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 ידיעות כלליות
 כתובת לשכת סימני המסחר היא:

 .96951, מיקוד 5,הגן הטכנולוגי, בניין מס' 1הפועל מס' רחוב אגודת ספורט 
 . בימי ו' וערבי חגים אין קבלת קהל.13:30-ו 03:30קבלת קהל בימים א' עד ה' בין השעות 

 
, הניתן להורדה, מופיע באתר האינטרנט של מחלקת סימני PDFקובץ היומן בפורמט 

או באתר רשומות בכתובת:  www.trademarks.gov.ilהמסחר בכתובת: 
http://www.justice.gov.il/MOJHeb/Reshumot/ 

 
 

 לפקודת סימני המסחר 24הודעת התנגדות על פי סעיף             
 

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

 לתקנות סימני המסחר. 36הקבועה בתקנה 
                       

GENERAL INFORMATION 
 

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

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

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

 
TICE OF OPPOSITION UNDER SECTION 24 OF THE TRADE MARKS NO

ORDINANCE 
 

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

from the date of this journal, give notice to the Registrar of Trade Marks in the 
manner prescribed in Rule 36 of the Trade Marks Rules 

 

 

                       CORRIGENDAתיקוני טעויות                                  
 

 .. קיבול הסימן בוטל314233פורסם בטעות להתנגדויות ביומן  456334הסימן 

 

עם נוסח אנגלי שגוי של רשימת הסחורות. הנוסח הנכון הוא  314233פורסם ביומן  452026הסימן 

 .Pharmaceutical anti-fungal preparations; all included in class 5כדלקמן: 
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בקשות לרישום סימנים שפורסמו להתנגדות
TRADE MARKS APPLICATIONS PUBLISHED FOR OPPOSITION PURPOSES

Trade Mark No. 208882 מספר סימן

Application Date 27/02/2008 תאריך הגשה

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

The English text of the list of goods is merely a 
translation of the Hebrew text thereof, which is the 
original text.

נוסח הפרטה באנגלית לא נועד אלא לתרגם את הנוסח 
בעברית של הפרטה, שהוא הנוסח המקורי.

Ownersבעלים

Name: SONS OF GEORGE SHUKHA LTD. שם: בני ג'ורג' שוקחה בע"מ

Address: P.O.B. 33325, Haifa, 31332, Israel כתובת : ת.ד. 33325, חיפה, 31332, ישראל

Identification No.: 510943087מספר זיהוי: 510943087

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Seligsohn Gabrieli  & Co.

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

שם: זליגסון  גבריאלי ושות'

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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 14 סוג: 14

Watches, jewellery, included in Class 14. שעונים ותכשיטים, הנכללים בסוג 14.                 

א' אלול תשע"א - 331/08/2011



Trade Mark No. 208885 מספר סימן

Application Date 27/02/2008 תאריך הגשה

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

The English text of the list of goods is merely a 
translation of the Hebrew text thereof, which is the 
original text.

נוסח הפרטה באנגלית לא נועד אלא לתרגם את הנוסח 
בעברית של הפרטה, שהוא הנוסח המקורי.

Ownersבעלים

Name: SONS OF GEORGE SHUKHA LTD. שם: בני ג'ורג' שוקחה בע"מ

Address: P.O.B. 33325, Haifa, 31332, Israel כתובת : ת.ד. 33325, חיפה, 31332, ישראל

Identification No.: 510943087מספר זיהוי: 510943087

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: 20 סוג: 20

Furniture, included in Class 20. רהיטים, הנכללים בסוג 20.                 

א' אלול תשע"א - 431/08/2011



Trade Mark No. 208887 מספר סימן

Application Date 27/02/2008 תאריך הגשה

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

The English text of the list of goods is merely a 
translation of the Hebrew text thereof, which is the 
original text.

נוסח הפרטה באנגלית לא נועד אלא לתרגם את הנוסח 
בעברית של הפרטה, שהוא הנוסח המקורי.

Ownersבעלים

Name: SONS OF GEORGE SHUKHA LTD. שם: בני ג'ורג' שוקחה בע"מ

Address: P.O.B. 33325, Haifa, 31332, Israel כתובת : ת.ד. 33325, חיפה, 31332, ישראל

Identification No.: 510943087מספר זיהוי: 510943087

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: 21 סוג: 21

Household and kitchen utensils and containers, 
included in Class 21.

כלים ומיכלים לבית ולמטבח, הנכללים בסוג 21.                     
                                

א' אלול תשע"א - 531/08/2011



רונית רפאל מרכזים רפואיים קוסמטיים
Trade Mark No. 219215 מספר סימן

Application Date 23/02/2009 תאריך הגשה

Ownersבעלים

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

Address: בזל 35, תל אביב-יפו, 62744, ישראל 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; הנכללים כולם בסוג 42.  
         

א' אלול תשע"א - 631/08/2011



Trade Mark No. 219216 מספר סימן

Application Date 23/02/2009 תאריך הגשה

Ownersבעלים

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

Address: בזל 35, תל אביב-יפו, 62744, ישראל 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.     
        

א' אלול תשע"א - 731/08/2011



רונית רפאל 
Trade Mark No. 219217 מספר סימן

Application Date 23/02/2009 תאריך הגשה

Ownersבעלים

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

Address: בזל 35, תל אביב-יפו, 62744, ישראל 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; הנכללים כולם בסוג 42.  
         

א' אלול תשע"א - 831/08/2011



רונית רפאל 
Trade Mark No. 219218 מספר סימן

Application Date 23/02/2009 תאריך הגשה

Ownersבעלים

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

Address: בזל 35, תל אביב-יפו, 62744, ישראל 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: 3 סוג: 3

Cosmetics remedies; all included in class 3 תכשירי קוסמטיקה; הנכללים כולם בסוג 3               

א' אלול תשע"א - 931/08/2011



SERA

Trade Mark No. 220429 מספר סימן

Application Date 30/04/2009 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: Korhan Pazarlama ve Dis tic. A.S.

Address: Barbaros Hayrettin Pasa mah. 1058 Sk., No. 
38, Kucukkoy, TR Istanbul, Turkey, 34100, Turkey

Identification No.: 800235

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: 31 סוג: 31

Grains (included in this class), legumes; nuts, olives; 
oils cakes; citrus fruits; onions; all included in class 
31.

דגנים (הכלולים בסוג זה), קטניות, אגוזים, זיתים, שמני עוגות, 
פירות הדר, בצלים; הנכללים כולם בסוג 31                           

          

א' אלול תשע"א - 1031/08/2011



Trade Mark No. 221037 מספר סימן

Application Date 13/12/2010 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: Florma LTD שם: פלורמא בע"מ

Address: Habanai 5, P.O.B. P.o.b. 1404, Hod Hasharon, 
45100, Israel

כתובת : הבנאי 5, ת.ד. ת.ד. 1404, הוד השרון, 45100, ישראל

Identification No.: 510519986מספר זיהוי: 510519986

חברה פרטית

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 2 סוג: 2

Liquid colorant for the plastic industry; included in 
class 2.

צבע נוזלי לצביעת פלסטיקה; הנכלל בסוג 2.                         
                      

א' אלול תשע"א - 1131/08/2011



Trade Mark No. 221522 מספר סימן

Application Date 21/06/2009 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.

Registration of the mark will give protection only to 
the two-dimensional front face of the bottle.

רישום הסימן יעניק הגנה רק לחזית הדו-ממדית של דמות 
הבקבוק.

 Owners

Name: Diageo North America, Inc.

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

Identification No.: 40424

(Connecticut Corporation)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Dr. Shlomo Cohen & Co.

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

שם: ד"ר שלמה כהן ושות'

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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 33 סוג: 33

Alcoholic beverages excluding beers; all included in 
class 33.

משקאות אלכוהוליים למעט בירות; הנכללים כולם בסוג 33.     
                  

א' אלול תשע"א - 1231/08/2011



Trade Mark No. 223840 מספר סימן

Application Date 17/09/2009 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: Foamix Ltd. שם: פואמיקס בע"מ

Address: 2 רח' הולצמן, P.O.B. 4038, נס ציונה, 74140, ישראל כתובת : רח' הולצמן 2, ת.ד. 4038, נס ציונה, 74140, ישראל

Identification No.: 513368811מספר זיהוי: 513368811

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 5 סוג: 5

Pharmaceutical carriers, compositions and foams for 
delivery of prescription and non prescription 
therapeutical agents for prevention or treatment of 
topical, body cavity or mucosal diseases and 
disorders including dermatitis, dermatoses, allergy, 
alopecia, microbial, cancer, pigmentation, aging, 
inflammatory, wound, burn and hair related diseases 
and disorders; pharmaceutical formulations for use 
as anti microbials, anti acne, anti psoriases, anti 
inflammatories, contraceptives, insecticides, and 
sunscreens; sanitary preparations for medical 
purposes; infant skin care in the nature of medicated 
baby oils, medicated baby creams, medicated baby 
foams and mousses; all included in class 5.

תכשירי רוקחות נשאים, תרכובות וקצפים למתן רכיבים 
תרפויטיים עם או ללא מרשם עבור מניעה או טיפול במחלות או 
הפרעות של העור, או של חללי הגוף או של המוקוזה כגון, 

דרמטיטיס, דרמטוזיס, אלרגיות, מקרביליות, סרטן, פגמנטציה, 
הזדקנות, דלקת, ריפוי של כוויות ופצעים, שיער והתקרחות; 
פורמולציות רוקחיות המשמשות כמסנניה קרינה, כאמצעי 
מניעה, כאנטי מקרוביאלי, כאנטי אקנה, כאנטי פסוריאזיס, 

כאנטי דלקת; תכשירים לטיפול בעור תינוקות כגון שמן תנוקות 
תרופתי, קרם תנוקות תרופתי, קצפים מוסים תרופתיים, כקוטלי 
חרקים, כתכשירים סניטריים לשימוש אישי; הנכללים כולם בסוג 
                                                                                 .5
                                                                                    
                                                                                    

                                                                    

א' אלול תשע"א - 1331/08/2011



Trade Mark No. 224050 מספר סימן

Application Date 23/09/2009 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: Top Ramdor Systems and Computers (1990) 
Ltd.

שם: טופ רמדור מערכות ומחשבים (1990) בע"מ

Address: קרית עתידים, בניין מס' 1, תל אביב, 61580, ישראל כתובת : קרית עתידים, בניין מס' 1, תל אביב, 61580, ישראל

Identification No.: 520044231מספר זיהוי: 520044231

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: A. Shefer & Co., Adv.

Address: Derech Menachem Begin 52, Tel Aviv, 67137, 
Israel

שם: א.שפר ושות', עו"ד

כתובת : דרך מנחם בגין 52, תל אביב, 67137, ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 42 סוג: 42

Computer and information technology services; 
software technical support software problem solving 
and repair, maintenance of software products; 
software programming services; design and planning 
services for computer systems and information 
technology; installation, implementation, application 
and instruction services related to software products; 
research and consulting services in the field of 
computerization and information technology; 
computerized services for management and 
production of tenders; project management services 
for software project; outsourcing services in the field 
of computerization and information technology and 
services related thereto; all included in class 42.

שירותי מחשוב וטכנולוגיות מידע, תמיכה טכנית לתוכנות, 
פתרון תקלות ותיקונן של תוכנות, תחזוקה שוטפת של מוצרי 
תוכנה, שירותי תכנות, שירותי תכנון של מערכות מחשוב 
וטכנולוגיית מידע, שירותי התקנה, יישום, הטמעה והדרכה 

בקשר עם מוצרי תוכנה, שירותי מחקר ויעוץ בתחום המחשוב 
וטכנולוגיית מידע, שירותים ממוחשבים לניהול והפקת מכרזים, 
שירותי ניהול פרוייקטים לתוכנה, שירותי מיקור חוץ בתחום 
המחשוב וטכנולוגיית המידע, ושירותים נלווים; הנכללים כולם 
בסוג 42.                                                                         
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THORLABS

Trade Mark No. 224523 מספר סימן

Application Date 01/11/2009 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: Thorlabs, Inc.

Address: 435 Route 206 North, P.O.B. 366, Newton, New 
Jersey, 07860, U.S.A.

Identification No.: 800706

A New Jersey 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: 10 סוג: 10

Lasers for medical and cliniical purposes; medical 
imaging and inspection apparatus incorporating opto-
mechanical software and hardware; all included in 
class 10.

לייזרים לצרכים רפואיים וקליניים; התקני הדמיה ובדיקה 
רפואית הכוללים תוכנה וחומרה אופטו-מכנית; הנכללים כולם 
בסוג 10.                                                                         

                        

א' אלול תשע"א - 1531/08/2011



Trade Mark No. 224525 מספר סימן

Application Date 01/11/2009 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: Thorlabs, Inc.

Address: 435 Route 206 North, P.O.B. 366, Newton, New 
Jersey, 07860, U.S.A.

Identification No.: 800706

A New Jersey 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: 10 סוג: 10

Lasers for medical and cliniical purposes; medical 
imaging and inspection apparatus incorporating opto-
mechanical software and hardware; all included in 
class 10.

לייזרים לצרכים רפואיים וקליניים; התקני הדמיה ובדיקה 
רפואית הכוללים תוכנה וחומרה אופטו-מכנית; הנכללים כולם 
בסוג 10.                                                                         

                        

א' אלול תשע"א - 1631/08/2011



Trade Mark No. 225139 מספר סימן

Application Date 25/11/2009 תאריך הגשה

Certification Mark (Section 14) סימן מאשר (סעיף 14)

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

When the Hebrew version of the lists of 
goods/services or part thereof is unclear, ambiguous 
or incorrect, it should be interpreted according to 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: Derech Ha'maabada Ltd. שם: דרך  המעבדה בע"מ

Address: Nes Ziona, 74031, Israel כתובת : נס ציונה, 74031, ישראל

Identification No.: 513626556מספר זיהוי: 513626556

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: 31 סוג: 31

Forestry and grains products; fresh fruit and 
vegetables, plant and flowers; food for animals; 
seeds; all included in class 31.

מוצרי יערנות ותבואות, פירות וירקות טריים; שתילים ופרחים 
חיים; מזון לבעלי חיים; זרעים; הנכללים כולם בסוג 31.           

                              

א' אלול תשע"א - 1731/08/2011



Trade Mark No. 225141 מספר סימן

Application Date 25/11/2009 תאריך הגשה

Certification Mark (Section 14) סימן מאשר (סעיף 14)

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

When the Hebrew version of the lists of 
goods/services or part thereof is unclear, ambiguous 
or incorrect, it should be interpreted according to 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: Derech Ha'maabada Ltd. שם: דרך  המעבדה בע"מ

Address: Nes Ziona, 74031, Israel כתובת : נס ציונה, 74031, ישראל

Identification No.: 513626556מספר זיהוי: 513626556

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: 29 סוג: 29

Meat, fishes, chickens and game; pickled, dried and 
stewed fruits and vegetables; eggs, milk and milk 
products; edible oils and fats; all included in class 29.

בשר, דגים, עופות, וציד; פירות וירקות משומרים, מיובשים 
ומבושלים; ביצים, חלב, ומוצרי חלב; שמני ושומני מאכל; 

הנכללים כולם בסוג 29.                                                     
            

א' אלול תשע"א - 1831/08/2011



Trade Mark No. 225160 מספר סימן

Application Date 26/11/2009 תאריך הגשה

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

The mark is not restricted to the colours  as shown in 
the  mark.

הסימן אינו מוגבל לצבעים הנראים בסימן.

Registration of this mark shall give no right to the 
exclusive use of the combination צעדים לאיכות החיים 
separately, but in the combination of the mark.

רישום סימן זה לא יתן זכות לשימוש ייחודי בצרוף צעדים 
לאיכות החיים בנפרד, אלא בהרכב הסימן.

Ownersבעלים

Name: ISRAEL CANCER ASSOCIATION שם: האגודה למלחמה בסרטן בישראל

Address: 7 Revivim Street, Givataym, Israel כתובת : רחוב רביבים 7, גבעתיים, ישראל

Identification No.: 36106מספר זיהוי: 36106

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: 41 סוג: 41

Consultation and information services relating to 
sport activity, training and education services for 
encouraging activity and fitness for cancer patients; 
all included in class 41.

שירותי יעוץ ומידע הקשורים לפעילות ספורט, שירותי הדרכה 
והסברה לעידוד פעילות גופנית וכושר גופני לחולי סרטן; 

הנכללים כולם בסוג 41.                                                     
                                                        

Class: 44 סוג: 44

Patient treatment and rehabilitation services for 
encouraging activity and fitness for cancer patients; 
all included in class 44.

שירותי טיפול ושיקום של חולים לעידוד פעילות גופנית וכושר 
גופני לחולי סרטן; הנכללים כולם בסוג 44.                             

                                        

א' אלול תשע"א - 1931/08/2011



Trade Mark No. 226017 מספר סימן

Application Date 27/12/2009 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: Anteco CCTV שם: אנטקו- טלויזיה במעגל סגור

Address: HaAmal 6, Or- Yehuda, 60371, Israel כתובת : העמל 6, אור יהודה, 60371, ישראל

Identification No.: 510970106מספר זיהוי: 510970106

כן

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: 9 סוג: 9

Photo and recording apparatus and instruments; 
Cameras, DVR, monitors, lenses, camera's sorters 
and dividers, camera arms, parts and fittings for all 
aforesaid goods; all included in class 9.

 ,DVR  ,התקנים ומכשירים לצילום והקלטה; מצלמות
מוניטורים, עדשות, בוררים ומפצלים למצלמות, זרועות, וחלקים 
ומתאמים עבור כל הטובין הנ"ל,הכלולים כולם בסוג 9.             

                                                                      

א' אלול תשע"א - 2031/08/2011



Trade Mark No. 226140 מספר סימן

Application Date 30/12/2009 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: Assuta Advanced Technologies Ltd. שם: אסותא טכנולוגיות מתקדמות בע"מ

Address: כתובת : תל אביב, ישראל

Identification No.: 512013996מספר זיהוי: 512013996

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Weissglas-Almagor, Advs.

Address: Tel Aviv, Israel

שם: ויסגלס-אלמגור, עו"ד

כתובת : רחוב לילינבלום 44, ת.ד. 2448, תל אביב, 61024, 
ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 3 סוג: 3

Substances for laundry use; included in class 3. חומרים המשמשים לכביסה; הנכללים כולם בסוג 3.           

א' אלול תשע"א - 2131/08/2011



Trade Mark No. 226142 מספר סימן

Application Date 30/12/2009 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: Assuta Advanced Technologies Ltd. שם: אסותא טכנולוגיות מתקדמות בע"מ

Address: תל אביב, ישראל כתובת : תל אביב, ישראל

Identification No.: 512013996מספר זיהוי: 512013996

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Weissglas-Almagor, Advs.

Address: Tel Aviv, Israel

שם: ויסגלס-אלמגור, עו"ד

כתובת : רחוב לילינבלום 44, ת.ד. 2448, תל אביב, 61024, 
ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 35 סוג: 35

Phamaceutical and pharmacy services; all included 
in class 35.

שירותי רוקחות ובית מרקחת; הנכללים כולם בסוג 35.             
                  

Class: 44 סוג: 44

Medical services; included in class 44. שירותים רפואיים; הנכללים כולם בסוג 44.   

א' אלול תשע"א - 2231/08/2011



T-LITE

Trade Mark No. 226294 מספר סימן

Application Date 11/01/2010 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: BASF SE

Address: Carl-Bosch-Strasse 38, Ludwigshafen am 
Rhein, Germany

Identification No.: 67585

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Reinhold Cohn and Partners

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

שם: ריינהולד כהן ושותפיו

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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 1 סוג: 1

Chemical products for use in industry, especially UV-
absorbers for the cosmetic and pharmaceutical 
industry; all included in class 1.

מוצרים כימיים לשימוש בתעשייה, במיוחד סופגי-UV לתעשיית 
הקוסמטיקה והרוקחות; הנכללים כולם בסוג 1.                       

                                                        

א' אלול תשע"א - 2331/08/2011



SPECIALIZED

Trade Mark No. 226309 מספר סימן

Application Date 11/01/2010 תאריך הגשה

Based on foreign registration מבוסס על רישום בחו"ל

U.S.A. No. 1529532 ארה"ב מספר: 1529532

Dated 14/03/1989 (Section 16) מיום 14/03/1989 (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: Specialized Bicycle Components, Inc.

Address: Concord Circle, Morgan Hill, California 95037, 
15130, U.S.A.

Identification No.: 800892

(California 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

Protective helmets for bicyclists; all included in class 
9.

קסדות מגן לרוכבי אופניים; הנכללים כולם בסוג 9.                 
          

א' אלול תשע"א - 2431/08/2011



Trade Mark No. 226750 מספר סימן

Application Date 26/01/2010 תאריך הגשה

Based on foreign registration מבוסס על רישום בחו"ל

U.S.A. No. 3517161 ארה"ב מספר: 3517161

Dated 14/10/2008 (Section 16) מיום 14/10/2008 (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: Wm. Wrigley Jr. Company

Address: 410 North Michigan Avenue, Chicago, Illinois, 
60611, U.S.A.

Identification No.: 86

(Delaware Corporation)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Reinhold Cohn and Partners

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

שם: ריינהולד כהן ושותפיו

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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 30 סוג: 30

Confectionery namely, chewing gum; all included in 
class 30.

דברי מתיקה, דהיינו, גומי לעיסה; הנכללים כולם בסוג 30.       
        

א' אלול תשע"א - 2531/08/2011



StreamWork

Trade Mark No. 226910 מספר סימן

Application Date 01/02/2010 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: SAP AG

Address: Walldorf, Germany

Identification No.: 39951

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Reinhold Cohn and Partners

Address: 26a Habarzel St. Ramat Hahayal, P.O.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

Training in the use of data processing programs; all 
included in class 41.

הדרכה בשימוש של תוכניות עיבוד נתונים; הנכללים כולם בסוג 
                               .41

א' אלול תשע"א - 2631/08/2011



StreamWork

Trade Mark No. 226911 מספר סימן

Application Date 01/02/2010 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: SAP AG

Address: Walldorf, Germany

Identification No.: 39951

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Reinhold Cohn and Partners

Address: 26a Habarzel St. Ramat Hahayal, P.O.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

Systematic ordering of data and information in 
computer databases for the Internet relating to the 
development, creating, programming, implementing, 
performance, production, distribution, sale, 
application, use, function, handling, modification, 
maintenance, rental, updating, design and 
outsourcing of computer programs and computer 
software; systematic ordering of data and information 
in computer databases for the Internet relating to the 
creating, development and design of computer 
programs and software for bringing together people, 
information and methods for finding decisions, in 
particular decisions on real-time basis, methods for 
increasing productivity and methods for establishing 
business results, in particular for identifying and 
cooperating with appropriate partners, sharing 
information and analyzing with cooperating partners 
and customers, in particular by use of decision-
making tools, like ranking and rating; all included in 
class 35.

סידור שיטתי של נתונים ומידע בבסיסי נתונים של מחשב עבור 
האינטרנט הקשורים לפיתוח, יצירה, תכנות, יישום, ביצוע, 
הפקה, הפצה, מכירה, אפליקציה, שימוש, תפקוד, טיפול, 

התאמה, אחזקה, השכרה, עדכון, עיצוב ומיקור חוץ של תוכניות 
מחשב ותוכנת מחשב; סידור שיטתי של נתונים ומידע בבסיסי 
נתונים של מחשב עבור האינטרנט הקשורים ליצירה, פיתוח 
ועיצוב של תוכניות ותוכנת מחשב להבאה ביחד אנשים, מידע 
ושיטות למציאת החלטות, במיוחד החלטות על בסיס זמן-אמת, 

שיטות להגברת תפוקה ושיטות לביסוס תוצאות עסקיות, 
במיוחד לזיהוי ושיתוף פעולה עם שותפים מתאימים, שיתוף 
מידע וניתוח עם שותפים וצרכנים משתפי פעולה, במיוחד על 
ידי שימוש בכלים לקבלת החלטות, כמו דירוג יחסי ודירוג; 

הנכללים כולם בסוג 35.                                                     
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StreamWork

Trade Mark No. 226912 מספר סימן

Application Date 01/02/2010 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: SAP AG

Address: Walldorf, Germany

Identification No.: 39951

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Reinhold Cohn and Partners

Address: 26a Habarzel St. Ramat Hahayal, P.O.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

Internet services, namely providing access to data 
and information on the Internet relating to the 
development, creating, programming, implementing, 
performance, production, distribution, sale, 
application, use, function, handling, modification, 
maintenance, rental, updating, design and 
outsourcing of computer programs and computer 
software; Internet services, namely providing access 
to data and information on the Internet relating to the 
creating, development and design of computer 
programs and software for bringing together people, 
information and methods for finding decisions, in 
particular decisions on real-time basis, methods for 
increasing productivity and methods for establishing 
business results, in particular for identifying and 
cooperating with appropriate partners, sharing 
information and analyzing with cooperating partners 
and customers, in particular by use of decision-
making tools, like ranking and rating; providing 
interactive communications services via the Internet 
or online connections for the aforesaid services; all 
included in class 38.

שירותי אינטרנט, דהיינו אספקת גישה לנתונים ומידע 
באינטרנט הקשורים לפיתוח, יצירה, תכנות, יישום, ביצוע, 
הפקה, הפצה, מכירה, אפליקציה, שימוש, תפקוד, טיפול, 

התאמה, אחזקה, השכרה, עדכון, עיצוב ומיקור חוץ של תוכניות 
מחשב ותוכנת מחשב; שירותי אינטרנט, דהיינו אספקת גישה 
לנתונים ומידע באינטרנט הקשורים ליצירה, פיתוח ועיצוב של 
תוכניות ותוכנת מחשב להבאה ביחד של אנשים, מידע ושיטות 
למציאת החלטות, במיוחד החלטות על בסיס זמן-אמת, שיטות 
להגברת תפוקה ושיטות לביסוס תוצאות עסקיות, במיוחד 
לזיהוי ושיתוף פעולה עם שותפים מתאימים, שיתוף מידע 
וניתוח עם שותפים וצרכנים משתפי פעולה, במיוחד על ידי 

שימוש בכלים לקבלת-החלטות, כמו דירוג יחסי ודירוג; אספקת 
שירותי תקשורת אינטראקטיבית דרך האינטרנט או חיבורי און 
ליין עבור השירותים הנזכרים לעיל; הנכללים כולם בסוג 38.     
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TANGLED 

Trade Mark No. 227150 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.

 Owners

Name: Disney Enterprises, Inc.

Address: Burbank, California, U.S.A.

Identification No.: 39499

(Delaware Corporation)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Dr. Shlomo Cohen & Co.

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

שם: ד"ר שלמה כהן ושות'

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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 20 סוג: 20

Air mattresses for use when camping; bassinets; 
beds; benches; bookcases; cabinets; chairs; clips for 
holding and displaying photographs; coat racks; 
computer furniture; computer keyboard trays; cots; 
couches; decorative glitter; decorative mobiles; 
desks; drinking straws; figurines and statuettes made 
of bone, plaster, plastic, wax, or wood; flagpoles; foot 
stools; furniture; gift package decorations made of 
plastic; hand fans; hand-held mirrors; key fobs not of 
metal; lawn furniture; love seats; magazine racks; 
mattresses; mirrors; non-Christmas ornaments made 
of bone, plaster, plastic, wax or wood; ottomans; 
party ornaments of plastic; pedestals; picture frames; 
pillows; plant stands made of wire and metal; 
decorative wall plaques; plastic flags; plastic name 
badges; plastic novelty license plates; plastic 
pennants; plastic cake decorations; sea shells; 
sleeping bags; tables; toy chests; umbrella stands; 
venetian blinds; curtain rods; wind chimes; 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 
אומנותיים; דגלי פלסטיק; תגי שם מפלסטיק; לוחיות רישוי 
מפלסטיק; דיגלוני פלסטיק; קישוטי עוגה מפלסטיק; קונכיות; 
שקי שינה; שולחנות; שידות צעצוע; מעמדים למטריות; וילונות 
ונציאניים; מוטות וילון; פעמוני רוח; הנכללים כולם בסוג 20.     
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Trade Mark No. 227889 מספר סימן

Application Date 01/03/2010 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: The Company for the Development of Theatre, 
Music, Art and Dance - Holon Ltd.

שם: החברה לפיתוח תיאטרון, מוסיקה, אמנות ומחול - חולון 
בע"מ 

Address: Mifratz Shlomo St., P.O.B. 5100, Holon, 58487, 
Israel

כתובת : רח' מפרץ שלמה, ת.ד. 5100, חולון, 58487, ישראל

Identification No.: 512287350מספר זיהוי: 512287350

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Eviatar Rager, Adv.

Address: 120 Yigal Alon St., Tel Aviv, 67443, Israel

שם: אביתר רגר, עו"ד

כתובת : רחוב יגאל אלון 120, תל אביב, 67443, ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 41 סוג: 41

Museums, education, culture, art, theater, music and 
dance services; all included in class 41

שירותי מוזיאונים, חינוך, תרבות, אומנות, תיאטראות, מוסיקה 
ומחול; הנכללים כולם בסוג 41                   
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Trade Mark No. 229060 מספר סימן

Application Date 12/04/2010 תאריך הגשה

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

Registration of this mark shall give no right to the 
exclusive use of the words אריאל and קומפורט, ARIEL, 
COMFORT separately, but in the combination of the 
mark.

רישום סימן זה לא יתן זכות לשימוש ייחודי במילים אריאל 
ו-קומפורט, ARIEL, COMFORT בנפרד, אלא בהרכב הסימן.

Ownersבעלים

Name: Ariel advanced orthopedic Inc. שם: אריאל אורטופדיה מתקדמת בע"מ

Address: 124 Ahuza ST., Ra'anana, 43450, Israel כתובת : רח' אחוזה 124, רעננה, 43450, ישראל

Identification No.: 514128446מספר זיהוי: 514128446

חברה פרטית

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Sharon Goldshtein

Address: 

שם: שרון גולדשטיין ושות', עו"ד

כתובת : העמל 38, ת.ד. 4224, רעננה, 43659, ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 25 סוג: 25

Footwear, shoes by size personal matching; all 
included in class 25.

