizing 
and conducting opinion polls relating to 
presentations, business plans, business ventures and 
investment opportunities.

Class: 41 סוג: 41

Entertainment services, namely, providing an on-line 
virtual environment for trading non-monetary virtual 
stock.

Class: 42 סוג: 42

Providing a website that enables users to cast votes 
in voting competitions relating to presentations, 
business plans, business ventures and investment 
opportunities; providing a website that enables users 
to provide feedback in opinion polls relating to 
presentations, business plans, business ventures and 
investment opportunities.

Goods/Services for which priority is claimed סחורות/שירותים לגביהם נטען דין קדימה
(If only classification code is indicated, Priority is claimed 
for all goods/services included in that class, and specified 
above under the title Goods/Services)

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

U.S.A., 17/05/2010, No. 85040365 ארה"ב, 17/05/2010, מספר 85040365

Class: 41 סוג: 41

 Entertainment services, namely, providing an on-line 
virtual environment for trading non-monetary virtual 
stock

כ"ט תמוז תשע"א - 83931/07/2011



 Owners

Name: SecondMarket Holdings, Inc.

Address: 26 Broadway, 12th Floor, New York NY 10004, 
U.S.A.

Identification No.: 71630

(Delaware, United States CORPORATION)

U.S.A., 08/10/2010, No. 85148606 ארה"ב, 08/10/2010, מספר 85148606

Class: 9 סוג: 9

 Downloadable software in the nature of an 
application for mobile devices that enables users to 
cast votes in voting competitions relating to 
presentations, business plans, business ventures and 
investment opportunities; Downloadable software in 
the nature of an application for mobile devices the 
enables users to provide feedback in opinion polls 
relating to presentations, business plans, business 
ventures and investment opportunities

Class: 35 סוג: 35

 Organizing and conducting voting competitions 
relating to presentations, business plans, business 
ventures and investment opportunities; Organizing 
and conducting opinion polls relating to presentations, 
business plans, business ventures and investment 
opportunities

Class: 42 סוג: 42

 Providing a website that enables users to cast votes 
in voting competitions relating to presentations, 
business plans, business ventures and investment 
opportunities; Providing a website that enables users 
to provide feedback in opinion polls relating to 
presentations, business plans, business ventures and 
investment opportunities

כ"ט תמוז תשע"א - 84031/07/2011



Trade Mark No. 234566 מספר סימן

Application Date 08/11/2010 תאריך הגשה

International Trademark No. 1059957 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: IPORTALMAIS - SERVIÇOS DE INTERNET E 
REDES, LDA.

Address: Rua Passos Manuel, n° 66 e 76, P-4000-381 
Porto, Portugal

Identification No.: 71631

(PORTUGAL LIMITED LIABILITY COMPANY)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 9 סוג: 9

Software.

כ"ט תמוז תשע"א - 84131/07/2011



Trade Mark No. 234569 מספר סימן

Application Date 18/11/2010 תאריך הגשה

International Trademark No. 1060056 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: Advanced Technology Materials, Inc.

Address: 7 Commerce Drive, Danbury, CT 06810, U.S.A.

Identification No.: 71206

(Delaware, United States Corporation)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 9 סוג: 9

Bioreactors for cell culturing; laboratory mixers for 
use in mixing liquids and powders for laboratory and 
industrial use; laboratory mixers for mixing liquids 
and powders for use in the pharmaceutical and 
chemical industries.

Class: 20 סוג: 20

Containers, not of metal for commercial use; non-
metal storage and process containers for use in the 
pharmaceutical and biotechnology industries.

Goods/Services for which priority is claimed סחורות/שירותים לגביהם נטען דין קדימה
(If only classification code is indicated, Priority is claimed 
for all goods/services included in that class, and specified 
above under the 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., 18/05/2010, No. 85041466 ארה"ב, 18/05/2010, מספר 85041466

Class: 9 סוג: 9

 Bioreactors for cell culturing; laboratory mixers for 
use in mixing liquids and powders for laboratory and 
industrial use; laboratory mixers for mixing liquids and 
powders for use in the pharmaceutical and chemical 
industries

Class: 20 סוג: 20

 Containers, not of metal for commercial use; non-
metal storage and process containers for use in the 
pharmaceutical and biotechnology industries

כ"ט תמוז תשע"א - 84231/07/2011



Trade Mark No. 234582 מספר סימן

Application Date 09/11/2010 תאריך הגשה

International Trademark No. 1060513 מספר סימן בינלאומי

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 9 סוג: 9

Downloadable software in the nature of an 
application for mobile devices that enables users to 
cast votes in voting competitions relating to 
presentations, business plans, business ventures and 
investment opportunities; downloadable software in 
the nature of an application for mobile devices that 
enables users to provide feedback in opinion polls 
relating to presentations, business plans, business 
ventures and investment opportunities.

Class: 35 סוג: 35

Organizing and conducting voting competitions 
relating to presentations, business plans, business 
ventures and investment opportunities; organizing 
and conducting opinion polls relating to 
presentations, business plans, business ventures and 
investment opportunities.

Class: 41 סוג: 41

Entertainment services, namely, providing an on-line 
virtual environment for trading non-monetary virtual 
stock.

Class: 42 סוג: 42

Providing a website that enables users to cast votes 
in voting competitions relating to presentations, 
business plans, business ventures and investment 
opportunities; providing a website that enables users 
to provide feedback in opinion polls relating to 
presentations, business plans, business ventures and 
investment opportunities.

Goods/Services for which priority is claimed סחורות/שירותים לגביהם נטען דין קדימה
(If only classification code is indicated, Priority is claimed 
for all goods/services included in that class, and specified 
above under the title Goods/Services)

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

U.S.A., 17/05/2010, No. 85040342 ארה"ב, 17/05/2010, מספר 85040342

Class: 41 סוג: 41

 Entertainment services, namely, providing an on-line 
virtual environment for trading non-monetary virtual 
stock

כ"ט תמוז תשע"א - 84331/07/2011



 Owners

Name: SecondMarket Holdings, Inc.

Address: 26 Broadway, 12th Floor, New York NY 10004, 
U.S.A.

Identification No.: 71630

(Delaware, United States CORPORATION)

U.S.A., 08/10/2010, No. 85148598 ארה"ב, 08/10/2010, מספר 85148598

Class: 9 סוג: 9

 Downloadable software in the nature of an 
application for mobile devices that enables users to 
cast votes in voting competitions relating to 
presentations, business plans, business ventures and 
investment opportunities; Downloadable software in 
the nature of an application for mobile devices the 
enables users to provide feedback in opinion polls 
relating to presentations, business plans, business 
ventures and investment opportunities

Class: 35 סוג: 35

 Organizing and conducting voting competitions 
relating to presentations, business plans, business 
ventures and investment opportunities; Organizing 
and conducting opinion polls relating to presentations, 
business plans, business ventures and investment 
opportunities

Class: 42 סוג: 42

 Providing a website that enables users to cast votes 
in voting competitions relating to presentations, 
business plans, business ventures and investment 
opportunities; Providing a website that enables users 
to provide feedback in opinion polls relating to 
presentations, business plans, business ventures and 
investment opportunities

כ"ט תמוז תשע"א - 84431/07/2011



GALAXY

Trade Mark No. 234620 מספר סימן

Application Date 02/01/2011 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: SARIN TECHNOLOGIES LTD. שם: שרין טכנולוגיות בע"מ

Address: 7 Atir Yeda Street, Kfar Saba, 44643, Israel כתובת : רח' עתיר ידע 7, כפר סבא, 44643, ישראל

Identification No.: 511332207מספר זיהוי: 511332207

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

A system including computer software, hardware and 
computer operated machine, for use in the diamond 
industry, namely for scanning the external surface of 
the diamond and detecting and mapping 
imperfections in the diamond; all included in class 9.

מערכת הכוללת תכנת מחשב, חמרה ומכונה המופעלת על ידי 
מחשב, לשימוש בתעשיית היהלומים, דהיינו, לסריקת פני 
השטח החיצוניים של היהלום וזיהוי ומיפוי פגמים ביהלום; 

הנכללים כולם בסוג 9.                                                       
                                                                                    

        

כ"ט תמוז תשע"א - 84531/07/2011



COGNOVIST 

Trade Mark No. 234622 מספר סימן

Application Date 26/12/2010 תאריך הגשה

 Owners

Name: BAYER SCHERING PHARMA AG 

Address: 178 Muellerstrasse, Berlin, D-13353, Germany

Identification No.: 71062

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, namely diagnostics 
and radiopharmaceuticals; all included in class 5.

תכשירי רוקחות, דהיינו תכשירי אבחון ותכשירים 
רדיו-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)

Germany, 23/07/2010, No. 30 2010 044 314.6 גרמניה, 23/07/2010, מספר 314.6 044 2010 30

Class: 5 סוג: 5

כ"ט תמוז תשע"א - 84631/07/2011



Trade Mark No. 234633 מספר סימן

Application Date 03/01/2011 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: 21 סוג: 21

Household or kitchen utensils and containers (not of 
precious metal or coated therewith); combs and 
sponges; brushes (except paint brushes); brush-
making materials; articles for cleaning purposes; 
dental floss; toothpicks; plastic boxes for soap, 
plastic bottles; all included in class 21.

כלים ומיכלים לבית ולמטבח (אשר אינם ממתכת יקרה או 
מצופים בהם); מסרקות וספוגים; מברשות (פרט למכחולים); 
חומרים לעשיית מברשות; פריטים למטרות ניקוי; חוטים 

דנטלים; קיסמי שיניים; קופסאות לסבון מפלסטיק, בקבוקים 
מפלסטיק; הנכללים כולם בסוג 21.                                     

                                                                            

כ"ט תמוז תשע"א - 84731/07/2011



רד בול
Trade Mark No. 234634 מספר סימן

Application Date 03/01/2011 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: Red Bull GmbH

Address: Am Brunnen 1, Fuschl am See, 5330, Austria

Identification No.: 801279

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: 32 סוג: 32

Non alcoholic beverages including refreshing drinks, 
energy drinks, whey beverages, isotonic, hypertonic 
and hypotonic drinks (for use and/or as required by 
athletes); beer, malt beer, wheat beer, porter, ale, 
stout and lager; non alcoholic malt beverages; 
mineral water and aerated waters; fruit drinks and 
fruit juices; syrups, essences and other preparations 
for making beverages as well as effervescent tablets 
and effervescent powders for drinks and non-
alcoholic cocktails; all included in class 32.

משקאות לא אלכוהוליים לרבות משקאות מרעננים, משקאות 
אנרגיה, משקאות מי גבינה, משקאות איזוטוניים, היפרטוניים 
והיפוטוניים (לשימוש ו/או כנדרש על ידי אתלטים); בירה, בירה 
מלתת, בירה מחיטה, פורטר, שיכר, בירה מסוג סטואט, לגר; 

משקאות לתת לא אלכוהוליים; מים מינרליים  ומי סודה; 
משקאות מפירות ומיצי פירות; סירופים, עסיסים ותכשירים 

אחרים להכנת משקאות, וכן טבליות תוססות ואבקות תוססות 
למשקאות ולקוקטיילים ללא אלכוהול; הנכללים כולם בסוג 32.   
                                                                                    

                                                                            

כ"ט תמוז תשע"א - 84831/07/2011



מגדל עתידים
Trade Mark No. 234638 מספר סימן

Application Date 03/01/2011 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.

Ownersבעלים

Name: Atidim High-Tech Industrial Park Ltd שם: עתידים חברה לתעשיות עתירות מדע בע"מ

Address: Kiryat Atidim, Tel-Aviv, 61581, Israel כתובת : קרית עתידים, תל אביב, 61581, ישראל

Identification No.: 510728314מספר זיהוי: 510728314

חברה לא ממשלתית מוגבלת

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

Real estate business services; all included in class 
36

שירותי עסקי נכסי דלא ניידי; הנכללים כולם בסוג 36               

כ"ט תמוז תשע"א - 84931/07/2011



UROREC

Trade Mark No. 234640 מספר סימן

Application Date 03/01/2011 תאריך הגשה

 Owners

Name: Recordati Ireland Limited

Address: Raheens East, Ringaskiddy Co., Cork, Ireland

Identification No.: 57738

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Pearl Cohen Zedek Latzer

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

שם: פרל כהן צדק לצר

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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 5 סוג: 5

Pharmaceutical products and preparations for 
treating urinary tract disorders; all included in class 
05.

מוצרים ותכשירי רוקחות לטיפול בבעיות בדרכי השתן; הנכללים 
כולם בסוג 5.                                                                   

      

כ"ט תמוז תשע"א - 85031/07/2011



Trade Mark No. 234642 מספר סימן

Application Date 27/12/2010 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: CAFE CAFE ISRAEL LTD. שם: רשת קפה קפה ישראל בע"מ

Address: 10 Hei Beiyar Street, Tel Aviv, Israel כתובת : רח' ה' באייר 10, תל אביב, ישראל

Identification No.: 513633016מספר זיהוי: 513633016

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Yariv Kedem, Adv.

Address: 29 Hammered st, Tel Aviv, 61502, lndustry 
House, Israel

שם: יריב קדם, עו"ד

כתובת : רח' המרד 29, תל אביב, 61502, בית התעשייה, 
ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 43 סוג: 43

Coffee shops and restaurants; all included in class 
43.

בתי קפה ומסעדות; הנכללים כולם בסוג 43.                         
          

כ"ט תמוז תשע"א - 85131/07/2011



DRAGONFLY

Trade Mark No. 234649 מספר סימן

Application Date 04/01/2011 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: LightLab Imaging, Inc.

Address: One Technology Park Drive, Westford, 
Massachusetts, 01886, U.S.A.

Identification No.: 801683

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: 10 סוג: 10

Catheters; catheters used in medical imaging; all 
included in Class 10.

קתטרים; קתטרים לשימוש בהדמיה רפואית;  הנכללים כולם 
בסוג 10.                         

כ"ט תמוז תשע"א - 85231/07/2011



C7 DRAGONFLY

Trade Mark No. 234650 מספר סימן

Application Date 04/01/2011 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: LightLab Imaging, Inc.

Address: One Technology Park Drive, Westford, 
Massachusetts, 01886, U.S.A.

Identification No.: 801683

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: 10 סוג: 10

Catheters; catheters used in medical imaging; all 
included in Class 10.

קתטרים; קתטרים לשימוש בהדמיה רפואית; הכל כלול בסיווג 
                               .10

כ"ט תמוז תשע"א - 85331/07/2011



IBuri 

אייבורי 
Trade Mark No. 234652 מספר סימן

Application Date 27/12/2010 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: Avraham Algay  שם: אברהם אלגאי

Address: 5 HaGilboa St, Raanana, 43732, Israel כתובת : רח' הגלבוע 5, רעננה, 43732, ישראל

Identification No.: 037587656מספר זיהוי: 037587656

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 29 סוג: 29

Fish; all included in class 29. דגים; הנכללים כולם בסוג 29.         

כ"ט תמוז תשע"א - 85431/07/2011



Trade Mark No. 234668 מספר סימן

Application Date 27/12/2010 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: "DELEK LUBRICANTS-DELKOL" LTD  שם: "דלק דלקול-שמנים" בע"מ

Address: P.O.B. 31, לוד, 71100, ישראל כתובת : ת.ד. 31, לוד, 71100, ישראל

Identification No.: 510928294מספר זיהוי: 510928294

Address for serviceהמען למסירת הודעות

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

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

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

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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 2 סוג: 2

Paints; varnishes; Lacquers; preservatives against 
rust and against deterioration of wood; colourants; 
mordants; raw natural resins; metals in foils and 
powder form for painters, decorators, printers and 
artists; all included in class 2.

צבעים; ורנישים; לכות; חומרים משמרים בפני חלודה וקלקול 
עץ; חומרי גוון; קובעי צבע; שרפים טבעיים גולמיים; מתכות 
בצורת ריקועים ואבקה עבור צבעים, קשטנים, מדפיסים 

ואומנים; הנכללים כולם בסוג 2.                                           
                                                            

כ"ט תמוז תשע"א - 85531/07/2011



Trade Mark No. 234696 מספר סימן

Application Date 29/12/2010 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: ORIENTAL SECRETS LTD שם: סודות המזרח בע"מ

Address: 10 Bar Kochva st, Holon, 58827, Israel כתובת : רח' בר כוכבא 10, חולון, 58827, ישראל

Identification No.: 513711630מספר זיהוי: 513711630

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Zohar Eliezri, Intellectual Property

Address: 8 Nachalat Yitzchak, Tel Aviv, 67448, Israel

שם: זהר אליעזרי, קניין רוחני

כתובת : נחלת יצחק 8, תל אביב, 67448, ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 5 סוג: 5

Food supplements, vitamins and minerals; all 
included in class 5.

תוספי מזון, ויטמינים ומינרלים; הנכללים כולם בסוג 5.             
                

Class: 30 סוג: 30

Infusions, not medical; all included in class 30. חליטות, לא רפואיות; הנכללים כולם בסוג 30.                 

Class: 35 סוג: 35

Wholesale, retailing in shops and retailing via global 
computer networks of food supplements, vitamins, 
minerals, infusions, not medicinal; advertisement 
services; import-export agencies; business 
administration related to franchises; all included in 
class 35.

סיטונאות, קמעונאות בחנויות ומכירה ברשתות מחשב גלובליות 
של תוספי מזון, ויטמינים, מינרלים, חליטות, לא רפואיות; 

שרותי פרסום; סוכניות יבוא-יצוא; ניהול עסקים בקשר לזכיונות; 
הנכללים כולם בסוג 35.                                                     
                                                                                    

      

כ"ט תמוז תשע"א - 85631/07/2011



GRAND HERITAGE RESIDENCE CLUB

גרנד הריטאג' רזידנס קלאב
Trade Mark No. 234697 מספר סימן

Application Date 05/01/2011 תאריך הגשה

 Owners

Name: Trademarks Holding, LLC

Address: 39 Bay Drive, Annapolis, Maryland 21403, 
U.S.A.

Identification No.: 801778

A Limited Liability Company organized in the State of 
Maryland

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Sanford T. Colb & Co.

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

שם: סנפורד ט. קולב ושות'

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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 36 סוג: 36

Real estate management services, namely granting 
and managing the right to use apartments, 
residences, and fractional interest real estate 
properties; real estate management services, namely 
leasing, rental and management of vacation condos 
and villas, condos and villas; vacation real estate 
time sharing; real estate time sharing; real estate 
brokerage in the field of apartments; leasing of 
apartments; management of apartments; providing 
information on apartments; services relating to the 
sale and exchange of time share and interval 
ownership properties; membership services related to 
timesharing of properties; including all of the 
foregoing provided electronically or online from a 
computer database or via the internet; all included in 
class 36.

שירותי ניהול נדלן, בעיקר, הענקה וניהול של הזכות להשתמש 
בדירות, בתי מגורים, ונכסי נדלן אינטרס חלקי; שירותי ניהול 
נדלן, בעיקר, החכרה, השכרה וניהול של דירות בבית משותף 
ווילות לחופשות, דירות בבית משותף ווילות; חלוקת זמן בנדלן 
חופשות; חלוקת זמן בנדלן; תיווך נדלן בתחום דירות; השכרת 
דירות; ניהול דירות; אספקת מידע על דירות; שירותים קשורים 
למכירה והחלפה של נכסי חלוקת זמן ובעלות בתקופות; שירותי 
חברות הקשורים לחלוקת זמן בנכסים; כולל כל הנ"ל כשהם 
מסופקים בדרך אלקטרונית או מקוונת ממאגר נתונים במחשב 
או דרך האינטרנט; הכל כלול בסוג 36.                                 
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    

        

כ"ט תמוז תשע"א - 85731/07/2011



GRAND HERITAGE

גרנד הריטאג'
Trade Mark No. 234698 מספר סימן

Application Date 05/01/2011 תאריך הגשה

 Owners

Name: Trademarks Holding, LLC

Address: 39 Bay Drive, Annapolis, Maryland 21403, 
U.S.A.

Identification No.: 801778

A Limited Liability Company organized in the State of 
Maryland

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

Hotel loyalty rewards program, loyalty schemes, hotel 
management services and business management 
assistance in the establishment and operation of 
hotels; all included in class 35.

תכנית פרסי נאמנות לבתי מלון; תכניות נאמנות; שירותי ניהול 
בתי מלון וסיוע בניהול עסקים בהקמה והפעלה של בתי מלון; 
הכל כלול בסוג 35.                                                           

                                              

Class: 43 סוג: 43

Hotel services; hotel reservation services; bar 
services; cafes; restaurant services; food catering 
services; provision of conference, convention and 
exhibition facilities; rental of chairs, tables, table 
linens, glassware; rental of meeting rooms; rental of 
temporary accommodation; all included in class 43.

שירותי בית מלון; שירותי הזמנות לבתי מלון; שירותי פאב; בתי 
קפה; שירותי הסעדה; שירותי קייטרינג; אספקת מתקני ועידה, 
כנס ותערוכה; השכרת כסאות, שלחנות, מפות שלחן, כלי 

זכוכית; השכרת חדרי ישיבה; השכרת מגורים זמניים; הכל כלול 
בסוג 43.                                                                         
                                                                                    

          

כ"ט תמוז תשע"א - 85831/07/2011



ARROWMAX STREETSMART

Trade Mark No. 234700 מספר סימן

Application Date 05/01/2011 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: GOODYEAR DUNLOP TYRES UK LIMITED

Address: 88-98 Wingfoot Way, Birmingham B24 9HY, 
United Kingdom

Identification No.: 801592

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: 12 סוג: 12

Tires; all included in class 12. צמיגים; הנכללים כולם בסוג 12.       

כ"ט תמוז תשע"א - 85931/07/2011



THE COCOA PLAN

Trade Mark No. 234701 מספר סימן

Application Date 05/01/2011 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: Société des Produits Nestlé S.A.

Address: CH-1800 Vevey, Switzerland

Identification No.: 71360

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

Paper and paper products, cardboard and cardboard 
products; printed matter, books, magazines, printed 
periodical publications and stationery; instructional 
and teaching material; all included in class 16.

נייר ומוצרי נייר, קרטון ומוצרי קרטון; דברי דפוס, ספרים, 
מגזינים, פרסומי כתבי עת מודפסים ומכשירי כתיבה; חומר 

להדרכה והוראה; הנכללים כולם בסוג 16.                             
                                                                                    

        

Class: 30 סוג: 30

Cocoa and cocoa-based preparations, chocolate, 
chocolate products, chocolate-based preparations; 
confectionery products, sugar confectionery, sweets, 
candies; toffees, chewing gums, bakery products, 
pastry; biscuits, cakes, cookies, wafers; all included 
in class 30.

תכשירים מקקאו ועל בסיס קקאו, שוקולד, מוצרי שוקולד, 
תכשירים על בסיס שוקולד; מוצרים של דברי מתיקה, דברי 
מתיקה מסוכר, ממתקים, סוכריות; טופי, גומי לעיסה, מוצרי 
מאפה, מאפים; ביסקוויטים, עוגות, עוגיות, וופלים; הנכללים 

כולם בסוג 30.                                                                 
                  

Class: 41 סוג: 41

Education services for staff, organisation of lectures, 
seminars, lectures, exhibitions; publishing and editing 
of books, brochures, newspapers, films and 
recordings; arranging and conducting of conferences 
and congress; organisation of exhibitions, education 
on nutrition, all educational services in connection 
with nutrition and food, in particular transmission of 
information and ideas in the fields of food, nutrition, 
dietetics and cocoa; all included in class 41.

שירותי חינוך לצוותים, ארגון הרצאות, סמינרים, הרצאות, 
תערוכות; פרסום ועריכת ספרים, עלוני מידע, עיתונים, סרטים 
והקלטות; סידור ועריכה של ועידות וקונגרסים; ארגון תערוכות, 
חינוך בתזונה, כל שירותי החינוך הקשורים בתזונה ואוכל, 
במיוחד העברת מידע ורעיונות בתחומי האוכל, התזונה 

הדיאטטיקה והקקאו; הנכללים כולם בסוג 41.                       
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    

                                                    

כ"ט תמוז תשע"א - 86031/07/2011



Trade Mark No. 234702 מספר סימן

Application Date 29/12/2010 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: ORIENTAL SECRETS LTD שם: סודות המזרח בע"מ

Address: רח' בר כוכבא 10, חולון, 58827, ישראל כתובת : רח' בר כוכבא 10, חולון, 58827, ישראל

Identification No.: 513711630מספר זיהוי: 513711630

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Zohar Eliezri, Intellectual Property

Address: 8 Nachalat Yitzchak, Tel Aviv, 67448, Israel

שם: זהר אליעזרי, קניין רוחני

כתובת : נחלת יצחק 8, תל אביב, 67448, ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 5 סוג: 5

Food supplements, vitamins and minerals; all 
included in class 5.

תוספי מזון, ויטמינים ומינרלים; הנכללים כולם בסוג 5.             
                

Class: 30 סוג: 30

Infusions, not medical; all included in class 30. חליטות, לא רפואיות; הנכללים כולם בסוג 30.                 

Class: 35 סוג: 35

Wholesale, retailing in shops and retailing via global 
computer networks of food supplements, vitamins, 
minerals, infusions, not medicinal; advertisement 
services; import-export agencies; business 
administration related to franchises; all included in 
class 35.

סיטונאות, קמעונאות בחנויות ומכירה ברשתות מחשב גלובליות 
של תוספי מזון, ויטמינים, מינרלים, חליטות, לא רפואיות; 

שרותי פרסום; סוכניות יבוא-יצוא; ניהול עסקים בקשר לזכיונות; 
הנכללים כולם בסוג 35.                                                     
                                                                                    

      

כ"ט תמוז תשע"א - 86131/07/2011



Trade Mark No. 234703 מספר סימן

Application Date 29/12/2010 תאריך הגשה

 Owners

Name: YANTAI CHINA PET FOODS CO., LTD 

Address: NO.8 PUCHANG ROAD, LAISHAN 
ECONOMIC, YANTAI, DEVELOPMENT ZONE, People's 
Republic of China

Identification No.: 71663

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Gold Patents & Financial Services (1992) L.T.D

Address: 15 Yohanan Ha'sandlar, P.O.B. 2567, Haifa, 
31251, Israel

שם: גולד- פטנטים ויעוץ כלכלי (1992) בע"מ

כתובת : יוחנן הסנדלר 15, ת.ד. 25267, חיפה, 31251, ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 31 סוג: 31

Animal foodstuffs; Pet food; Beverages for pets; 
Edible chews for Animals; Animal litter (products for- 
); Peat (Iitter-); Fresh Fruit; Fresh Vegetables; Plants 
; Christmas trees ; Grains (cereals); all included in 
class 31.

מזון לבע"ח; מזון לחיות מחמד; שתייה לחיות מחמד; צעצועי 
לעיסה אכילים לבע"ח; מוצרים לפסולת בע"ח; כבול (לזיבול); 
פירות טריים; ירקות טריים; צמחים; עצי חג מולד; דגנים; 

הנכללים כולם בסוג 31.                                                     
                              

כ"ט תמוז תשע"א - 86231/07/2011



Trade Mark No. 234725 מספר סימן

Application Date 25/10/2010 תאריך הגשה

International Trademark No. 1051295 מספר סימן בינלאומי

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 6 סוג: 6

Aluminium foil; metal rings and chains for keys; metal 
note clips; figurines, ornaments, statues, statuettes, 
sculptures and trophies; fixed metal towel 
dispensers; printed metal covers for collection 
purposes (pogs); badges of metal for vehicles; metal 
number-plates; metal badges, pins; all the above 
goods made of common metals or their alloys; metal 
money boxes.

Class: 20 סוג: 20

Mirrors (looking glasses); goods made of plastic, 
namely statues, figurines, statuettes, trophies; 
souvenirs made of wood, wax, plaster or plastic 
materials; identification plates (uncoded), in particular 
nameplates, keycards (uncoded), all the aforesaid 
goods of plastic materials; wristbands made of 
plastic; cushions; cushions as car accessories; 
sleeping bags; furniture, furniture; chairs for interior 
and exterior use; racks (furniture); stalls for goods; 
fixed non-metallic towel dispensers; coat hangers, 
fans for personal use; inflatable or rigid promotional 
objects of plastic; bookshelves; display stands or 
sales panels for points of sale (furniture); display 
stands for stationery supplies; banners and 
advertising material made of plastic; library shelves; 
printed tops made of plastic for collecting (pogs); 
thongs made of plastic; picture frames; photograph 
frames; non-metallic number plates.
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Class: 26 סוג: 26

Braids; tassels (haberdashery); ribbons; buttons; 
needles; sewing boxes; badges for clothing 
(excluding those made of precious metals); brooches 
(clothing accessories); decorative pins and needles, 
not of precious metal; ornamental pins, not of 
precious metal, for hats; hair-nets, hair bands; hair 
slides; hair pins; hair ribbons; non-precious metal 
pins; cords; bands for clothing (strips); competitors' 
numbers for use in advertising; shoe ornaments not 
made of precious metal; other decorative items for 
the hair included in this class; badges or insignia not 
of precious metal (including numerals and letters); 
plastic badges.

Class: 29 סוג: 29

Meat; fish; poultry; game; meat extracts; tinned meat 
and fish; cooked fruits and vegetables; tinned fruits 
and vegetables; edible oils and fats; potato crisps; 
French fried potatoes; prepared nuts; jams; 
marmalades and jellies; milk; milk products, dairy 
products; cheese; soya milk (milk substitute).

Class: 35 סוג: 35

Employment agencies; personnel recruitment; 
advertising services; services of an advertising text 
publishing agency; services of an advertising agency; 
services of an advertising agency on a global 
computer network (the Internet) or via wireless 
electronic communication devices; disemmination of 
advertisements; rental of advertising space; rental of 
advertising time in film credits; television advertising, 
radio advertising; advertising in the form of animated 
cartoons; promotional agency services, promotional 
agency services for sport and public relations; 
promoting football events; market study services; 
market research services; public opinion polling 
services; organization of exhibitions for commercial 
or advertising purposes; advertising organisation for 
trade shows; compilation and systematisation of 
information in data banks; services for managing 
data banks; compiling statistics; advertising for sports 
events in connection with soccer; retailing of goods of 
all types; retail sales services for solvents, waxes, 
bitumen and petroleum; gathering of different 
products for the benefit of third parties (except 
transport) offer customers the possibility of viewing 
and acquiring same goods conveniently in a shop or 
on a global computer network (the Internet) or via 
wireless electronic communication devices; 
advertising and promotional services, information 
services concerning advertising and promotion, 
commercial information agency, all the aforesaid 
services offered online from a computer data bank or 
from a global computer network (the Internet) or via 
wireless electronic communication devices; designing 
and compiling advertising for use as Web sites on a 
global computer network (the Internet) or via wireless 
electronic communication devices; provision of space 
on Web sites, for advertising goods and services; 
auctioneering on a global computer network (the 
Internet) or via wireless electronic communication 
devices; collection of directories for publication on the 
Internet and on a wireless electronic communications 
network; commercial administration for processing 
commercial services on a global computer network 
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(Internet) or via wireless electronic communication 
devices; compilation, creation and management of 
data, namely collecting domain names in a registry; 
sales promotion, namely implementing preferential 
programmes for customers; setting up of bonus 
programmes for clients in stadiums by means of 
distributing loyalty and encoded member cards which 
may hold personal user data; issue of loyalty cards 
for supporters, which hold personal data on the 
identity of the cardholder and which allow access 
control at sports stadiums; electronic commerce 
services (E-commerce), namely providing information 
on goods and services via telecommunication 
networks for the purposes of advertising and sales; 
compilation of information into computer databases 
and especially of fixed or animated images; 
electronic commerce services, namely online 
services for provision of goods purchase and sales 
contracts on behalf of others; promotion of sports 
events in the field of football; promotion of products 
and services of third parties, through contractual 
agreements, especially partnership (sponsoring) and 
licences, offering them greater exposure and 
enhanced image derived from cultural and sports 
events, especially international events; compilation 
and recording of data and information on sporting 
performances; services for the provision of 
personnel, in particular for selling beverages and 
foods; data processing services by computer 
consisting of the compilation of Web sites on 
computer networks (in particular the Internet) or via 
wireless electronic communication devices.

Class: 37 סוג: 37

Installation and maintenance of wireless electronic 
communication networks (hardware); installation 
services for computing links in connection with sport; 
installation and repair of sports fields made of natural 
turf or artificial turf; vehicle cleaning and washing; 
vehicle lubrication; vehicle maintenance; vehicle 
repair; servicing, lubrication, maintenance and repair 
for vehicles, engines and machinery; inspection 
services in connection with the services previously 
mentioned; anti-rust treatment for vehicles; tyre fitting 
and puncture repair; electronic maintenance services 
for engines and transmissions; analysis and 
diagnosis of degrees of wear, faults and breakdown 
on engines and machines.

Class: 38 סוג: 38

Telecommunication services; communication by 
mobile telephone; communication by telex; 
communication via electronic computer terminals 
linked to telecommunication networks, data banks 
and the Internet or via wireless electronic 
communication devices; telegraph services; 
communication by telephone; facsimile 
communication; paging services; conference services 
by telephone or by video; television programme 
broadcasting; cable television programme 
broadcasting; broadcasting of radio programmes; 
radio and television broadcasting of sports and 
sporting events; services of a press and information 
agency; other message transmission services; rental 
of telephones, facsimile transmission machines and 
other telecommunication devices; transmission of 
commercial Internet pages online or via wireless 
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electronic communication devices; television and 
radio programme transmission and broadcasting 
services provided via the Internet or via any wireless 
electronic communications network; electronic 
message transmission; simultaneous broadcasting of 
film recordings and sound and video recordings; 
simultaneous broadcasting of interactive educational 
and entertainment products, compact interactive 
discs, CD-ROMs, computer programs and computer 
games; provision of access to telematic servers and 
to chat rooms in real time; computer aided 
transmission of messages and images; 
telecommunication via fibre-optic network; provision 
of a global computer network or interactive 
communications technologies for access to private 
and commercial purchasing and ordering services; 
telecommunication of computer information (including 
Web sites) and other data; transmitting of information 
(including sites on data communication networks) via 
telecommunication, computer programs and other 
data; electronic mail services; services of access 
provider to the Internet or any electronic wireless 
communications network (telecommunication 
services); provision of connections for 
telecommunications with a global computer network 
or data banks; provision of access to Web sites 
offering digital music on the Internet by means of a 
global computer network or via wireless electronic 
communication devices; leasing of access time to 
MP3 Web sites on the Internet or via wireless 
electronic communication devices; leasing access 
time to a database server centre (telecommunication 
services); leasing access time to a computer 
database (telecommunication services); transmission 
of digital music by telecommunications; online 
transmission of electronic publications; digital music 
transmission on the Internet or via any wireless 
electronic communication network; digital music 
transmission via MP3 Internet sites; simultaneous 
distribution and/or networking of film recordings and 
sound and video recordings; simultaneous 
distribution and/or networking of interactive 
educational and entertainment products, interactive 
compact discs, CD-ROMs, computer programs and 
computer games (telecommunications); providing 
access to blackboards (display and advertisement 
notice boards) and chat rooms in real time via a 
global computer network; rental and provision of 
access time to blackboards (information and 
advertisement notice boards) and to chat rooms in 
real time by means of a global computer network 
(communication services); telecommunication 
services dedicated to retail sales via interactive 
communications with customers; telecommunication 
via multimedia; video-text and teletext transmission 
services; transmission of information via 
communication satellite, microwave or by electronic, 
digital or analogue means; transmitting digital 
information by cable, wire or fibre; transmitting 
information by mobile telephones, telephones, fax 
machine and telex; telecommunication services for 
receiving and exchanging information, messages, 
images and data; technical implementation of 
Internet forums or on any wireless electronic 
communications network; providing access to search 
engines; providing access to search engines for 
obtaining data and information on global networks.
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 Owners

Name: Union des Associations Européennes de 
Football (UEFA)

Address: Route de Genève 46, CH-1260 Nyon, 
Switzerland

Identification No.: 71676

(Suisse Association)

Class: 39 סוג: 39

Operation of a travel agency, namely travel 
arrangement and reservation services; reservation 
services for tickets and travel information and ticket 
sales services; services for transport by aircraft, by 
railways, by bus and lorry; transport by boat; services 
for travel by ship; tourist travel services; vehicle 
rental; rental of parking spaces; taxi transport; 
services for transporting goods by ship; distribution of 
water, heat, gas and electricity; newspaper, review 
and book delivery; postal services, messenger and 
mail delivery services; warehousing of goods; 
distribution (delivery) of solvents, paraffins, waxes, 
bitumens and petroleum products, with the exception 
of liquid gas; distribution (delivery) of films and sound 
and image recordings; distribution (delivery) of 
interactive educational and entertainment products, 
interactive compact discs, CD-ROMs, computer 
programs and computer games.