הנעלה, נעליים לפי מידה בהתאמה אישית; הנכללים כולם בסוג 
                     .25
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IBOOKS

Trade Mark No. 229480 מספר סימן

Application Date 02/05/2010 תאריך הגשה

Based on foreign registration מבוסס על רישום בחו"ל

Colombia No. 69409 קולומביה מספר: 69409

Dated 16/12/2010 (Section 16) מיום 16/12/2010 (סעיף 16) 

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 9 סוג: 9

Computers, computer peripheral devices, computer 
terminals; computer hardware; computer gaming 
machines, microprocessors, memory boards, 
monitors, displays, keyboards, cables, modems, 
printers, disk drives, adapters, adapter cards, 
connectors and drivers; blank computer storage 
media; magnetic data carriers; computer software; 
computer software for authoring, downloading, 
transmitting, receiving, editing, extracting, encoding, 
decoding, displaying, storing and organizing text, 
graphics, images, and electronic publications; 
computer software and firmware, namely, operating 
system programs, data synchronization programs, 
and application development tool programs for 
personal and handheld computers; computer 
hardware and software for providing integrated 
telephone communication with computerized global 
information networks; pre-recorded computer 
programs for personal information management, 
database management software, character 
recognition software, telephony management 
software, electronic mail and messaging software, 
paging software, mobile telephone software; 
database synchronization software, computer 
programs for accessing, browsing and searching 
online databases, computer software for the 
redirection of messages, Internet e-mail, and/or other 
data to one or more electronic handheld devices from 
a data store on or associated with a personal 
computer or a server; computer software for the 
synchronization of data between a remote station or 
device and a fixed or remote station or device; 
downloadable electronic publications in the nature of 
books, plays, pamphlets, brochures, newsletters, 
journals, magazines, and periodicals on a wide range 
of topics of general interest; handheld digital 
electronic devices and software related thereto; MP3 
and other digital format audio players; hand held 
computers, tablet computers, personal digital 
assistants, electronic organizers, electronic notepads; 
mobile digital electronic devices, global positioning 
system (GPS) devices, telephones; handheld and 
mobile digital electronic devices for the sending and 
receiving of telephone calls, faxes, electronic mail, 
and other digital data; cordless telephones; mobile 
telephones; parts and accessories for mobile 
telephones; facsimile machines, answering 
machines, cameras, videophones, telephone-based 
information retrieval software and hardware; 

מחשבים, התקני ציוד היקפי למחשב, מסופי מחשב; חומרת 
מחשב; מכונות משחק מחשב, מיקרו-מעבדים, לוחות זיכרון, 
מסכים, צגים, מקלדות, כבלים, מודמים, מדפסות, כונני מחשב, 
מתאמים, כרטיסי הרחבה, מחברים ומנהלי התקנים; מדיית 
אחסון ריקה למחשב; נשאי מידע מגנטיים; תוכנת מחשב; 

תוכנת מחשב לכתיבה, הורדה, העברה, קבלה, עריכה, הוצאה, 
קידוד, פענוח,  הצגה, אחסון וארגון טקסט, גרפיקה, דמויות, 
ופרסומים אלקטרוניים; תוכנת וקושחת מחשב, שהן, תוכניות 
מערכת הפעלה, תוכניות סינכרון מידע, ותוכניות כלי פיתוח 
אפליקציה למחשבים אישיים ונישאים; חומרת ותוכנת מחשב 

למתן קשר טלפוני משולב עם רשתות מידע גלובאליות 
ממוחשבות; תוכניות מחשב מוקלטות מראש לניהול מידע אישי, 
תוכנת ניהול מאגר נתונים, תוכנת זיהוי תווים, תוכנת ניהול 

טלפוניה, תוכנת דואר אלקטרוני והודעות, תוכנת זימון, תוכנת 
טלפון נייד; תוכנת סנכרון מאגר נתונים, תוכניות מחשב לגישה, 
שיטוט וחיפוש במאגר נתונים מקוון, תוכנת מחשב להכוונה 
מחודשת של הודעות,דוא"ל אינטרנט, ו/או נתונים אחרים 
למכשיר אלקטרוני נישא אחד או יותר מאחסון נתונים על או 

מקושר למחשב אישי או שרת;תוכנת מחשב לסנכרון נתונים בין 
עמדה או מתקן מרוחקים לעמדה או מתקן נייחים או מרוחקים; 
פרסומים אלקטרוניים הניתנים להורדה כגון ספרים, מחזות, 
חוברות, מגזינים וכתבי עת במגוון רחב של נושאי עניין כללי; 
מכשירים אלקטרוניים דיגיטליים נישאים ותוכנה הקשורה לכך; 
נגני MP 3 ופורמטי אודיו דיגיטליים אחרים; מחשבים נישאים, 
מחשבי לוח, מחשבי כף יד, ארגוניות אלקטרוניות, פנקסי 

רשימות אלקטרוניים; מתקנים דיגיטליים אלקטרוניים ניידים, 
מתקני מערכת מיקום גלובלית (GPS), טלפונים; מתקנים 
דיגיטליים אלקטרוניים נישאים וניידים לשליחה וקבלה של 
שיחות טלפון, פקסים, דואר אלקטרוני, ונתונים דיגיטליים 
אחרים; טלפונים אלחוטיים; טלפונים ניידים; חלקים ועזרים 
לטלפונים ניידים; מכונות פקסימיליה, משיבונים, מצלמות, 

מכשירי וידאופון, תוכנה וחומרה מבוססות-טלפון לאחזור מידע; 
מתקנים אלקטרוניים נישאים לקבלה, אחסון ו/או תמסורת 

אלחוטיים של מידע והודעות, ומתקנים אלקטרוניים המאפשרים 
למשתמש מעקב או ניהול של מידע אישי; ציוד ומכשירי 

תקשורת אלקטרונית; מתקני ומכשירי טלקומוניקציה; פונטים, 
גופנים, עיצובי גופן וסמלים בצורת מידע מוקלט; שבבים, 

דיסקים וקלטות הנושאים או מיועדים להקלטת תוכניות ותוכנות 
מחשב; זיכרון גישה אקראית, זיכרון לקריאה בלבד; מתקן 
זיכרון solid state; משחקי מחשב ומשחקים אלקטרוניים; 

מדריכי משתמש בצורה הניתנת לקריאה אלקטרונית, קריאת 
מכונה או קריאת מחשב לשימוש עם, והנמכרים כיחידה עם, כל 
הטובין האמורים לעיל; מערכות לאחסון מידע; כוננים קשיחים; 
יחידות אחסון כונן קשיח ממוזערות; תקליטורי אודיו-וידאו, 
תקליטורי CD - ROM ודיסקים דיגיטליים רב-תכליתיים; 
רפידות לעכבר; סוללות; סוללות נטענות; מטענים; מטעני 

סוללות חשמליות; אוזניות; אוזניות סטריאו; אוזניות 
תוך-אוזניות; רמקולי סטריאו; רמקולי אודיו; רמקולי אודיו לבית; 

רמקולי מסך; רמקולים למחשב; מערכות רמקול סטריאו 
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electronic handheld units for the wireless receipt, 
storage and/or transmission of data and messages, 
and electronic devices that enable the user to keep 
track of or manage personal information; electronic 
communication equipment and instruments; 
telecommunications apparatus and instruments; 
fonts, typefaces, type designs and symbols in the 
form of recorded data; chips, discs and tapes bearing 
or for recording computer programs and software; 
random access memory, read only memory; solid 
state memory apparatus; computer and electronic 
games; user manuals in electronically readable, 
machine readable or computer readable form for use 
with, and sold as a unit with, all the aforementioned 
goods; apparatus for data storage; hard drives; 
miniature hard disk drive storage units; audio video 
discs, CD-ROMs, and digital versatile discs; mouse 
pads; batteries; rechargeable batteries; chargers; 
chargers for electric batteries; headphones; stereo 
headphones; in-ear headphones; stereo speakers; 
audio speakers; audio speakers for home; monitor 
speakers; speakers for computers; personal stereo 
speaker apparatus; radio receivers, amplifiers, sound 
recording and reproducing apparatus, electric 
phonographs, record players, high fidelity stereo 
apparatus, tape recorders and reproducing 
apparatus, loudspeakers, multiple speaker units, 
microphones; digital audio and video devices; audio 
cassette recorders and players, video cassette 
recorders and players, compact disc players, digital 
versatile disc recorders and players, digital audio 
tape recorders and players; digital music and/or 
video players; radios; video cameras; audio, video, 
and digital mixers; radio transmitters; car audio 
apparatus; computer equipment for use with all of the 
aforesaid goods; electronic apparatus with 
multimedia functions for use with all of the aforesaid 
goods; electronic apparatus with interactive functions 
for use with all of the aforesaid goods; accessories, 
parts, fittings, and testing apparatus for all of the 
aforesaid goods; parts and fittings for all the 
aforesaid goods; covers, bags and cases adapted or 
shaped to contain all of the aforesaid goods, made of 
leather, imitations of leather, cloth, or textile 
materials; All included in class 9.

אישיות; מקלטי רדיו, מגברים, מערכות הקלטת צליל ושחזור, 
מקולים חשמליים, פטיפונים, מערכות סטריאו בהקלטה 

מדוייקת, רשמקולים ומערכות שחזור, רמקולים, יחידות רמקול 
מרובה, מיקרופונים; מתקני אודיו ווידאו דיגיטליים; מקליטי ונגני 

קלטות אודיו, נגני ומקליטי קלטות וידאו, נגני תקליטורים, 
מקליטי ונגני דיסקים דיגיטליים רב-תכליתיים, מקליטי ונגני 
קלטות אודיו דיגיטליות; נגני מוזיקה ו/או וידאו דיגיטליים; 

מכשירי רדיו; מצלמות וידאו; מערבלי אודיו, וידאו ומערבלים 
דיגיטליים; משדרי רדיו; מערכות אודיו לרכב; ציוד מחשבים 
לשימוש עם כל הטובין האמורים לעיל; מתקן אלקטרוני עם 
פונקציות אינטראקטיביות לשימוש עם כל הטובין האמורים 

לעיל;  עזרים, חלקים, מתאמים, והתקני בחינה עבור כל הטובין 
האמורים לעיל; חלקים ומתאמים עבור כל הטובין האמורים 
לעיל; כיסויים, נרתיקים ומארזים המותאמים או מעוצבים 
להכלת כל הטובין האמורים לעיל, העשויים מעור או מחיקוי 

עור, בד או חומרי טקסטיל; הכלולים כולם בסוג 9.                   
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    

                                        

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

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

Trinidad and Tobago, 25/01/2010 טרינידד וטובגו, 25/01/2010

Class: 9 סוג: 9

א' אלול תשע"א - 3331/08/2011



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: Apple Inc.

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

Identification No.: 9544

(California Corporation)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Dr. Shlomo Cohen & Co.

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

שם: ד"ר שלמה כהן ושות'

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

א' אלול תשע"א - 3431/08/2011



IBOOKS

Trade Mark No. 229481 מספר סימן

Application Date 02/05/2010 תאריך הגשה

Based on foreign registration מבוסס על רישום בחו"ל

Colombia No. 69408 קולומביה מספר: 69408

Dated 16/12/2010 (Section 16) מיום 16/12/2010 (סעיף 16) 

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 35 סוג: 35

Business management; business administration; 
business consulting services; providing office 
functions; advertising and marketing services; sales 
promotion services; promoting the goods and 
services of others; conducting market research; 
analysis of advertising response and market 
research; dissemination of advertisements and 
advertising material; administration of consumer 
loyalty programs; arranging and conducting incentive 
rewards programs to promote the sale of goods and 
services; computerized database and file 
management; data processing services; 
computerized data storage and retrieval services; 
computerized data storage and retrieval services for 
text, data, image, audio, video, and multimedia 
content; creating indexes of information, sites and 
other resources available on global computer 
networks and other electronic and communications 
networks for others; searching, browsing and 
retrieving information, sites, and other resources 
available on global computer networks and other 
electronic and communications networks for others; 
organizing content of information provided over a 
global computer network and other electronic and 
communications networks according to user 
preferences; providing an online searchable 
database of text, data, image, audio, video, and 
multimedia content; providing business and 
commercial information over computer networks and 
global communication networks; business services, 
namely, providing computer databases regarding the 
purchase and sale of a wide variety of products and 
services of others; business services, namely, 
dissemination of advertising for others via computer 
networks and global communication networks; 
compilations of directories for publishing on the 
Internet and other electronic, computer and 
communications networks; retail store and online 
retail store services; retail store services provided via 
the Internet and other computer, electronic and 
communications networks; retail store services in the 
field of books, magazines, periodicals, newsletters, 
journals and other publications on a wide range of 
topics of general interest, provided via the Internet 
and other computer, electronic and communications 
networks; retail store services in the field of 
entertainment featuring movies, television programs, 
sporting events, musical works, and audio and 
audiovisual works, via the Internet and other 

ניהול עסקי; אדמיניסטרציה עסקית; שירותי ייעוץ עסקי; מתן 
פונקציות משרדיות; שירותי פרסום ושיווק; שירותי קידום 
מכירות; קידום סחורות ושירותים של אחרים; עריכת מחקר 
שווקי; ניתוח תגובה לפרסום ומחקר שווקי; הפצת פרסומות 
וחומר פרסומי; ניהול תוכניות שימור צרכנים; ארגון ועריכת 

תוכניות תגמול ותמריצים לקידום מכירת טובין ושירותים; ניהול 
מאגר נתונים ממוחשב ותיוקים; שירותי עיבוד נתונים; שירותי 
אחסון ואחזרת נתונים ממוחשבים עבור תוכן טקסט, נתונים, 
דמות, אודיו, וידאו, ומולטימדיה; יצירת אינדקסים של מידע, 
אתרים ומשאבים אחרים הזמינים ברשתות גלובאליות של 
מחשבים וברשתות תקשורת ואלקטרוניקה אחרות עבור 

אחרים; חיפוש, שיטוט ואחזרת מידע, אתרים ומשאבים אחרים 
הזמינים על רשתות מחשבים גלובאליות ורשתות אלקטרוניקה 
או תקשורת אחרות עבור אחרים; ארגון תוכן של מידע הניתן 
על רשת מחשבים גלובאלית ורשתות אלקטרוניות ותקשורת 

אחרות ע"פ העדפות משתמש; מתן מאגר נתונים הניתן לחיפוש 
אחר תוכן טקסט, נתונים, דמות, אודיו, וידאו ומולטימדיה; מתן 

מידע עסקי ומסחרי ברשתות מחשבים ורשתות תקשורת 
גלובאליות; שירותים עסקיים, שם, מתן מאגרי נתונים 
המתקשרים לרכישה ומכירה של מגוון רחב של מוצרים 

ושירותים של אחרים; שירותים עסקיים, שהם הפצת פרסום 
עבור אחרים באמצעות רשתות מחשב ורשתות תקשורת 
גלובאליות; קומפילציות של מדריכים לפרסום באינטרנט 

וברשתות אלקטרוניות, מחשבים ותקשורת אחרות; שירותי 
חנות קמעונאית וחנות קמעונאית מקוונת; שירותי חנות 

קמעונאית הניתנים באמצעות האינטרנט ורשתות מחשבים, 
אלקטרוניקה ותקשורת אחרות; שירותי חנות קמעונאית בתחום 
הספרים, מגזינים, כתבי עת, עלוני חדשות, יומנים ופרסומים 

אחרים במגוון נרחב של נושאים של ידע כללי הניתנים 
באינטרנט וברשתות מחשבים, אלקטרוניקה ותקשורת אחרות; 

שירותי חנות קמעונאית בתחום הבידור המציגה סרטים, 
תוכניות טלוויזיה, אירועי ספורט, יצירות מוזיקאליות ויצירות 
אודיו ואודיו-וידאו באמצעות האינטרנט ורשתות מחשבים, 
אלקטרוניקה ותקשורת אחרות; שירותי חנות קמעונאית 
המציגים מוצרי מחשב, אלקטרוניקה ובידור, מתקני 

טלקומוניקציה, טלפונים ניידים, מתקנים אלקטרוניים דיגיטליים 
נישאים ואלקטרוניקה, תוכנות מחשב ואביזרים, ציוד היקפי 
אחרים לצריכה, ומארזי נשיאה למוצרים שכאלו, באמצעות 
האינטרנט ורשתות מחשב, אלקטרוניקה ותקשורת אחרות; 
הדגמות מוצר הניתנות בחנות ובאמצעות רשתות תקשורת 

גלובאליות ורשתות אלקטרוניות ותקשורת אחרות; שירותי מנוי, 
שהם, מתן מנויים לתוכן טקסט, נתונים, דמות, אודיו, וידאו 
ומולטימדיה הניתנים בידי האינטרנט ורשתות אלקטרוניות 

ותקשורת אחרות; שירותים משרדיים ופונקציות הקשורות לתוכן 
טקסט, נתונים, דמות, אודיו, וידאו ומולטימדיה ניתן להורדה 

ולפני ההקלטה הניתן באמצעות האינטרנט ורשתות 
אלקטרוניקה ותקשורת אחרות; סידור ועריכת וועידות, מופעים 
ותערוכות מסחריות ועסקיות; שירותי מידע, ייעוץ והכוונה 

המתקשרים לכל הנאמר לעיל; הנכללים כולם בסוג 35.           

א' אלול תשע"א - 3531/08/2011



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: Apple Inc.

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

Identification No.: 9544

(California Corporation)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Dr. Shlomo Cohen & Co.

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

שם: ד"ר שלמה כהן ושות'

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

computer, electronic and communications networks; 
retail store services featuring computer, electronic 
and entertainment products, telecommunications 
apparatus, mobile phones, handheld mobile digital 
electronic devices, and other consumer electronics, 
computer software, and accessories, peripherals, and 
carrying cases for such products, via the Internet and 
other computer, electronic and communications 
networks; product demonstrations provided in-store 
and via global communications networks and other 
electronic and communications networks; 
subscription services, namely, providing 
subscriptions to text, data, image, audio, video, and 
multimedia content, provided via the Internet and 
other electronic and communications networks; ofice 
services and functions relating to downloadable pre-
recorded text, data, image, audio, video, and 
multimedia content for a fee or pre-paid subscription, 
provided via the Internet and other electronic and 
communications networks; arranging and conducting 
of commercial, trade and business conferences, 
shows, and exhibitions; information, advisory and 
consultancy services relating to all the aforesaid; All 
included in class 35.

                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    

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

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

Trinidad and Tobago, 25/01/2010 טרינידד וטובגו, 25/01/2010

Class: 35 סוג: 35

א' אלול תשע"א - 3631/08/2011



IBOOKS

Trade Mark No. 229482 מספר סימן

Application Date 02/05/2010 תאריך הגשה

Based on foreign registration מבוסס על רישום בחו"ל

Colombia No. 69410 קולומביה מספר: 69410

Dated 16/12/2010 (Section 16) מיום 16/12/2010 (סעיף 16) 

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 41 סוג: 41

Educational and entertainment services; sporting and 
cultural activities; computer-based and computer-
assisted educational, teaching, and training services; 
digital imaging services; entertainment and 
educational services, namely, providing text, video, 
audio, and multimedia materials; entertainment 
services, namely, providing computer games; 
entertainment and educational services, namely, 
providing electronic books, magazines, newspapers, 
journals, periodicals, and other publications; 
entertainment and educational services, namely, 
providing information, databases, directories, and 
podcasts in the fields of entertainment, news, current 
events, history, sports, games, the media, cultural 
events and activities, hobbies, publications, 
technology, and other topics; entertainment and 
educational services, namely, live performances, 
sporting events, cultural events, and lectures; 
entertainment and education services, namely, 
organizing and conducting exhibitions, displays, 
exhibits, workshops, seminars, training, and 
conferences; information, advisory and consultancy 
services relating to all the aforesaid; All included in 
class 41.

שירותי חינוך ובידור; פעילויות ספורט ותרבות; שירותי חינוך, 
לימוד ואימון המתבססים על שימוש במחשב ובסיוע מחשב; 
שירותי הדמייה דיגיטלית; שירותי בידור וחינוך, שהם, מתן 
חומרי טקסט, וידאו, אודיו ומולטימדיה; שירותי בידור, שהם, 
מתן משחקי מחשב; שירותים חינוכיים ובידור, שהם, מתן 
ספרים אלקטרוניים, מגזינים, עיתונים, יומנים, כתבי עת 

ופרסומים אחרים; שירותי בידור ושירותים חינוכיים, שהם, מתן 
מידע, מאגרי נתונים, מדריכים ופודקאסטים בתחומי בידור, 
חדשות, אקטואליה, היסטוריה, ספורט, משחקים, מדיה, 
אירועים ופעילויות תרבות, תחביבים, פרסומים, טכנולוגיה 
ונושאים אחרים; שירותי בידור ושירותים חינוכיים, שהם, 
הופעות חיות, אירועי ספורט, אירועים תרבותיים והרצאות; 

שירותי בידור ושירותים חינוכיים, שהם, ארגון ועריכת תערוכות, 
תצוגות, הצגות, סדנאות, סמינרים, הכשרה וכנסים; שירותי 
מידע, ייעוץ והכוונה המתקשרים לכל האמור לעיל; הכלולים 

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)

Trinidad and Tobago, 25/01/2010 טרינידד וטובגו, 25/01/2010

Class: 41 סוג: 41

א' אלול תשע"א - 3731/08/2011



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: Apple Inc.

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

Identification No.: 9544

(California Corporation)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Dr. Shlomo Cohen & Co.

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

שם: ד"ר שלמה כהן ושות'

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

א' אלול תשע"א - 3831/08/2011



TRACKER

Trade Mark No. 229700 מספר סימן

Application Date 11/05/2010 תאריך הגשה

 Owners

Name: GENERAL MOTORS LLC

Address: 300 Renaissance Center, Detroit, Michigan, 
48265-3000, U.S.A.

Identification No.: 800714

a Delaware Limited Liability Company

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Sanford T. Colb & Co.

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

שם: סנפורד ט. קולב ושות'

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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 12 סוג: 12

Motor vehicles and parts thereof; all included in class 
12.

כלי רכב וחלקיהם; הכל כלול בסוג 12.                                 
                  

א' אלול תשע"א - 3931/08/2011



MOBOTIX 

Trade Mark No. 229883 מספר סימן

Application Date 11/05/2010 תאריך הגשה

 Owners

Name: MOBOTIX AG 

Address: KaiserstraBe, Winnweiler, 67722, Germany

Identification No.: 70991

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

Cameras, especially hemispherical cameras, web 
cameras suitable for connection directly to at least 
one mobile phone and/or one conventional telephone 
network and/or one IP network, surveillance 
cameras, weather-proof network cameras, especially 
with an integrated recording function; visual 
telephones; video sensor and audio devices and the 
pertaining software, especially devices and/or 
software for image and/or pattern recognition and/or 
image and/or pattern processing, especially 
intelligent video sensors and video sensor systems; 
devices for distance measurement and navigation 
systems; video management systems, controls 
and/or automation, especially for cameras and/or for 
control of access and/or supervision of access, 
and/or for purposes of display and/or of evaluation 
and/or of administration and/or of configuration 
and/or control of one or several cameras for 
purposes of research and/or of the recording of 
sound and/or images; door opening and/or closing 
systems, doorbells and intercoms, devices for the 
storage and/or processing of audio and/or visual data 
especially during control and/or supervision of access 
to data collected, software, especially video 
management software, image processing and/or 
recognition of patterns and/or robot control and/or 
process control and/or controls and/or automation for 
above-mentioned cameras, visual telephones, 
devices for distance measurement and navigation 
systems, video management systems, door opening 
and/or closing systems, doorbells and intercom 
systems, devices for the storage and/or processing of 
audio and/or visual data, Information and data 
recording carriers; Storage devices for archiving 
and/or the display of data, especially audio and/or 
visual data; all included in class 9.

מצלמות, במיוחד מצלמות חצי כדוריות, מצלמות רשת, 
המתאימות לחיבור ישיר עם לפחות טלפון נייד אחד ו/או רשת 
טלפון שגרתית ו/או רשת IP אחת, מצלמות מעקב, מצלמות 

רשת חסינות מזג-אוויר, במיוחד כאלה הכוללות תפקוד הקלטה 
מסוכם, מכשירי טלפון ויזואליים, חיישן וידאו ותפקודי אודיו 
ותוכנת מחשב הקשורה עימם, במיוחד מתקנים ו/או תוכנות 
מחשב עבור זיהוי דמות ו/או צורה ו/או עיבוד דמות ו/או צורה, 
במיוחד חיישני וידאו חכמים ומערכות חיישן וידאו; התקנים 

עבור מערכות מדידה מרחוק וניווט; מערכות ניהול וידאו, בקרים 
ו/או אוטומציה, במיוחד עבור מצלמות ו/או עבור בקרה של 
גישה ו/או פיקוח של גישה ו/או למטרות של תצוגה ו/או של 

הערכה ו/או של אדמיניסטרציה ו/או של קונפיגורציה ו/או בקרה 
של מצלמה אחת או יותר למטרות של מחקר ו/או של מחקר 
ו/או של הקלטה של קול ו/או דמויות; מערכות פתיחת ו/או 
סגירת דלת, פעמוני דלת ומכשירי אינטרקום; מתקנים עבור 
האחסון ו/או העיבוד של נתוני אודיו ו/או וידאו במיוחד במהלך 
בקרה ו/או השגחה של גישה למידע נאסף, תוכנות מחשב, 

במיוחד תוכנות ניהול וידאו, עיבוד דמות ו/או זיהוי של צורה ו/או 
בקרה מרחוק ו/או בקרת רובוט ו/או בקרת עיבוד ו/או בקרות 
ו/או אוטומציה של המצלמות הנזכרות לעיל, מכשירי טלפון 

ויזואליים, מתקנים עבור מערכות מדידה מרחוק וניווט, מערכות 
ניהול וידיאו, מערכות פתיחת ו/או סגירת דלת, פעמוני דלת 
ומערכות אינטרקום, מתקנים עבור האחסון ו/או העיבוד של 

נתוני אודיו ו/או נתונים ויזואליים; נושאי הקלטות נתונים ומידע; 
מתקני אחסון עבור שמירה בארכיב ו/או התצוגה של נתונים, 

במיוחד נתוני אודיו ו/או נתונים ויזואליים; כולם כלולים בסוג 9.   
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    

                  

א' אלול תשע"א - 4031/08/2011



Trade Mark No. 229945 מספר סימן

Application Date 20/05/2010 תאריך הגשה

 Owners

Name: Colgate-Palmolive Company

Address: 300 Park Avenue, New York, N.Y. 10022, 
U.S.A.

Identification No.: 801252

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: 3 סוג: 3

Non-medicated oral care products; all included in 
Class 3.

מוצרי טיפול בפה שאינם לשימוש רפואי; הכל כלול בסוג 3.       
      

א' אלול תשע"א - 4131/08/2011



Trade Mark No. 229946 מספר סימן

Application Date 20/05/2010 תאריך הגשה

 Owners

Name: Colgate-Palmolive Company

Address: 300 Park Avenue, New York, N.Y. 10022, 
U.S.A.

Identification No.: 801252

A Delaware Corporation

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Sanford T. Colb & Co.

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

שם: סנפורד ט. קולב ושות'

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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 5 סוג: 5

Medicated oral care products; all included in Class 5. מוצרי טיפול בפה רפואיים; הכל כלול בסוג 5.                         
  

א' אלול תשע"א - 4231/08/2011



Trade Mark No. 229947 מספר סימן

Application Date 20/05/2010 תאריך הגשה

 Owners

Name: Colgate-Palmolive Company

Address: 300 Park Avenue, New York, N.Y. 10022, 
U.S.A.

Identification No.: 801252

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: 21 סוג: 21

Toothbrushes; all included in Class 21. מברשות שיניים; הכל כלול בסוג 21.               

א' אלול תשע"א - 4331/08/2011



Trade Mark No. 230035 מספר סימן

Application Date 23/05/2010 תאריך הגשה

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

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

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

האנגלי.

Registration of this mark shall give no right to the 
exclusive use of the slogan Make water better  
separately, but in the combination of the mark.

Make  רישום סימן זה לא יתן זכות לשימוש ייחודי בסיסמא
water better בנפרד, אלא בהרכב הסימן.

 Owners

Name: Move Collective LLC

Address: 319 Lafayette Street, #210, New York, 10012, 
New York,, U.S.A.

Identification No.: 801262

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: 11 סוג: 11

Filtering units for refillable, reusable plastic water 
bottles; filters for drinking water ;all included in class 
11.

יחידות סינון למילוי ושימוש מחדש של בקבוקי מים מפלסטיק; 
מסננים למי שתייה; הנכללים כולם בסוג 11.                         

                      

א' אלול תשע"א - 4431/08/2011



Trade Mark No. 230036 מספר סימן

Application Date 23/05/2010 תאריך הגשה

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

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

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

האנגלי.

Registration of this mark shall give no right to the 
exclusive use of the slogan Make water better 
separately, but in the combination of the mark.

Make  רישום סימן זה לא יתן זכות לשימוש ייחודי בסיסמא
water better בנפרד, אלא בהרכב הסימן.

 Owners

Name: Move Collective LLC

Address: 319 Lafayette Street, #210, New York, 10012, 
New York,, U.S.A.

Identification No.: 801262

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

Bottles, sold empty; plastic water bottles sold empty; 
sports bottles sold empty; all included in class 21.

בקבוקים, ריקים למכירה; בקבוקי מים מפלסטיק ריקים 
למכירה; בקבוקי ספורט ריקים למכירה; הנכללים כולם בסוג 

       .21

א' אלול תשע"א - 4531/08/2011



Trade Mark No. 230037 מספר סימן

Application Date 23/05/2010 תאריך הגשה

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

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

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

האנגלי.

Registration of this mark shall give no right to the 
exclusive use of the slogan Make water better 
separately, but in the combination of the mark.

Make   רישום סימן זה לא יתן זכות לשימוש ייחודי בסיסמא
water better  בנפרד, אלא בהרכב הסימן.

 Owners

Name: Move Collective LLC

Address: 319 Lafayette Street, #210, New York, 10012, 
New York,, U.S.A.

Identification No.: 801262

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

Flavoring additives for non-nutritional purposes; 
flavorings for beverages.; all included in class 30.

תוספי טעם לשימוש לא תזונתי; נותני טעם למשקאות; 
הנכללים כולם בסוג 30.                                                     

                

א' אלול תשע"א - 4631/08/2011



GameGround 

Trade Mark No. 230096 מספר סימן

Application Date 20/05/2010 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: GameGround Ltd  שם: גיימגראונד בע"מ

Address: רח' מנורת המאור 3, תל אביב, 67448, ישראל כתובת : רח' מנורת המאור 3, תל אביב, 67448, ישראל

Identification No.: 514025865מספר זיהוי: 514025865

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: 9 סוג: 9

Software for interactive games, including computer 
games for mobile, console and for the Internet, and 
software,and applications intended for tracking, 
recording, logging, analyzing, presentingand sharing 
of gamepley stats, accomplishments and scores; all 
included in class 9.

תוכנות למשחקים אינטראקטיביים, לרבות משחקי מחשב 
במכשירי טלפון ניידדים, בקונסולות וברשת האינטרנט, וכן 

תוכנות ויישומים המיועדים למעקב, רישום, תיעוד, ניתוח, הצגה 
ושיתוף של סטטיסטיקות, הישגים ותוצאות של משחקים; 

הנכללים כולם בסוג 9.                                                       
                                              

א' אלול תשע"א - 4731/08/2011



GameGround 

Trade Mark No. 230097 מספר סימן

Application Date 20/05/2010 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: GameGround Ltd  שם: גיימגראונד בע"מ

Address: רח' מנורת המאור 3, תל אביב, 67448, ישראל כתובת : רח' מנורת המאור 3, תל אביב, 67448, ישראל

Identification No.: 514025865מספר זיהוי: 514025865

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: 42 סוג: 42

Development, design, and operation of online and 
interactive games, including computer games for 
mobile, console and for the Internet, and 
development, design, marketing and operation of 
software, services and products related to such 
games, including those intended for tracking, 
recording, logging, analyzing, presenting and sharing 
of gameplay stats, accomplishments and scores; all 
included inc lass 42.

פיתוח, עיצוב, ותפעול של משחקים מקוונים ואינטראקטיביים, 
לרבות משחקי מחשב במכשירי טלפון ניידים, בקונסולות 

וברשת האינטרנט, וכן פיתוח, עיצוב, שיווק ותפעול של תוכנות, 
שירותים ומוצרים נלווים למשחקים כאמור, לרבות כאלה 
המיועדים למעקב, רישום, תיעוד, ניתוח, הצגה ושיתוף של 
סטטיסטיקות, הישגים ותוצאות של משחקים; הנכללים כולם 

בסוג 42.                                                                         
                                                                                    

              

א' אלול תשע"א - 4831/08/2011



Trade Mark No. 230181 מספר סימן

Application Date 24/05/2010 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: ESHCOLOT HASHIVA ISRAEL LTD. שם: אשכולות חשיבה ישראל בע"מ 

Address: 20 Hataas St., P.O.B. 2218, Kfar Saba, 44641, 
Israel

כתובת : רח' התע"ש 20, ת.ד. 2218, כפר סבא, 44641, ישראל

Identification No.: 513099341מספר זיהוי: 513099341

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 41 סוג: 41

Educational services also through games; all 
included in class 41.

שרותי חינוך גם באמצעות משחקים; הנכללים כולם בסוג 41.   
                          

א' אלול תשע"א - 4931/08/2011



EMERSOL

Trade Mark No. 230265 מספר סימן

Application Date 01/06/2010 תאריך הגשה

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 1 סוג: 1

Chemicals used in industry, in particular made from 
renewable raw materials, in particular from natural 
oils and fats, including coconut oil, palm kernel oil 
and/or oil from oil-bearing plants, rape seed, 
sunflowers, soya, tall oil, waxes, tallow, glycerine, in 
particular fatty alcohols and fatty alcohol derivatives, 
fatty alcohol esters, ethers and amines, alkoxylated 
fatty alcohols, ethoxylated fatty alcohols and 
derivatives thereof, for stabilisation preparations for 
subsoils, for thickening agents for solutions, for dyes 
for materials, for mordants, for binding agents, fabric 
enhancers, stiffening agents, or otherwise as 
required for the improved handling of treated 
materials, for drilling auxiliaries; chemicals, in 
particular esters of alcohols and organic acids, 
mainly being bases and intermediate products, for 
the manufacture of plastics, lacquers and paints; 
chemicals for dispersions and mixtures, being 
additives, wetting agents, anti-fogging preparations, 
softeners, rheology modifiers, all for DIY and 
professional fields, for thickening solutions, for dyeing 
materials, being mordants, for binding, enhancing, 
stiffening, or otherwise as required for the improved 
handling of treated materials; chemicals for the 
manufacture of agricultural oils, fats and lubricants, 
for additives and adjuvants for manufacturing plastic, 
including PVC, polycarbonate, polyolefin, polyester, 
polyurethane, copolymers and gum, being building 
materials, in particular pipes, plates; chemicals for 
adjuvants used in mining, for subsoil stabilisation, in 
particular in the field of borehole and soil 
consolidation; all included in class 1.

כימיקלים המשמשים בתעשייה, במיוחד העשויים מחומרים 
גולמיים מתחדשים, במיוחד משמנים ושומנים טבעיים, כולל 
שמן קוקוס, שמן גרעיני דקלים ו/או שמן מצמחים נושאי-שמן, 
זרעי לפתית, חמניות, סויה, שמן שרפי, שעוות, חלב-נרות, 
גליצרין, במיוחד כהלים שומניים ונגזרות של כהלים שומניים, 
אסטרים של כהלים שומניים, אתרים ואמינים, כהלים שומניים 
שעברו אלקוקסילציה, כהלים שומניים שעברו אתוקסילציה 
ונגזרותיהם, לתכשירי ייצוב לקרקע תחתית, לגורמי עיבוי  

לתמיסות, לצבעים לחומרים, לצבענים, לגורמי קשירה, מחזקי 
בדים, גורמי הקשחה, או אחרת כנדרש לטיפול משופר 

לחומרים מעובדים, לעזרי קדיחה; כימיקלים, במיוחד אסטרים 
של כהלים וחומצות אורגניות, שהינם בעיקרם בסיסים ומוצרי 
ביניים, לייצור של חומרי פלסטיק, לכות ודברי צביעה; כימיקלים 
לתפזורות ותערובות, שהינם תוספים, גורמי הרטבה, תכשירים 
נוגדי-ערפל, מרככים, מתאמים ראולוגיים, כולם לעשה זאת 
בעצמך ותחומים מקצועיים, לתמיסות עיבוי, לחומרי צביעה, 
שהינם צבענים, לקשירה, חיזוק, הקשחה, או אחרת כנדרש 
לטיפול משופר של חומרים מעובדים; כימיקלים לייצור של 
שמנים, שומנים וחומרי סיכה חקלאיים, לתוספים ומסייעים 
לייצור חומרי פלסטיק, כולל  PVC, פוליקרבונט, פוליאולפין, 
פוליאסטר, פוליאורתן, קופולימרים וגומי, שהינם חומרי בניה, 

במיוחד צינורות, לוחות; כימיקלים למסייעים המשמשים בכרייה, 
לייצוב קרקע תחתית, במיוחד בתחום של ייצוב חורים קדוחים 
וקרקע; 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)

European Community Trade Mark, 04/12/2009, No. 
008772352

איחוד האירופי לסימני מסחר, 04/12/2009, מספר 
008772352

Class: 1 סוג: 1

א' אלול תשע"א - 5031/08/2011



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: Emery Oleochemicals GmbH

Address: Henkelstrasse 67, 40589 Dusseldorf, Germany

Identification No.: 800900

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Reinhold Cohn and Partners

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

שם: ריינהולד כהן ושותפיו

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

א' אלול תשע"א - 5131/08/2011



Trade Mark No. 230524 מספר סימן

Application Date 02/06/2010 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: Naknik Naariya Kosher Soglowek L.T.D. שם: נקניק נהריה כשר זוגלובק בע"מ

Address: 8 Hagaaton Blvd., Naharia, 22100, Israel כתובת : שדרת הגעתון 8, נהריה, 22100, ישראל

Identification No.: 510182702מספר זיהוי: 510182702

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Reuven Bilet, Adv.

Address: 11 Bilu Street, Tel Aviv, 65222, Israel

שם: ראובן בילט, עו"ד

כתובת : רחוב בילו 11, תל אביב, 65222, ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 29 סוג: 29

Meat and sausage products; all included in class 29. מוצרי בשר ונקניק; הנכללים כולם בסוג 29.                           

א' אלול תשע"א - 5231/08/2011



WORLDVENTURES 

Trade Mark No. 230573 מספר סימן

Application Date 06/06/2010 תאריך הגשה

 Owners

Name: WorldVentures Holdings, LLC

Address: 5360 Legacy Drive, Building 1, Suite 300, 
Plano, Texas, 75024, U.S.A.

Identification No.: 71046

(Texas 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: 39 סוג: 39

Travel agency services, namely, providing 
information and making reservations for temporary 
accommodations, transportation, tours, events, 
cruises, attractions and travel by means of telephone, 
computer and electronic communications networks; 
travel information and educational services; all 
included in class 39.

שירותי סוכנות נסיעות, דהיינו הענקת מידע וביצוע הזמנות 
עבור אירוח זמני, תחבורה, טיולים, אירועים, הפלגות, 

אטרקציות ונסיעה באמצעים של רשתות תקשורות טלפוניות, 
ממוחשבות ואלקטרוניות; שירותי מידע בנוגע לטיול ושירותי 
חינוך; הנכללים כולם בסוג 39.                                           
                                                                                    

                          

Class: 41 סוג: 41

Educational services; included in class 41. שירותי חינוך; הנכללים בסוג 41.                           

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

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

Canada, 02/03/2010 קנדה, 02/03/2010

Class: 39 סוג: 39

א' אלול תשע"א - 5331/08/2011



ROVIA 

Trade Mark No. 230574 מספר סימן

Application Date 06/06/2010 תאריך הגשה

 Owners

Name: WorldVentures Holdings, LLC

Address: 5360 Legacy Drive, Building 1, Suite 300, 
Plano, Texas, 75024, U.S.A.

Identification No.: 71046

(Texas 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: 39 סוג: 39

Travel agency services, namely, providing 
information and making reservations for temporary 
accommodations, transportation, tours, events, 
cruises, attractions and travel by means of telephone, 
computer and electronic communications networks; 
travel information; all included in class 39.

שירותי סוכנות נסיעות, דהיינו הענקת מידע וביצוע הזמנות 
עבור אירוח זמני, תחבורה, טיולים, אירועים, הפלגות, 

אטרקציות ונסיעה באמצעים של רשתות תקשורות טלפוניות, 
ממוחשבות ואלקטרוניות; שירותי מידע בנוגע לטיול ; הנכללים 
כולם בסוג 39.                                                                 

                                                                

Class: 41 סוג: 41

Educational services; included in class 41. שירותי חינוך; 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)

Canada, 02/03/2010, No. 06694707CA 06694707CA קנדה, 02/03/2010, מספר

Class: 39 סוג: 39

א' אלול תשע"א - 5431/08/2011



Trade Mark No. 230575 מספר סימן

Application Date 06/06/2010 תאריך הגשה

 Owners

Name: WorldVentures Holdings, LLC

Address: 5360 Legacy Drive, Building 1, Suite 300, 
Plano, Texas, 75024, U.S.A.

Identification No.: 71046

(Texas 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: 39 סוג: 39

Travel agency services, namely, providing 
information and making reservations for temporary 
accommodations, transportation, tours, events, 
cruises, attractions and travel by means of telephone, 
computer and electronic communications networks; 
travel information; all included in class 39.

שירותי סוכנות נסיעות, דהיינו הענקת מידע וביצוע הזמנות 
עבור אירוח זמני, תחבורה, טיולים, אירועים, הפלגות, 

אטרקציות ונסיעה באמצעים של רשתות תקשורות טלפוניות, 
ממוחשבות ואלקטרוניות; שירותי מידע בנוגע לטיול ; הנכללים 
כולם בסוג 39.                                                                 

                                                                

Class: 41 סוג: 41

Educational services; included in class 41. שירותי חינוך; 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)

Canada, 02/03/2010, No. 06694709CA 06694709CA קנדה, 02/03/2010, מספר

Class: 39 סוג: 39

א' אלול תשע"א - 5531/08/2011



PACKTREAT

Trade Mark No. 230587 מספר סימן

Application Date 17/06/2010 תאריך הגשה

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

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

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

האנגלי.

 Owners

Name: Parkson Corporation

Address: 1401 W. Cypress Creek Road, Fort Lauderdale, 
Florida, 33309, U.S.A.

Identification No.: 801136

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: 11 סוג: 11

Sustainable onsite water recycling, water treatment 
and wastewater treatment systems; all included in 
class 11.

מערכות  בר קיימא באתר למחזור מים, טיפול במים וטיפול 
בשפכים; הנכללים כולם בסוג 11.                                       

                      

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

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

U.S.A., 30/03/2010, No. 85001870 ארה"ב, 30/03/2010, מספר 85001870

Class: 11 סוג: 11

א' אלול תשע"א - 5631/08/2011



Trade Mark No. 230588 מספר סימן

Application Date 17/06/2010 תאריך הגשה

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

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

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

האנגלי.

 Owners

Name: ANGIOLOGICA B.M. S.R.L.

Address: Via Papa Giovanni XXIII, 7., San Martino 
Siccomario (Pavia), Italy

Identification No.: 801338

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Luzzatto & Luzzatto

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

שם: לוצאטו את לוצאטו

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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 10 סוג: 10

Surgical, medical, dental and veterinary devices and 
instruments, suture material; all included in class 10.

התקנים ומכשירים המשמשים לניתוח, לרפואה, לריפוי שיניים 
ולריפוי וטרינרי,חומרי תפירה; הנכללים כולם בסוג 10.         

א' אלול תשע"א - 5731/08/2011



OSHKOSH B'GOSH

Trade Mark No. 230626 מספר סימן

Application Date 20/06/2010 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: OSHKOSH B'GOSH, INC.

Address: Oshkosh, Wisconsin, U.S.A.

Identification No.: 11976

(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: 35 סוג: 35

Retail stor services in the fields of clothing, footwear 
and headwear for infents and children; all included in 
class 35.

שרותי חנויות קמעונאות בתחומי ההלבשה, ההנעלה וכיסויי 
הראש, עבור תינוקות ו ילדים; הנכללים כולם בסוג 35.             

                            

א' אלול תשע"א - 5831/08/2011



Novo Nordisk

Trade Mark No. 230645 מספר סימן

Application Date 21/06/2010 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: 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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 42 סוג: 42

Scientific and technological services and research, 
medical research, conducting clinical trials and 
studies in connection with pharmaceutical 
preparations; all included in class 42.

שירותים ומחקרים מדעיים וטכנולוגיים; מחקר רפואי, ניהול 
ניסויים וחקר קליני בהקשר לתכשירים רוקחיים; הנכללים כולם 
בסוג 42.                                                                         

                                                        

א' אלול תשע"א - 5931/08/2011



Trade Mark No. 230649 מספר סימן

Application Date 21/06/2010 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: L.M. DEI F.LLI MONTICELLI S.R.L.

Address: Via dei Giuggioli, OSIMO (AN), Italy

Identification No.: 801344

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Reinhold Cohn and Partners

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

שם: ריינהולד כהן ושותפיו

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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 6 סוג: 6

Handles, locks, hinges, flanges, assembling 
brackets, snaps and squares, all made of metal and 
or light alloys, for metal and non metal frames; all 
included in class 6.

ידיות, מנעולים, צירים, אוגנים, משענים להרכבה, סוגרים 
ומרובעים, כולם עשויים ממתכת או סגסוגות קלות, למסגרות 
ממתכת או שאינם ממתכת; הנכללים כולם בסוג 6.                 

                        

א' אלול תשע"א - 6031/08/2011



שיטת בן דור 
Trade Mark No. 230658 מספר סימן

Application Date 13/06/2010 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: Shalom Ben-Dor  שם: שלום בן דור

Address: 6 Hahoresh St, Kfar Haoranim, 73134, Israel כתובת : רח' החורש 6, כפר האורנים, 73134, ישראל

Identification No.: 055363543מספר זיהוי: 055363543

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Gideon Koren, Adv.

Address: 2 Ben Gurion Rd., Ramat Gan, 52573, B.S.R 
Tower, Israel

שם: גדעון קורן, עו"ד

כתובת : דרך בן גוריון 2, רמת גן, 52573, מגדל ב.ס.ר 1, קומה 
18, ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 41 סוג: 41

Teaching services, tutoring, education and treatment 
through sessions which include the detection and 
elimination of learning difficulties; training, guidance, 
dissemination of educational materials, information 
presentation, website operating, the organization of 
conferences and workshops, individual and collective 
consultation, all regarding to learning and learning 
disabilities as well as overcoming learning disabilities 
or learning difficulties; all included in class 41.

שירותי לימוד, הוראה, חינוך וטיפול באמצעות מפגשים 
הכוללים איתור קשיי למידה וסילוקם; הכשרה, הדרכה, הפצת 
חומרים לימודיים, הצגת מידע, הפעלת אתר אינטרנט, עריכת 
כנסים, עריכת סדנאות, יעוץ פרטני ויעוץ קבוצתי, הכל בנוגע 
ללמידה וללקויות למידה, וכן התגברות על לקויות למידה 

וקשיים בלימוד; הנכללים כולם בסוג 41.                               
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                

א' אלול תשע"א - 6131/08/2011



Trade Mark No. 230684 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: ALeader Vision Technology Co., Ltd.

Address: Building F-Da Hong Shan Industrial Park, Guan 
Long Road, Dongguan City, Guangdong Province, 
People's Republic of China

Identification No.: 800133

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; surveying 
apparatus and instruments; testing apparatus not for 
medical purposes; material testing instruments and 
machines; detectors; all included in class 09

התקנים ומכשירים לשימוש בראיה;  התקנים ומכשירים 
לשימוש בסקירה;  התקנים לבחינה שאינם לצרכים רפואיים; 

מכשירים ומכונות לבחינת חומרים; גלאים; הנכללים כולם בסוג  
                                                                       .09

א' אלול תשע"א - 6231/08/2011



OSHKOSH

Trade Mark No. 230689 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: OSHKOSH B'GOSH, INC.

Address: Oshkosh, Wisconsin, U.S.A.

Identification No.: 11976

(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: 35 סוג: 35

Retail store services in the fields of clothing, 
footwear, and headwear, for infants and children; all 
included in class 35.

שרותי חנויות קמעונאות בתחומי ההלבשה, ההנעלה וכיסויי 
הראש, עבור תינוקות וילדים; הנכללים כולם בסוג 35.             

                                    

א' אלול תשע"א - 6331/08/2011



Trade Mark No. 230749 מספר סימן

Application Date 24/06/2010 תאריך הגשה

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 5 סוג: 5

Plasters, liquid bandage sprays, heat plasters, 
medicated plasters, corn plasters and rings, cooling 
sprays, materials for dressings, bindings and 
bandages; cotton wool, cotton sticks and cotton wool 
pads, disinfectants, insect repellents; antiseptic 
creams and antiseptic sprays; all included in class 5.

פלסטרים, ספריים נוזליים לחבישה, פלסטרי חום, פלסטרים 
תרופתיים, פלסטרים מתירס וטבעות, ספריים מקררים, חומרים 
לחבישה, לליפוף ותחבושות; צמר גפן, מקלות מכותנה ופדים 
העשויים מצמר גפן, חומרים מחטאים, חומרים דוחי חרקים; 

משחות מחטאות וספריים מחטאים; הנכללים כולם בסוג 5.       
                                                                                    

א' אלול תשע"א - 6431/08/2011



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: Danyaal Hussain 

Address: 2A, Woodhall Park Avenue, Leeds, LS28 7HF, 
West Yorkshire, United Kingdom

Identification No.: 801356

Name: Zahra Hussain

Address: 2A, Woodhall Park Avenue, Leeds, LS28 7HF, 
West Yorkshire, United Kingdom

Identification No.: 801357

Name: Maariah Hussain

Address: 2A, Woodhall Park Avenue, Leeds, LS28 7HF, 
West Yorkshire, United Kingdom

Identification No.: 801355

Name: Imran Hussain

Address: 2A, Woodhall Park Avenue, Leeds, LS28 7HF, 
West Yorkshire, United Kingdom

Identification No.: 801353

Name: Rizwana Hussain

Address: 2A, Woodhall Park Avenue, Leeds, LS28 7HF, 
West Yorkshire, United Kingdom

Identification No.: 801354

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

א' אלול תשע"א - 6531/08/2011



PROCHON BIOTECH

Trade Mark No. 230817 מספר סימן

Application Date 16/06/2010 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: Prochon Biotech Ltd. שם: פרוכון ביוטק בע"מ

Address: P.O.B. 4082, Ness Ziona, 70400, Israel כתובת : ת.ד. 4082, נס ציונה, 70400, ישראל

Identification No.: 512246570מספר זיהוי: 512246570

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Webb & Co,Patent Attorneys

Address: 3 Pekeris Street, P.O.B. 2189, Rehovot, 76121, 
Israel

שם: וב ושות', עורכי פטנטים

כתובת : רחוב פקריס 3, ת.ד. 2189, רחובות, 76121, ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 5 סוג: 5

Preparations comprising fibroblast growth factor 
variants for therapeutic and cell expansion 
applications; all included in class 5.

תכשירים המכילים וריאנטים של גורם גדילה פיברובלסטי 
ליישומים רפואיים ויישומים הקשורים בריבוי תאים; הנכללים 

כולם בסוג 5.                             

Class: 10 סוג: 10

Implantable biomaterial scaffolds for use in 
regenerative medicine; tissue repair and regeneration 
products, namely implants comprising artificial and 
biological materials; cartilage repair and regeneation 
products, namely implants comprising artificial and 
biological materials; all included in class 10.

מטריצות הניתנות להשתלה המורכבות מחומרים ביולוגיים 
לשימוש ברפואה משחזרת; מוצרים לתיקון ושחזזור רקמות, 

דהיינו, שתלים המכילים חומרים מלאכותיים וביולוגיים; מוצרים 
לתיקון ושחזור סחוס, דהיינו, שתלים המכילים חומרים 

מלאכותיים וביולוגיים; הנכללים כולם בסוג 10.                       
                                                                                    

  

א' אלול תשע"א - 6631/08/2011



VELVET AMPLIFIER

Trade Mark No. 231149 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: WELLA AKTIENGESELLSCAFT

Address: BERLINER ALLEE 65, DARMSTADT, 62474, 
Germany

Identification No.: 801277

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Eitan Mehulal Law Group

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

שם: איתן, מהולל, פאפו, קוגלר

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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 3 סוג: 3

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

סבונים, בישום, שמנים אתרים, תכשירים לטיפוח הגוף והיופי, 
תרחיצי שיער, משחות 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, 07/01/2010, No. 302010000609903 גרמניה, 07/01/2010, מספר 302010000609903

Class: 3 סוג: 3

א' אלול תשע"א - 6731/08/2011



Trade Mark No. 231345 מספר סימן

Application Date 01/07/2010 תאריך הגשה

 בעלים

שם: הקוסם מזון בישראל בע"מ

כתובת : רח' שלמה המלך 3, תל אביב, ישראל

מספר זיהוי: 514069921

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Attorney Saul Sartzar

Address: 

שם: עו"ד שאול שרצר 

כתובת : רח' י.ל גורדון 86, תל אביב, 64839, ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 43 סוג: 43

Services for the supply of fast food including meat 
products, swarma, falafel, sabih, shkshuka, humus, 
bread products and cold beverages; all included in 
class 43.

שירותים להספקת מזון מהיר הכולל מוצרי בשר, שווארמה, 
פלפל, סביח, שקשוקה, חומוס, מוצרי לחם ושתייה קרה; 

הנכללים כולם בסוג 43.                                                     
                                

א' אלול תשע"א - 6831/08/2011



Trade Mark No. 231531 מספר סימן

Application Date 20/07/2010 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: MAS S.A.S.

Address: Cr 48 No. 26 sur, Envigado Antioquia, Colombia

Identification No.: 801436

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: 25 סוג: 25

Underwear, beach articles mainly swimming suits, 
beach wraps, sandals, bags and hats; all included in 
Class 25

לבנים ומוצרי חוף במיוחד בגדי-ים, בגדי חוף, סנדלים, תיקים 
וכובעים; כולם הכלולים בסוג 25                                         

        

א' אלול תשע"א - 6931/08/2011



INVETIO

Trade Mark No. 231567 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: F. Hoffmann-La Roche AG

Address: Grenzacherstrasse 124, Basel, 4070, 
Switzerland

Identification No.: 157

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Reinhold Cohn and Partners

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

שם: ריינהולד כהן ושותפיו

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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 5 סוג: 5

Pharmaceutical preparations for the treatment of type 
2 diabetes, metabolic disorders and cardiovascular 
diseases; all included in class 5.

תכשירים רוקחיים לטיפול בסכרת סוג 2, הפרעת חילוף 
חומרים ומחלות לב וכלי דם; הנכללים כולם בסוג 5.                 

                                                                          

א' אלול תשע"א - 7031/08/2011



ESB - Energy Saving Block 

Trade Mark No. 231584 מספר סימן

Application Date 18/07/2010 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: Kal-Kar Ein Carmel Cooperative LTD.  שם: קל-קר עין כרמל אגודה שיתופית חקלאית בע"מ

Address: Kibbutz Ein Carmel D.N., Hof Hacarmel, 30860, 
Israel

כתובת : קיבוץ עין כרמל ד.נ. חוף הכרמל, 30860, ישראל

Identification No.: 570048314מספר זיהוי: 570048314

עמותה רשומה

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Dr. Yoram Tsivion, Patent Attorney

Address: P.O.B. 3148, Kisarya, 38900, Israel

שם: ד"ר יורם צביון, עו"פ

כתובת : ת.ד. 3148, קיסריה, 38900, ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 19 סוג: 19

Building blocks; included in class 19.         .19 בלוקים לצורכי בנייה; הנכללים כולם בסוג

א' אלול תשע"א - 7131/08/2011



MELALIA 

Trade Mark No. 231601 מספר סימן

Application Date 20/07/2010 תאריך הגשה

 Owners

Name: PIERRE FABRE DERMO-COSMETIQUE

Address: 45 place Abel Gance, 92100 Boulogne, France

Identification No.: 5490

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 preparations for skin protection, care, 
hygiene and treatment; dermo-cosmetic products; 
dermo-cosmetic products for skin hygiene and care 
used for skin lightening and skin depigmentation; 
dietetic substances for medical use; food and 
nutritional supplements for treatment of skin 
lightening and skin depigmentation symptoms; all 
icluded in class 5.

תכשירי רוקחות להגנה, טיפוח, היגיינה וטיפול בעור; מוצרים 
דרמו-קוסמטיים; מוצרים דרמו-קוסמטיים להיגיינת וטיפוח העור 

המשמשים להבהרת העור והסרת פיגמנטציה; חומרים 
דיאטטיים לשימוש רפואי; תוספי מזון ותזונה לטיפול בתסמיני 
הבהרת עור והסרת פיגמנטציה; הנכללים כולם בסוג 5.           
                                                                                    
                                                                                    

                            

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

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

France, 02/08/2010, No. 10/3713100 צרפת, 02/08/2010, מספר 10/3713100

Class: 5 סוג: 5

א' אלול תשע"א - 7231/08/2011



MELALIA 

Trade Mark No. 231602 מספר סימן

Application Date 20/07/2010 תאריך הגשה

 Owners

Name: PIERRE FABRE DERMO-COSMETIQUE

Address: 45 place Abel Gance, 92100 Boulogne, France

Identification No.: 5490

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

Cosmetic preparations; cosmetic preparations for 
skin care used for skin lightening and skin 
depigmentation cosmetic preparations for sun 
protection; food and nutritional supplements sold as 
an integral part of a finished cosmetic preparations; 
all included in class 3.

תכשירים קוסמטיים; תכשירים קוסמטיים לטיפוח העור 
המשמשים להבהרת העור והסרת פיגמנטציה; תכשירים 

קוסמטיים להגנה מפני השמש; תוספי מזון ותזונה הנמכרים 
כחלק אינטגראלי מתכשיר קוסמטי מוגמר; 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, 15/02/2010, No. 10/3713100 צרפת, 15/02/2010, מספר 10/3713100

Class: 3 סוג: 3

א' אלול תשע"א - 7331/08/2011



RIVANTA

Trade Mark No. 231639 מספר סימן

Application Date 25/07/2010 תאריך הגשה

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

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

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

האנגלי.

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: Tibotec Pharmaceuticals 

Address: Eastgate Village, Eastgate, Little Island, County 
Cork, Ireland

Identification No.: 801442

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Reinhold Cohn and Partners

Address: 26a Habarzel St. Ramat Hahayal, P.O.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

Human pharmaceutical preparations; all included in 
class 5.

תכשירים רוקחיים לבני אדם; הנכללים כולם בסוג 5.               
            

א' אלול תשע"א - 7431/08/2011



ROSPERO

Trade Mark No. 231676 מספר סימן

Application Date 26/07/2010 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: Tibotec Pharmaceuticals 

Address: Eastgate Village, Eastgate, Little Island, County 
Cork, Ireland

Identification No.: 801442

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Reinhold Cohn and Partners

Address: 26a Habarzel St. Ramat Hahayal, P.O.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

Human pharmaceutical preparations; all included in 
class 5.

תכשירים רוקחיים לבני אדם; הנכללים כולם בסוג 5.               
            

א' אלול תשע"א - 7531/08/2011



Shorr's Wine 

שור'ס וויין 
Trade Mark No. 231718 מספר סימן

Application Date 22/07/2010 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: HACORMIM WINECELLARS L.T.D. שם: יקבי הכורמים (תשל"ח) חברה בע"מ

Address: P.O.B. 5188, Jerusalem, Israel כתובת : ת.ד. 5188, ירושלים, ישראל

Identification No.: 510788664מספר זיהוי: 510788664

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Asher Barak & Co., Advs.

Address: Shaarei Hair Building 216 Yaffo Street, 
Jerusalem, 94383, Israel

שם: אשר ברק ושות', עו"ד

כתובת : בנין שערי העיר רחוב יפו 216, ירושלים, 94383, ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 33 סוג: 33

Beverage from type wien; included in class 33. משקה מסוג יין; הנכללים כולם בסוג 33.                     

א' אלול תשע"א - 7631/08/2011



Trade Mark No. 231726 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: YSL Beaute

Address: Neuilly Sur Seine, France

Identification No.: 57643

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Dr. Shlomo Cohen & Co.

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

שם: ד"ר שלמה כהן ושות'

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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 3 סוג: 3

Perfume, eau de toilette; gels, salts for the bath and 
the shower not for medical purpose; toilet soaps; 
body deodorants; cosmetics namely creams, milks, 
lotions, gels and powders for the face, the body and 
the hands; make up preparations; shampoos; 
essential oils for personal use; all included in class 3.

בשמים, מי טואלט; ג'לים, מלחים לאמבט ולמקלחת לא לשימוש 
רפואי; סבוני טואלט; דאודורנטים לגוף; מוצרי קוסמטיקה שהם 
קרמים, חלבים, תחליבים, ג'לים ואבקות לפנים, לגוף ולידיים; 

תכשירים לאיפור; שמפו; תמציות שמנים לשימוש אישי; 
הנכללים כולם בסוג 3.                                                       
                                                                                    

      

א' אלול תשע"א - 7731/08/2011



EVOTION

Trade Mark No. 231760 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.

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: Tibotec Pharmaceuticals 

Address: Eastgate Village, Eastgate, Little Island, County 
Cork, Ireland

Identification No.: 801442

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Reinhold Cohn and Partners

Address: 26a Habarzel St. Ramat Hahayal, P.O.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

Human pharmaceutical preparations; all included in 
class 5.

תכשירים רוקחיים לבני אדם; הנכללים כולם בסוג 5.               
            

א' אלול תשע"א - 7831/08/2011



מכסח כינים
Trade Mark No. 231773 מספר סימן

Application Date 02/08/2010 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: TREE OF LIFE PHARMA LTD. שם: טרי אוף לייף פארמה בע"מ

Address: 41 Hasivim St., P.O.B. 7735, Petach Tikva, 
49170, Israel

כתובת : רח' הסיבים 41, ת.ד. 7735, פתח תקווה, 49170, 
ישראל

Identification No.: 513071621מספר זיהוי: 513071621

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 5 סוג: 5

Preparation for destroying  or removal of lice and 
nits; included in class 5.

תכשיר להשמדה או סילוק כינים וביצי כינים; הנכללים בסוג 5.   
                                        

א' אלול תשע"א - 7931/08/2011



JX Nippon Mining & Metals

Trade Mark No. 231785 מספר סימן

Application Date 29/07/2010 תאריך הגשה

 Owners

Name: JX Holdings, Inc.

Address: 6-3 Otemachi 2-chome, Chiyoda-ku, Tokyo, 
Japan

Identification No.: 801467

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Sanford T. Colb & Co.

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

שם: סנפורד ט. קולב ושות'

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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 1 סוג: 1

Surface preparation agents for metals, resins, 
ceramics or rubbers; heat transfer fluids; cleaning 
agents for use in manufacturing processes; solvents; 
solvents for cleaning machines and apparatus and 
machine parts; cleaning agents for machines and 
apparatus and machine parts used in manufacturing 
processes; carbon black and activated carbon for 
condensers and rechargeable batteries, plating 
solutions, metal oxides for sputtering targets, high 
purity copper sulfate; chemicals; adhesives [not for 
stationery or household purposes]; plant growth 
regulating preparations; fertilizers; ceramic glazings; 
priming putty; higher fatty acids; rare earth metals; 
non-metallic minerals; photographic chemicals, 
unexposed photographic film, photographic paper; 
chemical test paper; artificial sweeteners; flour and 
starch for industrial purposes; unprocessed plastics 
[plastics in primary form]; pulp; antimony; selenium; 
thallium; tellurium; lithium; silicon for solar batteries; 
silicon for semiconductors; all included in Class 1.

גורמי הכנת משטחים למתכות, שרפים, כלי חרס וגומי; נוזלי 
מעבר חום; גורמי נקיון לשימוש בתהליכי ייצור; ממסים; ממסים 
לניקוי מכונות, התקנים וחלקי מכונות; גורמי נקוין למכונות, 

התקנים וחלקי מכונות המשומשים בתהליכי ייצור; פחמן שחור 
ופחמן משופעל למעבים וסוללות טעינות, תמיסות ציפוי, 

אוקסידי מתכת להתזת יעדים, נחושת גופרתית בטוהר גבוה; 
כימיקאלים; דבקים [לא לשימוש בנייר כתיבה או שימוש ביתי]; 
תכשירים לבקרת גידול צמחים; דשנים; ציפויי כלי חרס; טיט 
הכנה; חומצות שומן גבוהות; מתכות עפרוריות נדירות; 

מינראלים לא מתכתיים; כימיקאלים לצילום, סרט צילום לא 
חשוף, נייר לצילום; נייר בדיקה כימית; ממתיקים מלאכותיים; 

קמח ועמילן לשימוש תעשייתי; פלסטיקים לא מעובדים 
[פלסטיקים בצורה ראשונית]; כתש; אנטימון; סלניום; תליום; 
טלוריום; ליתיום; צורן לסוללות סולאריות; צורן למוליכים 

למחצה; הכל כלול בסוג 1.                                                 
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    

                                              

א' אלול תשע"א - 8031/08/2011



Trade Mark No. 231786 מספר סימן

Application Date 29/07/2010 תאריך הגשה

Linked Files תיקים קשורים
Merger איחוד

Merged with 231788 231790 אוחד עם 231788 231790

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 7 סוג: 7

Filtering machines and membrane-type filters thereof, 
used in the manufacture of pharmaceutical 
preparations; separating machines based on 
chromatography and chromatography columns 
thereof used in manufacture of pharmaceuticals 
preparations; all goods included in Class 7

מכונות סינון ומסנני מסוג ממברנה מזה, בשימוש בייצור של 
תכשירי רוקחות; מכונות הפרדה על בסיס כרומטוגרפיה וטורי 
כרומטוגרפיה מזה המשמשות ביצור תכשירי רוקחות; מכונות 
ומתקן לעיבוד כימי; כל הסחורות נכללות בסוג 7.                   
                                                                                    

                                

Class: 9 סוג: 9

Laboratory experimental machines and apparatus; 
filtering machines and membrane-type filters thereof 
for experimental use; chromatograph for 
experimental use and chromatography columns 
thereof; laboratory apparatus and instruments; All 
goods included in Class 9

מכונות ומתקן לניסוי מעבדתי; מכונות סינון ומסנני מסוג 
ממברנה מזה, לשימוש ניסויי; כרומטוגרף עבור שימוש ניסויי 
וטורי כרומטוגרפיה מזה; מתקנים ומכשירים מעבדתיים; כל 

הסחורות נכללות בסוג 9                                                   
                                                                                    

                          

Class: 11 סוג: 11

Chromatograph and chromatography columns 
thereof for industrial use; drying apparatus [for 
chemical processing], recuperators [for chemical 
processing], steamers [for chemical processing], 
evaporators [for chemical processing], distillers [for 
chemical processing], heat exchangers [for chemical 
processing]; All goods included in Class 11

כרומטוגרף עבור שימוש תעשייתי וכרומטוגרפיה טורית מזה; 
מתקן לייבוש [עבור עיבוד כימי], ריקופרטורים [עבור עיבוד 

כימי], סירי לחץ [עבור עיבוד כימי], מאיידים [עבור עיבוד כימי], 
מזקקות [עבור עיבוד כימי], מחליפי חום [עבור עיבוד כימי]; כל 
הסחורות נכללות בסוג 11                                                 
                                                                                    

                                            

א' אלול תשע"א - 8131/08/2011



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.