Class: 40 סוג: 40

Processing cinema films; printing services; 
enlargement of photographs, photograph printing, 
photographic film development; rental of machines 
and instruments for developing, printing, enlarging 
and finishing photographs; waste disposal services; 
fashion designer services; treatment of substances 
and materials; oil and gas processing; transforming 
and refining organic substances; production of 
energy; oil refining; refining services.
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Trade Mark No. 234735 מספר סימן

Application Date 04/11/2010 תאריך הגשה

International Trademark No. 0977266 מספר סימן בינלאומי

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 7 סוג: 7

Vacuum coating equipment, namely vapour 
deposition equipment, metal band vapour deposition 
equipment, foil coating equipment.

Class: 9 סוג: 9

Apparatus and instruments for coating processes, 
namely for monitoring, control and regulation; plasma 
emission monitors; equipment for coating by causing 
the atoms of a solid to be removed from the surface 
of a target by bombardment with process gas atoms 
in a plasma discharge; plasma CVD equipment.

Class: 11 סוג: 11

Components for coating and melting equipment, such 
as electron beam evaporators, radiation heated 
evaporation sources, magnetron sputter sources, arc 
evaporation sources, vacuum melting equipment, 
substantially comprising electron beam or plasma 
melting furnaces.

Class: 42 סוג: 42

Engineering services, such as developing and 
planning of installations for vacuum coating and 
vacuum metallurgy.
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 Owners

Name: von Ardenne Anlagentechnik GmbH

Address: Plattleite 19/29, 01324 Dresden, Germany

Identification No.: 71608

(GERMANY GMBH)
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Trade Mark No. 234736 מספר סימן

Application Date 17/09/2010 תאריך הגשה

International Trademark No. 0977736 מספר סימן בינלאומי

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 9 סוג: 9

Magnetic data media; optical data media; 
phonograph records; sound recording discs; video 
cassettes; compact discs (audio-video); animated 
cartoons; computer programmes (programs), 
recorded; computer software (recorded); monitors 
(computer programs); computer game programs.

Class: 16 סוג: 16

Printed publications; magazines (periodicals); 
periodicals; newspapers; calendars; newsletters; 
books; posters; prospectuses, including advertising 
prospectuses; printed matter; graphic prints; 
photographs; bags (envelopes, pouches) of paper or 
plastics, for packaging.

Class: 35 סוג: 35

Advertising; publicity; radio advertising; radio 
commercials; television advertising; television 
commercials; on-line advertising on a computer 
network; advertising agencies; publicity agencies; 
publication of publicity texts; updating of advertising 
material; direct mail advertising; dissemination of 
advertising matter; rental of advertising time on 
communication media; rental of advertising space; 
organization of exhibitions for commercial or 
advertising purposes; organization of trade fairs for 
commercial or advertising purposes.

Class: 38 סוג: 38

Television broadcasting; cable television 
broadcasting; radio broadcasting; computer aided 
transmission of messages and images; 
communications by computer terminals; satellite 
transmission; communications by fiber (fibre) optic 
networks; paging services (radio, telephone or other 
means of electronic communication); message 
sending; sending of telegrams; news agencies; wire 
service.

Class: 40 סוג: 40

Printing; offset printing; lithographic printing; 
silkscreen printing; pattern printing; photographic 
printing.
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Conditions/Disclaimers

The mark is limited to the colours  word Black, white, 
beige, brown, yellow and light-yellow. as shown in 
the  mark.

 Owners

Name: ZAKRYTOE AKTSIONERNOE OBSHCHESTVO 
"SET TELEVIZIONNYKH STANTSY"

Address: 12, ul. 3-ya Khoroshevskaya, RU-123298 
MOSKVA, Russian Federation

Identification No.: 71685

(ZAKRYTOE AKTSIONERNOE OBSHCHESTVO)

Class: 41 סוג: 41

Radio and television programmes, including 
television entertainment and radio entertainment; 
videotaping; videotape film production; film 
production; production of radio and television 
programmes; videotape editing; recording studio 
services; movie studios; rental of videotapes; rental 
of cine-films; rental of motion pictures; photography; 
dubbing; microfilming; music composition services; 
news reporters services; scriptwriting services; 
publication of texts (other than publicity texts); 
production of shows; presentation of live 
performances; theatre productions; providing on-line 
electronic publications (not downloadable); 
amusements; entertainment; party planning 
(entertainment); entertainer services; providing 
recreation facilities; organization of competitions 
(education or entertainment); arranging of beauty 
contests; organization of exhibitions for cultural or 
educational purposes; organization of sports 
competitions; operating lotteries; educational 
services; teaching; tuition; club services 
(entertainment or education); health club services; 
entertainment information; education information; 
recreation information; correspondence courses; sign 
language interpretation; translation.

Class: 42 סוג: 42

Graphic arts designing; computer designing; 
conversion of data or documents from physical to 
electronic media.
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sim-song 

סים-סונג 
Trade Mark No. 234772 מספר סימן

Application Date 29/12/2010 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: S.L.R. Investments Ltd. שם: ס.ל.ר השקעות בע"מ

Address: Meshek 10, Yashresh, 76838, Israel כתובת : משק 10, ישרש, 76838, ישראל

Identification No.: 512208356מספר זיהוי: 512208356

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Sinai Iibal 

Address: Mesk 10 st, Moshav yashresh, 76838, Israel

שם: סיני ליבל 

כתובת : רח' משק 10, ישרש, 76838, ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 38 סוג: 38

Communication; all included in class 38.                 .38 תקשורת רחק (טלקומוניקציה); הנכללים כולם בסוג
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Trade Mark No. 234773 מספר סימן

Application Date 30/12/2010 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: ELECTRO KUBI LTD. שם: אלקטרו קובי בע"מ

Address: P.O.B. 1832, Tiberias Elite, 14100, Israel כתובת : ת.ד. 1832, טבריה עלית, 14100, ישראל

Identification No.: 511534893מספר זיהוי: 511534893

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 9 סוג: 9

Televisions; all included in class 9. טלויזיות; הנכללים כולם בסוג 9.               
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פשוט אני 
Trade Mark No. 234774 מספר סימן

Application Date 30/12/2010 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: Orly Katz שם: אורלי כץ

Address: 4a Madregot Zrubavel St., Haifa, 34671, Israel כתובת : רח' מדרגות זרובבל 4 א', חיפה, 34671, ישראל

Identification No.: 23618358מספר זיהוי: 23618358

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Tony Greenman, Adv.

Address: Amot investments Tower 2 Weizman Street, 
Tel Aviv, 64239, Israel

שם: טוני גרינמן, עו"ד

כתובת : מגדל אמות השקעות,  רחוב ויצמן 2, תל אביב, 64239, 
ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 16 סוג: 16

Books, brochures, notebooks including textbooks and 
study material; Printing Materials including kits for 
teachers and schools; all included in class 16.

ספרים, חוברות, מחברות לרבות ספרי לימוד וחומרי לימוד; 
דברי דפוס לרבות ערכות למורים ולבתי ספר; הנכללים כולם 

בסוג 16.                                                                         
      

Class: 41 סוג: 41

Education including teaching, giving lectures, 
organizing seminars and conferences, leading 
workshops; Providing training; Entertainment 
services including book publishing, film production, 
stage plays production including online services for 
all of the above; all included in class 41.

חינוך לרבות הוראה, מתן הרצאות, ארגון ימי עיון וכנסים, 
הנחיית סדנאות; הענקת אימונים; שירותי בידור לרבות הוצאה 
לאור של ספרים, הפקת סרטים, הפקת הצגות במה לרבות מתן 
כל אלה בדרך מקוונת; הנכללים כולם בסוג 41.                     
                                                                                    

                                                                

כ"ט תמוז תשע"א - 87431/07/2011



KOMBIGLYZE

Trade Mark No. 234776 מספר סימן

Application Date 06/01/2011 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: Bristol-Myers Squibb Company

Address: 345 Park Avenue, New York, NY 10154, U.S.A.

Identification No.: 71598

(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 the treatment of 
metabolic disorders; all included in class 5.

תכשירים רוקחיים לטיפול בהפרעות מטבוליות; הנכללים כולם 
בסוג 5.                                                                   

Goods/Services for which priority is claimed סחורות/שירותים לגביהם נטען דין קדימה
(If only classification code is indicated, Priority is claimed 
for all goods/services included in that class, and specified 
above under the title Goods/Services)

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

U.S.A., 29/09/2010, No. 85/141038 ארה"ב, 29/09/2010, מספר 85/141038

Class: 5 סוג: 5
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Trade Mark No. 234778 מספר סימן

Application Date 06/01/2011 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: PAYLESS SHOESOURCE WORLDWIDE, INC.

Address: Jayhwak Towers, 700 SW Jackson Street, Ste. 
202, Topeka, Kansas, U.S.A.

Identification No.: 38966

(Kansas Corporation)

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: 25 סוג: 25

Footwear; all included in class 25. דברי הנעלה; הנכללים כולם בסוג 25.     
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R.T.M 

Trade Mark No. 234781 מספר סימן

Application Date 30/12/2010 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: Tiki Mazal Avni שם: תיקי מזל אבני

Address: רחוב המשוררת רחל 44, ראשון לציון, 75734, ישראל כתובת : רחוב המשוררת רחל 44, ראשון לציון, 75734, ישראל

Identification No.: 53891321מספר זיהוי: 53891321

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: M. Porath & Co., Adv.

Address: 23 Menachem Begin, Tel Aviv, 66184, Israel

שם: מ. פורת ושות', עו"ד

כתובת : דרך מנחם בגין 23, תל אביב, 66184, ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 35 סוג: 35

Sales and marketing services in malls, shopping 
centers and commercial premises including by 
providing discounts and different benefits to 
consumers; all included in class 35.

שירותי מכירה ושיווק בקניונים, מרכזי קניות ומסחר לרבות 
באמצעות מתן הנחות והטבות שונות לצרכנים; הנכללים כולם 
בסוג 35.                                                                         
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Trade Mark No. 234802 מספר סימן

Application Date 30/12/2010 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: KARNEY RE'EMIM LTD שם: קרני ראמים בע"מ

Address: 1 Ben Gurion, P.O.B. 2399, Bney Brak, 51201, 
Israel

כתובת : רח' דוד בן גוריון 1, ת.ד. 2399, בני ברק, 51201, 
ישראל

Identification No.: 514490655מספר זיהוי: 514490655

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Yariv Kedem, Adv.

Address: 29 Hammered st, Tel Aviv, 61502, lndustry 
House, Israel

שם: יריב קדם, עו"ד

כתובת : רח' המרד 29, תל אביב, 61502, בית התעשייה, 
ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 43 סוג: 43

Resraurants, pizezerias, coffee shops, catering, 
restaurants and fast food net, providing food and 
drinks; all included in class 43.

מסעדות, פיצריות, בתי קפה, קייטרינג, רשת מסעדות ומזון 
מהיר, הספקת מזון ומשקה; הנכללים כולם בסוג 43.               
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SILPEARL 

Trade Mark No. 234811 מספר סימן

Application Date 02/01/2011 תאריך הגשה

 Owners

Name: Silberline Manufacturing Co., Inc.

Address: Tamaqua, Pennsylvania, U.S.A.

Identification No.: 56009

(Indiana Corporation)

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: 2 סוג: 2

Pigments for the manufacture of automotive coatings, 
industrial coatings, graphic arts and printing inks, 
trade and maintenance coatings, plastics and 
personal care and cosmetics markets; included in 
class 2.

פיגמנטים לייצור ציפויים לרכב, ציפויים תעשייתיים, דיו 
לאמנויות גרפיות ולהדפסה, ציפויים למסחר ולאחזקה, 

פלסטיקים ומוצרי טיפוח אישי וקוסמטיקה; הנכללים כולם בסוג 
                                                                                 .2

                  

כ"ט תמוז תשע"א - 87931/07/2011



Trade Mark No. 234818 מספר סימן

Application Date 02/01/2011 תאריך הגשה

 Owners

Name: Anhui Jianghuai Automobile Group Co., Ltd 

Address: No. 176 Dongliu Roud, Baohe District, Hefei 
City, Anhui Provunce, People's Republic of China

Identification No.: 71708

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: 12 סוג: 12

Alltolnobiles, Motor buses; Sports cars, trucks, 
electric vehicles, fork lift trucks, Vans (vehicles], 
Undercarriages for vehicles, cycle cars, buses; all 
included in class 12 .

מכוניות, אוטובוסים, מכוניות ספורט, משאיות, כלי רכב 
חשמליים, מזלג להרמת משאיות, טנדר [כלי רכב], כרכרות 
לכלי רכב, מכוניות למחזור, אוטובוסים; הנכללים כולם בסוג 

                                       .12

כ"ט תמוז תשע"א - 88031/07/2011



ATRIX 

Trade Mark No. 234820 מספר סימן

Application Date 09/01/2011 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: Motorola Trademark Holdings, LLC

Address: 600 North US Highway 45, Libertyville, IL, 
U.S.A.

Identification No.: 801655

(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: 9 סוג: 9

Cellular telephones and mobile hand-held computing 
devices; all included in class 9.

טלפונים סלולאריים והתקני מחשוב ניידים ונישאים ביד ; 
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., 26/08/2010, No. 85/116689 ארה"ב, 26/08/2010, מספר 85/116689

Class: 9 סוג: 9

כ"ט תמוז תשע"א - 88131/07/2011



Trade Mark No. 234821 מספר סימן

Application Date 09/01/2011 תאריך הגשה

 Owners

Name: NATIONAL GEOGRAPHIC SOCIETY

Address: Washington, D.C., U.S.A.

Identification No.: 8196

(District of Columbia 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: 38 סוג: 38

Telecommunications; television and radio 
broadcasting services; cable television broadcasting 
services; television narrowcasting services; audio 
and video broadcasting via the internet; all included 
in class 38

תקשורת; שירותי שידור באמצעות רדיו וטלוויזיה; שירותי 
שידור טלוויזיה בכבלים; שירותי שידור טלוויזיה לקבוצה 

מוגדרת; שידור שמע וחוזי באמצעות רשת האינטרנט; הנכללים 
כולם בסוג 38                                                                 

                

Class: 41 סוג: 41

Education; providing of training; entertainment; 
sporting and cultural activities; production of 
television programs; providing online games and 
activities for children; providing online maps; 
providing online schedule for live evenets and 
exhibits; all included in class 41

חינוך; הענקת אימונים; בידור; פעילות ספורט ותרבות; הפקת 
תכניות טלוויזיה; אספקת משחקים ופעילויות לילדים באמצעות 
רשת האינטרנט; אספקת מפות באמצעות רשת האינטרנט; 

אספקת לוחות זמנים של אירועים חיים ומופעים באמצעות רשת 
האינטרנט; הנכללים כולם בסוג 41                                       

                            

כ"ט תמוז תשע"א - 88231/07/2011



Trade Mark No. 234824 מספר סימן

Application Date 09/01/2011 תאריך הגשה

Base for International Trademark No. 1069649 בסיס לסימן מסחר בינלאומי מס.

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

The mark is limited to the colour RED as shown in 
the  mark.

הסימן מוגבל לצבע האדום הנראה בסימן.

Ownersבעלים

Name: KENES INTERNATIONAL ORGANIZERS OF 
CONGRESSES Ltd.

שם: כנס אינטרנשיונל אירגון קונגרסים בע"מ

Address: Airport City 70151, P.O.B. 56, Lod, 70100, Ben-
Gurion Airport, Israel

כתובת : איירפורט סיטי, 70151, ת.ד. 56, לוד, 70100, שדה 
התעופה בן-גוריון, ישראל

Identification No.: 511680746מספר זיהוי: 511680746

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Amit, Pollak, Matalon & Co., Adv.

Address: N.Y.P Tower, 19 Floor 17 Yitzchak Sade 
Street, Tel Aviv, 67775, Israel

שם: עמית, פולק, מטלון ושות', עו"ד

כתובת : מגדל נ.י.פ, קומה 19 רחוב יצחק שדה 17, תל אביב, 
67775, ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 35 סוג: 35

Business organization consultancy; business 
information; organization of exhibitions for 
commercial purposes; all included in class 35.

יעוץ בנוגע לארגון עסקי, מידע עסקי, ארגון תערוכות למטרות 
מסחריות; הנכללים כולם בסוג 35.                                       

                                                            

Class: 41 סוג: 41

Arranging and conducting of conferences, 
congresses, seminars and symposiums; organization 
of exhibitions for educational purposes; all included in 
class 41.

ארגון ועריכת ועידות, קונגרסים, סמינרים וסימפוזיונים; ארגון 
תערוכות למטרות חינוכיות; הנכללים כולם בסוג 41.               
                                                                                    

      

כ"ט תמוז תשע"א - 88331/07/2011



CHASER

צ'ייסר
Trade Mark No. 234827 מספר סימן

Application Date 30/12/2010 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: Scotch Ltd. שם: סקוטש בע"מ

Address: 13 Marcolet St., Tel Aviv, 66097, Israel כתובת : רחוב מרכולת 13, תל אביב, 66097, ישראל

Identification No.: 513186486מספר זיהוי: 513186486

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"ט תמוז תשע"א - 88431/07/2011



VDM 

Trade Mark No. 234830 מספר סימן

Application Date 02/01/2011 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: HIGHCON SYSTEMS LTD שם: הייקון מערכות בע"מ

Address: רח' פארן 4 , בניין 11, פארק טכנולוגי יבנה, P.O.B. 
יבנה, 81225, א.ת צפוני, ישראל ,13200

כתובת : רח' פארן 4 , בניין 11, פארק טכנולוגי יבנה, ת.ד. 
13200, יבנה, 81225, א.ת צפוני, ישראל

Identification No.: 514347160מספר זיהוי: 514347160

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Fischer, Behar, Chen, Well, Orion & Co., Advs.

Address: 3 Daniel Frisch St., Tel Aviv, 64731, Israel

שם: פישר, בכר, חן, וול, אוריון ושות', עו"ד

כתובת : דניאל פריש 3, קומה 9, תל אביב, 64731, ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 7 סוג: 7

A digital machine/system which shall be used for the 
production of folding cartons by cutting (Variable 
Data Marking), creating folding lines, and embossing 
(die). all included in class 7.

Variable Data ) מכונה/מערכת לחיתוך וסימון משתנה
Marking ), יצירת קווי קיפול והבלטה דיגיטלית (גלופה) לצורך 
ייצור אריזה מתקפלת עלי ידי מכונה דיגיטלית; הנכללים כולם 

בסוג 7.                                         

כ"ט תמוז תשע"א - 88531/07/2011



VDC

Trade Mark No. 234831 מספר סימן

Application Date 02/01/2011 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: HIGHCON SYSTEMS LTD שם: הייקון מערכות בע"מ

Address: רח' פארן 4 , בניין 11, פארק טכנולוגי יבנה, P.O.B. 
יבנה, 81225, א.ת צפוני, ישראל ,13200

כתובת : רח' פארן 4 , בניין 11, פארק טכנולוגי יבנה, ת.ד. 
13200, יבנה, 81225, א.ת צפוני, ישראל

Identification No.: 514347160מספר זיהוי: 514347160

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Fischer, Behar, Chen, Well, Orion & Co., Advs.

Address: 3 Daniel Frisch St., Tel Aviv, 64731, Israel

שם: פישר, בכר, חן, וול, אוריון ושות', עו"ד

כתובת : דניאל פריש 3, קומה 9, תל אביב, 64731, ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 7 סוג: 7

A digital machine/system which shall be used for the 
production of folding cartons by cutting (Variable 
Data Cutting), creating folding lines, and embossing 
(die). all included in class 7.

Variable Data ) מכונה/מערכת לחיתוך וסימון משתנה
Cutting), יצירת קווי קיפול והבלטה דיגיטלית (גלופה) לצורך 
ייצור אריזה מתקפלת עלי ידי מכונה דיגיטלית; הנכללים כולם 

בסוג 7.                                           

כ"ט תמוז תשע"א - 88631/07/2011



MOTOROLA DEFY

Trade Mark No. 234833 מספר סימן

Application Date 09/01/2011 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: Motorola Trademark Holdings, LLC

Address: 600 North US Highway 45, Libertyville, IL, 
U.S.A.

Identification No.: 801655

(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: 9 סוג: 9

Cellular phones; all included in class 9. טלפונים סלולאריים; 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., 29/07/1910, No. 85/096153 ארה"ב, 29/07/1910, מספר 85/096153

Class: 9 סוג: 9

כ"ט תמוז תשע"א - 88731/07/2011



Trade Mark No. 234848 מספר סימן

Application Date 10/01/2011 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"ט תמוז תשע"א - 88831/07/2011



ספרית פועלים 
Trade Mark No. 234849 מספר סימן

Application Date 09/01/2011 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: Hakibbutz Hameuchad Publishing Ltd שם: הוצאת הקיבוץ המאוחד בע"מ

Address: 23 Hayarkon st, P.O.B. 1432, Bnei Brak, 51114, 
Israel

כתובת : רח' הירקון 23, ת.ד. 1432, בני ברק, 51114, ישראל

Identification No.: 510458755מספר זיהוי: 510458755

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Osnat Naveh & Co., Advs.

Address: 4 Kaufman Street, Tel Aviv, 68012, Israel

שם: אסנת נווה ושות', עו"ד

כתובת : רחוב קויפמן 4, תל אביב, 68012, ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 16 סוג: 16

Books - whether printed on paper or published on 
electronic or other media; derivative works from 
books; printed matter; all included in class 16.

ספרים בין שמודפסים על נייר ובין שמוצאים לאור או 
מתפרסמים באמצעים אלקטרוניים או אחרים; יצירות נגזרות 

של ספרים; דברי דפוס; הנכללים כולם בסוג 16.         

כ"ט תמוז תשע"א - 88931/07/2011



Trade Mark No. 234850 מספר סימן

Application Date 09/01/2011 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: A.D. Media 1 Ltd. שם: ע.ד. מדיה 1 בע"מ

Address: Haifa, Israel כתובת : חיפה, ישראל

Identification No.: 513778993מספר זיהוי: 513778993

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Avni Herzog Shauly Yeshrun & Gurevich, Advs .

Address: Halonot City Brosh Bldg. 2 Pal Yam Ave., 
Haifa, 33095, Israel

שם: אבני הרצוג שועלי ישורון את גורביץ, עו"ד

כתובת : בנין הברוש חלונות הסיטי שדרות פל ים 2, חיפה, 
33095, ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 35 סוג: 35

Advertising, media planers and buyers; all included in 
class 35.

שירותי פרסום, תכנון ורכש מדיה; הנכללים בסוג 35.               
                    

כ"ט תמוז תשע"א - 89031/07/2011



Trade Mark No. 234851 מספר סימן

Application Date 09/01/2011 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: Hakibbutz Hameuchad Publishing Ltd שם: הוצאת הקיבוץ המאוחד בע"מ

Address: 23 רח' הירקון, P.O.B. 1432, בני ברק, 51114, ישראל כתובת : רח' הירקון 23, ת.ד. 1432, בני ברק, 51114, ישראל

Identification No.: 510458755מספר זיהוי: 510458755

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Osnat Naveh & Co., Advs.

Address: 4 Kaufman Street, Tel Aviv, 68012, Israel

שם: אסנת נווה ושות', עו"ד

כתובת : רחוב קויפמן 4, תל אביב, 68012, ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 16 סוג: 16

Books - whether printed on paper or published on 
electronic or other media; derivative works from 
books; printed matter; all included in class 16.

ספרים בין שמודפסים על נייר ובין שמוצאים לאור או 
מתפרסמים באמצעים אלקטרוניים או אחרים; יצירות נגזרות 

של ספרים; דברי דפוס; הנכללים כולם בסוג 16.         

כ"ט תמוז תשע"א - 89131/07/2011



TOPROTA

Trade Mark No. 234853 מספר סימן

Application Date 10/01/2011 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.

Ownersבעלים

Name: Top 7 Ltd. שם: טופ 7 בע"מ

Address: 31 Hashaked St., Tel Mond, Israel כתובת : השקד 31, תל מונד, ישראל

Identification No.: 514395433מספר זיהוי: 514395433

תאגיד ישראלי

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: 35 סוג: 35

Promotion, advertising and marketing of on-line 
websites of others; Advertising and directory 
services, namely, promoting the services of others by 
providing a web page featuring links to the websites 
of others; all included in class 35

קידום, פרסום ושיווק של אתרי אינטרנט עבור אחרים; שירותי 
פרסום ומדריך, דהיינו קידום השירותים של אחרים באמצעות 
מתן דף אינטרנט המציג קישורים לאתרי אינטרנט של אחרים; 
הנכללים בסוג 35.                                                           

                                                            

Class: 38 סוג: 38

Information transmission via electronic 
communications networks; all included in class 38

העברת מידע באמצעות רשתות תקשורת אלקטרוניות; 
הנכללים בסוג 38                                                             

Class: 42 סוג: 42

Provision of Internet search engines; Designing, 
creating, maintaining and hosting online retail and 
electronic commerce websites for others; all included 
in class 42

מתן מנועי חיפוש באינטרנט; עיצוב, יצירה, תחזוקה ואירוח של 
אתרי קמעונאות ומסחר אלקטרוניים עבור אחרים; הנכללים 

בסוג 42                                                                         
                              

כ"ט תמוז תשע"א - 89231/07/2011



Trade Mark No. 234854 מספר סימן

Application Date 03/01/2011 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: ROSH 1 LTD. שם: ראש 1 בע"מ

Address: 9 Hamasger Street, Tel Aviv, 67776, Israel כתובת : רחוב המסגר 9, תל אביב, 67776, ישראל

Identification No.: 540168911מספר זיהוי: 540168911

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: S. Lieblich-M. Moser, Adv.

Address: 40-42 Hanamal St., P.O.B. 300, Tel Aviv, 
61002, Israel

שם: ש. ליבליך-מ. מוזר, עו"ד

כתובת : רחוב הנמל 40-42, ת.ד. 300, תל אביב, 61002, 
ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 16 סוג: 16

Fashion and shopping magazine; included in class 
16.

מגזין אופנה וצרכנות; הנכללים בסוג 16.                               

Class: 41 סוג: 41

Online fashion and shopping magazine; included in 
class 41.

מגזין אופנה וצרכנות מקוון; הנכלל בסוג 41.                         
            

כ"ט תמוז תשע"א - 89331/07/2011



Mederma

Trade Mark No. 234860 מספר סימן

Application Date 10/01/2011 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: Merz Pharma GmbH & Co. KGaA

Address: Eckenheimer Landstr. 100, 60318 Frankfurt am 
Main, Germany

Identification No.: 71412

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

Cosmetics; all included in class 3.   .3 מוצרי קוסמטיקה; הנכללים כולם בסוג

כ"ט תמוז תשע"א - 89431/07/2011



Trade Mark No. 234906 מספר סימן

Application Date 18/11/2010 תאריך הגשה

International Trademark No. 1062118 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: Firestarter Spirits Inc.

Address: 78370 Highway 111,,Suite 200, La Quinta, CA 
92253, U.S.A.

Identification No.: 71485

(California, United States CORPORATION)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 33 סוג: 33

Alcoholic beverages, namely, vodka.

כ"ט תמוז תשע"א - 89531/07/2011



Trade Mark No. 235023 מספר סימן

Application Date 16/01/2011 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: BAGI - PROFESSIONAL CLEANING 
PRODUCTS LTD 

שם: מוצרי ניקיון מקצועיים - באגי - בע"מ

Address: Derech Acco 194, Kyriat Bialik, 27000, Israel Derech Acco 194, Kyriat Bialik, 27000, Israel : כתובת

Identification No.: 514196625מספר זיהוי: 514196625

Name: BAGI PROFESSIONAL PRODUCTS LTD. שם: באגי מוצרי איכות בע"מ

Address: 194 Derech Acco, Kiryat Bialik, 27000, Israel כתובת : דרך עכו 194, קרית ביאליק, 27000, ישראל

Identification No.: 512911561מספר זיהוי: 512911561

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 3 סוג: 3

תכשירי ניקוי, צחצוח, מריקה ושפשוף, סבונים; הנכללים כולם 
בסוג 3.

כ"ט תמוז תשע"א - 89631/07/2011



AFTER LIGHT

אפטר לייט
Trade Mark No. 235191 מספר סימן

Application Date 25/01/2011 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: MED-OP AESTHETIC TECHNOLOGY Ltd שם: מד-אופ אסתטיק טכנולוגיה בע"מ

Address: Habazelet 2, Tzur Igeal, Israel כתובת : הבזלת 2, צור יגאל, ישראל

Identification No.: 513032557מספר זיהוי: 513032557

חברה פרטית

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Gabriel Kremer, Adv.

Address: 35 Shaul Hamelech Blvd., P.O.B. 18162, Tel 
Aviv, 64927, Israel

שם: גבריאל קרמר, עו"ד

כתובת : שד' שאול המלך 35, ת.ד. 18162, תל אביב, 64927, 
ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 3 סוג: 3

Non-medicated skin preparations for the relief of 
burns; all included in class 3.

תכשירים לא רפואיים לטיפול בעור להקלה על צריבה ; 
הנכללים כולם בסוג 3                             

כ"ט תמוז תשע"א - 89731/07/2011



Trade Mark No. 236164 מספר סימן

Application Date 18/11/2010 תאריך הגשה

International Trademark No. 1067172 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: Six Continents Hotels, Inc.

Address: 3 Ravinia Drive, Suite 100, Atlanta GA 30346-
2149, U.S.A.

Identification No.: 72016

(United States of America Incorporation)

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 café 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.

כ"ט תמוז תשע"א - 89831/07/2011



VICE

Trade Mark No. 236289 מספר סימן

Application Date 09/03/2011 תאריך הגשה

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 9 סוג: 9

Electric, photographic, cinematographic apparatus 
and instruments; apparatus for recording, 
transmission or reproduction of sound or images; 
magnetic data carriers, blank audio and video 
recording discs, cassettes, cartridges and tapes; pre-
recorded discs, cassettes, cartridges, tapes, CD-
ROMs and DVD's featuring dramatic, comedy, 
documentary, travel, music and variety motion picture 
films; data-processing equipment; computers; 
computer software; computer programs; data storage 
media; electronic publications namely, magazines 
and websites featuring interactive films, games, 
music and articles recorded on computer media; 
parts and accessories for all the aforesaid goods; 
sunglasses and eyeglass frames; all included in class 
9

התקנים ומכשירים לשימוש בחשמל, בצילום, בקולנוע; התקנים 
להקלטה, העברה או שיחזור של קול וחוזי; נושאי נתונים 

מגנטיים, דיסקים ריקים להקלטת שמע ווידאו, קלטות, מחסניות 
 ,CD ROMs ,ורשמי קול; דיסקים, קלטות, מחסניות, רשמי קול
ו-DVDs מוקלטים מראש המכילים מגוון סרטי קולנוע דרמטיים, 

קומיים,  תיעודיים, מסע ומוסיקה; ציוד לעיבוד נתונים; 
מחשבים; תכנת מחשב; תכניות מחשב; אמצעי אחסון נתונים; 
פרסומים אלקטרוניים דהיינו, כתבי עת ואתרים הכוללים סרטים 
אינטראקטיביים, משחקים, מוסיקה ומאמרים המוקלטים על 
תקשורת ממוחשבת; חלקים ואביזרים לכל הטובין הנ"ל; 

משקפי שמש ומסגרות למשקפיים; הנכללים כולם בסוג 9         
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    

                                                          

Class: 16 סוג: 16

Printed matter and printed publications; periodical 
publications, namely, magazines, books, pamphlets, 
brochures and city guides featuring general interests 
in the field of arts, entertainment, music and culture 
for distribution in public places; stickers; all included 
in class 16

חומר מודפס ופרסומים מודפסים; פרסומים תקופתיים, דהיינו, 
כתבי עת, ספרים, חוברות, עלונים ומדריכי ערים המכילים 

תחומי עניין כלליים באמנויות, בידור, מוסיקה ותרבות להפצה 
במקומות ציבוריים; מדבקות; הנכללים כולם בסוג 16               
                                                                                    

                                              

Class: 18 סוג: 18

Leather and imitations of leather, and goods made of 
these materials and not included in other classes; 
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; 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: 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 מינרלים, מי סודה ומשקאות לא כוהליים אחרים; 
משקאות מפירות ומיצי פירות; תרכיזים ותכשירים אחרים 

להכנת משקאות; הנכללים כולם בסוג 32                             
                                            

Class: 33 סוג: 33

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

משקאות כוהליים (למעט בירה) ; הנכללים כולם בסוג 33         
                

כ"ט תמוז תשע"א - 89931/07/2011



Class: 35 סוג: 35

Advertising, marketing, publicity and promotional 
services; classified advertising services; retail store 
services featuring music, clothing, magazines, books, 
DVDs, CDs, artwork, photos, and paintings; artist 
management; the bringing together for the benefit of 
others, of a variety of goods enabling customers to 
conveniently view those goods in a retail clothes 
store; promoting the concerts of others; promoting 
the parties and special events of others; art galleries; 
online retail store services and retail store services 
featuring music, clothing, magazines, books, DVDs, 
CDs, artwork, photos, and paintings; retail apparel 
stores; all included in class 35

פרסום, שיווק, שירותי פרסומת וקידום מכירות; שירותי פרסום 
מסווגים; שירותי חנות קמעונאית המספקת מוסיקה, ביגוד, 
כתבי עת, ספרים, DVDs, CDs, עבודות אמנות, תמונות 
וציורים; ניהול אמנים; הבאה יחד, לטובת אחרים, של מגוון 
מוצרים, המאפשרת ללקוחות לראות באופן נוח סחורות אלה 
בחנות בגדים קמעונאית; קידום מופעים של אחרים; קידום 