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

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

האנגלי.

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

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

האנגלי.

 Owners

Name: Asahi Kasei Medical Co., Ltd.

Address: 1-105 Kanda Jinbocho, Chiyoda-ku, Tokyo, 101
-8101, Japan

Identification No.: 64416

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

א' אלול תשע"א - 8231/08/2011



Trade Mark No. 231787 מספר סימן

Application Date 29/07/2010 תאריך הגשה

Linked Files תיקים קשורים
Merger איחוד

Merged with 231789 231791 אוחד עם 231789 231791

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 7 סוג: 7

Filtering machines and membrane-type filters thereof, 
used in the manufacture of pharmaceutical 
preparations; separating machines based on 
chromatography and chromatography columns 
thereof used in manufacture of pharmaceuticals 
preparations; all goods included in Class 7

מכונות סינון ומסנני מסוג ממברנה מזה, בשימוש בייצור של 
תכשירי רוקחות; מכונות הפרדה על בסיס כרומטוגרפיה וטורי 
כרומטוגרפיה מזה המשמשות ביצור תכשירי רוקחות; מכונות 
ומתקן לעיבוד כימי; כל הסחורות נכללות בסוג 7.                   
                                                                                    

                                

Class: 9 סוג: 9

Laboratory experimental machines and apparatus; 
filtering machines and membrane-type filters thereof 
for experimental use; chromatograph for 
experimental use and chromatography columns 
thereof; laboratory apparatus and instruments; All 
goods included in Class 9

מכונות ומתקן לניסוי מעבדתי; מכונות סינון ומסנני מסוג 
ממברנה מזה, לשימוש ניסויי; כרומטוגרף עבור שימוש ניסויי 
וטורי כרומטוגרפיה מזה; מתקנים ומכשירים מעבדתיים; כל 

הסחורות נכללות בסוג 9                                                   
                                                                                    

                          

Class: 11 סוג: 11

Chromatograph and chromatography columns 
thereof  for industrial use; drying apparatus [for 
chemical processing], recuperators [for chemical 
processing], steamers [for chemical processing], 
evaporators [for chemical processing], distillers [for 
chemical processing], heat exchangers [for chemical 
processing]; All goods included in Class 11

כרומטוגרף עבור שימוש תעשייתי וכרומטוגרפיה טורית מזה; 
מתקן לייבוש [עבור עיבוד כימי], ריקופרטורים [עבור עיבוד 

כימי], סירי לחץ [עבור עיבוד כימי], מאיידים [עבור עיבוד כימי], 
מזקקות [עבור עיבוד כימי], מחליפי חום [עבור עיבוד כימי]; כל 
הסחורות נכללות בסוג 11                                                 
                                                                                    

                                              

א' אלול תשע"א - 8331/08/2011



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.

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

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

האנגלי.

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

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

האנגלי.

 Owners

Name: Asahi Kasei Medical Co., Ltd.

Address: 1-105 Kanda Jinbocho, Chiyoda-ku, Tokyo, 101
-8101, Japan

Identification No.: 64416

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

א' אלול תשע"א - 8431/08/2011



Trade Mark No. 231792 מספר סימן

Application Date 29/07/2010 תאריך הגשה

Linked Files תיקים קשורים
Merger איחוד

Merged with 231793 231794 אוחד עם 231793 231794

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 7 סוג: 7

Filtering machines and membrane-type filters thereof, 
used in the manufacture of pharmaceutical 
preparations; separating machines based on 
chromatography and chromatography columns 
thereof used in manufacture of pharmaceuticals 
preparations; all goods included in Class 7

מכונות סינון ומסנני מסוג ממברנה מזה, בשימוש בייצור של 
תכשירי רוקחות; מכונות הפרדה על בסיס כרומטוגרפיה וטורי 
כרומטוגרפיה מזה המשמשות ביצור תכשירי רוקחות; מכונות 
ומתקן לעיבוד כימי; כל הסחורות נכללות בסוג 7.                   
                                                                                    

                                

Class: 9 סוג: 9

Laboratory experimental machines and apparatus; 
filtering machines and membrane-type filters thereof 
for experimental use; chromatograph for 
experimental use and chromatography columns 
thereof; laboratory apparatus and instruments; All 
goods included in Class 9

מכונות ומתקן לניסוי מעבדתי; מכונות סינון ומסנני מסוג 
ממברנה מזה, לשימוש ניסויי; כרומטוגרף עבור שימוש ניסויי 
וטורי כרומטוגרפיה מזה; מתקנים ומכשירים מעבדתיים; כל 

הסחורות נכללות בסוג 9                                                   
                                                                                    

                          

Class: 11 סוג: 11

Chromatograph and chromatography columns 
thereof for industrial use; drying apparatus [for 
chemical processing], recuperators [for chemical 
processing], steamers [for chemical processing], 
evaporators [for chemical processing], distillers [for 
chemical processing], heat exchangers [for chemical 
processing]; All goods included in Class 11

כרומטוגרף עבור שימוש תעשייתי וכרומטוגרפיה טורית מזה; 
מתקן לייבוש [עבור עיבוד כימי], ריקופרטורים [עבור עיבוד 

כימי], סירי לחץ [עבור עיבוד כימי], מאיידים [עבור עיבוד כימי], 
מזקקות [עבור עיבוד כימי], מחליפי חום [עבור עיבוד כימי]; כל 
הסחורות נכללות בסוג 11                                                 
                                                                                    

                                            

א' אלול תשע"א - 8531/08/2011



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.

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

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

האנגלי.

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

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

האנגלי.

 Owners

Name: Asahi Kasei Medical Co., Ltd.

Address: 1-105 Kanda Jinbocho, Chiyoda-ku, Tokyo, 101
-8101, Japan

Identification No.: 64416

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

א' אלול תשע"א - 8631/08/2011



COURENA

Trade Mark No. 231820 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.

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: Tibotec Pharmaceuticals 

Address: Eastgate Village, Eastgate, Little Island, County 
Cork, Ireland

Identification No.: 801442

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Reinhold Cohn and Partners

Address: 26a Habarzel St. Ramat Hahayal, P.O.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

Human pharmaceutical preparations; all included in 
class 5.

תכשירים רוקחיים לבני אדם; הנכללים כולם בסוג 5.               
            

א' אלול תשע"א - 8731/08/2011



Shin-Etsu Silicone

Trade Mark No. 231867 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: 1 סוג: 1

Organosilanes, Organopolysiloxanes, Aqueous 
emulsions of organopolysiloxanes, Silicone 
compounds, Modified silicone compounds; Modified 
silicone fluids, Dielectric silicone compounds, Anti-
foams, Foaming control agents, Mold release agents, 
Paper release agents, Silicone resins, Textile treating 
agents, Paint additives, Additives for plastics, 
Additives for cosmetics and toiletries, Water 
repellants, Silicone Coatings for optical fibers, 
Silanes, Silane coupling agents, Junction coating 
silicone resins for semiconductors, Silicone 
adhesives, Catalyst, Curing agents, Other chemicals 
for industrial use; all goods included in Class 1

אורגנוסילנסים, אורגנופוליסילוקסנים, אמולסיות מימיות של 
אורגנופוליסילוקסנים, תרכובות סיליקון, תרכובת סיליקון 

מותאמות, תרכובת סיליקון מותאמות נוזליות, תרכובות סיליקון 
דיאלקטריות, אנטי-קצף, גורמים מבקרי קצף, גורמים משחררי 
תבניות, גורמים משחררי נייר, שרפי סיליקון, גורמי עיבוד 
טקסטיל, תוספי צבע, תוספים עבור פלסטיק, תוספים עבור 
קוסמטיקה ותמרוקים, דוחי מים, ציפויי סיליקון עבור סיבים 
אופטיים, סילאנים, גורמי סילאן משלבים, ציפוי שרף סיליקון 
מצמת עבור מוליכים למחצה, דבק סיליקון, זרז, גורמי ריפוי, 
כימיקלים אחרים לשימוש תעשייתי; כל הסחורות נכללות בסוג 
                                                                                 .1
                                                                                    

                  

א' אלול תשע"א - 8831/08/2011



VENJOIA

Trade Mark No. 231903 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.

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: Tibotec Pharmaceuticals 

Address: Eastgate Village, Eastgate, Little Island, County 
Cork, Ireland

Identification No.: 801442

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Reinhold Cohn and Partners

Address: 26a Habarzel St. Ramat Hahayal, P.O.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

Human pharmaceutical preparations; all included in 
class 5.

תכשירים רוקחיים לבני אדם; הנכללים כולם בסוג 5.               
            

א' אלול תשע"א - 8931/08/2011



NUPREMIS

Trade Mark No. 231937 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.

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: Tibotec Pharmaceuticals 

Address: Eastgate Village, Eastgate, Little Island, County 
Cork, Ireland

Identification No.: 801442

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Reinhold Cohn and Partners

Address: 26a Habarzel St. Ramat Hahayal, P.O.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

Human pharmaceutical preparations; all included in 
class 5.

תכשירים רוקחיים לבני אדם; הנכללים כולם בסוג 5.               
            

א' אלול תשע"א - 9031/08/2011



Trade Mark No. 232341 מספר סימן

Application Date 15/08/2010 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: ELIAZ BINYAMINA (18-18) LTD. שם: אליעז בנימינה (18-18) בע"מ

Address: 1 Hanasi Street, P.O.B. 34, Binyamina, Israel כתובת : רחוב הנשיא 1, ת.ד. 34, בנימינה, ישראל

Identification No.: 510733199מספר זיהוי: 510733199

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

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

א' אלול תשע"א - 9131/08/2011



שוהם
Trade Mark No. 232344 מספר סימן

Application Date 15/08/2010 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: ELIAZ BINYAMINA (18-18) LTD. שם: אליעז בנימינה (18-18) בע"מ

Address: 1 רחוב הנשיא, P.O.B. 34, בנימינה, ישראל כתובת : רחוב הנשיא 1, ת.ד. 34, בנימינה, ישראל

Identification No.: 510733199מספר זיהוי: 510733199

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

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

א' אלול תשע"א - 9231/08/2011



Trade Mark No. 232439 מספר סימן

Application Date 01/09/2010 תאריך הגשה

 Owners

Name: Laboratoires ARKOPHARMA

Address: Zone Industrielle de Carros, BP 28-05611, 
Carros Cedex, France

Identification No.: 52189

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

Soaps; perfumery; essential oils; cosmetics; hair 
lotions; dentifrices; all included in Class 3.

סבונים; בשמים; שמנים אתריים; קוסמטיקה; תחליבי שיער; 
משחות שיניים; כולם נכללים בסוג 3ץ                       

Class: 5 סוג: 5

Pharmaceutical and veterinary preparations; sanitary 
preparations for medical purposes; dietetic 
substances adapted for medical use; all included in 
Class 5.

תכשירים תרופתיים ווטרינריים; תכשירים סניטריים עבור 
מטרות רפואיות; תחליפים דיאטטיים שהותאמו עבור שימוש 
רפואי; הכל נכלל בסוג 5.                                                   

              

א' אלול תשע"א - 9331/08/2011



Trade Mark No. 232498 מספר סימן

Application Date 26/08/2010 תאריך הגשה

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

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

 IL.CO רישום סימן זה לא יתן זכות לשימוש ייחודי במילים
בנפרד, אלא בהרכב הסימן.

Ownersבעלים

Name: Rest Israel Restaurant Website Ltd. שם: רסט אתר המסעדות של ישראל בע"מ

Address: 9 Odem St., Petah Tikva, 49517, Israel כתובת : רח' אודם 9, פתח תקוה, 49517, ישראל

Identification No.: 513061465מספר זיהוי: 513061465

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Meitar, Liquornik, Geva & Leshem, Brandwein & 
Co.,

Address: 16 Abba Hillel Silver Rd., Ramat Gan, 52506, 
Israel

שם: מיתר, ליקוורניק, גבע  & לשם ברנדויין ושות', עו"ד

כתובת : דרך אבא הלל סילבר 16, רמת גן, 52506, ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 39 סוג: 39

Internet website services which provide food delivery 
services and information about food deliveries; all 
included in class 39.

שירותי אתר אינטרנט המספקי שירותי משלוחים של מזון ומידע 
על משלוחים של מזון; הנכללים כולם בסוג 39.                       

                                        

א' אלול תשע"א - 9431/08/2011



Trade Mark No. 232499 מספר סימן

Application Date 26/08/2010 תאריך הגשה

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

Registration of this mark shall give no right to the 
exclusive use of the slogan לא תאכלו בלעדיו, but in the 
combination of the mark.

רישום סימן זה לא יתן זכות לשימוש ייחודי בסיסמא לא תאכלו 
בלעדיו, אלא בהרכב הסימן.

Ownersבעלים

Name: Rest Israel Restaurant Website Ltd. שם: רסט אתר המסעדות של ישראל בע"מ

Address: רח' אודם 9, פתח תקוה, 49517, ישראל כתובת : רח' אודם 9, פתח תקוה, 49517, ישראל

Identification No.: 513061465מספר זיהוי: 513061465

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Meitar, Liquornik, Geva & Leshem, Brandwein & 
Co.,

Address: 16 Abba Hillel Silver Rd., Ramat Gan, 52506, 
Israel

שם: מיתר, ליקוורניק, גבע  & לשם ברנדויין ושות', עו"ד

כתובת : דרך אבא הלל סילבר 16, רמת גן, 52506, ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 39 סוג: 39

Internet website services which provide food delivery 
services and information about food deliveries; all 
included in class 39.

שירותי אתר אינטרנט המספקי שירותי משלוחים של מזון ומידע 
על משלוחים של מזון; הנכללים כולם בסוג 39.                       

                                        

א' אלול תשע"א - 9531/08/2011



rest

Trade Mark No. 232500 מספר סימן

Application Date 26/08/2010 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: Rest Israel Restaurant Website Ltd. שם: רסט אתר המסעדות של ישראל בע"מ

Address: רח' אודם 9, פתח תקוה, 49517, ישראל כתובת : רח' אודם 9, פתח תקוה, 49517, ישראל

Identification No.: 513061465מספר זיהוי: 513061465

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Meitar, Liquornik, Geva & Leshem, Brandwein & 
Co.,

Address: 16 Abba Hillel Silver Rd., Ramat Gan, 52506, 
Israel

שם: מיתר, ליקוורניק, גבע  & לשם ברנדויין ושות', עו"ד

כתובת : דרך אבא הלל סילבר 16, רמת גן, 52506, ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 39 סוג: 39

Internet website services which provide food delivery 
services and information about food deliveries; all 
included in class 39.

שירותי אתר אינטרנט המספקי שירותי משלוחים של מזון ומידע 
על משלוחים של מזון; הנכללים כולם בסוג 39.                       

                                        

א' אלול תשע"א - 9631/08/2011



ENDOCLENS - NSX

Trade Mark No. 232555 מספר סימן

Application Date 12/09/2010 תאריך הגשה

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

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

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

האנגלי.

 Owners

Name: 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

Disinfectants; all included in class 5. חומרי חיטוי; הנכללים כולם בסוג 5.             

Class: 10 סוג: 10

Medical devices used to disinfect and sterilize; all 
included in class 10.

התקנים רפואיים המשמשים לחיטוי ולסטריליזציה; הנכללים 
כולם בסוג 10.                   

א' אלול תשע"א - 9731/08/2011



אלעד ישראל מגורים
Trade Mark No. 232557 מספר סימן

Application Date 12/09/2010 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: Delek Real Estate Ltd. שם: דלק נדל"ן בע"מ

Address: 7 Derech Menachem Begin, Ramat Gan, 
52521, Israel

כתובת : דרך מנחם בגין 7, רמת גן, 52521, ישראל

Identification No.: 510313778מספר זיהוי: 510313778

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Reinhold Cohn and Partners

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

שם: ריינהולד כהן ושותפיו

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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 36 סוג: 36

Real estate affairs; sale, lease and rent of real estate; 
real estate administration; initiative in the field of real 
estate; real estate acquisition; real estate investment; 
real estate management;  all included in class 36.

עסקי נדל"ן; מכירה, חכירה והשכרה של נדל"ן; אדמיניסטרציה 
של נדל"ן; יזמות בתחום הנדל"ן; רכישת נדל"ן; השקעות נדל"ן; 
ניהול נדל"ן; הנכללים כולם בסוג 36.                                   
                                                                                    

                                        

Class: 37 סוג: 37

Building, construction, repair and installation of 
buildings, houses, residential properties, commercial 
properties, business properties and infrastructure 
foundations; construction land development; real 
estate development; housing development; 
consulting in the above fields; all included in class 37

בניה, הקמה, תיקון והתקנה של מבנים, בתים, נכסי מגורים, 
נכסים מסחריים, נכסים עסקיים ותשתיות; פיתוח אדמות 

לבניה; פיתוח נדל"ן; פיתוח סביבות מגורים; ייעוץ בתחומים 
הנ"ל; הנכללים כולם בסוג 37.                                             
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CARTER'S

Trade Mark No. 232560 מספר סימן

Application Date 12/09/2010 תאריך הגשה

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

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

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

האנגלי.

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

Address: 1170 Peachtree Street, Atlanta, Georgia, 
30309, U.S.A.

Identification No.: 801555

Massachusetts 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: 25 סוג: 25

Clothing, footwear , headgear ; all included in class 
25

דברי הלבשה, הנעלה וכיסויי ראש ; הנכללים כולם בסוג 25     
    

Class: 35 סוג: 35

Retail store services in the fields of clothing, 
footwear, and headwear, for infants and children; all 
included in class 35

שרותי חנויות קמעונאות  בתחומי ההלבשה, ההנעלה, וכיסויי 
הראש, עבור תינוקות וילדים; הנכללים כולם בסוג 35               

                              

א' אלול תשע"א - 9931/08/2011



Trade Mark No. 232563 מספר סימן

Application Date 26/08/2010 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: Yosi Shevach שם: יוסי שבח

Address: 19 Brachia St., P.O.B. 19275, Tel Aviv, 61191, 
Israel

כתובת : רח' ברכיה 19, ת.ד. 19275, תל אביב, 61191, ישראל

Identification No.: 24816449מספר זיהוי: 24816449

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 44 סוג: 44

Medical treatments, alternative/natural/naturopathic 
integrative treatments, nutritional treatments, health 
& wellness treatments, anti-inflammatory treatments, 
anti-aging treatments, beauty treatments; all included 
in class 44.

טיפולים רפואיים, טיפולים משולבים 
אלטרנטיביים/טבעיים/נטורופתיים, טיפולים תזונתיים, טיפולי 
בריאות, טיפולים נוגדי דלקת, טיפולי אנטי אייג'ינג, טיפולי יופי; 
הנכללים כולם בסוג 44.                                                     

                                                          

א' אלול תשע"א - 10031/08/2011



Trade Mark No. 232587 מספר סימן

Application Date 13/09/2010 תאריך הגשה

 Owners

Name: Industrie Clothing Pty Limited

Address: 55 Railway Parade, Marrickville, 2204, NSW, 
Australia

Identification No.: 801567

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

Articles of clothing. all included in class 25. דברי הלבשה. כולם נכללים בסוג 25.                               
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RADIESSE

Trade Mark No. 232590 מספר סימן

Application Date 13/09/2010 תאריך הגשה

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

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

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

האנגלי.

 Owners

Name: Merz Pharma GmbH & Co. KGaA

Address: Frankfurt am Main, Germany

Identification No.: 53500

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Reinhold Cohn and Partners

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

שם: ריינהולד כהן ושותפיו

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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 3 סוג: 3

Cosmetic preparations for skin restoration and 
augmentation; all included in class 3.

תכשירים קוסמטיים לשיקום והגדלת העור; הנכללים כולם בסוג 
                                                         .3

Class: 5 סוג: 5

Cosmetic restoration and augmentation treatments, 
namely, biocompatible injections for use as treatment 
alternatives to plastic surgery and internal tissue 
augmentation; all included in class 5.

טיפולים קוסמטיים לשיקום והגדלה, דהיינו, זריקות מתאימות 
ביולוגית לשימוש כאלטרנטיבות טיפוליות לניתוחים פלסטיים 
והגדלת רקמות פנימיות; הנכללים כולם בסוג 5.                     

                                                                  

א' אלול תשע"א - 10231/08/2011



Trade Mark No. 232621 מספר סימן

Application Date 15/09/2010 תאריך הגשה

 Owners

Name: NINGBO GREATCARE TRADING CO., LTD

Address: UNIT 93, BUILDING 12, NO.818 QIMING 
ROAD, YINZHOU, NINGBO, People's Republic of China

Identification No.: 801571

NINGBO GREATCARE TRADING 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: 10 סוג: 10

catheters; gloves for medical purposes; 
stethoscopes; thermometers for medical purposes; 
cutlery [surgical]; arterial blood pressure measuring 
apparatus; injectors for medical purposes; respirator; 
abdominal pads; clothing especially for operating 
rooms; all included in class 10.

קטתרים; כפפות למטרות רפואיות; סטטוסקופים; מדחומים 
למטרות רפואיות; כלים לניתוח; מכשיר למדידת לחץ דם עורקי; 
מזרקים למטרות רפואיות; מכונת הנשמה; פדים לאזור הבטן; 
הלבשה לחדרי ניתוח; הנכללים כולם בסוג 10.                       
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OLYMPIAD

Trade Mark No. 232736 מספר סימן

Application Date 20/09/2010 תאריך הגשה

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 1 סוג: 1

Chemicals used in industry, science and 
photography, as well as in agriculture, horticulture 
and forestry; unprocessed artificial resins, 
unprocessed plastics; manures; fire extinguishing 
compositions; tempering and soldering preparations; 
chemical substances for preserving foodstuffs; 
tanning substances; adhesives used in industry; 
Sensitized films, unexposed; all included in class 1.

כימיקלים לשימוש בתעשייה, במדע ובצילום, וכן בחקלאות, 
בגננות וביערנות; שרפים מלאכותיים לא מעובדים, חומרי 
פלסטיק לא מעובדים; דשן; תרכובות לכיבוי אש; תכשירי 

הרפיה והלחמה; חומרים כימיים לשימור מצרכי מזון; חומרי 
בורסקאות; דבקים לשימוש בתעשייה; סרטים רגישים לאור, לא 
חשופים; הנכללים כולם בסוג 1.                                           
                                                                                    

                                                                          

Class: 3 סוג: 3

Bleaching preparations and other substances for 
laundry use; cleaning, polishing, scouring and 
abrasive preparations; soaps; perfumery, essential 
oils, cosmetics, hair lotions; dentifrices; all included in 
class 3.

תכשירי הלבנה וחומרים אחרים לשימוש בכביסה; תכשירי 
ניקוי, צחצוח, מריקה ושפשוף; סבונים; פרפומריה, שמנים 
אתריים, דברי קוסמטיקה, תחליבי שיער תכשירים לניקוי 

שיניים; הנכללים כולם בסוג 3.                                             
                          

Class: 5 סוג: 5

Pharmaceutical and veterinary preparations; sanitary 
preparations for medical purposes; dietetic 
substances adapted for medical use, food for babies; 
plasters, materials for dressings; material for 
stopping teeth, dental wax; disinfectants; 
preparations for destroying vermin; fungicides, 
herbicides; all included in class 5.

תכשירים רוקחיים ווטרינריים; תכשירים סניטריים למטרות 
רפואיות; חומרים דיאטטיים המותאמים לשימוש רפואי, מזון 
לתינוקות; פלסטרים, חומרי חבישה; חומר לסתימת שיניים, 
שעווה דנטאלית; חומרי חיטוי; תכשירים להשמדת מזיקים; 

קוטלי פטריות, קוטלי עשבים; הנכללים כולם בסוג 5.               
                                                                                    

                                          

Class: 7 סוג: 7

Machines and machine tools; motors and engines 
(except for land vehicles); machine coupling and 
transmission components (except for land vehicles); 
agricultural implements other than hand operated; 
incubators for eggs; gas turbines, namely jet engines 
and replacement parts thereof, axial and centrifugal 
compressors; reciprocating compressors; screw and 
vane compressors; rotary, vacuum, electric, 
submersible and centrifugal pumps; turboexpanders, 
namely, air and electric compressors; CNG refuelling 
machines for land vehicles and industrial equipment 
and accessories and parts for all the foregoing 
namely, pumps, valves, fuel filters, filter casings, 
distributor rotors, blades, bearings and mechanical 
seals; gas turbines, steam turbines; steam 
condensers; electric motors of all kinds, steam and 
gas turbines, electric generators, aircraft engines, 
compressors, washing machines, dishwashers, 
garbage disposers and compactors, electric mixers, 
electric knives, electric can openers, drills and drilling 
equipment, industrial pumps; all included in class 7.

מכונות וכלי מכונות; מוטורים ומנועים (למעט לכלי רכב 
יבשתיים); מצמדים למכונות ורכיבי תמסורת (למעט לכלי רכב 
יבשתיים); מכשירים חקלאים שאינם מופעלים ידנית; מדגרות 
לביצים; טורבינות גז, דהיינו מנועי סילון וחלקי חילוף עבורם, 
מדחסים ציריים וסירכוזיים; מדחסים הדדיים; מדחסי בורג 

ולהב; משאבות סיבוביות, שואבות, חשמליות, הניתנות לשיקוע 
וסירכוזיות; מרחיבי טורבו, דהיינו, מדחסי אוויר וחשמל; מכונות 

תדלוק CNG לכלי רכב יבשתיים וציוד תעשייתי ואביזרים 
וחלקים לכל הנזכרים לעיל דהיינו, משאבות, שסתומים, מסנני 
דלק, אריזות מסננים, חוגות מפלגות, להבים, מסבים ואטמים 
מכאניים; טורבינות גז, טורבינות קיטור; מעבי קיטור; מוטורים 

חשמליים מכל הסוגים, טורבינות קיטור וגז, גנרטורים 
חשמליים, מנועים לכלי טייס, מדחסים, מכונות כביסה, מדיחי 
כלים, טוחנים ודוחסי אשפה, מערבלים חשמליים, סכינים 
חשמליות, פותחני פחיות חשמליים, מקדחות וציוד קידוח, 

משאבות תעשייתיות; הנכללים כולם בסוג 7.                         
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                              

Class: 9 סוג: 9

Scientific, nautical, surveying, photographic, 
cinematographic, optical, weighing, measuring, 
signalling, checking (supervision), life-saving and 
teaching apparatus and instruments; apparatus and 

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 

א' אלול תשע"א - 10431/08/2011



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; 
protective helmets for sports; glasses, sunglasses, 
sports glasses; mobile telephones; apparatus and 
instruments for telecommunication; complete line of 
materials, appliances, machinery, components, parts, 
systems and plants for the generation, 
transformation, conversion, transmission, distribution, 
control and utilization of electricity; electrical devices 
and electrical power distribution products, namely, 
capacitors, circuit breakers, circuit breaker load 
centers, circuit closers, circuit interrupters, 
commutators, contactors, current rectifiers, current 
limiters, electric contacts, electric collectors, electric 
conductors, electric connectors, electric controllers, 
electric inductors, electric power supplies, electricity 
distribution boards and boxes, electricity distribution 
consoles, electricity switchboards and switchboxes; 
fuel pumps for service stations for fuelling airplane 
engines; fuel distribution equipment, namely, 
metered fuel pumps, electrical fuel level gauges, 
control valves for regulating the flow of gases and 
fuel lines; automated fuel station management 
systems comprising computer operating software, 
metered fuel pumps, rate control panels, fuel lines 
and dispensing nozzles for fuelling land and marine 
vehicles and marine vehicles and aircraft; gas 
meters; computer software for, persons who 
troubleshoot and maintain programmable controllers, 
for analyzing blood vessels including cardiac vessels 
which also provides calculation functions with respect 
to blood vessels, for use with medical patient 
monitoring equipment, for receiving, processing , 
transmitting and displaying data, for use in 
developing personalized asset allocation programs; 
for use on-line which enables office equipment 
dealers to submit applications, manage portfolios and 
communicate with the company, for use in accessing 
mortgage and insurance information, for collecting 
data involving vital medical signs, for use in electrical 
power systems analyses and instructional manual 
sold as a unit therewith, for use by employees for 
financial institutions for determining financial 
investments for clients and in processing the sale of 
the identified investments, for obtaining information 
on the flood-hazard status of real property, for the 
development of graphical user interfaces and data 
visualization, in the calculation of mortgage 
payments, for regulating and managing vehicle fleet 
maintenance services, for use in connection with 
accessing and utilizing commercial computer 
services, for use by customers to obtain lease 
portfolio information, for a radiology information 
system for use by radiologists and radiology 
department in the database management of 
employee and patient information, for patient 
monitoring and archival purposes installed on and 
used in connection with PCs and medical monitoring 
equipment, for graphical user interface, for use in 
sending encrypted and compressed data over paging 
carrier systems, providing access to websites where 

או שחזור של קול או דמויות; נושאי נתונים מגנטיים, דיסקים 
להקלטה; מכונות מכירה אוטומטיות ומנגנונים למכשירים 
המופעלים במטבעות; קופות רושמות, מכונות חישוב, ציוד 
לעיבוד נתונים ומחשבים; מכשירים לכיבוי אש; קסדות מגן 
לספורט; משקפיים, משקפי שמש, משקפי ספורט; טלפונים 
ניידים; מכשירים וכלים לתקשורת רחק; קו שלם של חומרים, 
מתקנים, מכונות, רכיבים, חלקים, מערכות ומפעלים ליצור, 
התמרה, המרה, שידור, הפצה, בקרה וניצול חשמל; התקנים 
חשמליים ומוצרי חלוקת כח חשמליים, דהיינו, קבלים, מפסקי 
מעגל, מרכזי העמסת מפסקי מעגל, סוגרי מעגל, קוטעי מעגל, 
מחלפים, מגעונים, מיישרי זרם, תוחמי זרם, מגעים חשמליים, 
מאספים חשמליים, מוליכים חשמליים, מחברים חשמליים, 
בקרים חשמליים, סלילי השראה חשמליים, אספקות כח 

חשמליות, לוחות וקופסאות חלוקה חשמליים, קונסולים לחלוקת 
חשמל, לוחות הפעלה וקופסאות הפעלה חשמליים; משאבות 
דלק לתחנות שירות למילוי דלק למנועי מטוסים; ציוד לחלוקת 

דלק, דהיינו, משאבות דלק עם מונים, מדי מפלס דלק 
חשמליים, שסתומי בקרה לוויסות זרימת קווי גזים ודלק; 

מערכות ניהול לתחנת דלק אוטומטית הכוללות תוכנת הפעלת 
מחשב, משאבות דלק עם מונים, לוח בקרת קצב, קווי דלק 
וזרבוביות חלוקה לתדלוק כלי רכב יבשתיים וימיים וכלי רכב 
וטייס ימיים; מוני גז; תוכנת מחשב עבור, אנשים המאתרים 

בעיות ומתחזקים בקרים הניתנים לתכנות, לניתוח כלי דם כולל 
כלי דם של הלב המספקת גם פונקציות חישוב ביחס לכלי הדם, 
לשימוש עם ציוד רפואי לניתור חולה, לקבלה, עיבוד, שידור 

והצגת נתונים, לשימוש בפיתוח תוכניות הקצאת נכסים אישיים; 
לשימוש מקוון המאפשר לסוחרים בציוד משרדי להגיש בקשות, 
לנהל תיקים ולתקשר עם החברה, לשימוש בגישה למידע על 
משכנתא וביטוח, לאיסוף נתונים הקשורים לסימנים רפואיים 