מסיבות ואירועים מיוחדים של אחרים; גלריות לאמנויות; שירותי 
חנות קמעונאית מקוונים ושירותי חנות קמעונאית הכוללים 
מוסיקה, ביגוד, כתבי עת, ספרים, DVDs,  CDs, עבודות 

אמנות, תמונות וציורים; חנויות ביגוד קמעונאיות; הנכללים כולם 
בסוג 35                                                                         
                                                                                    
                                                                                    

        

Class: 38 סוג: 38

Communication services, namely, communication by 
mobile telephone, communications via fibre-optic 
networks, and communications via Internet protocol 
broadcast network; radio and cable broadcasting 
services; broadcasting and transmission of television 
programs and entertainment media content; 
broadcasting and transmission of radio programs and 
entertainment media content; management and 
operation of on-line discussion groups and forums; 
online radio, cable, video and television 
broadcasting; cable radio broadcasting; mobile media 
and entertainment services in the nature of electronic 
transmission of entertainment media content; 
transmission of SDI-formatted television and audio 
signals over fiber optic cables; broadcasting 
programs via a global computer network; 
broadcasting services and provision of 
telecommunication access to films and television 
programs provided via a video-on-demand service; 
broadcasting services and provision of 
telecommunication access to video and audio 
content provided via a video-on-demand service via 
the Internet; satellite, cable, network transmission of 
sounds, images, signals and data; providing on-line 
chat rooms, on-line forums, and electronic bulletin 
boards for transmission of messages among users in 
the field of general interest, humor, satire, fashion, 
music, politics, art, television, film, social 
commentary, popular culture, alternative culture, 
sports, sex, drugs, and rock and roll; providing on-
line communications links which transfer the website 
user to other local and global web pages; all included 
in class 38

שירותי תקשורת, דהיינו, תקשורת על ידי טלפון סלולארי,  
תקשורת דרך רשתות סיבים אופטיים, ותקשורת דרך רשת 
שידור פרוטוקול אינטרנט; שירותי שידור לרדיו וכבלים; שידור 
והעברה של תכניות טלויזיה ותכני בידור; שידור והעברה של 
תכניות רדיו ותכני בידור; ניהול והנחיית קבוצות דיון ופורומים 
מקוונים; שידור רדיו, כבלים, וידאו וטלויזיה מקוונים; שידור רדיו 

כבלים; שירותי בידור ומדיה ניידים בצורה של העברה 
אלקטרונית של תכני בידור ומדיה; העברה של טלויזיה ואותות 
שמע בפורמט SDI על גבי כבלי סיבים אופטיים; שידור תכניות 
דרך רשת מחשבים עולמית; שירותי שידור ואספקת גישה 
תקשורת אל סרטים ותכניות טלויזיה המסופקים באמצעות 
שירות וידאו על פי דרישה; שירותי שידור ואספקת גישה 
תקשורת אל תכני וידאו ושמע המסופקים באמצעות שירות 

וידאו על פי דרישה דרך האינטרנט; לווין, כבלים, העברת קול, 
תמונות, אותות ונתונים על ידי רשת; אספקת חדרי שיחות 
וירטואליים, פורומים וירטואליים, ולוחי מודעות אלקטרוניים 
להעברת מסרים בין משתמשים בתחומי עניין כלליים, בידור, 
סאטירה, אופנה, מוסיקה, פוליטיקה, אמנות, טלויזיה, קולנוע, 
פרשנות חברתית, תרבות פופולארית, תרבות חלופית, ספורט, 
מין, סמים ורוק אנד רול; אספקת קישורי תקשורת מקוונים 
שיעבירו את משתמש אתר האינטרנט לעמודי אינטרנט 

מקומיים ועולמיים אחרים; הנכללים כולם בסוג 38                   
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    

                                                                  

כ"ט תמוז תשע"א - 90031/07/2011



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: VICE MAGAZINE PUBLISHING INC.

Address: 24 Mont-Royal Street West, Suite 604, 
Montreal, Quebec, H2T 2S2, Canada

Identification No.: 801883

Canadian Corporation

Address for serviceהמען למסירת הודעות

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

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

שם: גי.אי. ארליך (1995) בע"מ

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

Class: 41 סוג: 41

Publication of printed matter and printed publications; 
film production and distribution; music publishing 
services; artist management; recording studio 
services; provision of entertainment in the nature of 
concerts, performances, and literary readings; 
nightclub services; sporting and cultural activities; 
provision of information relating to entertainment; 
organization of entertainment and community 
sporting events, competitions, quizzes, games and 
recreational and cultural activities; provision of 
information relating to the arts, entertainment, music 
and culture; all the aforesaid services also provided 
on-line from a computer database or from the 
Internet; information services provided on-line from a 
computer database or from the Internet relating to 
popular culture, namely music, fashion shows, social 
commentary, film and television; all included in class 
41

פרסום של חומר מודפס ופרסומים מודפסים; הפקה והפצת 
סרטים; שירותי הוצאה לאור של מוסיקה; ניהול אמנים; שירותי 
אולפן הקלטות; אספקת בידור בצורת הופעות, מופעים וקריאת 
ספרות; שירותי מועדון לילה; פעילויות ספורטיביות ותרבותיות; 
אספקת מידע בנוגע לבידור; איגוד תרבות וקהילה המספק 
אירועי ספורט, תחרויות, חידונים, משחקים ופעילויות תרבות 
ופנאי; אספקת מידע הקשור לאמנויות, בידור, מוסיקה ותרבות; 
כל שירותי הנתונים הנ"ל מסופקים גם כן בצורה מקוונת ממסד 
נתונים או מהאינטרנט; שירותי מידע המסופקים בצורה מקוונת 
ממסד נתונים או מהאינטרנט הקשורים לתרבות פופולארית, 
דהיינו, מוסיקה, אופנה, מופעים, פרשנות חברתית, קולנוע 

וטלויזיה; הנכללים כולם בסוג 41                                         
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    

                                              

Class: 42 סוג: 42

Information services relating to politics; all included in 
class 42

שירותי מידע בנוגע לפוליטיקה; הנכללים כולם בסוג 42           
                          

Class: 43 סוג: 43

Bar and restaurant services; services for providing 
food and drink; temporary accommodation; hotel 
services; all included in class 43

שירותי בר ומסעדה; שירותים להספקת מזון ומשקה; לינה 
זמנית; שירותי מלון; הנכללים כולם בסוג 43                         

                                                              

Class: 45 סוג: 45

Information services relating to fashion; all included 
in class 45

שירותי מידע בנוגע לאופנה; הנכללים כולם בסוג 45               
                          

כ"ט תמוז תשע"א - 90131/07/2011



Trade Mark No. 236290 מספר סימן

Application Date 09/03/2011 תאריך הגשה

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 9 סוג: 9

Electric, photographic, cinematographic apparatus 
and instruments; apparatus for recording, 
transmission or reproduction of sound or images; 
magnetic data carriers, blank audio and video 
recording discs, cassettes, cartridges and tapes; pre-
recorded discs, cassettes, cartridges, tapes, CD-
ROMs and DVD's featuring dramatic, comedy, 
documentary, travel, music and variety motion picture 
films; data-processing equipment; computers; 
computer software; computer programs; data storage 
media; electronic publications namely, magazines 
and websites featuring interactive films, games, 
music and articles recorded on computer media; 
parts and accessories for all the aforesaid goods; 
sunglasses and eyeglass frames; all included in class 
9

התקנים ומכשירים לשימוש בחשמל, בצילום, בקולנוע; התקנים 
להקלטה, העברה או שיחזור של קול וחוזי; נושאי נתונים 

מגנטיים, דיסקים ריקים להקלטת שמע ווידאו, קלטות, מחסניות 
 ,CD ROMs ,ורשמי קול; דיסקים, קלטות, מחסניות, רשמי קול
ו-DVDs מוקלטים מראש המכילים מגוון סרטי קולנוע דרמטיים, 

קומיים,  תיעודיים, מסע ומוסיקה; ציוד לעיבוד נתונים; 
מחשבים; תכנת מחשב; תכניות מחשב; אמצעי אחסון נתונים; 
פרסומים אלקטרוניים דהיינו, כתבי עת ואתרים הכוללים סרטים 
אינטראקטיביים, משחקים, מוסיקה ומאמרים המוקלטים על 
תקשורת ממוחשבת; חלקים ואביזרים לכל הטובין הנ"ל; 

משקפי שמש ומסגרות למשקפיים; הנכללים כולם בסוג 9         
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    

                                                          

Class: 16 סוג: 16

Printed matter and printed publications; periodical 
publications, namely, magazines, books, pamphlets, 
brochures and city guides featuring general interests 
in the field of arts, entertainment, music and culture 
for distribution in public places; stickers; all included 
in class 16

חומר מודפס ופרסומים מודפסים; פרסומים תקופתיים, דהיינו, 
כתבי עת, ספרים, חוברות, עלונים ומדריכי ערים המכילים 

תחומי עניין כלליים באמנויות, בידור, מוסיקה ותרבות להפצה 
במקומות ציבוריים; מדבקות; הנכללים כולם בסוג 16               
                                                                                    

                                              

Class: 18 סוג: 18

Leather and imitations of leather, and goods made of 
these materials and not included in other classes; 
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; 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: 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 מינרלים, מי סודה ומשקאות לא כוהליים אחרים; 
משקאות מפירות ומיצי פירות; תרכיזים ותכשירים אחרים 

להכנת משקאות; הנכללים כולם בסוג 32                             
                                            

Class: 33 סוג: 33

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

משקאות כוהליים (למעט בירה) ; הנכללים כולם בסוג 33         
                

כ"ט תמוז תשע"א - 90231/07/2011



Class: 35 סוג: 35

Advertising, marketing, publicity and promotional 
services; classified advertising services; retail store 
services featuring music, clothing, magazines, books, 
DVDs, CDs, artwork, photos, and paintings; artist 
management; the bringing together for the benefit of 
others, of a variety of goods enabling customers to 
conveniently view those goods in a retail clothes 
store; promoting the concerts of others; promoting 
the parties and special events of others; art galleries; 
online retail store services and retail store services 
featuring music, clothing, magazines, books, DVDs, 
CDs, artwork, photos, and paintings; retail apparel 
stores; all included in class 35

פרסום, שיווק, שירותי פרסומת וקידום מכירות; שירותי פרסום 
מסווגים; שירותי חנות קמעונאית המספקת מוסיקה, ביגוד, 
כתבי עת, ספרים, DVDs, CDs, עבודות אמנות, תמונות 
וציורים; ניהול אמנים; הבאה יחד, לטובת אחרים, של מגוון 
מוצרים, המאפשרת ללקוחות לראות באופן נוח סחורות אלה 
בחנות בגדים קמעונאית; קידום מופעים של אחרים; קידום 

מסיבות ואירועים מיוחדים של אחרים; גלריות לאמנויות; שירותי 
חנות קמעונאית מקוונים ושירותי חנות קמעונאית הכוללים 
מוסיקה, ביגוד, כתבי עת, ספרים, DVDs,  CDs, עבודות 

אמנות, תמונות וציורים; חנויות ביגוד קמעונאיות; הנכללים כולם 
בסוג 35                                                                         
                                                                                    
                                                                                    

        

Class: 38 סוג: 38

Communication services, namely, communication by 
mobile telephone, communications via fibre-optic 
networks, and communications via Internet protocol 
broadcast network; radio and cable broadcasting 
services; broadcasting and transmission of television 
programs and entertainment media content; 
broadcasting and transmission of radio programs and 
entertainment media content; management and 
operation of on-line discussion groups and forums; 
online radio, cable, video and television 
broadcasting; cable radio broadcasting; mobile media 
and entertainment services in the nature of electronic 
transmission of entertainment media content; 
transmission of SDI-formatted television and audio 
signals over fiber optic cables; broadcasting 
programs via a global computer network; 
broadcasting services and provision of 
telecommunication access to films and television 
programs provided via a video-on-demand service; 
broadcasting services and provision of 
telecommunication access to video and audio 
content provided via a video-on-demand service via 
the Internet; satellite, cable, network transmission of 
sounds, images, signals and data; providing on-line 
chat rooms, on-line forums, and electronic bulletin 
boards for transmission of messages among users in 
the field of general interest, humor, satire, fashion, 
music, politics, art, television, film, social 
commentary, popular culture, alternative culture, 
sports, sex, drugs, and rock and roll; providing on-
line communications links which transfer the website 
user to other local and global web pages; all included 
in class 38

שירותי תקשורת, דהיינו, תקשורת על ידי טלפון סלולארי,  
תקשורת דרך רשתות סיבים אופטיים, ותקשורת דרך רשת 
שידור פרוטוקול אינטרנט; שירותי שידור לרדיו וכבלים; שידור 
והעברה של תכניות טלויזיה ותכני בידור; שידור והעברה של 
תכניות רדיו ותכני בידור; ניהול והנחיית קבוצות דיון ופורומים 
מקוונים; שידור רדיו, כבלים, וידאו וטלויזיה מקוונים; שידור רדיו 

כבלים; שירותי בידור ומדיה ניידים בצורה של העברה 
אלקטרונית של תכני בידור ומדיה; העברה של טלויזיה ואותות 
שמע בפורמט SDI על גבי כבלי סיבים אופטיים; שידור תכניות 
דרך רשת מחשבים עולמית; שירותי שידור ואספקת גישה 
תקשורת אל סרטים ותכניות טלויזיה המסופקים באמצעות 
שירות וידאו על פי דרישה; שירותי שידור ואספקת גישה 
תקשורת אל תכני וידאו ושמע המסופקים באמצעות שירות 

וידאו על פי דרישה דרך האינטרנט; לווין, כבלים, העברת קול, 
תמונות, אותות ונתונים על ידי רשת; אספקת חדרי שיחות 
וירטואליים, פורומים וירטואליים, ולוחי מודעות אלקטרוניים 
להעברת מסרים בין משתמשים בתחומי עניין כלליים, בידור, 
סאטירה, אופנה, מוסיקה, פוליטיקה, אמנות, טלויזיה, קולנוע, 
פרשנות חברתית, תרבות פופולארית, תרבות חלופית, ספורט, 
מין, סמים ורוק אנד רול; אספקת קישורי תקשורת מקוונים 
שיעבירו את משתמש אתר האינטרנט לעמודי אינטרנט 

מקומיים ועולמיים אחרים; הנכללים כולם בסוג 38                   
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    

                                                                  

כ"ט תמוז תשע"א - 90331/07/2011



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: VICE MAGAZINE PUBLISHING INC.

Address: 24 Mont-Royal Street West, Suite 604, 
Montreal, Quebec, H2T 2S2, Canada

Identification No.: 801883

Canadian Corporation

Address for serviceהמען למסירת הודעות

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

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

שם: גי.אי. ארליך (1995) בע"מ

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

Class: 41 סוג: 41

Publication of printed matter and printed publications; 
film production and distribution; music publishing 
services; artist management; recording studio 
services; provision of entertainment in the nature of 
concerts, performances, and literary readings; 
nightclub services; sporting and cultural activities; 
provision of information relating to entertainment; 
organization of entertainment and community 
sporting events, competitions, quizzes, games and 
recreational and cultural activities; provision of 
information relating to the arts, entertainment, music 
and culture; all the aforesaid services also provided 
on-line from a computer database or from the 
Internet; information services provided on-line from a 
computer database or from the Internet relating to 
popular culture, namely music, fashion shows, social 
commentary, film and television; all included in class 
41

פרסום של חומר מודפס ופרסומים מודפסים; הפקה והפצת 
סרטים; שירותי הוצאה לאור של מוסיקה; ניהול אמנים; שירותי 
אולפן הקלטות; אספקת בידור בצורת הופעות, מופעים וקריאת 
ספרות; שירותי מועדון לילה; פעילויות ספורטיביות ותרבותיות; 
אספקת מידע בנוגע לבידור; איגוד תרבות וקהילה המספק 
אירועי ספורט, תחרויות, חידונים, משחקים ופעילויות תרבות 
ופנאי; אספקת מידע הקשור לאמנויות, בידור, מוסיקה ותרבות; 
כל שירותי הנתונים הנ"ל מסופקים גם כן בצורה מקוונת ממסד 
נתונים או מהאינטרנט; שירותי מידע המסופקים בצורה מקוונת 
ממסד נתונים או מהאינטרנט הקשורים לתרבות פופולארית, 
דהיינו, מוסיקה, אופנה, מופעים, פרשנות חברתית, קולנוע 

וטלויזיה; הנכללים כולם בסוג 41                                         
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    

                                              

Class: 42 סוג: 42

Information services relating to politics; all included in 
class 42

שירותי מידע בנוגע לפוליטיקה; הנכללים כולם בסוג 42           
                          

Class: 43 סוג: 43

Bar and restaurant services; services for providing 
food and drink; temporary accommodation; hotel 
services; all included in class 43

שירותי בר ומסעדה; שירותים להספקת מזון ומשקה; לינה 
זמנית; שירותי מלון; הנכללים כולם בסוג 43                         

                                                              

Class: 45 סוג: 45

Information services relating to fashion; all included 
in class 45

שירותי מידע בנוגע לאופנה; הנכללים כולם בסוג 45               
                          

כ"ט תמוז תשע"א - 90431/07/2011



Trade Mark No. 236367 מספר סימן

Application Date 10/03/2011 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: PUMA AKTIENGESELLSCHAFT RUDOLF 
DASSLER SPORT

Address: Herzogenaurach, Germany

Identification No.: 6718

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; all included in class 25. הלבשה, הנעלה, כיסויי ראש; הנכללים כולם בסוג 25.             
    