חיוניים, לשימוש בניתוח מערכות כח חשמליות וחוברות הדרכה 
הנמכרות כיחידה אחת אתם, לשימוש על ידי עובדים במוסדות 
פיננסיים לקביעת השקעות פיננסיות ללקוחות ובעיבוד המכירה 
של השקעות מזוהות, להשגת מידע על סטטוס סיכון הצפה של 
רכוש דלא ניידי, לפיתוח ממשקי משתמש גרפיים והדמיית 
נתונים, בחישוב תשלומי המשכנתא, לוויסות וניהול שירותי 
אחזקת צי רכבים, לשימוש בקשר עם גישה וניצול שירותי 
מחשב מסחריים, לשימוש על-ידי לקוחות להשגת מידע על 
תיקיות השכרה, למערכת מידע רדיולוגית לשימוש על-ידי 
רדיולוגים ומחלקת רדיולוגיה בניהול בסיס נתונים של מידע 

עובדים ומטופלים, לניטור מטופלים ולמטרות ארכיב המותקנות 
ומשמשות בחיבור למחשבים אישיים וציוד לניטור רפואי, 
למימשק משתמש גרפי, לשימוש בשליחת נתונים מקודדים 

ודחוסים למערכות זימונית נישאת, אספקת גישה לאתרי רשת 
בהם קונים ומוכרים יכולים לנהל עסקים באופן אלקטרוני, 
ולניווט תת-קרקעי, דהיינו, לניווט הרכבת גשוש בתוך החור 

למטה לקידוחי נפט והרכבי קידוח לניתוב שירותים 
תת-קרקעיים; מוצרים אלקטרוניים ואלקטרו-כימיים, דהיינו, תאי 
דלק; חיישנים אלקטרוניים למעקב ולשידור מרחוק של מיקום 
רכבים, קרונות נגררים, מיכלי מטען וכלי שייט ימיים ניידים 

ונייחים; משדרים אלקטרוניים לניתור ושידור מרחוק של מידע 
הנוגע לתנאי הבטיחות של כלי רכב ניידים כגון דלתות או 

חלונות לא נעולים, מהירות וכיוון; חיישנים אלקטרוניים לניתור 
ושידור מרחוק של מידע בהתייחס לאיכות האוויר וטמפרטורה 
של כלי רכב ניידים ונייחים יחד; חיישנים אלקטרוניים לניתור 
ושידור מרחוק של מצב מטען מובל ביבשה ובים; חיישנים 
אלקטרוניים לניתור ושידור מרחוק של מידע על תחזוקת כלי 
רכב יבשתיים, המציגים מצב לחץ בצמיגים, רפידות הבלמים, 

קריאות נסועה מהטבור, נזק חיצוני או פנימי; חיישנים 
אלקטרוניים לניתור ושידור מרחוק של מידע המתייחס לתנאי 
הפעילות או מצב יחידות קירור על גבי כלי רכב יבשתיים וכלי 
שייט ימיים יחד; חיישנים אלקטרוניים לניתור ושידור מרחוק של 
מידע המתייחס למצב הורדה\עגינה ומצב הקשור\והלא קשור 

של כלי רכב יבשתיים וכלי שייט ימיים יחד; וחיישנים 
אלקטרוניים לניתור ושידור מרחוק של מידע המתייחס למצב 
ריכוז הציוד של ציי של כלי רכב יבשתיים וכלי שיט נושאי מטען 
ימיים יחד; כלים ומכשירים אלקטרוניים, גרעיניים, תעשייתיים, 
לבדיקה, מדידה, חישוב ובקרה מעבדתית, מכשירי טלפון; 
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buyers and sellers can conduct business 
electronically, and for underground navigation, 
namely, for navigation of down hole probe assembly 
for oil drilling and drilling assemblies for routing 
underground utilities; electronic and electrochemical 
products, namely, fuel cells; electronic sensors for 
remotely tracking and transmitting the location of 
moving and stationary vehicles, trailers, cargo 
containers and water vessels; electronic transmitters 
for remotely monitoring and transmitting information 
regarding safety conditions of moving vehicles such 
as unlocked doors or windows, speed and direction; 
electronic sensors for remotely monitoring and 
transmitting information with respect to air quality and 
temperature of both moving and stationary vehicles; 
electronic sensors for remotely monitoring and 
transmitting the status of land and sea shipped 
cargo; electronic sensors for remotely monitoring and 
transmitting maintenance information of land 
vehicles, featuring the condition of tire pressure, 
brake linings, hub mileage readings, exterior or 
interior damage; electronic sensors for remotely 
monitoring and transmitting information with respect 
to refrigeration unit operating condition or status on 
both land vehicles and maritime vessels; electronic 
sensors for remotely monitoring and transmitting 
information with respect to drop/hook status and 
tethered/untethered status of both land vehicles and 
maritime vessels; and electronic sensors for remotely 
monitoring and transmitting information with respect 
to equipment pooling status of both land vehicle and 
maritime vessel cargo fleets; electronic, nuclear, 
industrial and laboratory testing, measuring, 
computing and control instruments and apparatus, 
telephones; caller ID boxes; telephone answering 
machines; cordless telephones, cordless headset 
telephones; digital messaging systems, radios, two-
way radios, radios incorporating clocks, audio and 
video cassette players and recorders; televisions, 
television remote controls, VCR players; VCR remote 
controls; DVD players; DVD remote controls; 
combination radio and audio cassette players; 
combination radio and CD players; combination TV 
and VCR sets; batteries; electrical goods, electrical 
power generation and distribution products and 
electrical voltage and overvoltage surge products, 
namely, arresters, busways, capacitors, lighting 
contactors, controllers and input/output devices, 
fuses, lighting controllers, switch boxes, LEDs, 
namely, light emitting diodes, voltage regulators for 
electric power, voltage surge protectors, voltage 
surge suppressors, voltmeters, electrical circuit 
boards, relays and timers, solenoids and limit 
switches, full-voltage manual starters, reduced 
voltage starters, electrical switches and disconnects, 
circuit board terminal blocks and pumping panels, 
circuit breakers and disconnects, transformers, 
electrical lighting and power circuit boards, electrical 
wires, cables, cords, and conductors, electrical wiring 
and fixtures, lightning arrestors, electricity meters, 
power meters, grounding resistors, humidity and 
temperature sensors; building and wood sensors; 
industrial calibration sensors, push buttons, motor 
control centers, electrical resistance heating wires 
and electrical controllers therefore and voltage 
regulators; software, software games; all included in 
class 9.

קופסאות שיחה מזוהה; משיבונים למכשירי טלפון; מכשירי 
טלפון אלחוטיים, מכשירי טלפון אוזניות אלחוטיים; מערכות 

מסרים דיגיטליות, מקלטי רדיו, מקלטי רדיו דו-כיווניים, מקלטי 
רדיו המשולבים עם שעונים, נגני ומקליטי קלטות אודיו ווידיאו; 
מכשירי טלוויזיה, שלטי רחק למכשירי טלוויזיה, נגני מכשירי 
וידאו; שלטי רחק למכשירי וידאו; נגני תקליטורי DVD; שלטי 
רחק לנגני DVD; נגני רדיו וקלטות אודיו משולבים; נגני רדיו 

ותקליטורים משולבים; מערכות מכשירי טלוויזיה ווידאו 
משולבים; סוללות; סחורות חשמליות, מוצרים מחוללים ומפיצים 
זרם חשמליים ומוצרי מתח וגלי מתח-יתר חשמליים, דהיינו, 
עוצרים, פסי צבירה , קבלים, מגעני תאורה, בקרים ומתקני 
 ,LEDs ,קלט\פלט, נתיכים, בקרי תאורה, קופסאות מתגים

דהיינו, דיודות פולטות אור, ווסתי מתח לזרם חשמלי, מגיני גלי 
מתח, מדכאי גלי מתח, מד מתח, לוחות מעגל חשמליים, 

ממסרים וקוצבי זמן, סולנואידים ומתגי הגבלה, מתנעים ידניים 
למתח מלא, מתנעים למתח מופחת, מתגים חשמליים ונתקים, 
יחידות מסוף ללוחות מעגלים ולוחות שאיבה, שוברי מעגל 
ונתקים, שנאים, לוחות תאורה חשמליים ולוחות מעגל 

חשמליים, חוטים, כבלים, מיתרים, ומוליכים חשמליים, חיווט 
ומתקנים חשמליים, עוצרי תאורה, מוני חשמל, מוני כח, נגדי 
הארקה, חיישני לחות וטמפרטורה; חיישני בניין ועץ; חיישני 
כיול תעשייתיים, כפתורי לחיצה, מרכזי בקרה ממונעים, חוטי 
חימום עמידים לחשמל ובקרים חשמליים עבורם ווסתי מתח; 
תוכנה, משחקי תוכנה; הנכללים כולם בסוג 9.                       
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              Class: 11 סוג: 11

Apparatus for lighting, heating, steam generating, 
cooking, refrigerating, drying, ventilating, water 
supply and sanitary purposes; heat exchangers; 
chemical heavy wall reactors and nuclear reactors 
and accessories and component parts thereof, 
namely, heat pumps, steam valves and valves for 
regulating the flow of gases and liquids; microwave 
ovens for cooking; wall cooking ovens for domestic 
use; food warming drawers; convection ovens, 
electric and gas cook tops; electric and gas cooking 
ovens and ranges; ventilation hoods for stoves; and 
ventilating exhaust fans; water filters; water softening 
units, clothes dryers; electric fans, ceiling fans, 
flashlights; lamps and lights for vehicle; electric lights 
for Christmas trees; electric light bulbs; electric lamps 
of all kinds, electric lighting fixtures, electric 
refrigerators, freezers and water coolers, air 
conditioning apparatus, humidifiers and 
dehumidifiers, electric heating apparatus, electric 
baseboard heaters and fan heaters, gas and oil 
burning furnaces, gas and liquid coolers for industry, 
air condensers and electrostatic air cleaners, electric 
ovens; all included in class 11.

מכשירים לתאורה, חימום, יצירת קיטור, בישול, קירור, ייבוש, 
אוורור, אספקת מים ומטרות סניטריות; מחליפי חום; כורים 
כימיים בעלי קירות כבדות וכורים גרעיניים ואבזרים וחלקים 

מרכיבים עבורם, דהיינו משאבות חום, שסתומי קיטור 
ושסתומים לוויסות הזרימה של גזים ונוזלים; תנורי מיקרוגל 
לבישול; תנורי בישול מובנים בקיר לשימוש ביתי; מגירות 

לחימום מזון; תנורי זרימת חום, פלטות לבישול בחשמל ובגז; 
תנורים וכיריים לבישול בחשמל ובגז; ברדסי אוורור לתנורים; 
ומאווררי פליטה לאוורור; מסנני מים; יחידות לריכוך מים, 

מייבשי בגדים; מאווררים חשמליים, מאווררי תקרה, פנסי כיס; 
מנורות ונורות לכלי רכב; נורות חשמליות לעצי חג המולד; נורות 
מאור חשמליות; מנורות חשמליות מכל הסוגים, גופי תאורה 
חשמליים, מקררים חשמליים, מקפיאים ומצנני מים, מכשירים 
למיזוג אוויר, מלחלחים ומסירי לחות, מכשירי חימום חשמליים, 
לוחות חימום חשמליים ומאווררי חימום, כבשני בערת גז ונפט, 

מקררי גז ונוזל לתעשייה, מעבי אוויר ומטהרי אוויר 
אלקטרוסטאטיים, תנורים חשמליים; הנכללים כולם בסוג 11.   
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    

                                              

Class: 12 סוג: 12

Vehicles; apparatus for locomotion by land, air or 
water; tires for vehicles; all included in class 12.

כלי רכב; מכשירים לתנועה ביבשה, אוויר או מים; צמיגים לכלי 
רכב; הנכללים כולם בסוג 12.                                         

Class: 14 סוג: 14

Precious metals and their alloys and goods in 
precious metals or coated therewith, not included in 
other classes, in particular commemorative coins and 
medals; jewellery, precious stones; horological and 
chronometric instruments; lapel badges and pins; all 
included in class 14.

מתכות יקרות וסגסוגותיהן וסחורות ממתכות יקרות או 
המצופות בהן, שאינם נכללים בסוגים אחרים, במיוחד מטבעות 

ומדליות מנציחות; תכשיטים, אבנים יקרות; מכשירים 
הורולוגיים וכרונומטריים; תגים וסיכות לדש הבגד; הנכללים 

כולם בסוג 14.                                                                 
                                                          

Class: 25 סוג: 25

Clothing, footwear, headgear; all included in class 25. הלבשה, הנעלה, כיסויי ראש; הנכללים כולם בסוג 25.             
    

Class: 28 סוג: 28

Games and playthings; gymnastic and sporting 
articles not included in other classes; decorations for 
Christmas trees; all included in class 28.

משחקים ודברי משחק; פריטי התעמלות וספורט שאינם נכללים 
בסוגים אחרים; קישוטים לעצי חג המולד;  הנכללים כולם בסוג 

                                                               .28

Class: 29 סוג: 29

Meat, fish, poultry and game; meat extracts; 
preserved, dried and cooked fruits and vegetables; 
jellies, jams, compotes; eggs, milk and milk products; 
edible oils and fats; all included in class 29.

בשר, דגים, עופות ובשר ציד; תמציות בשר; פירות וירקות 
משומרים, מיובשים ומבושלים; מיקפאים, ריבות, לפתנים; 

ביצים, חלב ומוצרי חלב; שמנים ושומנים אכילים; הנכללים כולם 
בסוג 29.                                                           

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.                                                                 
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Class: 32 סוג: 32

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

בירות; מים מינרליים ומוגזים ומשקאות אחרים שאינם 
אלכוהוליים; משקאות מפירות ומיצי פירות; סירופים ותכשירים 
אחרים להכנת משקאות; הנכללים כולם בסוג 32.                   

                                        

Class: 35 סוג: 35

Advertising; dissemination of advertising matter via 
all media, in particular in the form of thematic 
messages centred on human values; publicity 
through sponsoring; business management; business 
administration; office functions; promoting the goods 
and services of others by means of contractual 
agreements, in particular of sponsoring and licensing, 
enabling partners to gain additional notoriety and/or 
image and/or liking derived from those of cultural and 
sporting events, in particular international; promoting 
the goods and services of others by the means 
known as initial interest factor leading the public to 
consider, among a multitude of competitors, goods or 
services which are presented to the public bearing 
signs, emblems or messages able to capture their 
attention; promoting the goods and services of others 
by means of image transfer; rental of advertising 
space of all kinds and on all carriers, digital or not; 
administration of the participation of national teams to 
an international athletic competition, and promoting 
the support to said teams with the public and the 
concerned circles; all included in class 35.

פרסום; הפצת חומר פרסומי בכל אמצעי התקשורת, במיוחד 
בצורת הודעות נושאיות המתרכזות בערכים אנושיים; פרסומת 
באמצעות מתן חסות; ניהול עסקים; אדמיניסטרציה עסקית; 

פונקציות משרד; קידום סחורות ושירותים של אחרים באמצעות 
הסכמים חוזיים, במיוחד של נתינת חסויות ורישוי, המאפשרים 
לשותפים להשיג מוניטין נוסף ו/או תדמית ו/או העדפה הנובעים 

מכוח אירועי תרבות וספורט, במיוחד בינלאומיים; קידום 
סחורות ושירותים של אחרים באמצעים הידועים כגורם עניין 
ראשוני המובילים את הציבור לשקול, מבין מתחרים מרובים, 
סחורות או שירותים המוצגים לציבור כשהם נושאים סימנים, 
סמלים או מסרים המסוגלים ללכוד את תשומת לבו; קידום 
סחורות ושירותים של אחרים באמצעות העברת תדמית; 

השכרת מרחב פרסומי מכל הסוגים ועל כל הנשאים, דיגיטליים 
או לא; אדמיניסטרציה של השתתפות נבחרות לאומיות 

בתחרות אתלטיקה בינלאומית, וקידום התמיכה בנבחרות 
כאלה עם ציבור וחוגים הנוגעים בדבר; הנכללים כולם בסוג 35. 
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    

                      

Class: 36 סוג: 36

Insurance; financial affairs; banking, monetary affairs; 
real estate affairs, credit card services, financing of 
sporting and cultural activities; leasing of telephone 
sets, facsimile and other communication equipment; 
all included in class 36.

ביטוח; נושאים פיננסיים; בנקאות, נושאים כספיים; נושאי 
נדל"ן, שירותי כרטיסי אשראי, מימון פעילויות ספורט ותרבות; 

השכרת מכשירי טלפון, פקסימיליה וציוד תקשורת אחר; 
הנכללים כולם בסוג 36.                                                     
                                                                              

Class: 37 סוג: 37

Building construction, repair, installation and 
maintenance services; maintenance, overhaul and 
repair services for gas turbines, namely jet engines 
and modules and parts thereof; installation, 
maintenance and repair services for compressors, 
pumps, namely, machines, turboexpanders, fuel 
pumps and fuel distribution equipment, CNG 
refuelling equipment, gas turbines, steam turbines, 
air cooled heat-exchangers, steam condensers, 
heavy wall reactors and tubular reactors; oil and gas 
maintenance and repair services; drilling and 
pumping of oil and gas; drilling for crude oil; oil well 
casing, tubing and drill pipe installation; rental of oil 
and gas well drilling tools; diagnostic repair and 
maintenance services rendered in the repair and 
maintenance of aircraft engines, turbines, electrical 
equipment, medical equipment, locomotives and 
accessories and component parts of all the 
foregoing; all included in class 37.

שירותי בנייה, תיקון, התקנה ותחזוקה של מבנים; שירותי 
תחזוקה, שיפוץ ותיקון לטורבינות גז, דהיינו מנועי סילון 
ומודולים וחלקים עבורם; שירותי התקנה, תחזוקה ותיקון 
למדחסים, משאבות, דהיינו, מכונות, טורבינות התפשטות, 

משאבות דלק וציוד לחלוקת דלק, ציוד תדלוק CNG, טורבינות 
גז, טורבינות קיטור, ממירי חום עם קירור אוויר, מעבי קיטור, 
כורים בעלי קירות כבדות וכורים צינוריים; שירותי תחזוקה 

ותיקון לנפט וגז; קידוח ושאיבה של נפט וגז; קידוח עבור נפט 
גולמי; כיסויי בארות נפט, התקנת צנרת וצינור קידוח;  השכרת 

כלים לקידוח של בארות נפט וגז; שירותי תיקון ותחזוקה 
אבחוניים הניתנים בתיקון ותחזוקה של מנועי מטוסים, 

טורבינות, ציוד חשמלי, ציוד רפואי, קטרים ואבזרים וחלקי 
מרכיבים של כל המוזכרים לעיל; הנכללים כולם בסוג 37.         
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Class: 38 סוג: 38

Telecommunication services, television broadcasting 
(live or pre-recorded); communications by mobile 
telephones; communications by electronic computer 
terminals, databases and Internet related 
telecommunications networks; communications by 
telex; communications by telegraph; communications 
by telephone; communications by facsimile; paging 
by radio; communications by teleconferencing; cable 
television broadcasting; radio broadcasting; press 
and information agency services; other message 
transmission services; broadcasting of a commercial 
site on the Internet; radio and television programming 
and broadcasting services provided via the Internet; 
electronic messaging; providing access to computer 
bulletin boards, and real-time chat forums; 
transmission of messages and images via computer; 
providing access to home and office shopping and 
ordering services via computer and/or interactive 
communications technologies; telecommunication of 
information (including web pages), computer 
programs and any other data; electronic mail 
services; providing user access to the Internet; 
providing telecommunications connections to the 
Internet or databases; providing access to digital 
music web sites on the Internet; providing access to 
MP3 web sites on the Internet; rental of access time 
to a central database (telecommunications); 
providing access to search engines; management of 
chat forums on the Internet; rental of access time to a 
central server database; rental of access time to a 
computer database (telecommunications); 
simultaneous broadcasting of films and of video and 
sounds recordals, in particular via electronic 
interconnexions; all included in class 38.

שירותי תקשורת רחק, שידורי טלוויזיה (חיים או מוקלטים 
מראש); תקשורת באמצעות טלפונים ניידים; תקשורת 

באמצעות מסופי מחשבים אלקטרוניים, בסיסי נתונים ורשתות 
תקשורת רחק הקשורות לאינטרנט; תקשורת באמצעות טלקס; 

תקשורת באמצעות טלגרף; תקשורת באמצעות טלפון; 
תקשורת באמצעות פקס; זימון באמצעות רדיו; תקשורת 

באמצעות ועידת-רחק; שידורי טלוויזיית כבלים; שידורי רדיו; 
שירותי סוכנויות עיתונות ומידע; שירותים אחרים להעברת 

מסרים; שידורי אתר מסחרי באינטרנט; שירותי תכנות ושידור 
רדיו וטלוויזיה המסופקים דרך האינטרנט; שליחת הודעות 
אלקטרוניות; אספקת גישה ללוחות מודעות ממוחשבים, 

ולפורומי צ'אט בזמן אמת; העברת הודעות ודמויות דרך מחשב; 
אספקת גישה לשירותי קניות והזמנות מבית ומשרד דרך 
המחשב ו/או דרך טכנולוגיות תקשורות אינטראקטיביות; 

תקשורת רחק של מידע (כולל דפי רשת), תוכניות מחשב וכל 
נתונים אחרים; שירותי דואר אלקטרוני; אספקת גישת משתמש 
לאינטרנט; אספקת חיבורי תקשורת רחק לאינטרנט או לבסיסי 
נתונים; אספקת גישה לאתרים של מוזיקה דיגיטלית באינטרנט; 

אספקת גישה לאתרי MP3 באינטרנט; השכרת זמן גישה 
לבסיס נתונים מרכזי (תקשורות רחק); אספקת גישה למנועי 

חיפוש; ניהול פורומי צ'אט באינטרנט; השכרת זמן גישה לבסיס 
נתונים של שרת מרכזי; השכרת זמן גישה לבסיס נתונים של 
מחשב (תקשורות רחק); שידורים בו-זמניים של סרטים ושל 

הקלטות וידיאו וקול, במיוחד דרך חיבורים הדדיים אלקטרוניים; 
הנכללים כולם בסוג 38.                                                     
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Class: 41 סוג: 41

Education; providing of training; entertainment; 
sporting and cultural activities, television sporting and 
cultural entertainment; organization of cultural and 
educational exhibitions; organisation of lotteries and 
competitions; betting and gaming services relating to 
or in conjunction with sport; entertainment services 
provided at or relating to sports events; organisation 
of sporting and cultural events and activities; 
organisation of real or virtual sporting competitions; 
management of sporting facilities; rental services for 
audio and video equipment; production, presentation, 
distribution of films and video and sounds recordings; 
rental of films and video and sounds recordings; 
presentation, networking and/or rental of interactive 
education and entertainment products, namely 
interactive compact discs, CD-ROMs, computer and 
video games; radio and television coverage of 
sporting events; radio and television program and 
video tapes production services; production of 
animated movies; production of animated television 
programs; seat booking services for shows and 
sporting events; timing of sports events; organisation 
of beauty contests; interactive entertainment; on-line 
gambling services; providing of games over the 
Internet; providing of raffle services; information 
relating to entertainment or education, provided on-
line from a computer database or the Internet; 
electronic games services provided by means of the 
Internet; providing on-line electronic publications; 
publication of books, reviews, journals, magazines, 
texts (other than publicity texts); on-line publication of 
electronic books, reviews, journals, magazines, texts 
(other than publicity texts); providing digital music 
from the Internet; providing digital music from MP3 
Internet web sites; sport record and statistical 
information services; leasing of recorded sound and 
images; audio production services; providing sporting 
results; information related to sporting events 
provided on-line from a computer database or from 
the Internet; publishing and production services; 
providing digital music (non-downloadable); delivery 
of digital music by telecommunications; archive 
services for still and moving images; all included in 
class 41.

חינוך; אספקת הכשרה; בידור; פעילויות ספורט ותרבות, בידור 
ספורט ותרבות בטלוויזיה; ארגון תערוכות תרבות וחינוך; ארגון 
הגרלות ותחרויות; שירותי הימורים ומשחקי מזל הקשורים 
לספורט או בשילוב איתו; שירותי בידור המסופקים באירועי 
ספורט או הקשורים בהם; ארגון אירועים ופעילויות ספורט 

ותרבות; ארגון תחרויות ספורט אמיתיות או וירטואליות; ניהול 
מתקני ספורט; שירותי השכרה לציוד אודיו ווידיאו; הפקה, 

הצגה, הפצה של סרטים והקלטות וידיאו וקול; השכרת סרטים 
והקלטות וידיאו וקול; הצגה, רישות ו/או השכרה של מוצרי 

חינוך ובידור אינטראקטיביים, דהיינו תקליטורים 
אינטראקטיביים, CD-ROMs, משחקי מחשב ווידיאו; סיקור 
ברדיו ובטלוויזיה של אירועי ספורט; שירותי הפקה של תוכניות 
רדיו וטלוויזיה ושל סרטי וידיאו; הפקת סרטים מונפשים; הפקת 
תוכניות טלוויזיה מונפשות; שירותי הזמנת מקומות למופעים 
ולאירועי ספורט; תזמון אירועי ספורט; ארגון תחרויות יופי; 
בידור אינטראקטיבי; שירותי הימורים מקוונים; אספקת 
משחקים דרך האינטרנט; אספקת שירותי הגרלות; מידע 

הקשור לבידור או לחינוך, המסופק באופן מקוון מבסיס נתונים 
של מחשב או מהאינטרנט; שירותי משחקים אלקטרוניים 

המסופקים באמצעות האינטרנט; אספקת פרסומים אלקטרוניים 
מקוונים; פרסום ספרים, סקירות, עיתונים, כתבי עת, טקסטים 

(למעט טקסטים פרסומיים); פרסום מקוון של ספרים 
אלקטרוניים, סקירות, עיתונים, כתבי עת, טקסטים (למעט 
טקסטים פרסומיים); אספקת מוזיקה דיגיטלית מהאינטרנט; 
אספקת מוזיקה דיגיטלית מאתרי MP3 באינטרנט; שירותי 
מידע על שיאים וסטטיסטיקות ספורט; השכרת קול ודמויות 
מוקלטים; שירותי הפקת אודיו; אספקת תוצאות ספורט; מידע 
הקשור לאירועי ספורט המסופק באופן מקוון מבסיס נתונים של 
מחשב או מהאינטרנט; שירותי פרסום והפקה; אספקת מוזיקה 
דיגיטלית (שאינה ניתנת להורדה); העברת מוזיקה דיגיטלית 

באמצעות תקשורת רחק; שירותי ארכיון לדמויות דוממות ונעות; 
הנכללים כולם בסוג 41.                                                     
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    

                    

Class: 42 סוג: 42

Scientific and technological services and research 
and design relating thereto; industrial analysis and 
research services; laboratory analysis; design and 
development of computer hardware and software; all 
included in class 42.

שירותים ומחקר מדעיים וטכנולוגיים ותכנון הקשור בהם; 
שירותי ניתוח ומחקר תעשייתיים; ניתוח מעבדתי; תכנון ופיתוח 
של חומרה ותוכנת מחשב; הנכללים כולם בסוג 42.                 
                                                                                    

                                                    

Class: 43 סוג: 43

Services for providing food and drink; cafeteria and 
restaurant services; welcoming services, namely 
providing food and drink; catering services; booking 
of temporary accommodation and hotel rooms; 
providing infrastructures for business entertainment; 
all included in class 43.

שירותים לאספקת מזון ומשקאות; שירותי מזנון ומסעדה; 
שירותי קבלת פנים, דהיינו אספקת מזון ומשקאות; שירותי 
הסעדה; הזמנות של דיור זמני וחדרי מלון; אספקת תשתיות 
לבידור עסקי; הנכללים כולם בסוג 43.                                 
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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: Comite International Olympique

Address: Chateau de Vidy, Lausanne, Switzerland

Identification No.: 66533

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Reinhold Cohn and Partners

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

שם: ריינהולד כהן ושותפיו

כתובת : רחוב הברזל 26 א', רמת החייל, ת.ד. 13239, תל 
אביב, 61131, ישראל
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Trade Mark No. 232737 מספר סימן

Application Date 20/09/2010 תאריך הגשה

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 1 סוג: 1

Chemicals used in industry, science and 
photography, as well as in agriculture, horticulture 
and forestry; unprocessed artificial resins, 
unprocessed plastics; manures; fire extinguishing 
compositions; tempering and soldering preparations; 
chemical substances for preserving foodstuffs; 
tanning substances; adhesives used in industry; 
Sensitized films, unexposed; all included in class 1.

כימיקלים לשימוש בתעשייה, במדע ובצילום, וכן בחקלאות, 
בגננות וביערנות; שרפים מלאכותיים לא מעובדים, חומרי 
פלסטיק לא מעובדים; דשן; תרכובות לכיבוי אש; תכשירי 

הרפיה והלחמה; חומרים כימיים לשימור מצרכי מזון; חומרי 
בורסקאות; דבקים לשימוש בתעשייה; סרטים רגישים לאור, לא 
חשופים; הנכללים כולם בסוג 1.                                           
                                                                                    

                                                                          

Class: 3 סוג: 3

Bleaching preparations and other substances for 
laundry use; cleaning, polishing, scouring and 
abrasive preparations; soaps; perfumery, essential 
oils, cosmetics, hair lotions; dentifrices; all included in 
class 3.

תכשירי הלבנה וחומרים אחרים לשימוש בכביסה; תכשירי 
ניקוי, צחצוח, מריקה ושפשוף; סבונים; פרפומריה, שמנים 
אתריים, דברי קוסמטיקה, תחליבי שיער תכשירים לניקוי 

שיניים; הנכללים כולם בסוג 3.                                             
                          

Class: 4 סוג: 4

Industrial oils and greases; lubricants; dust 
absorbing, wetting and binding compositions; fuels 
(including motor spirit) and illuminants; candles and 
wicks for lighting; all included in class 4.

שמנים ושומנים תעשייתיים; חומרי סיכה; תרכובות סופגות 
אבק, מרטיבות וקושרות; דלקים (כולל כהלים למנועים) ומפיצי 
תאורה; נרות ופתילות לתאורה; הנכללים כולם בסוג 4.           

                                                                    

Class: 5 סוג: 5

Pharmaceutical and veterinary preparations; sanitary 
preparations for medical purposes; dietetic 
substances adapted for medical use, food for babies; 
plasters, materials for dressings; material for 
stopping teeth, dental wax; disinfectants; 
preparations for destroying vermin; fungicides, 
herbicides; all included in class 5.

תכשירים רוקחיים ווטרינריים; תכשירים סניטריים למטרות 
רפואיות; חומרים דיאטטיים המותאמים לשימוש רפואי, מזון 
לתינוקות; פלסטרים, חומרי חבישה; חומר לסתימת שיניים, 
שעווה דנטאלית; חומרי חיטוי; תכשירים להשמדת מזיקים; 

קוטלי פטריות, קוטלי עשבים; הנכללים כולם בסוג 5.               
                                                                                    

                                          

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 נפוצות וסגסוגותיהן; חומרי בנייה ממתכת; מבנים ניידים 
ממתכת; חומרים ממתכת למסילות ברזל; כבלים ותילים לא 
חשמליים ממתכת נפוצה; כלי ברזל, פריטים קטנים של כלי 
מתכת; צינורות ואבובים ממתכת; כספות; סחורות ממתכת 
נפוצה שאינם נכללים בסוגים אחרים; עפרות; הנכללים כולם 

בסוג 6.                                                                           
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Class: 7 סוג: 7

Machines and machine tools; motors and engines 
(except for land vehicles); machine coupling and 
transmission components (except for land vehicles); 
agricultural implements other than hand operated; 
incubators for eggs; gas turbines, namely jet engines 
and replacement parts thereof, axial and centrifugal 
compressors; reciprocating compressors; screw and 
vane compressors; rotary, vacuum, electric, 
submersible and centrifugal pumps; turboexpanders, 
namely, air and electric compressors; CNG refuelling 
machines for land vehicles and industrial equipment 
and accessories and parts for all the foregoing 
namely, pumps, valves, fuel filters, filter casings, 
distributor rotors, blades, bearings and mechanical 
seals; gas turbines, steam turbines; steam 
condensers; electric motors of all kinds, steam and 
gas turbines, electric generators, aircraft engines, 
compressors, washing machines, dishwashers, 
garbage disposers and compactors, electric mixers, 
electric knives, electric can openers, drills and drilling 
equipment, industrial pumps; all included in class 7.

מכונות וכלי מכונות; מוטורים ומנועים (למעט לכלי רכב 
יבשתיים); מצמדים למכונות ורכיבי תמסורת (למעט לכלי רכב 
יבשתיים); מכשירים חקלאים שאינם מופעלים ידנית; מדגרות 
לביצים; טורבינות גז, דהיינו מנועי סילון וחלקי חילוף עבורם, 
מדחסים ציריים וסירכוזיים; מדחסים הדדיים; מדחסי בורג 

ולהב; משאבות סיבוביות, שואבות, חשמליות, הניתנות לשיקוע 
וסירכוזיות; מרחיבי טורבו, דהיינו, מדחסי אוויר וחשמל; מכונות 

תדלוק CNG לכלי רכב יבשתיים וציוד תעשייתי ואביזרים 
וחלקים לכל הנזכרים לעיל דהיינו, משאבות, שסתומים, מסנני 
דלק, אריזות מסננים, חוגות מפלגות, להבים, מסבים ואטמים 
מכאניים; טורבינות גז, טורבינות קיטור; מעבי קיטור; מוטורים 

חשמליים מכל הסוגים, טורבינות קיטור וגז, גנרטורים 
חשמליים, מנועים לכלי טייס, מדחסים, מכונות כביסה, מדיחי 
כלים, טוחנים ודוחסי אשפה, מערבלים חשמליים, סכינים 
חשמליות, פותחני פחיות חשמליים, מקדחות וציוד קידוח, 

משאבות תעשייתיות; הנכללים כולם בסוג 7.                         
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                              

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; 
protective helmets for sports; glasses, sunglasses, 
sports glasses; mobile telephones; apparatus and 
instruments for telecommunication; complete line of 
materials, appliances, machinery, components, parts, 
systems and plants for the generation, 
transformation, conversion, transmission, distribution, 
control and utilization of electricity; electrical devices 
and electrical power distribution products, namely, 
capacitors, circuit breakers, circuit breaker load 
centers, circuit closers, circuit interrupters, 
commutators, contactors, current rectifiers, current 
limiters, electric contacts, electric collectors, electric 
conductors, electric connectors, electric controllers, 
electric inductors, electric power supplies, electricity 
distribution boards and boxes, electricity distribution 
consoles, electricity switchboards and switchboxes; 
fuel pumps for service stations for fuelling airplane 
engines; fuel distribution equipment, namely, 
metered fuel pumps, electrical fuel level gauges, 
control valves for regulating the flow of gases and 
fuel lines; automated fuel station management 
systems comprising computer operating software, 
metered fuel pumps, rate control panels, fuel lines 
and dispensing nozzles for fuelling land and marine 
vehicles and marine vehicles and aircraft; gas 
meters; computer software for, persons who 
troubleshoot and maintain programmable controllers, 
for analyzing blood vessels including cardiac vessels 
which also provides calculation functions with respect 
to blood vessels, for use with medical patient 

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 דמויות; נושאי נתונים מגנטיים, דיסקים 
להקלטה; מכונות מכירה אוטומטיות ומנגנונים למכשירים 
המופעלים במטבעות; קופות רושמות, מכונות חישוב, ציוד 
לעיבוד נתונים ומחשבים; מכשירים לכיבוי אש; קסדות מגן 
לספורט; משקפיים, משקפי שמש, משקפי ספורט; טלפונים 
ניידים; מכשירים וכלים לתקשורת רחק; קו שלם של חומרים, 
מתקנים, מכונות, רכיבים, חלקים, מערכות ומפעלים ליצור, 
התמרה, המרה, שידור, הפצה, בקרה וניצול חשמל; התקנים 
חשמליים ומוצרי חלוקת כח חשמליים, דהיינו, קבלים, מפסקי 
מעגל, מרכזי העמסת מפסקי מעגל, סוגרי מעגל, קוטעי מעגל, 
מחלפים, מגעונים, מיישרי זרם, תוחמי זרם, מגעים חשמליים, 
מאספים חשמליים, מוליכים חשמליים, מחברים חשמליים, 
בקרים חשמליים, סלילי השראה חשמליים, אספקות כח 

חשמליות, לוחות וקופסאות חלוקה חשמליים, קונסולים לחלוקת 
חשמל, לוחות הפעלה וקופסאות הפעלה חשמליים; משאבות 
דלק לתחנות שירות למילוי דלק למנועי מטוסים; ציוד לחלוקת 

דלק, דהיינו, משאבות דלק עם מונים, מדי מפלס דלק 
חשמליים, שסתומי בקרה לוויסות זרימת קווי גזים ודלק; 

מערכות ניהול לתחנת דלק אוטומטית הכוללות תוכנת הפעלת 
מחשב, משאבות דלק עם מונים, לוח בקרת קצב, קווי דלק 
וזרבוביות חלוקה לתדלוק כלי רכב יבשתיים וימיים וכלי רכב 
וטייס ימיים; מוני גז; תוכנת מחשב עבור, אנשים המאתרים 

בעיות ומתחזקים בקרים הניתנים לתכנות, לניתוח כלי דם כולל 
כלי דם של הלב המספקת גם פונקציות חישוב ביחס לכלי הדם, 
לשימוש עם ציוד רפואי לניתור חולה, לקבלה, עיבוד, שידור 

והצגת נתונים, לשימוש בפיתוח תוכניות הקצאת נכסים אישיים; 
לשימוש מקוון המאפשר לסוחרים בציוד משרדי להגיש בקשות, 
לנהל תיקים ולתקשר עם החברה, לשימוש בגישה למידע על 
משכנתא וביטוח, לאיסוף נתונים הקשורים לסימנים רפואיים 

חיוניים, לשימוש בניתוח מערכות כח חשמליות וחוברות הדרכה 
הנמכרות כיחידה אחת אתם, לשימוש על ידי עובדים במוסדות 
פיננסיים לקביעת השקעות פיננסיות ללקוחות ובעיבוד המכירה 
של השקעות מזוהות, להשגת מידע על סטטוס סיכון הצפה של 
רכוש דלא ניידי, לפיתוח ממשקי משתמש גרפיים והדמיית 
נתונים, בחישוב תשלומי המשכנתא, לוויסות וניהול שירותי 
אחזקת צי רכבים, לשימוש בקשר עם גישה וניצול שירותי 
מחשב מסחריים, לשימוש על-ידי לקוחות להשגת מידע על 
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monitoring equipment, for receiving, processing , 
transmitting and displaying data, for use in 
developing personalized asset allocation programs; 
for use on-line which enables office equipment 
dealers to submit applications, manage portfolios and 
communicate with the company, for use in accessing 
mortgage and insurance information, for collecting 
data involving vital medical signs, for use in electrical 
power systems analyses and instructional manual 
sold as a unit therewith, for use by employees for 
financial institutions for determining financial 
investments for clients and in processing the sale of 
the identified investments, for obtaining information 
on the flood-hazard status of real property, for the 
development of graphical user interfaces and data 
visualization, in the calculation of mortgage 
payments, for regulating and managing vehicle fleet 
maintenance services, for use in connection with 
accessing and utilizing commercial computer 
services, for use by customers to obtain lease 
portfolio information, for a radiology information 
system for use by radiologists and radiology 
department in the database management of 
employee and patient information, for patient 
monitoring and archival purposes installed on and 
used in connection with PCs and medical monitoring 
equipment, for graphical user interface, for use in 
sending encrypted and compressed data over paging 
carrier systems, providing access to websites where 
buyers and sellers can conduct business 
electronically, and for underground navigation, 
namely, for navigation of down hole probe assembly 
for oil drilling and drilling assemblies for routing 
underground utilities; electronic and electrochemical 
products, namely, fuel cells; electronic sensors for 
remotely tracking and transmitting the location of 
moving and stationary vehicles, trailers, cargo 
containers and water vessels; electronic transmitters 
for remotely monitoring and transmitting information 
regarding safety conditions of moving vehicles such 
as unlocked doors or windows, speed and direction; 
electronic sensors for remotely monitoring and 
transmitting information with respect to air quality and 
temperature of both moving and stationary vehicles; 
electronic sensors for remotely monitoring and 
transmitting the status of land and sea shipped 
cargo; electronic sensors for remotely monitoring and 
transmitting maintenance information of land 
vehicles, featuring the condition of tire pressure, 
brake linings, hub mileage readings, exterior or 
interior damage; electronic sensors for remotely 
monitoring and transmitting information with respect 
to refrigeration unit operating condition or status on 
both land vehicles and maritime vessels; electronic 
sensors for remotely monitoring and transmitting 
information with respect to drop/hook status and 
tethered/untethered status of both land vehicles and 
maritime vessels; and electronic sensors for remotely 
monitoring and transmitting information with respect 
to equipment pooling status of both land vehicle and 
maritime vessel cargo fleets; electronic, nuclear, 
industrial and laboratory testing, measuring, 
computing and control instruments and apparatus, 
telephones; caller ID boxes; telephone answering 
machines; cordless telephones, cordless headset 
telephones; digital messaging systems, radios, two-
way radios, radios incorporating clocks, audio and 

תיקיות השכרה, למערכת מידע רדיולוגית לשימוש על-ידי 
רדיולוגים ומחלקת רדיולוגיה בניהול בסיס נתונים של מידע 

עובדים ומטופלים, לניטור מטופלים ולמטרות ארכיב המותקנות 
ומשמשות בחיבור למחשבים אישיים וציוד לניטור רפואי, 
למימשק משתמש גרפי, לשימוש בשליחת נתונים מקודדים 

ודחוסים למערכות זימונית נישאת, אספקת גישה לאתרי רשת 
בהם קונים ומוכרים יכולים לנהל עסקים באופן אלקטרוני, 
ולניווט תת-קרקעי, דהיינו, לניווט הרכבת גשוש בתוך החור 

למטה לקידוחי נפט והרכבי קידוח לניתוב שירותים 
תת-קרקעיים; מוצרים אלקטרוניים ואלקטרו-כימיים, דהיינו, תאי 
דלק; חיישנים אלקטרוניים למעקב ולשידור מרחוק של מיקום 
רכבים, קרונות נגררים, מיכלי מטען וכלי שייט ימיים ניידים 

ונייחים; משדרים אלקטרוניים לניתור ושידור מרחוק של מידע 
הנוגע לתנאי הבטיחות של כלי רכב ניידים כגון דלתות או 

חלונות לא נעולים, מהירות וכיוון; חיישנים אלקטרוניים לניתור 
ושידור מרחוק של מידע בהתייחס לאיכות האוויר וטמפרטורה 
של כלי רכב ניידים ונייחים יחד; חיישנים אלקטרוניים לניתור 
ושידור מרחוק של מצב מטען מובל ביבשה ובים; חיישנים 
אלקטרוניים לניתור ושידור מרחוק של מידע על תחזוקת כלי 
רכב יבשתיים, המציגים מצב לחץ בצמיגים, רפידות הבלמים, 

קריאות נסועה מהטבור, נזק חיצוני או פנימי; חיישנים 
אלקטרוניים לניתור ושידור מרחוק של מידע המתייחס לתנאי 
הפעילות או מצב יחידות קירור על גבי כלי רכב יבשתיים וכלי 
שייט ימיים יחד; חיישנים אלקטרוניים לניתור ושידור מרחוק של 
מידע המתייחס למצב הורדה\עגינה ומצב הקשור\והלא קשור 

של כלי רכב יבשתיים וכלי שייט ימיים יחד; וחיישנים 
אלקטרוניים לניתור ושידור מרחוק של מידע המתייחס למצב 
ריכוז הציוד של ציי של כלי רכב יבשתיים וכלי שיט נושאי מטען 
ימיים יחד; כלים ומכשירים אלקטרוניים, גרעיניים, תעשייתיים, 
לבדיקה, מדידה, חישוב ובקרה מעבדתית, מכשירי טלפון; 
קופסאות שיחה מזוהה; משיבונים למכשירי טלפון; מכשירי 
טלפון אלחוטיים, מכשירי טלפון אוזניות אלחוטיים; מערכות 

מסרים דיגיטליות, מקלטי רדיו, מקלטי רדיו דו-כיווניים, מקלטי 
רדיו המשולבים עם שעונים, נגני ומקליטי קלטות אודיו ווידיאו; 
מכשירי טלוויזיה, שלטי רחק למכשירי טלוויזיה, נגני מכשירי 
וידאו; שלטי רחק למכשירי וידאו; נגני תקליטורי DVD; שלטי 
רחק לנגני DVD; נגני רדיו וקלטות אודיו משולבים; נגני רדיו 

ותקליטורים משולבים; מערכות מכשירי טלוויזיה ווידאו 
משולבים; סוללות; סחורות חשמליות, מוצרים מחוללים ומפיצים 
זרם חשמליים ומוצרי מתח וגלי מתח-יתר חשמליים, דהיינו, 
עוצרים, פסי צבירה , קבלים, מגעני תאורה, בקרים ומתקני 
 ,LEDs ,קלט\פלט, נתיכים, בקרי תאורה, קופסאות מתגים

דהיינו, דיודות פולטות אור, ווסתי מתח לזרם חשמלי, מגיני גלי 
מתח, מדכאי גלי מתח, מד מתח, לוחות מעגל חשמליים, 

ממסרים וקוצבי זמן, סולנואידים ומתגי הגבלה, מתנעים ידניים 
למתח מלא, מתנעים למתח מופחת, מתגים חשמליים ונתקים, 
יחידות מסוף ללוחות מעגלים ולוחות שאיבה, שוברי מעגל 
ונתקים, שנאים, לוחות תאורה חשמליים ולוחות מעגל 

חשמליים, חוטים, כבלים, מיתרים, ומוליכים חשמליים, חיווט 
ומתקנים חשמליים, עוצרי תאורה, מוני חשמל, מוני כח, נגדי 
הארקה, חיישני לחות וטמפרטורה; חיישני בניין ועץ; חיישני 
כיול תעשייתיים, כפתורי לחיצה, מרכזי בקרה ממונעים, חוטי 
חימום עמידים לחשמל ובקרים חשמליים עבורם ווסתי מתח; 
תוכנה, משחקי תוכנה; הנכללים כולם בסוג 9.                       
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    

א' אלול תשע"א - 11431/08/2011



video cassette players and recorders; televisions, 
television remote controls, VCR players; VCR remote 
controls; DVD players; DVD remote controls; 
combination radio and audio cassette players; 
combination radio and CD players; combination TV 
and VCR sets; batteries; electrical goods, electrical 
power generation and distribution products and 
electrical voltage and overvoltage surge products, 
namely, arresters, busways, capacitors, lighting 
contactors, controllers and input/output devices, 
fuses, lighting controllers, switch boxes, LEDs, 
namely, light emitting diodes, voltage regulators for 
electric power, voltage surge protectors, voltage 
surge suppressors, voltmeters, electrical circuit 
boards, relays and timers, solenoids and limit 
switches, full-voltage manual starters, reduced 
voltage starters, electrical switches and disconnects, 
circuit board terminal blocks and pumping panels, 
circuit breakers and disconnects, transformers, 
electrical lighting and power circuit boards, electrical 
wires, cables, cords, and conductors, electrical wiring 
and fixtures, lightning arrestors, electricity meters, 
power meters, grounding resistors, humidity and 
temperature sensors; building and wood sensors; 
industrial calibration sensors, push buttons, motor 
control centers, electrical resistance heating wires 
and electrical controllers therefore and voltage 
regulators; software, software games; all included in 
class 9.

                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    

              Class: 10 סוג: 10

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

מכשירים וכלים כירורגיים, רפואיים, דנטאליים; גפיים, עיניים 
ושיניים מלאכותיים; פריטים אורתופדיים; חומרי איחוי; הנכללים 

כולם בסוג 10.                                                 

Class: 11 סוג: 11

Apparatus for lighting, heating, steam generating, 
cooking, refrigerating, drying, ventilating, water 
supply and sanitary purposes; heat exchangers; 
chemical heavy wall reactors and nuclear reactors 
and accessories and component parts thereof, 
namely, heat pumps, steam valves and valves for 
regulating the flow of gases and liquids; microwave 
ovens for cooking; wall cooking ovens for domestic 
use; food warming drawers; convection ovens, 
electric and gas cook tops; electric and gas cooking 
ovens and ranges; ventilation hoods for stoves; and 
ventilating exhaust fans; water filters; water softening 
units, clothes dryers; electric fans, ceiling fans, 
flashlights; lamps and lights for vehicle; electric lights 
for Christmas trees; electric light bulbs; electric lamps 
of all kinds, electric lighting fixtures, electric 
refrigerators, freezers and water coolers, air 
conditioning apparatus, humidifiers and 
dehumidifiers, electric heating apparatus, electric 
baseboard heaters and fan heaters, gas and oil 
burning furnaces, gas and liquid coolers for industry, 
air condensers and electrostatic air cleaners, electric 
ovens; all included in class 11.

מכשירים לתאורה, חימום, יצירת קיטור, בישול, קירור, ייבוש, 
אוורור, אספקת מים ומטרות סניטריות; מחליפי חום; כורים 
כימיים בעלי קירות כבדות וכורים גרעיניים ואבזרים וחלקים 

מרכיבים עבורם, דהיינו משאבות חום, שסתומי קיטור 
ושסתומים לוויסות הזרימה של גזים ונוזלים; תנורי מיקרוגל 
לבישול; תנורי בישול מובנים בקיר לשימוש ביתי; מגירות 

לחימום מזון; תנורי זרימת חום, פלטות לבישול בחשמל ובגז; 
תנורים וכיריים לבישול בחשמל ובגז; ברדסי אוורור לתנורים; 
ומאווררי פליטה לאוורור; מסנני מים; יחידות לריכוך מים, 

מייבשי בגדים; מאווררים חשמליים, מאווררי תקרה, פנסי כיס; 
מנורות ונורות לכלי רכב; נורות חשמליות לעצי חג המולד; נורות 
מאור חשמליות; מנורות חשמליות מכל הסוגים, גופי תאורה 
חשמליים, מקררים חשמליים, מקפיאים ומצנני מים, מכשירים 
למיזוג אוויר, מלחלחים ומסירי לחות, מכשירי חימום חשמליים, 
לוחות חימום חשמליים ומאווררי חימום, כבשני בערת גז ונפט, 

מקררי גז ונוזל לתעשייה, מעבי אוויר ומטהרי אוויר 
אלקטרוסטאטיים, תנורים חשמליים; הנכללים כולם בסוג 11.   
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Class: 12 סוג: 12

Vehicles; apparatus for locomotion by land, air or 
water; tires for vehicles; all included in class 12.

כלי רכב; מכשירים לתנועה ביבשה, אוויר או מים; צמיגים לכלי 
רכב; הנכללים כולם בסוג 12.                                         

Class: 14 סוג: 14

Precious metals and their alloys and goods in 
precious metals or coated therewith, not included in 
other classes, in particular commemorative coins and 
medals; jewellery, precious stones; horological and 
chronometric instruments; lapel badges and pins; all 
included in class 14.

מתכות יקרות וסגסוגותיהן וסחורות ממתכות יקרות או 
המצופות בהן, שאינם נכללים בסוגים אחרים, במיוחד מטבעות 

ומדליות מנציחות; תכשיטים, אבנים יקרות; מכשירים 
הורולוגיים וכרונומטריים; תגים וסיכות לדש הבגד; הנכללים 

כולם בסוג 14.                                                                 
                                                          

Class: 16 סוג: 16

Paper, cardboard and goods made from these 
materials, not included in other classes; printed 
matter, in particular stamps; newspapers, magazines, 
books, photographs and posters; bookbinding 
material; stationery; adhesives for stationery or 
household purposes; artists' materials; paint brushes; 
typewriters and office requisites (except furniture); 
instructional and teaching material (except 
apparatus); plastic materials for packaging (not 
included in other classes); printers' type; printing 
blocks; all included in class 16.

נייר, קרטון וסחורות העשויות מחומרים אלה, שאינם נכללים 
בסוגים אחרים; דברי דפוס, במיוחד בולים; עיתונים, כתבי עת, 
ספרים, תצלומים ופוסטרים; חומר כריכה; כלי כתיבה; דבקים 
לצרכי כתיבה או משק בית; חומרים לאומנים; מברשות צבע; 
מכונות כתיבה וצרכי למשרד (למעט רהיטים); חומר הדרכה 
והוראה (למעט מכשירים); חומרים פלסטיים לאריזה (שאינם 
נכללים בסוגים אחרים); אותיות דפוס; גלופות דפוס; הנכללים 
כולם בסוג 16.                                                                 
                                                                                    
                                                                                    

                                              

Class: 17 סוג: 17

Rubber, gutta-percha, gum, asbestos, mica and 
goods made from these materials and not included in 
other classes; plastics in extruded form for use in 
manufacture; packing, stopping and insulating 
materials; flexible pipes, not of metal; all included in 
class 17.

גומי, גוטאפרשה, דבק, אזבסט, נציץ וסחורות העשויות 
מחומרים אלה ושאינם נכללים בסוגים אחרים; חומרי פלסטיק 
בצורה משוחלת לשימוש בייצור; חומרי אריזה, איטום ובידוד; 
צינורות גמישים, שאינם ממתכת; הנכללים כולם בסוג 17.       
                                                                                    

                    

Class: 18 סוג: 18

Leather and imitations of leather, and goods made of 
these materials and not included in other classes; 
animal skins, hides; trunks and travelling bags; 
umbrellas, parasols and walking sticks; whips, 
harness and saddlery; all included in class 18.

עור וחיקויי עור, וסחורות העשויות מחומרים אלה ושאינם 
נכללים בסוגים אחרים; עורות בעלי חיים, שלחים; מזוודות 

ותיקי נסיעה; מטריות, שמשיות ומקלות הליכה; שוטים, רתמות 
ואוכפים; הנכללים כולם בסוג 18.                                         

                                                                          

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 בנייה (לא מתכתיים); צינורות קשיחים לא מתכתיים, 
למבנים; אספלט, זפת וביטומן; מבנים ניידים לא מתכתיים; 

מונומנטים, לא ממתכת; הנכללים כולם בסוג 19.                   
                                                                    

Class: 25 סוג: 25

Clothing, footwear, headgear; all included in class 25. הלבשה, הנעלה, כיסויי ראש; הנכללים כולם בסוג 25.             
    

Class: 28 סוג: 28

Games and playthings; gymnastic and sporting 
articles not included in other classes; decorations for 
Christmas trees; all included in class 28.

משחקים ודברי משחק; פריטי התעמלות וספורט שאינם נכללים 
בסוגים אחרים; קישוטים לעצי חג המולד;  הנכללים כולם בסוג 

                                                               .28

Class: 29 סוג: 29

Meat, fish, poultry and game; meat extracts; 
preserved, dried and cooked fruits and vegetables; 
jellies, jams, compotes; eggs, milk and milk products; 
edible oils and fats; all included in class 29.

בשר, דגים, עופות ובשר ציד; תמציות בשר; פירות וירקות 
משומרים, מיובשים ומבושלים; מיקפאים, ריבות, לפתנים; 

ביצים, חלב ומוצרי חלב; שמנים ושומנים אכילים; הנכללים כולם 
בסוג 29.                                                           
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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.                                                                 
                                

Class: 32 סוג: 32

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

בירות; מים מינרליים ומוגזים ומשקאות אחרים שאינם 
אלכוהוליים; משקאות מפירות ומיצי פירות; סירופים ותכשירים 
אחרים להכנת משקאות; הנכללים כולם בסוג 32.                   

                                        

Class: 35 סוג: 35

Advertising; dissemination of advertising matter via 
all media, in particular in the form of thematic 
messages centred on human values; publicity 
through sponsoring; business management; business 
administration; office functions; promoting the goods 
and services of others by means of contractual 
agreements, in particular of sponsoring and licensing, 
enabling partners to gain additional notoriety and/or 
image and/or liking derived from those of cultural and 
sporting events, in particular international; promoting 
the goods and services of others by the means 
known as initial interest factor leading the public to 
consider, among a multitude of competitors, goods or 
services which are presented to the public bearing 
signs, emblems or messages able to capture their 
attention; promoting the goods and services of others 
by means of image transfer; rental of advertising 
space of all kinds and on all carriers, digital or not; 
administration of the participation of national teams to 
an international athletic competition, and promoting 
the support to said teams with the public and the 
concerned circles; all included in class 35.

פרסום; הפצת חומר פרסומי בכל אמצעי התקשורת, במיוחד 
בצורת הודעות נושאיות המתרכזות בערכים אנושיים; פרסומת 
באמצעות מתן חסות; ניהול עסקים; אדמיניסטרציה עסקית; 

פונקציות משרד; קידום סחורות ושירותים של אחרים באמצעות 
הסכמים חוזיים, במיוחד של נתינת חסויות ורישוי, המאפשרים 
לשותפים להשיג מוניטין נוסף ו/או תדמית ו/או העדפה הנובעים 

מכוח אירועי תרבות וספורט, במיוחד בינלאומיים; קידום 
סחורות ושירותים של אחרים באמצעים הידועים כגורם עניין 
ראשוני המובילים את הציבור לשקול, מבין מתחרים מרובים, 
סחורות או שירותים המוצגים לציבור כשהם נושאים סימנים, 
סמלים או מסרים המסוגלים ללכוד את תשומת לבו; קידום 
סחורות ושירותים של אחרים באמצעות העברת תדמית; 

השכרת מרחב פרסומי מכל הסוגים ועל כל הנשאים, דיגיטליים 
או לא; אדמיניסטרציה של השתתפות נבחרות לאומיות 

בתחרות אתלטיקה בינלאומית, וקידום התמיכה בנבחרות 
כאלה עם ציבור וחוגים הנוגעים בדבר; הנכללים כולם בסוג 35. 
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    

                      

Class: 36 סוג: 36

Insurance; financial affairs; banking, monetary affairs; 
real estate affairs, credit card services, financing of 
sporting and cultural activities; leasing of telephone 
sets, facsimile and other communication equipment; 
all included in class 36.

ביטוח; נושאים פיננסיים; בנקאות, נושאים כספיים; נושאי 
נדל"ן, שירותי כרטיסי אשראי, מימון פעילויות ספורט ותרבות; 

השכרת מכשירי טלפון, פקסימיליה וציוד תקשורת אחר; 
הנכללים כולם בסוג 36.                                                     
                                                                              

א' אלול תשע"א - 11731/08/2011



Class: 37 סוג: 37

Building construction, repair, installation and 
maintenance services; maintenance, overhaul and 
repair services for gas turbines, namely jet engines 
and modules and parts thereof; installation, 
maintenance and repair services for compressors, 
pumps, namely, machines, turboexpanders, fuel 
pumps and fuel distribution equipment, CNG 
refuelling equipment, gas turbines, steam turbines, 
air cooled heat-exchangers, steam condensers, 
heavy wall reactors and tubular reactors; oil and gas 
maintenance and repair services; drilling and 
pumping of oil and gas; drilling for crude oil; oil well 
casing, tubing and drill pipe installation; rental of oil 
and gas well drilling tools; diagnostic repair and 
maintenance services rendered in the repair and 
maintenance of aircraft engines, turbines, electrical 
equipment, medical equipment, locomotives and 
accessories and component parts of all the 
foregoing; all included in class 37.

שירותי בנייה, תיקון, התקנה ותחזוקה של מבנים; שירותי 
תחזוקה, שיפוץ ותיקון לטורבינות גז, דהיינו מנועי סילון 
ומודולים וחלקים עבורם; שירותי התקנה, תחזוקה ותיקון 
למדחסים, משאבות, דהיינו, מכונות, טורבינות התפשטות, 

משאבות דלק וציוד לחלוקת דלק, ציוד תדלוק CNG, טורבינות 
גז, טורבינות קיטור, ממירי חום עם קירור אוויר, מעבי קיטור, 
כורים בעלי קירות כבדות וכורים צינוריים; שירותי תחזוקה 

ותיקון לנפט וגז; קידוח ושאיבה של נפט וגז; קידוח עבור נפט 
גולמי; כיסויי בארות נפט, התקנת צנרת וצינור קידוח;  השכרת 

כלים לקידוח של בארות נפט וגז; שירותי תיקון ותחזוקה 
אבחוניים הניתנים בתיקון ותחזוקה של מנועי מטוסים, 

טורבינות, ציוד חשמלי, ציוד רפואי, קטרים ואבזרים וחלקי 
מרכיבים של כל המוזכרים לעיל; הנכללים כולם בסוג 37.         
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    

                                  

Class: 38 סוג: 38

Telecommunication services, television broadcasting 
(live or pre-recorded); communications by mobile 
telephones; communications by electronic computer 
terminals, databases and Internet related 
telecommunications networks; communications by 
telex; communications by telegraph; communications 
by telephone; communications by facsimile; paging 
by radio; communications by teleconferencing; cable 
television broadcasting; radio broadcasting; press 
and information agency services; other message 
transmission services; broadcasting of a commercial 
site on the Internet; radio and television programming 
and broadcasting services provided via the Internet; 
electronic messaging; providing access to computer 
bulletin boards, and real-time chat forums; 
transmission of messages and images via computer; 
providing access to home and office shopping and 
ordering services via computer and/or interactive 
communications technologies; telecommunication of 
information (including web pages), computer 
programs and any other data; electronic mail 
services; providing user access to the Internet; 
providing telecommunications connections to the 
Internet or databases; providing access to digital 
music web sites on the Internet; providing access to 
MP3 web sites on the Internet; rental of access time 
to a central database (telecommunications); 
providing access to search engines; management of 
chat forums on the Internet; rental of access time to a 
central server database; rental of access time to a 
computer database (telecommunications); 
simultaneous broadcasting of films and of video and 
sounds recordals, in particular via electronic 
interconnexions; all included in class 38.

שירותי תקשורת רחק, שידורי טלוויזיה (חיים או מוקלטים 
מראש); תקשורת באמצעות טלפונים ניידים; תקשורת 

באמצעות מסופי מחשבים אלקטרוניים, בסיסי נתונים ורשתות 
תקשורת רחק הקשורות לאינטרנט; תקשורת באמצעות טלקס; 

תקשורת באמצעות טלגרף; תקשורת באמצעות טלפון; 
תקשורת באמצעות פקס; זימון באמצעות רדיו; תקשורת 

באמצעות ועידת-רחק; שידורי טלוויזיית כבלים; שידורי רדיו; 
שירותי סוכנויות עיתונות ומידע; שירותים אחרים להעברת 

מסרים; שידורי אתר מסחרי באינטרנט; שירותי תכנות ושידור 
רדיו וטלוויזיה המסופקים דרך האינטרנט; שליחת הודעות 
אלקטרוניות; אספקת גישה ללוחות מודעות ממוחשבים, 

ולפורומי צ'אט בזמן אמת; העברת הודעות ודמויות דרך מחשב; 
אספקת גישה לשירותי קניות והזמנות מבית ומשרד דרך 
המחשב ו/או דרך טכנולוגיות תקשורות אינטראקטיביות; 

תקשורת רחק של מידע (כולל דפי רשת), תוכניות מחשב וכל 
נתונים אחרים; שירותי דואר אלקטרוני; אספקת גישת משתמש 
לאינטרנט; אספקת חיבורי תקשורת רחק לאינטרנט או לבסיסי 
נתונים; אספקת גישה לאתרים של מוזיקה דיגיטלית באינטרנט; 

אספקת גישה לאתרי MP3 באינטרנט; השכרת זמן גישה 
לבסיס נתונים מרכזי (תקשורות רחק); אספקת גישה למנועי 

חיפוש; ניהול פורומי צ'אט באינטרנט; השכרת זמן גישה לבסיס 
נתונים של שרת מרכזי; השכרת זמן גישה לבסיס נתונים של 
מחשב (תקשורות רחק); שידורים בו-זמניים של סרטים ושל 

הקלטות וידיאו וקול, במיוחד דרך חיבורים הדדיים אלקטרוניים; 
הנכללים כולם בסוג 38.                                                     
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    

                              

Class: 39 סוג: 39

Transport; packaging and storage of goods; travel 
arrangement; all included in class 39.

תחבורה; אריזה ואחסון של סחורות; ארגון נסיעות; הנכללים 
כולם בסוג 39.                                           
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Class: 40 סוג: 40

Treatment of materials; developing of films for 
movies; enlarging of photographs, printing of 
photographs, developing of films for photographs; 
leasing or rental of machines and instruments for 
developing, printing, enlarging or finishing for 
photography; all included in class 40.