כ"ט תמוז תשע"א - 90531/07/2011



Trade Mark No. 236368 מספר סימן

Application Date 10/03/2011 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: PUMA AKTIENGESELLSCHAFT RUDOLF 
DASSLER SPORT

Address: Herzogenaurach, Germany

Identification No.: 6718

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; all included in class 25 הלבשה, הנעלה, כיסויי ראש; הנכללים כולם בסוג 25.             
    

כ"ט תמוז תשע"א - 90631/07/2011



Trade Mark No. 236369 מספר סימן

Application Date 10/03/2011 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: PUMA AKTIENGESELLSCHAFT RUDOLF 
DASSLER SPORT

Address: Herzogenaurach, Germany

Identification No.: 6718

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; all included in class 25. הלבשה, הנעלה, כיסויי ראש; הנכללים כולם בסוג 25.             
    

כ"ט תמוז תשע"א - 90731/07/2011



AFTER LIGHT

אפטר לייט
Trade Mark No. 237581 מספר סימן

Application Date 02/05/2011 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: MED-OP AESTHETIC TECHNOLOGY Ltd שם: מד-אופ אסתטיק טכנולוגיה בע"מ

Address: Habazelet 2, Tzur Igeal, Israel כתובת : הבזלת 2, צור יגאל, ישראל

Identification No.: 513032557מספר זיהוי: 513032557

חברה פרטית

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 10 סוג: 10

Apparatus and instruments for a wide rang of 
aesthetic applications including among others, hair 
removal, skin rejuvenation, acne treatment, lesions 
removal; all included in class 10.

התקנים ומכשירים המשמשים לטווח רחב של טיפולים 
אסתטיים, הכוללים בין השאר הסרת שיער, חידוש עור, טיפול 
באקנה, הסרת צלקות; הנכללים כולם בסוג 10.                     

                                                                    

כ"ט תמוז תשע"א - 90831/07/2011



Trade Mark No. 238277 מספר סימן

Application Date 09/06/2011 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: M.M.SH Miari, Sales and Marketing Ltd. שם: מ.מ.ש. מיעארי, מסחר ושיווק בע"מ

Address: כתובת : אזור התעשייה, ת.ד. 14170, סח'נין, ישראל

Identification No.: 511635039מספר זיהוי: 511635039

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Eyad M. Mi'ari, Adv.

Address: P.O.B. 51639, Jerusalem, 95915, Israel

שם: איאד מיעארי, עו"ד

כתובת : צאלח אל דין 10, ת.ד. 51639, ירושלים, 95915, 
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                                                                   

                

Class: 11 סוג: 11

Apparatus for lighting, heating, steam generating, 
cooking; all included in class 11

התקנים למאור, לחימום, להפקת אדים, לבישול; הנכללים כולם 
בסוג 11                                             

Class: 21 סוג: 21

Household or kitchen utensils and containers; articles 
for cleaning purposes; steelwool; unworked or semi-
worked glass (except glass used in building); 
glassware, porcelain and earthenware not included in 
other classes ; all included in class 21

כלים ומכלים לבית ולמטבח ; פריטים לצורכי ניקוי, צמר פלדה; 
זכוכית בלתי מעובדת או מעובדת למחצה (פרט לזכוכית לצורכי 
בניה); כלי זכוכית, חרסינה וחומר שאינם כלולים בסוגים אחרים 
; הנכללים כולם בסוג 21                                                   

                                                        

כ"ט תמוז תשע"א - 90931/07/2011



Trade Mark No. 238398 מספר סימן

Application Date 14/06/2011 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: Yitzhak Naymen שם: יצחק נימן (נוימן)

Address: 73 Weizman Street, Tel Aviv, Israel כתובת : רחוב ויצמן 73, תל אביב, ישראל

Identification No.: 7021348מספר זיהוי: 7021348

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: 16 סוג: 16

Adhesive for domestic use; adhesive for office use; 
office supplies, namely, label sticks; stationery, 
writing supplies; writing instruments, namely, pens, 
markers, marker pens, lords, pencils, colored pencils; 
paper products, cardboard, printed materials, 
bookbinding supplies; all included in class 16

דבק לשימוש ביתי; דבק לשימוש משרדי; צרכי משרד, דהיינו, 
תוויות נדבקות; צרכי כתיבה, חומרי כתיבה; מכשירי כתיבה, 
דהיינו, עטים, מרקרים, טושים, לורדים, עפרונות, עפרונות 
צבעוניים; מוצרי נייר, קרטון, דברי דפוס, צרכי כריכת ספרים; 
הנכללים כולם בסוג 16                                                     

                                                                          

כ"ט תמוז תשע"א - 91031/07/2011



Trade Mark No. 238886 מספר סימן

Application Date 03/07/2011 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: YKVEY ERZA T.R.Z LTD. שם: יקבי ארזה ת.ר.ז בע"מ

Address: P.O.B. 18218, Jerusalem, 91181, Israel כתובת : ת.ד. 18218, ירושלים, 91181, ישראל

Identification No.: 510891856מספר זיהוי: 510891856

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: CBLS, Adv 

Address: 8 Ben Mimon, Jerusalem, 92261, Israel

שם: סי בי אל אס, עו"ד 

כתובת : בן מימון 8, ירושלים, 92261, ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 33 סוג: 33

Kiddush wine that is not dry and port wine; included 
in class 33.

יין לקידוש שאינו יבש ויין פורט; הכלולים בסוג 33.                   
                

כ"ט תמוז תשע"א - 91131/07/2011



Trade Mark No. 239088 מספר סימן

Application Date 10/07/2011 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: A.L.D. Tucner food industry Ltd. שם: א.ל.ד. טוכנר תעשיות מזון בע"מ

Address: Herzel 7, Tel Aviv, Israel כתובת : הרצל 7, תל אביב, ישראל

Identification No.: 514284363מספר זיהוי: 514284363

חברה פרטית

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Galia Malovrotzky, Adv.

Address: 2 Weizman St., Amot Tower, Tel Aviv, 64239, 
Israel

שם: מלוברוצקי גליה, עו"ד

כתובת : ויצמן 2, בית אמות השקעות, תל אביב, 64239, ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 43 סוג: 43

Fast Food restaurants; included in class 43. מסעדות מזון מהיר; הנכללות בסוג 43.                     

כ"ט תמוז תשע"א - 91231/07/2011



VECTRON WAVE

Trade Mark No. 239097 מספר סימן

Application Date 13/07/2011 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 פרטות הסחורות, או חלק ממנו אינו 
ברור, או אינו 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, namely model, scale and toy flying saucers, 
rockets, space ships, space craft, flying aircraft and 
toy vehicles; all included in class 28

צעצועים, דהיינו, מודל, קנה מידה וצעצוע צלחות מעופפות, 
טילים, ספינות חלל, חללית, כלי טיס מעופפים וצעצועי כלי רכב; 

הנכללים כולם בסוג 28                     

כ"ט תמוז תשע"א - 91331/07/2011



GIPFEL

Trade Mark No. 239098 מספר סימן

Application Date 10/07/2011 תאריך הגשה

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 7 סוג: 7

Electrical appliances for use in home as 
dishwashers, coffee machines, electrical kettle, food 
processors, food grinders, mixers, juice squeezers, 
electric can opener, electrical knife sharpener, parts 
and components for all the above; all included in 
class 7.

מכשירי חשמל ואלקטרוניקה לשימוש ביתי דהיינו מדיחי כלים, 
מכונות קפה, קומקומים חשמליים, מעבדי מזון, מטחנות מזון, 
מיקסרים, מסחטות מיץ, פותחני קופסאות חשמליים, משחזות 
חשמליות, חלקים ורכיבים למוצרים אלו; הנכללים כולם בסוג 7. 
                                                                                    

Class: 8 סוג: 8

Hand tools for use in kitchen; cutlery, forks and 
spoons; all included all type 8.

כלי עבודה ידניים למטבח; סכינים, מזלגות, כפיות; הנכללים 
כולם בסוג 8.                               

Class: 11 סוג: 11

Hoods; hair dryers, facilities, equipment and 
containers to cool and freeze; refrigerators, freezers; 
samovar; electrical  instruments and tools for cooking 
and baking; electric pots and pans; roasting 
machines; stove, cooking and baking ovens, grills, 
micro-wave ovens; toasters; parts and components 
for all the above; all included in class 11.

קולטי אדים; מייבשי שיער, מכשירים ומכלים לצינון, לקירור 
ולהקפאה; מקררים, מקפיאים; מיחמים; מכשירים וכלים 

חשמליים לבישול ולאפיה; סירים ומחבתות חשמליים; מכשירי 
צלייה; כיריים, תנורי בישול ואפיה, גריל, תנורי מיקרו-גל; 

מצנמים; חלקים ורכיבים למוצרים אלו; הנכללים כולם בסוג 11. 
                                                                                    

                                                                        

Class: 21 סוג: 21

Tools and containers for home and kitchen; pots, 
pans, bowls, cups and glasses, plates, trays; 
accessories and cleaning products for house tools 
and kitchen tools as sponges, cloths, steel wool; all 
included in class 21.

כלים ומכלים לבית ולמטבח; סירים, מחבתות, קערות, ספלים 
וכוסות, צלחות, מגשים; אביזרים ומוצרים לניקוי כלי בית ומטבח 
דהיינו ספוגים, מטליות, מברשות, צמר פלדה; הנכללים כולם 
בסוג 21.                                                                         

                    

Class: 35 סוג: 35

Stores for the sell of household goods and kitchen; 
advertising, marketing and sale of equipment and 
tools for home and kitchen; advertising, marketing 
and sale of products, tools and kitchen equipment 
through stores and through the interne; all included 
all type 35.

רשת חנויות למכירת ציוד וכלים לבית ולמטבח; פרסום, שיווק 
ומכירה של מוצרים, כלים וציוד למטבח ולבית באמצעות חנויות 
ובאמצעות רשת האינטרנט; הנכללים כולם בסוג 35.               
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 Owners

Name: GIPFEL INTERNATIONAL SA

Address: 4 Trifonovskaya st. 127018, Moscow, Russian 
Federation

Identification No.: 72976

Name: SHAIN MANAKHIMOV

Address: 4 Trifonovskaya St., Moscow, Russian 
Federation

Identification No.: 72977

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

כ"ט תמוז תשע"א - 91531/07/2011



Trade Mark No. 239105 מספר סימן

Application Date 11/07/2011 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: IGAL LEVY שם: יגאל לוי

Address: P.O.B. 1158, Kiryat Tivon, 36016, Israel כתובת : ת.ד. 1158, קרית טבעון, 36016, ישראל

Identification No.: 55413538מספר זיהוי: 55413538

Name: Nes Tzalul Ltd. שם: נס צלול בע"מ

Address: P.O.B. 1158, Kiryat Tivon, 36016, Israel כתובת : ת.ד. 1158, קרית טבעון, 36016, ישראל

Identification No.: 512931429מספר זיהוי: 512931429

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: 12 סוג: 12

Bicycles, bicycle with auxiliary engine, parts and 
accessories for these products; all included in class 
12.

אופניים, אופניים עם מנוע עזר, חלקים וציוד נלווה למוצרים 
אלו; הנכללים כולם בסוג 12.                                               

      

כ"ט תמוז תשע"א - 91631/07/2011



Trade Mark No. 239106 מספר סימן

Application Date 11/07/2011 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: IGAL LEVY שם: יגאל לוי

Address: P.O.B. 1158, קרית טבעון, 36016, ישראל כתובת : ת.ד. 1158, קרית טבעון, 36016, ישראל

Identification No.: 55413538מספר זיהוי: 55413538

Name: Nes Tzalul Ltd. שם: נס צלול בע"מ

Address: P.O.B. 1158, קרית טבעון, 36016, ישראל כתובת : ת.ד. 1158, קרית טבעון, 36016, ישראל

Identification No.: 512931429מספר זיהוי: 512931429

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: 12 סוג: 12

Bicycles, bicycle with auxiliary engine, parts and 
accessories for these products; all included in class 
12.

אופניים, אופניים עם מנוע עזר, חלקים וציוד נלווה למוצרים 
אלו; הנכללים כולם בסוג 12.                                               

      

כ"ט תמוז תשע"א - 91731/07/2011



Trade Mark No. 239255 מספר סימן

Application Date 17/07/2011 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: Fern Levitt שם: פרן לויט

Address: Hechalutz 57/4, Jerusalem, 96269, Israel כתובת : רח' החלוץ 4/57, ירושלים, 96269, ישראל

Identification No.: 015627490מספר זיהוי: 015627490

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: CBLS, Adv 

Address: 8 Ben Mimon, Jerusalem, 92261, Israel

שם: סי בי אל אס, עו"ד 

כתובת : בן מימון 8, ירושלים, 92261, ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 9 סוג: 9

Computer software, namely, an interactive 
application for mobile phones, tablets, handheld or 
desktop computers and other digital devices for 
learning in and entertaining way how to read and 
write the english language; all included in class 9.

תוכנה למחשב, כלומר אפליקציה אינטראקטיבית לטלפונים 
סלולאריים, מחשבים נייחים ונישאים, מחשבי לוח וכל מכשיר 
דיגיטאלי אחר, המיועדת ללימוד קריאה וכתיבה של השפה 

האנגלית באורח מהנה; הנכללים כולם בסוג 9.                       
                                                                            

Class: 16 סוג: 16

Books, pamphlets, study guides and other printed 
instructional material for learning to read and write 
the english language; all included in class 16.

ספרים, ספרונים, חוברות לימוד וכל חומר הדרכה מודפס אחר 
המשמשים ללימוד קריאה וכתיבה של השפה האנגלית; 

הנכללים כולם בסוג 16.                                                     
        

Class: 41 סוג: 41

Instructional and educational services, namely, 
teaching how to read and write the english language 
by means of an interactive application for mobile 
phones, tablets, handheld or desktop computers and 
other digital device; all included in class 41.

שירותי חינוך והדרכה להוראת קריאה וכתיבה של השפה 
האנגלית, באמצעות אפליקציה אינטראקטיבית לטלפונים 

סלולאריים, מחשבים נייחים ונישאים, מחשבי לוח וכל מכשיר 
דיגיטאלי אחר; הנכללים כולם בסוג 41.                                 
                                                                                    

          

כ"ט תמוז תשע"א - 91831/07/2011



Mummy Yummy

מאמי יאמי
Trade Mark No. 239455 מספר סימן

Application Date 24/07/2011 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: Ariel Malinovski שם: אריאל מלינובסקי 

Address: 13 Merhavia St., Ganey Tikva, 55900, Israel כתובת : רח' מרחביה 13, גני תקוה, 55900, ישראל

Identification No.: 038708079מספר זיהוי: 038708079

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: 35 סוג: 35

Marketing and selling servcies of goods, wquipment 
and merchandise for parents and expectant parents, 
pregnant women, babies, infants, children through 
stores and/or internet and/or call center and/or 
deliveries; included in class 35.

שרותי שיווק ומכירה של מוצרים, ציוד ומצרכים המיועדים 
להורים ולהורים לעתיד, לנשים הרות, לילדים, לתינוקות 

ולפעוטות באמצעות חנויות ו/או באמצעות רשת האינטרנט ו/או 
מרכז הזמנות טלפוניות ובאמצעות משלוחים; הנכללים בסוג 

                                           .35
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.Journal" No")("יומן" מס' 05/2008

199765

.Journal" No")("יומן" מס' 08/2008

205879

.Journal" No")("יומן" מס' 12/2009

225418

.Journal" No")("יומן" מס' 03/2010

192349

.Journal" No")("יומן" מס' 10/2010

221730

.Journal" No")("יומן" מס' 01/2011

229768 229769

207431 207432 212476 214921 214988 214989 215131 215335 
215336 215368 215498 216112 217191 217441 217448 217789 
217833 218908 218995 219141 219328 219329 219332 219540 
219644 219849 219850 219851 219852 219853 219938 220048 
220064 220082 220091 220109 220362 220433 220712 220724 
220725 220740 220901 220974 221094 221502 221576 221660 
221871 221884 221896 221897 221981 222004 222110 222167 
222237 222250 222321 222531 222888 222896 223046 223200 
223204 223228 223230 223234 223284 223318 223404 223547 
223588 223594 223595 223601 223610 223722 223739 223905 
223948 223984 224142 224159 224224 224272 224334 224341 
224343 224346 224349 224355 224360 224361 224364 224371 
224449 224450 224451 224466 224502 224566 224567 224633 
224673 224674 224687 224688 224689 224691 224692 224697 
224708 224718 224733 224766 224853 224854 224856 224857 
224858 224874 224900 224904 224905 224906 224907 224919 
224921 224923 224925 224926 224927 224995 224996 224997 
225004 225024 225025 225026 225027 225032 225034 225047 
225048 225049 225058 225059 225113 225116 225119 225187 
225199 225202 225203 225204 225242 225244 225246 225298 
225299 225333 225338 225353 225382 225399 225427 225432 
225433 225434 225435 225436 225444 225445 225446 225447 
225448 225452 225453 225454 225455 225456 225469 225518 
225541 225546 225551 225553 225560 225567 225596 225597 
225619 225621 225654 225655 225684 225687 225703 225718 
225719 225721 225722 225728 225732 225733 225750 225751 
225781 225782 225796 225831 225857 225865 225875 225876 
225884 225887 225909 225910 225911 225928 225945 225946 