טיפול בחומרים; פיתוח סרטים לסרטי קולנוע; הגדלת תצלומים, 
הדפסת תצלומים, פיתוח סרטים לתצלומים; השכרה או החכרה 
של מכונות וכלים לפיתוח, הדפסה, הגדלה או גימור לצילום; 

הנכללים כולם בסוג 40.                                                     
                                                                                    

                                                            

Class: 41 סוג: 41

Education; providing of training; entertainment; 
sporting and cultural activities, television sporting and 
cultural entertainment; organization of cultural and 
educational exhibitions; organisation of lotteries and 
competitions; betting and gaming services relating to 
or in conjunction with sport; entertainment services 
provided at or relating to sports events; organisation 
of sporting and cultural events and activities; 
organisation of real or virtual sporting competitions; 
management of sporting facilities; rental services for 
audio and video equipment; production, presentation, 
distribution of films and video and sounds recordings; 
rental of films and video and sounds recordings; 
presentation, networking and/or rental of interactive 
education and entertainment products, namely 
interactive compact discs, CD-ROMs, computer and 
video games; radio and television coverage of 
sporting events; radio and television program and 
video tapes production services; production of 
animated movies; production of animated television 
programs; seat booking services for shows and 
sporting events; timing of sports events; organisation 
of beauty contests; interactive entertainment; on-line 
gambling services; providing of games over the 
Internet; providing of raffle services; information 
relating to entertainment or education, provided on-
line from a computer database or the Internet; 
electronic games services provided by means of the 
Internet; providing on-line electronic publications; 
publication of books, reviews, journals, magazines, 
texts (other than publicity texts); on-line publication of 
electronic books, reviews, journals, magazines, texts 
(other than publicity texts); providing digital music 
from the Internet; providing digital music from MP3 
Internet web sites; sport record and statistical 
information services; leasing of recorded sound and 
images; audio production services; providing sporting 
results; information related to sporting events 
provided on-line from a computer database or from 
the Internet; publishing and production services; 
providing digital music (non-downloadable); delivery 
of digital music by telecommunications; archive 
services for still and moving images; all included in 
class 41.

חינוך; אספקת הכשרה; בידור; פעילויות ספורט ותרבות, בידור 
ספורט ותרבות בטלוויזיה; ארגון תערוכות תרבות וחינוך; ארגון 
הגרלות ותחרויות; שירותי הימורים ומשחקי מזל הקשורים 
לספורט או בשילוב איתו; שירותי בידור המסופקים באירועי 
ספורט או הקשורים בהם; ארגון אירועים ופעילויות ספורט 

ותרבות; ארגון תחרויות ספורט אמיתיות או וירטואליות; ניהול 
מתקני ספורט; שירותי השכרה לציוד אודיו ווידיאו; הפקה, 

הצגה, הפצה של סרטים והקלטות וידיאו וקול; השכרת סרטים 
והקלטות וידיאו וקול; הצגה, רישות ו/או השכרה של מוצרי 

חינוך ובידור אינטראקטיביים, דהיינו תקליטורים 
אינטראקטיביים, CD-ROMs, משחקי מחשב ווידיאו; סיקור 
ברדיו ובטלוויזיה של אירועי ספורט; שירותי הפקה של תוכניות 
רדיו וטלוויזיה ושל סרטי וידיאו; הפקת סרטים מונפשים; הפקת 
תוכניות טלוויזיה מונפשות; שירותי הזמנת מקומות למופעים 
ולאירועי ספורט; תזמון אירועי ספורט; ארגון תחרויות יופי; 
בידור אינטראקטיבי; שירותי הימורים מקוונים; אספקת 
משחקים דרך האינטרנט; אספקת שירותי הגרלות; מידע 

הקשור לבידור או לחינוך, המסופק באופן מקוון מבסיס נתונים 
של מחשב או מהאינטרנט; שירותי משחקים אלקטרוניים 

המסופקים באמצעות האינטרנט; אספקת פרסומים אלקטרוניים 
מקוונים; פרסום ספרים, סקירות, עיתונים, כתבי עת, טקסטים 

(למעט טקסטים פרסומיים); פרסום מקוון של ספרים 
אלקטרוניים, סקירות, עיתונים, כתבי עת, טקסטים (למעט 
טקסטים פרסומיים); אספקת מוזיקה דיגיטלית מהאינטרנט; 
אספקת מוזיקה דיגיטלית מאתרי MP3 באינטרנט; שירותי 
מידע על שיאים וסטטיסטיקות ספורט; השכרת קול ודמויות 
מוקלטים; שירותי הפקת אודיו; אספקת תוצאות ספורט; מידע 
הקשור לאירועי ספורט המסופק באופן מקוון מבסיס נתונים של 
מחשב או מהאינטרנט; שירותי פרסום והפקה; אספקת מוזיקה 
דיגיטלית (שאינה ניתנת להורדה); העברת מוזיקה דיגיטלית 

באמצעות תקשורת רחק; שירותי ארכיון לדמויות דוממות ונעות; 
הנכללים כולם בסוג 41.                                                     
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    

                    

Class: 42 סוג: 42

Scientific and technological services and research 
and design relating thereto; industrial analysis and 
research services; laboratory analysis; design and 
development of computer hardware and software; all 
included in class 42.

שירותים ומחקר מדעיים וטכנולוגיים ותכנון הקשור בהם; 
שירותי ניתוח ומחקר תעשייתיים; ניתוח מעבדתי; תכנון ופיתוח 
של חומרה ותוכנת מחשב; הנכללים כולם בסוג 42.                 
                                                                                    

                                                    

א' אלול תשע"א - 11931/08/2011



Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

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

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

האנגלי.

 Owners

Name: Comite International Olympique

Address: Chateau de Vidy, Lausanne, Switzerland

Identification No.: 66533

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Reinhold Cohn and Partners

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

שם: ריינהולד כהן ושותפיו

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

Class: 43 סוג: 43

Services for providing food and drink; cafeteria and 
restaurant services; welcoming services, namely 
providing food and drink; catering services; booking 
of temporary accommodation and hotel rooms; 
providing infrastructures for business entertainment; 
all included in classs 43.

שירותים לאספקת מזון ומשקאות; שירותי מזנון ומסעדה; 
שירותי קבלת פנים, דהיינו אספקת מזון ומשקאות; שירותי 
הסעדה; הזמנות של דיור זמני וחדרי מלון; אספקת תשתיות 
לבידור עסקי; הנכללים כולם בסוג 43.                                 
                                                                                    

                                                                

Class: 44 סוג: 44

Medical services; medical and pharmaco-
toxicological controls; hygienic and beauty care for 
human beings or animals; agriculture, horticulture 
and forestry services; all included in class 44.

שירותים רפואיים; בקרות רפואיות ופרמקו-טוקסיקולוגיות; 
טיפוח היגייני ויופי לבני אדם או לבעלי חיים; שירותי חקלאות, 
גננות ויערנות; הנכללים כולם בסוג 44.                                 

                                                      

א' אלול תשע"א - 12031/08/2011



Trade Mark No. 232834 מספר סימן

Application Date 01/09/2010 תאריך הגשה

International Trademark No. 0717647 מספר סימן בינלאומי

Conditions/Disclaimers

The mark is limited to the colours Green as shown in 
the mark.

The mark consists of the configuration of a bottle with 
the name Jägermeister embossed on the sides of the 
bottle theon.

The mark is a three-dimensional mark. הסימן הינו סימן תלת מימדי.

 Owners

Name: Mast-Jägermeister SE

Address: Jägermeisterstrasse 7-15, 38296 Wolfenbüttel, 
Germany

Identification No.: 71186

(Germany Joint Stock Company)

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: 33 סוג: 33

Spirit (beverages), in particular bitters and herbal 
liqueurs.

א' אלול תשע"א - 12131/08/2011



Trade Mark No. 233074 מספר סימן

Application Date 12/10/2010 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: ASINU ESEK LTD. שם: עשינו עסק בע"מ

Address: P.O.B. 825, Ramla, 72100, Israel כתובת : ת.ד. 825, רמלה, 72100, ישראל

Identification No.: 511114217מספר זיהוי: 511114217

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Eran Cohen-Zayon, Adv.

Address: Maskit 6, P.O.B. 4070, Herzliah, 46140, Israel

שם: ערן כהן-ציון, עו"ד

כתובת : משכית 6, ת.ד. 4070, הרצליה, 46140, בניין B קומה 
4, ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 7 סוג: 7

Machines and electrical and chargeable tools, such 
as electric drills and electric saws; electric and 
motorized gardening tools, such as grass-choppers, 
electrical0sickles, fence trimmers, leaves blowers; air 
compressors; vacuum cleaners; welding machines; 
water-pressure washing machines; domestic 
machines for making food and beverages such as 
electrical ice-cream makers, juice pressers, mixers 
and food processors; parts and accessories for all the 
above; all included in Class 7.

מכונות וכלי עבודה חשמליים ונטענים, כגון מקדחים חשמליים 
ומסורים חשמליים; כלי גינון חשמליים ממונעים, דהיינו קוצצי 
דשא, קוצצי קצוות, גוזמי גדרות, מפוחי עלים; מדחסי אוויר; 
שואבי אבק; מכונות ריתוך; מכונות שטיפה בלחץ מים; מכונות 
ביתיות לשימוש בהכנת מאכלים ומשקאות כגון מכין גלידות 
חשמלי, מסחטות מיצים, מערבלי מזון ומעבדי מזון; חלקים 

ואביזרים לכל הפרטים המפורטים לעיל; כולם נכללים בסוג 7.   
                                                                                    
                                                                                    

                                    

Class: 8 סוג: 8

Manuel hand tools, such as drills, hammers, screws, 
corner nibblers, table nibblers, saws, nibble wheels; 
parts and accessories for all the above; all included 
in Class 8.

כלי עבודה ידניים, כגון מקדחים, פטישים, מברגים, מכרסמי 
זווית, מכרסמי שולחן, מסורים, גלגלי כרסום; חלקים ואביזרים 
לכל האמור; כולם נכללים בסוג 8.                                       

                      

א' אלול תשע"א - 12231/08/2011



TRIGON

Trade Mark No. 233076 מספר סימן

Application Date 05/10/2010 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: Segal Ofer  שם: סגל עפר

Address: 11 naama st., rishon le zion, Israel כתובת : רח' נעמה 11, ראשון לציון, ישראל

Identification No.: 057856080מספר זיהוי: 057856080

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 9 סוג: 9

Sunglasses; Optical frames; all included in class9. משקפיי שמש ומסגרות לראייה; הנכללים כולם בסוג 9.         

Class: 14 סוג: 14

Watches; all included in class 14. שעונים; הנכללים כולם בסוג 14.           

א' אלול תשע"א - 12331/08/2011



Trade Mark No. 233082 מספר סימן

Application Date 21/09/2010 תאריך הגשה

International Trademark No. 1018621 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: NSAB, FILIAL AF NEUROSEARCH SWEDEN 
AB, SVERIGE

Address: Pederstrupvej 93, DK-2750 Ballerup, Denmark

Identification No.: 71229

(Denmark Limited liability company)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Reinhold Cohn and Partners

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

שם: ריינהולד כהן ושותפיו

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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 5 סוג: 5

Pharmaceutical preparations for the treatment of 
central nervous system movement disorders and 
brain diseases, such as Huntington's disease, 
dyskinesias in Parkinso's disease and schizophrenia.

Class: 10 סוג: 10

Surgical and medical apparatus and instruments for 
use in the treatment of and alleviation of the 
symptoms of central nervous system movement 
disorders and brain diseases.

Class: 42 סוג: 42

Pharmaceutical research, including 
neuropharmaceutical research and research in the 
treatment of diseases and disorders in the central 
nervous system and brain diseases.

א' אלול תשע"א - 12431/08/2011



Trade Mark No. 233083 מספר סימן

Application Date 21/09/2010 תאריך הגשה

International Trademark No. 1018730 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: NSAB, FILIAL AF NEUROSEARCH SWEDEN 
AB, SVERIGE

Address: Pederstrupvej 93, DK-2750 Ballerup, Denmark

Identification No.: 71229

(Denmark Limited liability company)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Reinhold Cohn and Partners

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

שם: ריינהולד כהן ושותפיו

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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 5 סוג: 5

Pharmaceutical preparations for the treatment of 
central nervous system movement disorders and 
brain diseases, such as Huntington's disease, 
dyskinesias in Parkinso's disease and schizophrenia.

Class: 10 סוג: 10

Surgical and medical apparatus and instruments for 
use in the treatment of and alleviation of the 
symptoms of central nervous system movement 
disorders and brain diseases.

Class: 42 סוג: 42

Pharmaceutical research, including 
neuropharmaceutical research and research in the 
treatment of diseases and disorders in the central 
nervous system and brain diseases.

א' אלול תשע"א - 12531/08/2011



Trade Mark No. 233089 מספר סימן

Application Date 07/10/2010 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: Laka-Menicure Express Ltd. שם: לקה-מניקור אקספרס בע"מ

Address: Levontin 30, Tel Aviv, Israel כתובת : לבונטין 30, תל אביב, ישראל

Identification No.: 514164250מספר זיהוי: 514164250

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Achiav Kolton, Adv.

Address: 17 Aminadav St., Tel Aviv, 67067, Israel

שם: אחיאב קולטון, עו"ד

כתובת : רח' עמינדב 17, תל אביב, 67067, ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 3 סוג: 3

Cosmetic preparations; care creams, lotions, 
powders, perfume finger nail and toe nail polish, 
cleaning lotions, soaps; included in class 3.                 
        

תכשירי קוסמטיקה דהיינו קרמים לטיפולים קוסמטיים, 
תחליבים, פודרות, בושם, לק לציפורניים ולציפורני רגליים, 

תחליבי ניקוי, דהיינו סבונים; הנכללים כולם בסוג 3.

Class: 44 סוג: 44

Hygienic treatment nad beauty treatments for human 
being; all included in class 44.

טיפולים היגיינים וטיפולי יופי לבני אדם; הנכללים כולם בסוג 
                                             .44

א' אלול תשע"א - 12631/08/2011



TRANSIPEG

Trade Mark No. 233102 מספר סימן

Application Date 14/10/2010 תאריך הגשה

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

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

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

 Owners

Name: Bayer Consumer Care AG

Address: Peter Merian Str. 84, Basel, 4052, Switzerland

Identification No.: 15661

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Reinhold Cohn and Partners

Address: 26a Habarzel St. Ramat Hahayal, P.O.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 
gastrointestinal diseases and disorders; dietetic 
substances adapted for medical use; all included in 
class 5.

תכשירים רוקחיים לטיפול במחלות והפרעות של הקיבה 
והמעיים; חומרים דיאטטיים המותאמים לשימוש רפואי; 

הנכללים כולם בסוג 5.                                                       
                                  

Class: 29 סוג: 29

Dietetic foods or food supplements not adapted for 
medical use, with a base of proteins, fats, fatty acids, 
with added vitamins, minerals and trace elements, 
included in class 29.

מזונות דיאטטיים או תוספי מזון שאינם מותאמים לשימוש 
רפואי, עם בסיס של חלבונים, שומנים, חומצות שומניות, עם 

תוספות ויטמינים, מינרלים ויסודות קורט, הנכללים בסוג 29.     
                                  

Class: 30 סוג: 30

Dietetic foods or food supplements not adapted for 
medical use, with a base of carbohydrates, 
roughage, with added vitamins, minerals, trace 
elements, either singly or in combination, included in 
class 30.

מזונות דיאטטיים או תוספי מזון שאינם מותאמים לשימוש 
רפואי, עם בסיס של פחמימות, חומר גלם סיבי, עם תוספות 

ויטמינים, מינרלים, יסודות קורט, ביחידים או בשילוב, הנכללים 
בסוג 30.                                                                       

א' אלול תשע"א - 12731/08/2011



Trade Mark No. 233130 מספר סימן

Application Date 13/10/2010 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: Amir Levy  שם: אמיר לוי

Address: Mordehag 5 st, Ramat-Hasharon, 47441, Israel כתובת : רח' מרדכי 5, רמת השרון, 47441, ישראל

Identification No.: 021373808מספר זיהוי: 021373808

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 28 סוג: 28

Card games; all included in class 28. משחקי קלפים; הנכללים כולם בסוג 28.       

א' אלול תשע"א - 12831/08/2011



SOLVAY

Trade Mark No. 233169 מספר סימן

Application Date 19/10/2010 תאריך הגשה

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 2 סוג: 2

Paints, varnishes, lacquers; preservatives against 
rust; protective coatings (paints) for protection 
against deterioration caused by the atmosphere; 
mastic included in this class; All included in class 2.

צבעים, ציפויים, לכות; משמרים נוגדי חלודה; ציפויים מגנים 
(צבעים) להגנה נגד הידרדרות הנגרמת בידי האטמוספרה; 

שרפים הנכללים בסוג זה; הנכללים כולם בסוג 2.                   
                                                                                    

        

Class: 4 סוג: 4

Industrial oils and greases; lubricants; dust 
absorbing, wetting and binding compositions; All 
included in class 4.

שמנים ושומנים תעשייתיים; חומרי סיכה; הרכבים סופגי אבקה, 
מרטיבים וקושרים; הנכללים כולם בסוג 4.                             

                

Class: 7 סוג: 7

Components for supplying fuel in engines, exhaust 
system devices, these products made mainly or 
totally of plastic; machine or engine parts made of 
synthetic resins, namely, those in connection with the 
filling up, storage and feed systems of fuel, such as 
tanks, tubing, valves, canisters, filters and pumping 
modules;  equipment and installations for the 
recycling and treatment of materials, the treatment of 
water, soil, gases and air; cogeneration equipment 
and installations; All included in class 7.

רכיבים לאספקת דלק להתקני מערכות פליטה של מנועים, 
מוצרים אלו העשויים בעיקר או בכללותם מפלסטיק; מכונות או 
חלקי מנועים העשויים משרפים סינתטיים, היינו אלה הקשורים 
למילוי, איחסון והזנת מערכת תדלוק, כגון מיכלים, צינורות, 

שסתומים, מיכלים, מסננים, ומודולי שאיבה; ציוד והתקנות של 
מחזור וטיפול בחומרים, הטיפול במים, אדמה, גזים ואוויר; ציוד 
והתקנות יצירת כוח חשמלי; הנכללים כולם בסוג 7.                 
                                                                                    
                                                                                    
                                                                              

Class: 9 סוג: 9

Apparatus and instruments for conducting, switching, 
transforming, accumulating, regulating or controlling 
electricity; fire-extinguishing apparatus; sheaths for 
electric cables; semiconductor elements; batteries; 
video or computer screens; all included in class 9.

מכשירים והתקנים לניהול, מיתוג, החלפה, איסוף, ויסות או 
שליטה בחשמל; מכשיר לכיבוי אש; כיסויים לכבלים חשמליים; 
אלמנטים של מוליכים למחצה; בטריות; מסכי וידאו ומחשב; 

הנכללים כולם בסוג 9.                                                       
                                                                                    

                                

א' אלול תשע"א - 12931/08/2011



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: SOLVAY S.A

Address: Brussels, Belgium

Identification No.: 67480

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

א' אלול תשע"א - 13031/08/2011



Trade Mark No. 233187 מספר סימן

Application Date 20/10/2010 תאריך הגשה

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 5 סוג: 5

Solution used to clean and sterilize medical devices; 
disinfectants, disinfectant solutions and detergents 
generally for use in laboratories, hospitals, dental and 
medical settings; chemical indicator tape indicating 
whether a container is sealed properly; sterilization 
indicators, comprising indicator strips, indicator 
tapes, enzymatic indicators and biological test packs 
for indicating sterility; enzymatic indicators used in 
connection with machines that sterilize medical and 
surgical instruments; chemicals used for sterilization 
and for testing sterilization; all included in class 5.

תמיסה המשמשת לניקוי ועיקור מתקנים רפואיים; מחטאים, 
תמיסות מחטאות ותכשירי ניקוי בדרך כלל לשימוש במעבדות, 
בתי חולים, סביבות דנטליות ורפואיות; סרט מחוון כימי המחוון 
האם מיכל נאטם כראוי; מחווני עיקור, כולל רצועות חיוון, סרטי 
חיוון, מחוונים אנזימטיים וחבילות בדיקה ביולוגית לחיוון עיקור; 
מחוונים אנזימטיים המשמשים בקשר עם מכונות המעקרות 

כלים רפואיים וכירורגיים; כימיקלים המשמשים לעיקור ולבדיקת 
עיקור; הנכללים כולם בסוג 5.                                             
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    

                                                          

Class: 9 סוג: 9

Software related to the sterilization of medical 
devices; included in class 9.

תוכנה הקשורה לעיקור מכשירים רפואיים; הנכללת בסוג 9.     
                                                  

Class: 10 סוג: 10

sterilization system and parts therefor, used for 
cleaning, disinfecting and sterilizing medical and 
surgical devices and instruments; trays used in 
medical sterilizers to hold the medical instruments 
being sterilized; pouches for holding medical 
equipment during sterilization; all included in class 
10.

מערכת עיקור וחלקיה, המשמשים לניקוי, חיטוי ועיקור 
מכשירים וכלים רפואיים וכירורגיים; מגשים המשמשים 

במעקרים רפואיים להחזקת הכלים הרפואיים המעוקרים; כיסים 
להחזקת ציוד רפואי במהלך עיקור; הנכללים כולם בסוג 10.     
                                                                                    
                                                                                    

                              

Class: 12 סוג: 12

Mobile trolleys for transporting medical tray and 
surgical instruments to be cleaned, disinfected or 
decontaminated; included in class 12.

עגלות-יד ניידות להעברת מגש רפואי וכלים כירורגיים המיועדים 
לניקוי, חיטוי או טיהור; הנכללות בסוג 12.                             

                                                    

Class: 16 סוג: 16

Printed publications, newsletters and promotional 
materials in the field of infection prevention, 
instrument sterilization, high-level disinfection and 
cleaning technologies; all included in class 16.

פרסומים מודפסים, עלוני מידע וחומרי קידום בתחום מניעת 
זיהום, עיקור כלים, חיטוי ברמה גבוהה וטכנולוגיות ניקוי; 

הנכללים כולם בסוג 16.                                                     
                                                                                    

      

Class: 44 סוג: 44

Providing information in the field of infection 
prevention, instrument sterilization, high-level 
disinfection and cleaning technologies; all included in 
class 44.

מתן מידע בתחום מניעת זיהום, עיקור כלים, חיטוי ברמה 
גבוהה וטכנולוגיות ניקוי; הנכללים כולם בסוג 44.                   
                                                                                    

                            

א' אלול תשע"א - 13131/08/2011



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 combination Protecting Lives 
Against Infection separately, but in the combination 
of the mark.

רישום סימן זה לא יתן זכות לשימוש ייחודי בבצרוף  
Protecting Lives Against Infection בנפרד, אלא בהרכב 

הסימן.

 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

א' אלול תשע"א - 13231/08/2011



Trade Mark No. 233211 מספר סימן

Application Date 14/09/2010 תאריך הגשה

International Trademark No. 1035813 מספר סימן בינלאומי

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 1 סוג: 1

Chemicals used in industry, science, medicine and 
disinfection, namely, biocides, disinfectants and 
decontaminats.

Class: 5 סוג: 5

Medical and sanitary preparations, namely, biocides, 
disinfectants and decontaiminats; disinfectants for 
sanitary purposes for disinfeting medical instruments; 
disinfecting chemicals for sanitary purposes and for 
disinfecting medical instruments.

Class: 9 סוג: 9

Scientific apparatus and instruments, namely, 
chemistry apparatus and instruments; machines for 
testing the efficiency of aerosol containers; testing 
baths for testing aerosol valves; particle calssifying 
apparatus, particle detecting apparatus, particle 
detectors, particle generators, transport lines for 
particle clusters; scientific, optical, apparatus and 
instruments incorporating or containing ceramic 
particles; scientific apparatus and instruments for use 
in the field of chemistry, namely, microscopes and 
particle accelerators; electronic testers used to test 
aerosol spray container and valves by measuring the 
spray output; particle accelerators used to classify 
different particles, detect different particles, and 
separate and transport particles; scientific research 
apparatus, namely, ultrasound diagnostic and 
imaging apparatus for use in a research laboratory 
environment; diagnostic ultrasound apparatus and 
nuclear medical diagnostic imaging apparatus; blank 
recordable optical discs and data processors; 
computer hardware and software for use with 
medical patient monitoring systems for receiving, 
processing, transmitting and displaying data.

Class: 10 סוג: 10

Sterilization and disinfection units for medical 
purposes; sterilization and disinfection units for 
medical instrument.

Class: 11 סוג: 11

Apparatus for sanitary purposes.

א' אלול תשע"א - 13331/08/2011



 Owners

Name: Nanosonics Limited

Address: Unit 24,566 Gardeners Road, ALEXANDRIA 
NSW 2015, Australia

Identification No.: 71256

(Australia limited liability company)

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

א' אלול תשע"א - 13431/08/2011



At A Glance

Trade Mark No. 233217 מספר סימן

Application Date 21/10/2010 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: B. Ami Medical Information Ltd שם: ב. עמי מידע רפואי בע"מ

Address: 6 Halperin St., Tel-Aviv, 63404, Israel כתובת : רח' הלפרין 6, תל אביב-יפו, 63404, ישראל

Identification No.: 514397215מספר זיהוי: 514397215

514397215

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: 16 סוג: 16

Printed matter and periodicals ; all included in class 
16

דברי דפוס וכתבי עת; הנכללים כולם בסוג 16                       
            

Class: 41 סוג: 41

Online electronic publishing of periodicals, 
magazines and newsletters; all included in class 41

תפוצה מקוונת של כתבי עת, עיתונים ועלוני מידע; הנכללים 
כולם בסוג 41                                                             

א' אלול תשע"א - 13531/08/2011



Trade Mark No. 233313 מספר סימן

Application Date 26/10/2010 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: Moshe Peretz  שם: משה פרץ

Address: P.O.B. 8236, Tel-Aviv, Israel כתובת : ת.ד. 8236, תל אביב, ישראל

Identification No.: 031809122מספר זיהוי: 031809122

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Neil Horwitz, Adv.

Address: 6 Maabarot St., Haifa, 34461, Israel

שם: ניל הורביץ, עו"ד

כתובת : מעברות 6, חיפה, 34461, ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 16 סוג: 16

Printing press products; included in class 16. דברי דפוס, מדבקות; הנכללים כולם בסוג 16.             

א' אלול תשע"א - 13631/08/2011



Tik Tak 

Trade Mark No. 233314 מספר סימן

Application Date 26/10/2010 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: Hanoch Glick שם: חנוך גליק 

Address: Yehuda Hanasi 77, Elad, Israel כתובת : יהודה הנשיא 77, אלעד, ישראל

Identification No.: 300950813מספר זיהוי: 300950813

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 3 סוג: 3

Make up and cosmetic; all included in class 3. איפור וקוסמטיקה; הנכללים כולם בסוג 3.                   

Class: 25 סוג: 25

Clothing, footwear , headgear ; all included in class 
25

דברי הלבשה, הנעלה וכיסויי ראש ; הנכללים כולם בסוג 25     
    

Class: 35 סוג: 35

Sale, marketing and distribution of fashion items; all 
included in class 35.

פרסום, מכירה, שיווק והפצת אביזרי אופנה; הנכללים כולם 
בסוג 35.                               

א' אלול תשע"א - 13731/08/2011



Trade Mark No. 233323 מספר סימן

Application Date 27/10/2010 תאריך הגשה

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

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

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

 Owners

Name: Finlandia Vodka Worldwide Ltd.

Address: Helsinki, Finland

Identification No.: 50156

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Dr. Shlomo Cohen & Co.

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

שם: ד"ר שלמה כהן ושות'

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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 33 סוג: 33

Alcoholic beverages,all in relation to vodka; all 
included in class 33.

משקאות אלכוהוליים, כולם קשורים לוודקה; הנכללים כולם 
בסוג 33.                       

א' אלול תשע"א - 13831/08/2011



YERVOY 

Trade Mark No. 233350 מספר סימן

Application Date 28/10/2010 תאריך הגשה

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

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

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

 Owners

Name: Bristol-Myers Squibb Company

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

Identification No.: 603

(Delaware Corporation)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Dr. Shlomo Cohen & Co.

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

שם: ד"ר שלמה כהן ושות'

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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 5 סוג: 5

Pharmaceutical preparations for human use for the 
treatment and prevention of cancer; all included in 
class 5.

תכשירים רוקחיים לשימוש בני אדם לטיפול ומניעה של מחלת 
הסרטן; הנכללים כולם בסוג 5.                                           

                  

א' אלול תשע"א - 13931/08/2011



Trade Mark No. 233352 מספר סימן

Application Date 28/10/2010 תאריך הגשה

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 7 סוג: 7

Machines and machine tools; motors and engines 
(except for land vehicles); machine coupling and 
transmission components (except for land vehicles); 
agricultural implements other than hand-operated; 
incubators for eggs; all included in class 7.

מכונות וכלי מכונות; מנועים (למעט מנועים לכלי רכב יבשתיים); 
מצמדים ורכיבי תמסורת (למעט לכלי רכב יבשתיים); מכשירים 

חקלאיים שאינם מופעלים בצורה ידנית; חממות לביצים; 
הנכללים כולם בסוג 7.                                                       

                                                                    

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, מחקריים, צילומיים, 
סינמטוגרפיים, אופטיים, לשקילה, למדידה, לאיתות, לבדיקה 
(פיקוח), להצלת נפשות ולהוראה; מכשירים וכלים להולכה, 
מיתוג, המרה, צבירה, וויסות או בקרה על חשמל; מכשירים 
להקלטה, העברה או שיחזור של קול ודמויות; נושאי נתונים 

מגנטיים, דיסקים להקלטה; מכונות מכירה אוטומטיות ומנגנונים 
עבור מכשירים המופעלים על ידי מטבע; קופות רושמות, 

מכונות חישוב, ציוד לעיבוד נתונים ומחשבים; מכשירים לכיבוי 
אש; הנכללים כולם בסוג 9.                                                 
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    

                                                  

Class: 11 סוג: 11

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

מכשירים לתאורה, לחימום, להפקת אדים, לבישול, לקירור, 
לייבוש, לאוורור, לאספקת מים ולמטרות סניטריות ; הנכללים 
כולם בסוג 11.                                                                 

          

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 buildings); glassware, porcelain and 
earthenware not included in other classes; all 
included in class 21.

כלים ומכלים לבית ולמטבח; מסרקים וספוגים; מברשות (פרט 
למברשות צבע); חומרים לעשיית מברשות; פריטים לצורכי 
ניקוי; צמר פלדה; זכוכית בלתי מעובדת או מעובדת למחצה 
(פרט לזכוכית לצורכי בניה); כלי זכוכית, חרסינה וכלי חרס 

שאינם כלולים בסוגים אחרים; הנכללים כולם בסוג 21.           
                                                                                    

                                

Class: 35 סוג: 35

Advertising; business management; business 
administration; office functions; all included in class 
35.

פרסום; ניהול עסקים; ניהול אדמניסטרציה; תפקודי משרד; 
הנכללים כולם בסוג 35.                                                     

      

א' אלול תשע"א - 14031/08/2011



Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

The colors appearing in the mark are: orange in 
pantone shade 1655C, deep red in pantone shade 
201C and white.

הצבעים הנראים בסימן הם: כתום בגוון פנטון 1655C, אדום 
כהה בגוון פנטון  201C ולבן.

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: Fundacion MONDRAGON

Address: Po Jose Ma Arizmendiarrieta, 5, Arrasate-
Mondragon (Gipuzkoa) E-20500, Spain

Identification No.: 801654

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Reinhold Cohn and Partners

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

שם: ריינהולד כהן ושותפיו

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

א' אלול תשע"א - 14131/08/2011



Trade Mark No. 233468 מספר סימן

Application Date 30/09/2010 תאריך הגשה

International Trademark No. 1054532 מספר סימן בינלאומי

Conditions/Disclaimers

The mark is limited to the colours  Blue, green and 
black. as shown in the  mark.

 Owners

Name: ALLIANCE PHARMACEUTICALS LIMITED

Address: Avonbridge House,,2 Bath Road, Chippenham, 
Wiltshire SN15 2BB, United Kingdom

Identification No.: 71334

(United Kingdom, England Limited Liability Company)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Reinhold Cohn and Partners

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

שם: ריינהולד כהן ושותפיו

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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 5 סוג: 5

Pharmaceutical preparations and substances.