סימני מסחר שנרשמו
TRADE MARKS REGISTERED
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225947 225948 225954 225955 225956 225957 225958 225959 
225960 225961 225962 225963 225964 225966 225967 225968 
225994 225996 226003 226005 226013 226028 226059 226060 
226061 226062 226063 226064 226065 226066 226067 226068 
226108 226110 226117 226136 226143 226145 226146 226147 
226148 226149 226150 226156 226159 226192 226193 226194 
226195 226196 226211 226212 226283 226289 226300 226361 
226378 226380 226392 226399 226408 226431 226432 226433 
226434 226435 226436 226437 226438 226439 226440 226448 
226465 226466 226467 226480 226508 226509 226510 226511 
226512 226514 226515 226516 226517 226518 226520 226521 
226522 226523 226524 226531 226615 226656 226678 226686 
226728 226732 226736 226737 226776 226784 226785 226804 
226805 226806 226807 226808 226809 226810 226865 226952 
226957 226974 226976 226985 226990 227007 227046 227048 
227049 227052 227107 227108 227138 227139 227168 227195 
227196 227197 227198 227199 227200 227202 227203 227222 
227239 227240 227241 227242 227249 227259 227260 227261 
227262 227299 227304 227307 227349 227350 227353 227361 
227362 227364 227365 227404 227405 227407 227409 227410 
227417 227418 227420 227456 227461 227467 227469 227470 
227473 227474 227475 227479 227482 227486 227496 227510 
227511 227512 227514 227520 227545 227624 227626 227639 
227653 227658 227663 227664 227665 227666 227669 227702 
227704 227707 227714 227742 227744 227745 227746 227747 
227748 227749 227753 227754 227770 227771 227772 227774 
227775 227777 227779 227780 227785 227799 227800 227801 
227802 227803 227804 227805 227806 227809 227815 227818 
227820 227827 227828 227862 227895 227897 227908 227984 
228020 228060 228061 228062 228065 228070 228143 228171 
228177 228179 228202 228227 228263 228282 228346 228353 
228375 228493 228520 228575 228576 228577 228578 228636 
228643 228647 228648 228666 228686 228687 228778 228785 
228798 228823 228824 228825 228826 229118 229136 229168 
229169 229176 229245 229246 229247 229287 229333 229393 
229467 229483 229496 229617 229618 229619 229620 229621 
229622 229623 229624 229625 229906 229915 229916 229932 
229984 230122 230161 230172 230180 230197 230198 230216 
230219 230220 230221 230222 230233 230234 230249 230343 
230344 230345 230346 230347 230348 230349 230350 230351 
230352 230353 230354 230355 230356 230396 230397 230400 
230401 230402 230403 230404 230406 230410 230411 230412 
230413 230414 230415 230416 230417 230418 230420 230421 
230422 230423 230424 230432 230531 230541 230542 230543 
230544 230556 230659 230660 230661 230662 230663 230664 
230666 230667 230668 230669 230670 230671 230725 230727 
230728 230730 230731 230734 230735 230751 230752 230753 
230754 230763 230764 230808 230829 230838 230850 230861 
230862 230863 230864 230870 230871 230913 230933 230935 
230936 230988 230996 230998 230999 231000 231030 231031 
231042 231045 231048 231049 231050 231052 231054 231055 
231061 231063 231065 231067 231068 231069 231070 231074 
231075 231086 231087 231093 231095 231096 231097 231098 
231101 231106 231108 231110 231120 231122 231127 231128 
231129 231131 231132 231134 231135 231136 231137 231140 
231141 231162 231163 231165 231166 231171 231172 231173 
231174 231175 231177 231178 231180 231181 231183 231184 
231185 231186 231188 231189 231190 231191 231192 231193 
231195 231199 231201 231202 231205 231206 231207 231208 
231209 231223 231226 231229 231230 231232 231234 231236 
231239 231241 231245 231246 231248 231249 231250 231258 
231259 231260 231261 231268 231269 231276 231277 231279 
231281 231283 231284 231302 231304 231306 231308 231309 
231310 231311 231312 231313 231315 231317 231318 231347 
231348 231349 231350 231351 231354 231355 231356 231357 
231358 231359 231360 231361 231363 231364 231367 231369 
231370 231371 231372 231373 231377 231378 231379 231380 
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.Journal" No")("יומן" מס' 03/2011

231381 231385 231386 231387 231388 231390 231391 231392 
231394 231395 231396 231397 231398 231399 231400 231401 
231402 231403 231404 231406 231407 231409 231410 231411 
231412 231413 231414 231415 231418 231419 231420 231421 
231426 231427 231429 231430 231431 231441 231442 231443 
231444 231445 231476 231479 231480 231481 231482 231486 
231488 231490 231491 231495 231496 231497 231498 231499 
231503 231504 231505 231506 231507 231512 231516 231517 
231518 231519 231520 231521 231522 231524 231525 231527 
231528 231529 231530 231533 231536 231537 231538 231539 
231540 231541 231542 231543 231544 231545 231546 231547 
231548 231549 231550 231552 231554 231556 231557 231558 
231561 231562 231563 231566 231570 231578 231579 231580 
231585 231586 231587 231588 231589 231590 231591 231600 
231603 231606 231608 231609 231610 231611 231612 231616 
231617 231618 231619 231622 231623 231626 231628 231629 
231640 231644 231645 231646 231652 231653 231654 231655 
231656 231660 231661 231663 231665 231667 231668 231670 
231672 231673 231674 231679 231681 231682 231687 231688 
231689 231690 231697 231698 231699 231700 231702 231703 
231717 231736 231737 231738 231739 231740 231741 231742 
231753 231754 231755 231756 231757 231758 231759 231763 
231764 231765 231766 231767 231768 231769 231772 231781 
231784 231795 231796 231797 231798 231799 231803 231804 
231809 231810 231811 231813 231815 231818 231819 231821 
231824 231825 231829 231831 231832 231837 231838 231840 
231841 231842 231886 231887 231888 231892 231893 231894 
231896 231899 231900 231901 231902 231904 231906 231910 
231911 231912 231913 231916 231917 231918 231919 231920 
231921 231922 231951 231952 231957 231960 231961 231966 
231967 231968 231970 231971 231972 231980 231981 231982 
231983 231984 231985 231986 231987 231988 231989 231990 
231991 231992 231993 231994 231996 231997 231999 232001 
232004 232005 232006 232007 232008 232009 232010 232015 
232016 232017 232018 232019 232020 232030 232031 232032 
232033 232042 232043 232044 232045 232053 232055 232060 
232064 232070 232073 232074 232076 232078 232079 232080 
232081 232082 232083 232084 232085 232086 232087 232088 
232091 232092 232093 232094 232095 232096 232097 232100 
232104 232112 232113 232114 232116 232120 232121 232122 
232124 232125 232126 232127 232128 232129 232130 232131 
232132 232133 232134 232135 232136 232139 232140 232141 
232142 232145 232146 232147 232148 232149 232150 232151 
232152 232154 232155 232156 232157 232158 232159 232160 
232161 232169 232170 232171 232172 232173 232178 232179 
232180 232181 232184 232185 232186 232189 232194 232195 
232196 232197 232198 232199 232215 232222 232223 232228 
232229 232230 232231 232232 232234 232235 232238 232240 
232241 232243 232244 232245 232246 232247 232248 232249 
232250 232251 232262 232263 232264 232265 232266 232268 
232269 232270 232271 232272 232279 232282 232285 232287 
232291 232296 232297 232302 232303 232304 232305 232306 
232307 232312 232314 232315 232316 232317 232318 232319 
232320 232321 232322 232323 232324 232326 232328 232334 
232336 232338 232342 232345 232346 232347 232348 232350 
232352 232353 232355 232357 232358 232360 232361 232363 
232364 232365 232366 232367 232368 232369 232370 232371 
232372 232373 232374 232379 232383 232405 232406 232407 
232408 232409 232411 232416 232421 232422 232424 232425 
232427 232428 232433 232434 232435 232438 232441 232445 
232453 232460 232461 232462 232463 232501 232507 232520 
232639 232741 232742 232743 232744 232745 232746 233290 
235029 235901 236079 236080 236284 236375 236402 236403 

236569 236585 236586
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146350 146352

אלן שנקמאן, עו"ד

רחוב פלאוט 10 ,   רחובות

Ellen Shankman, Adv.

Dow Jones & Company, Inc.

New York, New York, U.S.A.

Plaut St. ,   Rehovot 10

12891

אלי גיגי, עורך פטנטים 

רח' אדמונד פלג 32  ,   חיפה

Eli Gigi, Patent Attorney 

Goldshield Group Limited

Thornton Heath, Surrey, United Kingdom

 Edmond Peleg St  ,   Haifa 32

10525 25351

ריינהולד כהן ושותפיו

ת.ד. 13239 ,   תל אביב

Reinhold Cohn and Partners

Kores CE GmbH

1190 Wien, Austria

P.O.B. 13239 ,   Tel Aviv

82802

יוסי סיוון, עו"ד

מרכז עזריאלי 1, המגדל העגול, קומה 24 ,   תל אביב

Yossi Sivan, Adv.

M.A.Brand Names International Ltd.

מ.א. ברנד ניימס אינטרנשיונאל בע"מ

תל אביב, ישראל

Azrieli Towers 1, The Round Tower, 24th  
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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227007

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

55307 126886 126888 152567 155228 158689 167773 167779 181192 182473 196830 
198227 220353 221429

ריינהולד כהן ושותפיו

ת.ד. 13239 ,   תל אביב

Reinhold Cohn and Partners

SODIMA SAS

75014 Paris, France

P.O.B. 13239 ,   Tel Aviv

126886 126888 152567 155228 158689 167773 167779 181192 182473 196830 198227 
220353 221429

ריינהולד כהן ושותפיו

ת.ד. 13239 ,   תל אביב

Reinhold Cohn and Partners

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

תנובה מרכז שיתופי לשיווק תוצרת חקלאית בישראל    בע"מ

רמת השרון, ישראל

P.O.B. 13239 ,   Tel Aviv

55307 126886 126888 152567 155228 158689 167773 167779 181192 182473 196830 
198227 220353 221429

ריינהולד כהן ושותפיו

ת.ד. 13239 ,   תל אביב

Reinhold Cohn and Partners

YOPLAIT SAS

75014 Paris, France

P.O.B. 13239 ,   Tel Aviv

העברת בעלות

TRANSFER OF PROPRIETORSHIP
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102270

ריינהולד כהן ושותפיו

ת.ד. 13239 ,   תל אביב

Reinhold Cohn and Partners

Goldman, Sachs & Co. ; (New York Limited 
Partnership)

New York, New York, U.S.A.

P.O.B. 13239 ,   Tel Aviv

103066

גי.אי. ארליך (1995) בע"מ

מגדל אילון, קומה 15 רחוב מנחם בגין 11 ,   רמת גן

G.E. Ehrlich (1995) Ltd.

Meda AB

SE-170 09 Solna, Sweden

Ayalon Towers, 15th Floor 11 Menachem 
Begin Street , Ramat Gan

113083

לויט את מישר, עו"ד

בית דרום אפריקה מנחם בגין 12 ,   רמת גן

Levit & Mayshar, Adv.

Heinz Remedia Ltd.

היינץ רמדיה בע"מ

ראשון לציון, ישראל

South Africa Building 12 Menachem Begin , 
Ramat Gan

114799

פרל כהן צדק לצר

ת.ד. 12704 ,   הרצליה

Pearl Cohen Zedek Latzer

Solutia Singapore Pte. Ltd.

Singapore 307591, Singapore

P.O.B. 12704 ,   Herzelia
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116067

ריינהולד כהן ושותפיו

ת.ד. 13239 ,   תל אביב

Reinhold Cohn and Partners

Celaya, Emparanza y Galdos Internacional, S.A.

01013 Vitoria (Alava), Spain

P.O.B. 13239 ,   Tel Aviv

118780

Beauty Care E.G. Ltd.

ביוטיקייר אי.ג'י. בע"מ

אשדוד, ישראל

 , 

126018 126438 159003 177031 189244

ריינהולד כהן ושותפיו

ת.ד. 13239 ,   תל אביב

Reinhold Cohn and Partners

Kimberly-Clark Worldwide, Inc. ; (Delaware 
Corporation)

Neenah, Wisconsin, U.S.A.

P.O.B. 13239 ,   Tel Aviv

136291 148197 154243 154752 189370 189373

ריינהולד כהן ושותפיו

ת.ד. 13239 ,   תל אביב

Reinhold Cohn and Partners

Galderma S.A.

Cham, Switzerland

P.O.B. 13239 ,   Tel Aviv
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136317 136318 136319 136320 136321 136322

ריינהולד כהן ושותפיו

ת.ד. 13239 ,   תל אביב

Reinhold Cohn and Partners

Interval International, Inc. ; (Florida Corporation)

Miami, Florida, U.S.A.

P.O.B. 13239 ,   Tel Aviv

150920

זליגסון  גבריאלי ושות'

ת.ד. 1426 ,   תל אביב-יפו

Seligsohn Gabrieli  & Co.

Pentair Residential Filtration, LLC ; (Delaware Limited 
Liability Company)

Minneapolis, Minnesota, U.S.A.

P.O.B. 1426 ,   Tel Aviv

162229 162230 162231 162232 162233

ריינהולד כהן ושותפיו

ת.ד. 13239 ,   תל אביב

Reinhold Cohn and Partners

Mazda Motor Corporation

Aki-gun, Hiroshima, Japan

P.O.B. 13239 ,   Tel Aviv

166770 166771

סורוקר-אגמון, עו"ד

בית נולטון שנקר 14 ,   הרצליה פיתוח

Soroker-Agmon, Adv.

CHEMISOL ITALIA S.r.l.

21053 Catellanza (Varese), Italy

Nolton House 14 Shenkar St. , Herzliya 
Pituach
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170709 170710 170711

ריינהולד כהן ושותפיו

ת.ד. 13239 ,   תל אביב

Reinhold Cohn and Partners

Caddie S.A.

67301 Schiltigheim Cedex, France

P.O.B. 13239 ,   Tel Aviv

180294

ד"ר יצחק הס ושותפיו

ת.ד. 6451 ,   תל אביב

Dr. Yitzhak Hess & Partners

Limited liability company "Incominvest"

Moscow , Russian Federation

P.O.B. 6451 ,   Tel Aviv

181395

ריינהולד כהן ושותפיו

ת.ד. 13239 ,   תל אביב

Reinhold Cohn and Partners

Stadlbauer Marketing + Vertrieb GmbH

5412 Puch, Salzburg, Austria

P.O.B. 13239 ,   Tel Aviv

182042 182043 187446 187447 187448

שבלת ושות', עו"ד

מגדל המוזיאון רחוב ברקוביץ 4 ,   תל אביב

Shiboleth & Co., Adv.

Orbit Communication Systems Ltd.

אורביט מערכות תקשורת בע"מ

נתניה, ישראל

Museum Tower 4 Berkowitz Street , Tel Aviv
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186387

Mommy Care Ltd.

מאמי קאר בע"מ

מעש, ישראל

 , 

188788 188798

ד"ר יצחק הס ושותפיו

ת.ד. 6451 ,   תל אביב

Dr. Yitzhak Hess & Partners

Kolektor Missel Schwab GmbH

70736 Fellbach / Stuttgart, Germany

P.O.B. 6451 ,   Tel Aviv

201113

ריינהולד כהן ושותפיו

ת.ד. 13239 ,   תל אביב

Reinhold Cohn and Partners

Xtreme Lashes, LLC ; (Texas Limited Liability 
Company)

Spring, TX 77373, U.S.A.

P.O.B. 13239 ,   Tel Aviv

219376

י. זלצמן, גילת, קנולר, גראוס ושות', עו"ד

בית רובינשטיין, רח' לינקולן 20 ,   תל אביב

j. Zaltzman, Gilat, Knoller, Graus  & Co., Adv.

AL-BAD MASSOUOT YTZHAK

על-בד משואות יצחק בע"מ

משואות יצחק, ישראל

P.O.B. 20333 ,   Tel Aviv
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220091

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

221730

ריינהולד כהן ושותפיו

ת.ד. 13239 ,   תל אביב

Reinhold Cohn and Partners

QSoft Consulting Limited

Twickenham, Middlesex TW1 4EG, United Kingdom

P.O.B. 13239 ,   Tel Aviv

228148 228149

לוצאטו את לוצאטו

ת.ד. 5352 ,   באר שבע

Luzzatto & Luzzatto

Razdolye-Trade, Limited liability company

Moscow, Russian Federation

P.O.B. 5352 ,   Beer Sheva

228365

ריינהולד כהן ושותפיו

ת.ד. 13239 ,   תל אביב

Reinhold Cohn and Partners

Peter Kertels

D-54343 Fohren, Germany

P.O.B. 13239 ,   Tel Aviv
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234046

Pfizer Inc.

New York, U.S.A.

 , 

24365 34624 42636 62347 71421 71422

פרייס פלינר עורכי דין

מגדל משה אביב, קומה 38, רח' ז'בוטינסקי 7 ,   רמת 
גן

Price Plinner Lawyers

Fischer Pharmaceuticals Ltd.

פישר תעשיות פרמצבטיות בע"מ

בני ברק, ישראל

Moshe Aviv Tower, 38th floor, 7 Jabotinski St. 
, Ramat Gan

29348 187286

ד"ר שלמה כהן ושות'

ת.ד. 11490 ,   תל אביב

Dr. Shlomo Cohen & Co.

Laboratoires Juvise Pharmaceuticals

Lyon - Villeurbanne 69100, France

P.O.B. 11490 ,   Tel Aviv

40320 40652 40653 40654 40655 40656 53389 57011 147420 147421 147422 147423 
147424 147425 147426 164736 164737 164738 164739 178740 178741 186379 186380

גרוס, קלינהנדלר, חודק, הלוי, גרינברג ושות'

מרכז עזריאלי 1 המגדל העגול ,   תל אביב

Gross, Kleinhendler, Hodak, Halevy, 
Greenberg & Co

TADIRAN GROUP LTD.

תדיראן גרופ בע"מ

הרצליה, ישראל

1 Azrieli Center The Round Tower , Tel Aviv
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43734 46924 46925 129865 129866 129867 129869 129870 129871 129872 129873 
129874 129876 129877 129878

ג'יי.אמ.בי, פקטור אנד קו

ת.ד. 45087 ,   ירושלים

JMB, Factor & Co.

Admiral Sportswear Limited

Sharston, Manchester, United Kingdom

P.O.B. 45087 ,   Jerusalem

54755 57815 62910 62912 77282 77283 79301 84322 113083 144574 144575 144576 
144577 154052 163748 165769 179628 180278 180279 182486 183129 199386 199456 

212486 212487 219376 221460 221946 222501 226637 231998

יורם ל. כהן, אשלגי, אשל, עו"ד

רח' ויצמן 2 מגדל אמות השקעות, קומה 17 ,   תל 
אביב

Yoram L. Cohen, Ashlagi, EsheL, Adv.

Danshar (1963) Ltd.

דנשר (1963) בע"מ

ראש העין, ישראל

2 Weitzman St. , Tel Aviv

56 57 61 62 65 66 101 102 148 150 438 439 754 755 11694 11695 11696 11698 11770 
97144 97145 97146 97147 97148 97149

ריינהולד כהן ושותפיו

ת.ד. 13239 ,   תל אביב

Reinhold Cohn and Partners

The Singer Company Limited S.àr.l. ; (Luxembourg 
S.a.r.l. (Société à responsabilité limitée)

L-1628 Luxembourg, Luxembourg

P.O.B. 13239 ,   Tel Aviv

57010

ד"ר מרק פרידמן בע"מ

מגדל משה אביב (קומה 54) רחוב ז'בוטינסקי 7 ,   
רמת גן

Dr. Mark Friedman Ltd.

Nouchka Italia SRL

35010 Vigonza (PD), Italy

Moshe Aviv Tower (54th Floor) 7 Jabotinsky 
Street , Ramat Gan
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65042 77364 81344 126796 126797

הילה ביטון, עו"ד

ת.ד. 142 ,   חדרה

Hila Biton, Adv.

Hogla-Kimberly Ltd.

חוגלה-קימברלי בע"מ

רמלה, ישראל

P.O.B. 142 ,   Hadera

75803 113747

ריינהולד כהן ושותפיו

ת.ד. 13239 ,   תל אביב

Reinhold Cohn and Partners

ARJOWIGGINS ARCHES

88380 Arches, France

P.O.B. 13239 ,   Tel Aviv

84322 179628

פריימן & גולדברג

רח' דרויאנוב 5  , בית כלל, קומה 10   תל אביב

Freimann & Goldberg

AL-BAD MASSOUOT YTZHAK

על-בד משואות יצחק בע"מ

משואות יצחק, ישראל

5 Droyanov Street , Tel Aviv

94098

שמעון לביא

רחוב הרצוג 21   ,   ירושלים

Simon Lavie

FFAUF S.A.

L-2121 Luxembourg, Luxembourg

21 Herzog Street , Jerusalem

שינויים בפרטי בעלים
CHANGES IN PROPRIETORS' DETAILS
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113169 113170

 The name of the proprietor has beenשם בעל הסימן שונה ל:
changed to:

Sperian Protection Sweden AB

114524 116224 116225 140317

 The name of the proprietor has beenשם בעל הסימן שונה ל:
changed to:

Miyachi Unitek Corporation ; (Delaware Corporation)

147577

 The name of the proprietor has beenשם בעל הסימן שונה ל:
changed to:

The Belgian Chocolate Group NV

162670 162672

 The name of the proprietor has beenשם בעל הסימן שונה ל:
changed to:

WizKids, LLC ; (Delaware Limited Liability Company)

166760 166761 166762 166763 166764 166765 166766 166767 
166768 166769 166772 166773 166774 166775 166776 166777 

166778 166779 166780 184103 184104

 The name of the proprietor has beenשם בעל הסימן שונה ל:
changed to:

Borelis Agrolinz Melamine GmbH
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174420

 The name of the proprietor has beenשם בעל הסימן שונה ל:
changed to:

PSC Industries, Inc. ; (Delaware Corporation)

177049 177050 177051 177052 177786 177787 177788 177789

 The name of the proprietor has beenשם בעל הסימן שונה ל:
changed to:

Scandinavian Leadership AB

178001 178002 195853 195854 226359 226360

 The name of the proprietor has beenשם בעל הסימן שונה ל:
changed to:

Caesars Interactive Entertainment, Inc. ; (Delaware Corporation)

187888 187889 187890

 The name of the proprietor has beenשם בעל הסימן שונה ל:
changed to:

גל העתיד בע"מ

Future Wave Ltd.

195940 195941 195942 195943 195945 195947 195948 195949 
195950 195952 199636 199637 199638

 The name of the proprietor has beenשם בעל הסימן שונה ל:
changed to:

BANFI SOCIETA' AGRICOLA S.R.L.
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214468

 The name of the proprietor has beenשם בעל הסימן שונה ל:
changed to:

Pandora A/S

215071 215073 215077 215078 215079 229277 229278 229279

 The name of the proprietor has beenשם בעל הסימן שונה ל:
changed to:

MAGE Solar AG

217400 217401 217402 217403 229708 229709 229749 230125 
230126

 The name of the proprietor has beenשם בעל הסימן שונה ל:
changed to:

Biovitrum AB (publ)

221006 221007 221008 221009 221010 221011 221012 221013 
221014 221015 221016

 The name of the proprietor has beenשם בעל הסימן שונה ל:
changed to:

Pandora A/S

234737

 The name of the proprietor has beenשם בעל הסימן שונה ל:
changed to:

SIA "Fresh International" ; Societe a responsabilite limitee
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238470

 The name of the proprietor has beenשם בעל הסימן שונה ל:
changed to:

Sovmestnoe obchtchestvo s ogranitchennoi otvetstvennostiou "Morozprodoukt"

2731 2732 26278

 The name of the proprietor has beenשם בעל הסימן שונה ל:
changed to:

Momentive Specialty Chemicals GmbH

39172 62140 62141 62142 62143 102422 116066 134685 134686 
134687 134688 134689 134690 215057

 The name of the proprietor has beenשם בעל הסימן שונה ל:
changed to:

LVMH Swiss Manufactures SA

7317 39012 153840 165521 181129 181130

 The name of the proprietor has beenשם בעל הסימן שונה ל:
changed to:

Momentive Specialty Chemicals, Inc. ; (New Jersey Corporation)

75728

 The name of the proprietor has beenשם בעל הסימן שונה ל:
changed to:

Silikal GmbH
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76826 76827 76828 76829 76853 76854

 The name of the proprietor has beenשם בעל הסימן שונה ל:
changed to:

הנסון (ישראל) בע"מ

Hanson (Israel) Ltd.

77256 103896 106945 107410 110938 110939

 The name of the proprietor has beenשם בעל הסימן שונה ל:
changed to:

Teva Branded Pharmaceutical Products R&D, Inc. ; (Delaware Corporation)

82856 87864 87865 87866 96463 162674 162675 162676

 The name of the proprietor has beenשם בעל הסימן שונה ל:
changed to:

The Topps Company, Inc. ; (Delaware Corporation)

כ"ט תמוז תשע"א - 93831/07/2011



שינויים בכתובת בעלים
CHANGES IN PROPRIETORS' ADDRESS

149136 173057 173956 174970 175330 175331 176063 55033

 The address of the proprietor hasכתובת בעל הסימן שונתה ל:
been changed to:

Stationsplein 4  3818 LE Amersfoort , 
Netherlands

152498 152536 232373 232374 233561

 The address of the proprietor hasכתובת בעל הסימן שונתה ל:
been changed to:

1420 Harbor Bay Parkway  California , 94502 
, U.S.A.

234915

 The address of the proprietor hasכתובת בעל הסימן שונתה ל:
been changed to:

47, Boulevard Royal  L-2449Luxembourg , 
Luxembourg

29260 29261 40064 42406 43448 70545 76341 76342 122583 33698 202938 202939 76343

 The address of the proprietor hasכתובת בעל הסימן שונתה ל:
been changed to:

39, Old Ridgebury Road  Danbury, 
Connecticut , U.S.A.

חידושים
RENEWALS

3831 3902 3903 3904 3913 3914 9814 9831 21002 21029 21150 21168 21170 
21248 21282 42585 42589 42632 42633 42654 42677 42678 42679 42728 42738 
42849 42907 42908 42917 42918 42944 42948 43001 43079 43162 75735 75737 
75738 76755 76761 76780 76781 76803 76804 76809 76826 76827 76828 76829 
76836 76838 76840 76841 76851 76852 76890 76915 76929 76930 76953 76954 
76955 76956 76959 76972 76975 76976 77111 77112 77113 77146 77150 77202 
77252 77253 77338 77339 77359 77364 77369 77371 77372 77374 77420 77513 
77547 77548 77550 77566 77567 77618 77623 77627 77641 77646 77647 77648 
77651 77654 77675 77699 77706 77728 77751 77773 77779 77780 77794 77815 
77819 77820 77821 77898 77899 150543 150813 151042 151080 151081 151082 
151083 151085 151086 151087 151088 151089 151090 151091 151326 151329 

151332 151335 151339 151571
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אי תשלום אגרת חידוש
RENEWAL FEE HAS NOT BEEN PAID

2500 3801 20930 20949 20970 20971 20975 20976 20982 20990 20993 21000 
42615 42617 42629 42630 42641 42642 42667 42672 42674 42675 42686 42687 
42688 42689 42695 76802 76808 76821 76823 76824 76831 76832 76839 76842 
76848 76849 76853 76854 76861 76868 76869 76874 76880 76881 76882 76883 
76884 76885 76886 76891 76892 76893 76894 76897 76898 76900 76905 76908 
76909 76911 76937 76945 76946 76947 76948 76949 76950 76951 76957 76969 
76971 76977 76980 76981 76982 76983 76987 76991 76992 76994 76996 76999 
77007 77008 77011 77012 77014 77021 77061 77062 77070 77071 77072 77073 

77074 150463 150499 150730 150798 150799 150800 150801 150802 150803 
150958 151080 151081 151082 151083 151084 151085 151086 151087 151088 

151089 151090 151091

נמחק מחמת אי תשלום אגרת חידוש
CANCELLATION THROUGH NON-PAYMENT OF RENEWAL FEE

3191 3195 3263 3331 9552 9601 9604 9607 20396 20410 20411 20419 20420 
20421 20422 20423 20424 20426 20428 20470 20471 20472 20473 41669 41697 
41698 41726 41727 41728 41729 41730 41734 41741 41742 41777 41779 74793 
74794 74795 74796 74797 74798 74799 74800 74801 74802 74803 74804 74805 
74806 74807 74809 74810 74811 74812 74813 74814 74815 74817 74818 74819 
74950 74951 74952 74963 74964 74974 74975 74976 74977 74978 74979 74980 
74981 75000 75001 75012 75024 75037 75072 75074 75077 75080 75081 75083 
75087 75088 75092 75095 75099 75100 75101 75109 75115 75118 75131 75145 
75146 75148 75149 75160 75163 75167 75173 75174 75178 75179 75180 75183 
75199 75200 75201 75202 75203 75204 145484 145573 145786 145788 145813 

145836 146040 146186 146187

מחיקה על פי בקשת הבעלים
CANCELLATION AT THE REQUEST OF THE PROPRIETORS

212132

N.V. Sumatra Tobacco Trading Company

217084

The Cartoon Network, Inc.

רישומים שהוחזרו לתוקף
RESTORATION OF REGISTRATIONS

BURNUS GMBH 20133

שינויים ברשימת סחורות
CHANGES  OF THE LIST OF GOODS
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192349

The specification of goods was changed as 
follows

פרטת הסחורות תוקנה כדלקמן

Class: 3

After-shave lotions, non-medicated lip balm, bath 
oil, bath powder, non-medicated bath salts, 
bubble bath, beauty masks, body cream, body oil, 
body powder, cologne, perfume, toilet water, 
cosmetic pencils, hand cream, eye cream, night 
cream, shaving cream, skin cleansing cream, skin 
cream, deodorant soap, personal deodorants, 
antiperspirants, and combination 
deodorants/antiperspirants, emery boards, 
essential oils for personal use, eye makeup, eye 
makeup remover, eye pencils, eye shadow, 
eyebrow pencils, eyeliners, face powder, facial 
scrubs, foundation makeup, bath gel, shaving gel, 
shower gel, lip gloss, lipstick, hair conditioners, 
hair gel, hair rinses, hair spray, skin lotion, facial 
lotion, body lotion, makeup, facial makeup, 
mascara, massage oil, skin moisturizer, nail 
enamel, nail polish, rouge, sachets, hair shampoo, 
shaving balm, shaving lotion, skin cleansing 
lotion, skin soap, skin toners, liquid soaps for 
hand, face, and body, and compacts containing 
cosmetics; all the above goods for sale online and 
through retail channels; all the foregoing not for 
the treatment of cars, and not for window and 
windowpane products; all included in class 3.         
                      

סוג: 3

תרחיצים לאחר גילוח, שפתון להגנה מפני יובש לא רפואי, 
שמן לאמבט, פודרה לאמבט, מלחים לאמבטיה לא 

רפואיים, קצף לאמבט, מסכות יופי, קרם לגוף, שמנים לגוף, 
פודרה לגוף, מי קולון, בשמים, מי טואלט, עפרונות 

קוסמטיים, קרם לידיים, קרם לעיניים, קרם ללילה, קרם 
לגילוח, קרם לניקוי העור, קרם לעור, סבון דאודורנט, 

דאודורנטים אישיים, תכשירים נגד הזעה, וקומבינציה של 
דאודורנטים ותכשירים נגד הזעה, לוחות שמיר לשיוף 

ומירוק, שמנים אתריים לשימוש אישי, עיפור לעיניים, מסיר 
עיפור עיניים, עפרונות לעיניים, צלליות לעיניים, עפרונות 
לגבות, תמרוק שמורחים בקו עדין סביב או מתחת העין, 
פודרה לפנים, מקרצפים לפנים, מייק-אפ בסיס, תרחיץ 

לאמבטיה, תרחיץ לגילוח, תרחיץ למקלחת, שפתון מבריק, 
שפתון, מייצבי שיער, תרחיצים לשיער, שטיפות לשיער, 
ספריי לשיער, תחליבים לעור, תחליבים לפנים, תחליבים 
לגוף, איפור, איפור לפנים, מסקרה, שמן לעיסוי, קרם לחות 
לעור, חומר ציפוי לציפורניים, לכה לציפרניים, סומק, אבקת 
בישום, שמפו לשיער, קרם גילוח מרגיע, תחליב לגילוח, 

תחליב לניקוי העור, סבון לעור, טונרים לעור, סבונים נוזליים 
לידיים, לפנים ולגוף, ופודריות הכוללות קוסמטיקה; כל 
הסחורות האמורות לעיל למכירה בצורה מקוונת או 

באמצעות ערוצים קמעונאיים; כל הסחורות האמורות לעיל 
לא עבור טיפול במכוניות, ולא עבור מוצרים לחלונות 

ולשמשות; הנכללים כולם בסוג 3.

199765

The specification of goods was changed as 
follows

פרטת הסחורות תוקנה כדלקמן

Class: 30

Confectionery, chocolate and chocolate products, 
pastries, ice-cream; preparations for making the 
aforementioned products.

סוג: 30

ממתקים, שוקולד ומוצרי שוקולד, מאפים, גלידה; תכשירים 
עבור הכנת המוצרים הנ"ל.                                           

                                                    
225418

The specification of goods was changed as 
follows

פרטת הסחורות תוקנה כדלקמן

Class: 33

Dry table wine and port wine; included in class 33.

סוג: 33

יין שולחני יבש ויין פורט; הנכללים כולם בסוג 33.         

232458

The specification of goods was changed as 
follows

פרטת הסחורות תוקנה כדלקמן

Class: 2

Coatings, paints, varnishes, lacquers, primers; 
thinners for paints, thickeners for paints; 
preservatives against rust; colouring matters; 
dyes, dyestuffs; mordants; all included in class 2.

סוג: 2

ציפויים, צבעים, ברק, לכות, פריימרים; מדללים לצבעים, 
מעבים לצבעים; חומרים משמרים נגד חלודה; חומרים 

צובעים; חומרי צבע, דברי צביעה; מורדנטים; הנכללים כולם 
בסוג 2.                                                               
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שינוי בפרטי רשות לשימוש בסימני מסחר
CHANGE OF AUTHORIZED USER DETAILS

184539 184540

MDS Nordion, a division of Nordion (Canada) Inc.

232458

The specification of goods was changed as 
follows

פרטת הסחורות תוקנה כדלקמן

Class: 3

Bleaching preparations and other substances for 
laundry use; cleaning, polishing, scouring and 
abrasive preparations, all for use in the 
automotive and car repair industry; all included in 
class 3.

סוג: 3

תכשירי הלבנה וחומרים אחרים לשימוש בכביסה; תכשירי 
ניקוי, הברקה, צחצוח ומירוק, כולם לשימוש בתעשיית 

רכבים ותיקון מכונית; הנכללים כולם בסוג 3.                     
                                                                                

                  
232458

The specification of goods was changed as 
follows

פרטת הסחורות תוקנה כדלקמן

Class: 17

Putties, stopping and filling and insulating 
materials, for use with vehicles; all included in 
class 17.

סוג: 17

מרק, חומרי סתימה ומילוי ובידוד, לשימוש עם כלי רכב; 
הנכללים כולם בסוג 17.                                               
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