א' אלול תשע"א - 14231/08/2011



Trade Mark No. 233854 מספר סימן

Application Date 18/11/2010 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: Yoram Yosef Zara שם: יורם יוסף זרה

Address: Moriya 2, Ramat Hasharon, 47228, Israel כתובת : מוריה 2, רמת השרון, 47228, ישראל

Identification No.: 028811966מספר זיהוי: 028811966

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 35 סוג: 35

Obituary ads on the internet. publishing obituary 
information from the newspapers on the intenet.; all 
included in class 35.

לוח מודעות אבל באינטרנט, פרסום מודעוצת אבל באינטרנט, 
פרסום מידע ממודעות אבל בעיתונות הכתובה באינטרנט; 

הנכללים כולם בסוג 35.   

א' אלול תשע"א - 14331/08/2011



Trade Mark No. 233883 מספר סימן

Application Date 24/11/2010 תאריך הגשה

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 30 סוג: 30

Coffee, coffee mixtures, decaffeinated coffee and 
coffee extaract, coffee beverages, cocoa, cocoa 
basted products, tea sugar, odditives for coffee, 
pastry and confectionery, chocolate; all included in 
class 30.

קפה, מיני תערובות קפה, קפה נטול קפאין ותמציות קפה, 
משקאות קפה, קקאו, מודרים העשויים מקתאו, תה, סוכר, 

תוספים לקפה, דברי מאפה וממתקים שוקולד; הנכללים כולם 
בסוג 30.                                                                         

                          

Class: 43 סוג: 43

Services in relation to bars cafes, cafeterias, 
resturants, and similar establishments; all included in 
class 43.

שירותים הנוגעים לברים, בתי קפה, קפיטריות, מסעדות 
ומוסדות דומים; הנכללים כולם בסוג 43.                               

                          

א' אלול תשע"א - 14431/08/2011



 Owners

Name: Saquella 1856 s.r.l.

Address: Via Torretta 24, 65128 Pescara, Italy

Identification No.: 58983

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Sabina Mayer, Law Office

Address: 25 Hamered St., P.O.B. 50387, Tel Aviv, 
61500, Israel

שם: סבינה מאייר, משרד עו"ד

כתובת : רח' המרד 25, ת.ד. 50387, תל אביב, 61500, ישראל

א' אלול תשע"א - 14531/08/2011



WOOLIK 

Trade Mark No. 234009 מספר סימן

Application Date 28/11/2010 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: WOOLIK TECHNOLOGIES LTD שם: ווליק טכנולוגיות בע"מ

Address: Medinat Ha'yehudim 99, P.O.B. 12218, 
Herzelia, 46733, Israel

כתובת : רח' מדינת היהודים 99, ת.ד. 12218, הרצליה, 46733, 
ישראל

Identification No.: 514410034מספר זיהוי: 514410034

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 42 סוג: 42

provision of online services to facilitate the use of 
websites and web pages; development of software to 
facilitate the use of websites and web pages; 
development of software to enrich websites and web 
pages; provision of online services for the creation 
and maintenance of personalized or customized 
websites and web pages;  design and programming 
of websites and web pages; hosting of websites and 
web pages;  programming of customizable web 
pages featuring user-defined information, personal 
profiles and other information; provision of 
customized search engines for the Internet; all 
included in Class 42.

אספקת שירותים מקוונים לסייע בשימוש באתרי ועמודי 
אינטרנט; פיתוח תוכנה לסיוע בשימוש באתרי ועמודי אינטרנט; 

פיתוח תוכנה להעשרת אתרי ועמודי אינטרנט; אספקת 
שירותים מקוונים ליצירת ותחזוק אתרי ועמודי אינטרנט אישיים 
או מותאמים אישית; עיצוב ותכנות אתרי ועמודי אינטרנט; 

אירוח אתרי ועמודי אינטרנט; תכנות עמודי אינטרנט הניתנים 
להתאמה אישית המכילים מידע המוגדר על ידי המשתמש, 
פרופילים אישיים ומידע אחר; אספקת מנועי חיפוש מותאמים 
אישית עבור רשת האינטרנט; הנכללים כולם בסוג 42.             
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    

                                

א' אלול תשע"א - 14631/08/2011



Trade Mark No. 234052 מספר סימן

Application Date 19/10/2010 תאריך הגשה

International Trademark No. 1057027 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: Comme des Garçons Co., Ltd.

Address: 11-5, Minami-Aoyama 5-chome,,Minato-ku, 
Tokyo 107-0062, Japan

Identification No.: 71482

(Japan Corporation)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 18 סוג: 18

Attache cases; shoulder bags; gladstone bags; 
briefcases; suitcases; carry-on bags; trunks; 
handbags; Boston bags; sports bags; travelling bags; 
shopping bags (including wheeled shopping bags); 
school bags; beach bags; schoolchildren's 
backpacks; backpacks (rucksacks); card cases; 
purses (not of precious metal); key cases; wallets 
(not of precious metal); commuter pass holders; 
business card cases; vanity cases (not fitted); 
umbrellas and their parts; parasols and their parts; 
walking sticks; canes; metal parts of canes and 
walking-sticks; handles for canes and walking sticks; 
leather (unworked or semi-worked).

א' אלול תשע"א - 14731/08/2011



ORAL DSD 

Trade Mark No. 234107 מספר סימן

Application Date 01/12/2010 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: SOPHIA BRAUN שם: סופיה  בראון

Address: 3 Pasternak St., Tel Aviv, 69205, Israel כתובת : רח' פסטרנק 3, תל אביב, 69205, ישראל

Identification No.: 1204618מספר זיהוי: 1204618

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 3 סוג: 3

Cleaning preparation for the mouth cavity, scouring 
the mouth cavity, mouth heigiene and tooth paste; all 
included in class 3.

תכשיר לניקוי חלל הפה, צחצוח חלל הפה, הגיינת הפה 
ומשחות שיניים; הנכללים כולם בסוג 3.                                 

                                                      

א' אלול תשע"א - 14831/08/2011



Trade Mark No. 234188 מספר סימן

Application Date 03/11/2010 תאריך הגשה

International Trademark No. 1008409 מספר סימן בינלאומי

Conditions/Disclaimers

Registration of this mark shall give no right to the 
exclusive use of the "Product of Greece (in Greek 
and English)", "by appointment of H.M.", "King 
George I of the Hellenes", "Grand Prix Milano 1926", 
"Griechische branntwein-spezialität", produced and 
bottled by (in Greek and English), "Piraeus-Greece", 
established 1905". separately, but in the combination 
of the mark.

 Owners

Name: CH. THOMOPOULOS DISTLLERY S.A., ALSO 
TRADING AS SANS RIVAL S.A.

Address: 6 Andrea Metaxa Street,,Kifisia, Attiki, Greece

Identification No.: 71521

(Greece Joint-Stock Company)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 33 סוג: 33

Wine and alcoholic drinks.

א' אלול תשע"א - 14931/08/2011



CHEMTREC

Trade Mark No. 234203 מספר סימן

Application Date 09/12/2010 תאריך הגשה

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

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

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

האנגלי.

 Owners

Name: American Chemistry Council, Inc.

Address: 1300 Wilson Boulevard, Arlington, Virginia, 
U.S.A.

Identification No.: 68084

(New York 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: 39 סוג: 39

Providing information and consultation in the fields of 
transportation of chemicals, radioactive materials, 
waste, and other hazardous materials, and 
dangerous goods in both emergency and non-
emergency situations; all included in Class 39.

מתן מידע וייעוץ בתחומי הובלת כימיקלים, חומרים 
רדיואקטיביים, פסולת, וחומרים מסוכנים אחרים, וסחורות 

מסוכנות במצבי חירום ושגרה; הכל כלול בסיווג 39.                 
                                                                                    
                                                                                    

      

Class: 40 סוג: 40

Providing information and consultation in the 
handling, disposal and treatment of chemicals, 
radioactive materials, waste, and other hazardous 
materials, and dangerous goods in both emergency 
and non-emergency situations; all included in Class 
40.

מתן מידע וייעוץ לגבי התעסקות, סילוק, וטיפול בכימיקלים, 
חומרים רדיואקטיביים, פסולת, וחומרים מסוכנים אחרים, 

וסחורות מסוכנות במצבי חירום ושגרה; הכל כלול בסיווג 40.     
                                                                                    
                                                                                    

  

א' אלול תשע"א - 15031/08/2011



Trade Mark No. 234205 מספר סימן

Application Date 09/12/2010 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: Big Zol Israel 1997 Limited שם: ביג זול ישראל 1997 בע"מ

Address: Industrial Park Tzachar, P.O. Box: 607, Rosh 
Pina, 12000, Israel

כתובת : פארק תעשיה צחר, ת.ד. 607, ראש פינה, 12000, 
ישראל

Identification No.: 512556879מספר זיהוי: 512556879

ביג זול ישראל 1997 בע"מ

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: 35 סוג: 35

Operating a chain of retail stores for the sale of 
consumers goods including food products, cleaning 
products, electrical and electronic appliances, house 
ware products, apparel, headgear and footwear, 
leisure and sports products; commercial services; 
providing promotional services; advertisement 
services; providing customer loyalty services and 
operating customers club services for commercial, 
promotional and advertising purposes; all included in 
Class 35

שירותי רשת חנויות קמעוניות למכירת מוצרי צריכה כולל מוצרי 
מזון, חומרי ניקוי, מוצרי חשמל ואלקטרוניקה, מוצרים לבית, 
מוצרי לבוש, כיסוי ראש והנעלה, מוצרי פנאי וספורט; שירותי 
מסחר; שירותי עריכת קידום מכירות; שירותי פרסום; שירותים 
לשימור לקוחות ושירותי הפעלת מועדון צרכנים למטרות מסחר, 
פרסום וקידום מכירות; הנכללים כולם בסוג 35                       
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    

      

א' אלול תשע"א - 15131/08/2011



PREMILAC

Trade Mark No. 234209 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: 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; 
pediatric nutritive preparations; dietary nutritional 
supplements for children; infant formula; food for 
babies; all included in class 5

חומרים דיאטטיים מותאמים לטיפול רפואי; סידורים תזונתיים 
פדיאטריים; תוספות תזונתיות דיאטטית לילדים; פורמולת 

תינוקות; אוכל לתינוקות; הנכללים כולם בסוג 5.                     
                                          

Class: 29 סוג: 29

Ready to drink dairy based protein beverages; milk 
and milk products; all included in class 29

משקאות חלבון חלביים המוכנים לשתייה; חלב ומוצרי חלב; 
הנכללים כולם בסוג 29.                                           

א' אלול תשע"א - 15231/08/2011



THERMOMASS

Trade Mark No. 234210 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: Composite Technologies Corporation

Address: 1000 Technology Drive, P.O.B. 950, Boone, 
50036, Iowa, U.S.A.

Identification No.: 801735

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: 19 סוג: 19

Concrete building materials, namely, insulated 
concrete sandwich wall panels and high-strength 
fiber composite connectors and fasteners sold 
therewith; concrete panels; construction material, 
namely, nonmetal exterior panels; wall panels not of 
metal.

חומרי בניה מבטון, דהיינו, לוחות סנדוויץ מבודדים מבטון 
לקירות ומחברים ואביזרי אחיזה מחומר מרוכב סיבי בעל חוזק 
מוגבר, הנמכרים איתם; לוחות בטון; חומר בניה, דהיינו, לוחות 
חיצוניים לא מתכתיים; לוחות קיר שאינם ממתכת.                   

                                                                

א' אלול תשע"א - 15331/08/2011



BLUE-POINT

Trade Mark No. 234211 מספר סימן

Application Date 12/12/2010 תאריך הגשה

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 6 סוג: 6

Metal tool storage units sold empty; metal tool 
storage boxes sold empty; metal accessories for tool 
storage units, namely tool boxes, tool trays, socket 
rails, socket clips, rail hold-down clips, drawer 
dividers, wrench organizers, roll cab handles, hang-
on trays, slotted strips and dividers strips for drawers, 
casters and drawer sections; retractable metal rod for 
holding engine hoods, doors, and trunk lids; all 
included in class 6.

יחידות אחסון לכלי מתכת הנמכרות ריקות; קופסאות אחסון 
לכלי מתכת הנמכרות ריקות; אביזרי מתכת ליחידות אחסון 

כלים, דהיינו, ארגזי כלים, מגשי הכלים, מסילת תושבות, תופסן 
לתושבות, תופסן לייצוב מסילות, חוצצים למגירות, ארגונית 
למפתחות ברגים, ארונית כלים על גלגלים, מגשיות לתלייה, 
רצועות מחורצות ורצועות חוצצים עבור מגירות, חלקים של 

מגירות וגלגלים לרהיטים; מוט מתכת מתקפל להחזקת מכסה 
מנוע, דלתות, ומכסי מטען; הכלולים כולם בסוג 6.                   

                          

Class: 7 סוג: 7

Full line of powered hand tools for automotive, truck, 
aerospace, military vehicles, energy industry and 
industrial use; power-operated lifts, cutting tools, 
grinders, hoists, and jacks for motor vehicles; 
powered tools including, drills, hammers, wrenches, 
ratchets; impact wrenches; pullers; lathes; 
compressors; sprayers; pressure washers 
generators; accessories for hydraulic, electric and 
pneumatic tools; all included in class 7.                       
                                

קו מלא של כלים חשמליים המתופעלים ידנית עבור מכוניות 
וכלים ממונעים, משאיות וקרונות משא, כלי תעופה וחלל, כלי 
רכב צבאיים, תעשיית האנרגיה ועבור שימוש תעשייתי; מעליות 
המופעלות באמצעות חשמל, כלי חיתוך, מטחנות, מנופים, 
ומגבהים עבור כלי רכב ממנועים; כלים חשמליים הכוללים, 
מקדחות, פטישים, מפתח ברגים, גלגלים משוננים; מברגי 

אימפקט; מחלצים; מחרטות; מדחסים; מתזים; גנרטורים לניקוי 
בלחץ; אביזרים לכלים הידראוליים, חשמליים ולכלים הפועלים 

באמצעות לחץ אויר; הכלולים כולם בסוג 7.

Class: 8 סוג: 8

Full line of hand tools for automotive, truck, 
aerospace, military vehicles, energy industry and 
industrial use; vises of metal; all including in class 8.   
                                                      

קו מלא של כלים המתופעלים ידנית עבור מכוניות וכלים 
ממונעים, משאיות וקרונות משא, כלי תעופה וחלל, כלי רכב 
צבאיים, תעשיית האנרגיה ועבור שימוש תעשייתי; מלחציים 

ממתכת; הכלולים כולם בסוג 8.

Class: 9 סוג: 9

Full line of diagnostic equipment for automotive, 
truck, aerospace, military vehicles, energy industry 
and industrial use; battery chargers; jumper cables; 
wheel balancers and accessories; wheel alignment 
equipment; and computer software for use in 
automotive diagnostics and repair; all included in 
class 9.

קו מלא של ציוד אבחון עבור מכוניות וכלים ממונעים, משאיות 
וקרונות משא, כלי תעופה וחלל, כלי רכב צבאיים, תעשיית 
האנרגיה ועבור שימוש תעשייתי; מטענים לסוללות; כבלי 
התנעה; אביזרים לגלגלים ולהגה ומכשירים לאיזון הגלגלים 
וההגה; ציוד ליישור גלגלים; ותוכנות מחשב לשימוש עבור 

אבחון ותיקון הרכב; הכלולים כולם בסוג 9.             

א' אלול תשע"א - 15431/08/2011



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: Snap-on Incorporated

Address: Kenosha, Wisconsin, U.S.A.

Identification No.: 65910

(Delaware Corporation)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Soroker-Agmon, Adv.

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

שם: סורוקר-אגמון, עו"ד

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

א' אלול תשע"א - 15531/08/2011



IQSTREAM ADAPTIVE CONTENT OPTIMIZATION

Trade Mark No. 234212 מספר סימן

Application Date 12/12/2010 תאריך הגשה

 Owners

Name: Sycamore Networks, Inc.

Address: 220 Mill Road, Chelmsford, Massachusetts, 
01824, U.S.A.

Identification No.: 801264

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

Computer software for analyzing and processing 
mobile data streams in mobile broadband 
communications telecom networks; all included in 
Class 9.

תכנת מחשב לניתוח ועיבוד של זרמי נתונים ניידים ברשתות 
תקשורת פס-רחב ניידות; 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., 21/06/2010, No. 85/067,755 ארה"ב, 21/06/2010, מספר 85/067,755

Class: 9 סוג: 9

א' אלול תשע"א - 15631/08/2011



CIRQUE DU SOLEIL

Trade Mark No. 234214 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.

א' אלול תשע"א - 15731/08/2011



 SEXY GRAFFITI

Trade Mark No. 234215 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: Procter & Gamble International Operations SA

Address: Petit-Lancy, Switzerland

Identification No.: 61374

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

סבונים, בשמים, שמנים אתרים, תכשירים לטיפוח הגוף והיופי, 
תחליבי שיער, משחות 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)

Switzerland, 16/06/2010, No. 561952010 שוויץ, 16/06/2010, מספר 561952010

Class: 3 סוג: 3

א' אלול תשע"א - 15831/08/2011



ZHUZHU PRINCESS

Trade Mark No. 234217 מספר סימן

Application Date 12/12/2010 תאריך הגשה

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

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

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

לנוסח האנגלי.

 Owners

Name: CEPIA LLC

Address: 121 Hunter Avenue, Suite 103, St. Louis, MO 
63124, U.S.A.

Identification No.: 801408

(Missouri Limited Liability Company)

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

battery operated action toys and accessories 
therefor; electronic action toys and accessories 
therefor; fantasy character toys and accessories 
therefor; modeled plastic toy figurines and objects 
and accessories therefor; molded toy figures and 
objects and accessories therefor; musical toys; non-
electronic toy vehicles; plastic character toys and 
accessories therefor; plush toys and accessories 
therefor; motorized plush toys and accessories 
therefor; motorized plush animals and accessories 
therefor; stuffed and plush toys and accessories 
therefor; stuffed toys and accessories therefor; 
stuffed animals and accessories therefor; talking 
electronic press-down toys and accessories therefor; 
talking toys and accessories therefor; toy action 
figures and accessories therefor; toy building 
structures; toy play sets; toy vehicle tracks; toy 
vehicles; all included in class 28

צעצועי פעולה המופעלים על ידי סוללה ואביזרים עבורם; 
צעצועי פעולה אלקטרוניים ואביזרים עבורם; צעצועי דמויות 

פנטזיה ואביזרים עבורם; מודלים ואובייקטים של דמויות צעצוע 
קטנות מפלסטיק ואביזרים עבורם; תבניות ואובייקטים של 
פיגורות צעצוע ואביזרים עבורם; צעצועים מוסיקליים; צעצועי 
כלי רכב לא אלקטרוניים; דמויות צעצוע מפלסטיק ואביזרים 
עבורם; צעצועי קטיפה ואביזרים עבורם; צעצועי קטיפה 
ממונעים ואביזרים עבורם; בעלי חיים ממונעים מקטיפה 
ואביזרים עבורם; צעצועים ממולאים וקטיפתיים ואביזרים 
עבורם; צעצועים ממולאים ואביזרים עבורם; בעלי חיים 
ממולאים ואביזרים עבורם; צעצועים מדברים אלקטרוניים 

בלחיצה (talking electronic press-down toys) ואביזרים 
עבורם; צעצועים מדברים ואביזרים עבורם; פיגורות צעצועי 
פעולה ואביזרים עבורן; צעצועי מבנים לבנייה; סטים של 

משחקי צעצוע; צעצועי מסלולים לכלי רכב; צעצועי כלי רכב; 
הנכללים כולם בסוג 28                                                     
                                                                                    

                

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

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

U.S.A., 09/07/2010, No. 85081452 ארה"ב, 09/07/2010, מספר 85081452

Class: 28 סוג: 28

א' אלול תשע"א - 15931/08/2011



ZHUZHU PUPPIES

Trade Mark No. 234218 מספר סימן

Application Date 12/12/2010 תאריך הגשה

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

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

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

לנוסח האנגלי.

 Owners

Name: CEPIA LLC

Address: 121 Hunter Avenue, Suite 103, St. Louis, MO 
63124, U.S.A.

Identification No.: 801408

(Missouri Limited Liability Company)

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

battery operated action toys and accessories 
therefor; electronic action toys and accessories 
therefor; fantasy character toys and accessories 
therefor; modeled plastic toy figurines and objects 
and accessories therefor; molded toy figures and 
objects and accessories therefor; musical toys; non-
electronic toy vehicles; plastic character toys and 
accessories therefor; plush toys and accessories 
therefor; motorized plush toys and accessories 
therefor; motorized plush animals and accessories 
therefor; stuffed and plush toys and accessories 
therefor; stuffed toys and accessories therefor; 
stuffed animals and accessories therefor; talking 
electronic press-down toys and accessories therefor; 
talking toys and accessories therefor; toy action 
figures and accessories therefor; toy building 
structures; toy play sets; toy vehicle tracks; toy 
vehicles ; all included in class 28

צעצועי פעולה המופעלים על ידי סוללה ואביזרים עבורם; 
צעצועי פעולה אלקטרוניים ואביזרים עבורם; צעצועי דמויות 

פנטזיה ואביזרים עבורם; מודלים ואובייקטים של דמויות צעצוע 
קטנות מפלסטיק ואביזרים עבורם; תבניות ואובייקטים של 
פיגורות צעצוע ואביזרים עבורם; צעצועים מוסיקליים; צעצועי 
כלי רכב לא אלקטרוניים; דמויות צעצוע מפלסטיק ואביזרים 
עבורם; צעצועי קטיפה ואביזרים עבורם; צעצועי קטיפה 
ממונעים ואביזרים עבורם; בעלי חיים ממונעים מקטיפה 
ואביזרים עבורם; צעצועים ממולאים וקטיפתיים ואביזרים 
עבורם; צעצועים ממולאים ואביזרים עבורם; בעלי חיים 
ממולאים ואביזרים עבורם; צעצועים מדברים אלקטרוניים 

בלחיצה (talking electronic press-down toys) ואביזרים 
עבורם; צעצועים מדברים ואביזרים עבורם; פיגורות צעצועי 
פעולה ואביזרים עבורן; צעצועי מבנים לבנייה; סטים של 

משחקי צעצוע; צעצועי מסלולים לכלי רכב; צעצועי כלי רכב ; 
הנכללים כולם בסוג 28                                                     
                                                                                    

                

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

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

U.S.A., 09/07/2010, No. 85081485 ארה"ב, 09/07/2010, מספר 85081485

Class: 28 סוג: 28

א' אלול תשע"א - 16031/08/2011



EHARMONY

Trade Mark No. 234219 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: eHarmony, Inc.

Address: 2401  Colorado Ave., Santa Monica, California, 
90404, U.S.A.

Identification No.: 801736

(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: 38 סוג: 38

Computer services, namely, dating services, 
marriage counseling, counseling, namely, offering 
advice regarding personal relationships and personal 
well being via a global computer network.Providing 
online chat rooms and electronic bulletin boards for 
registered users for transmission of messages 
covering general interest, classified, virtual 
community, social networking, photo sharing and 
transmission of photographic images; providing 
online bulletin boards for transmission of messages 
among users in the field of general interest; providing 
online discussion groups for transmission of 
messages among users in the field of general 
interest; providing online interactive bulletin boards 
for transmission of messages among computer users 
concerning information on a wide variety of topics of 
general interest to the public; providing on-line 
forums and discussion groups for transmission of 
message among computer users; all included in 
class 38.

שירותי מחשב, שהם, שירותי דייטינג, שירותי ייעוץ נישואים, 
ייעוץ, שהוא, מתן ייעוץ בנוגע למערכות יחסים אישיות ורווחה 
אישית באמצעות רשת מחשב גלובאלית. מתן חדרי שיחה 

מקוונים ולוחות מודעות אלקטרוניים עבור משתמשים רשומים 
להעברת הודעות המכסות נושאי עניין כליים, מודעות מסווגות, 

קהילה וירטואלית, יצירת רשת חברתית, שיתוף תמונות 
והעברת תמונות צילומיות; מתן לוחות מודעות מקוונים 

להעברת הודעות בין משתמשים בתחום עניינים משותפים; 
אספקת קבוצות דיון מקוונות להעברת מודעות בין משתמשים 
בתחום עניינים משותפים; מתן לוחות מודעות אינטראקטיביים 
להעברת הודעות בין משתמשי מחשב בנוגע למידע במגוון רחב 
של נושאים בעניין משותף לציבור; מתן פורומים וקבוצות דיון 
מקוונים להעברת הודעות בין משתמשי מחשב; הנכללים כולם 
בסוג 38.                                                                         
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    

                            

Class: 45 סוג: 45

Dating services, including online dating and social 
introduction services; counseling services, including 
personal relationship counseling and marriage 
counseling; all included in class 45.

שירותי דייטים, הכוללים דייטים מקוונים ושירותי הכרות 
חברתיים; שירותי ייעוץ, הכוללים ייעוץ מערכות יחסים אישיות 
וייעוץ לנישואים; הנכללים כולם בסוג 45.                               

                                                      

א' אלול תשע"א - 16131/08/2011



תיקוכל
Trade Mark No. 234221 מספר סימן

Application Date 13/12/2010 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: Michael Korchia שם: מיכאל קורשיה

Address: 39 Tagor St., Tel Aviv, 69203, Israel כתובת : טאגור 39, תל אביב, 69203, ישראל

Identification No.: 069768117מספר זיהוי: 069768117

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: David Wolberg, Adv.

Address: P.O.B. 3726, Kfar Neter, 40593, Israel

שם: דייויד וולברג, עו"ד

כתובת : ת.ד. 3726, כפר נטר, 40593, ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 43 סוג: 43

Catering, food and drink services; provision of food 
and drink; services relating to the aforesaid; all 
included in class 43

שירותי הסעדה, אוכל ושתייה; הספקת מזון ומשקה; שירותים 
הנלווים לשירותים הנ"ל; הנכללים כולם בסוג 43                     

                                    

א' אלול תשע"א - 16231/08/2011



Trade Mark No. 234222 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: 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: 25 סוג: 25

Clothing; footwear; headgear; all included in class 25. הלבשה; הנעלה; כיסויי ראש; הנכללים כולם בסוג 25.             
    

א' אלול תשע"א - 16331/08/2011



UMEE 

Trade Mark No. 234253 מספר סימן

Application Date 09/12/2010 תאריך הגשה

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 10 סוג: 10

Baby bottles; nipples for baby bottles; cups adapted 
for feeding babies and children; baby bottle handles; 
baby nursers; pacifiers for babies and holders 
thereof; pacifiers for babies for relieving teething and 
mouth pain and discomfort; teething rings; nipple 
covers for baby bottles; sealing discs for baby bottles 
and parts thereof; breast pumps; breast milk storage 
bottles; feeding bottle valves; feeding bottles; nipples 
for feeding bottles; nursing appliances; surgical, 
medical, dental and veterinary apparatus and 
instruments, artificial limbs, eyes and teeth; 
orthopedic articles; suture materials; all included in 
class 10.

בקבוקי תינוק; פטמות בקבוקי תינוק; כוסות המותאמות 
להאכלת תינוקות וילדים; ידיות בקבוקי תינוק; בקבוק הנקת 

תינוק; מוצצים ומחזיקי מוצצים לתינוקות; מוצצי תינוקות להקלה 
על כאבי פה ואי נוחות בעת צמיחת שיניים; "נשכנים" ; מכסה 
פיטמה עבור בקבוקי תינוקות; דיסקים לאיטום וחלקיהם עבור 
בקבוקי תינוקות; משאבות לשאיבת חלב שד; בקבוקי אחסון 
לחלב שד; שסתומים לבקבוק האכלה; בקבוקי האכלה; פטמות 
לבקבוקי האכלה; מכשירי סיעוד; התקן ומכשירים כירורגים, 
רפואיים, דנטאליים ווטרינריים; איברים מלאכותיים, עיניים 

ושיניים; פריטים אורתופדיים; חומרי תפירה רפואיים; הנכללים 
כולם בסוג 10.                                                                 
                                                                                    

                  

Class: 11 סוג: 11

Baby bottle sterilizers; baby bottle warmers; electric 
heaters for feeding bottles; sterilizers and parts and 
fittings thereof for baby bottle nipples, pacifiers, 
teething rings, cups, spouts for cups, handles for 
cups, feeding dishes and feeding utensils; apparatus 
for lighting, heating, steam generating, cooking, 
refrigerating, drying, ventilating, water supply and 
sanitary purposes; all included in class 11.

מחטאי בקבוק תינוק; מחממי בקבוק תינוק; תנורי חימום 
חשמליים עבור בקבוקי האכלה; מחטאים חלקים ומתאמים 

עבור פטמות בקבוק תינוק, מוצצים, "נשכנים", כוסות, פיות של 
כוסות, ידיות כוסות, צלחות האכלה וכלי האכלה; התקן לצרכי 
תאורה, חימום, הפקת קיטור, בישול, קירור, ייבוש, אוורור, 

אספקת מים ותברואה; הנכללים כולם בסוג 11.                     
                                                                                    
                                                                                    

                              

Class: 21 סוג: 21

Infants' and children's drinking cups not of precious 
metals; attachments for infants' and children's 
drinking cups, namely, non-spill valves for use with 
cups, spouts for cups and handles for cups; baby 
feeding dishes; brushes for cleaning feeding 
equipment, namely, bottle cleaning brushes, nipple 
cleaning brushes and children's cup vent cleaning 
brushes; baby and talcum powder dispensers; baby 
food containers sold empty; heat insulated containers 
for food and beverages; hand-operated cleaning 
instruments for feeding equipment; dishes and eating 
accessories for babies and infants made of paper or 
plastic; non-electric heatersfor feeding bottles; paper 
plates; trays for domestic purposes; tooth brushes; 
bottles and containers for warming, cleaning and 
sterilizing in microwave ovens, namely, cups and 
bottles for drinks for infants and children and 
containers for liquids; drinking bottles sold empty; 
household or kitchen utensils and containers; combs 
and sponges; brushes (except paint brushes); brush-
making materials; articles for cleaning purposes; 
steelwool; unworked or semi-worked glass (except 
glass used in building); glassware, porcelain and 
earthenware not included .in other classes; all 
included in class 21.

כוסות שתייה לילדים ותינוקות שאינם עשויים ממתכות יקרות; 
מחברים עבור כוסות שתייה לתינוקות וילדים, בעיקר, שסתומים 
נגד שפיכה לשימוש עם כוסות, פיות של כוסות וידיות כוסות; 
כלי האכלת תינוק; מברשות עבור ניקוי ציוד האכלה, בעיקר, 

מברשות לניקוי בקבוק, מברשות לניקוי פטמה ומברשות לניקוי 
כוסות ילדים; מאכסני אבקה לתינוק וטלק; מיכלי מזון תינוקות 
הנמכרים ריקים; מיכלים מבודדי חום עבור מזון ומשקאות; 

מכשירי ניקוי המופעלים ידנית עבור ציוד האכלה; כלים ואביזרי 
אכילה לתינוקות עשויים נייר או פלסטיק; תנורים לא חשמליים 
עבור בקבוקי הזנה; צלחות נייר; מגשים למטרות ביתיות, 

מברשות שיניים, בקבוקים ומיכלים של חימום, ניקוי וחיטוי של 
תנורי מיקרוגל, בעיקר, כוסות ובקבוקים עבור משקאות 

לתינוקות וילדים וכן מיכלים לנוזלים; בקבוקי שתייה הנמכרים 
ריקים; כלים ומיכלי קיבול לבית או למטבח; מסרקות וספוגים; 
מברשות (פרט למברשות צבע); מברשת לייצור חומרים; 
פריטים למטרות ניקוי; צמר פלדה; זכוכית מעובדות או 

מעובדות למחצה (פרט לזכוכית לצורכי בניה); כלי זכוכית, 
חרסינה וכלי חרס שאינם נכללים בסוגים אחרים; הנכללים כולם 
בסוג 21.                                                                         
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    

            

א' אלול תשע"א - 16431/08/2011



Ownersבעלים

Name: B&B Best Industrial co. Ltd  שם: ב&ב בסט תעשיות בע"מ

Address: 6F, NO.49, Lane 76, Ruey-Guang Road, Ney 
Hwu, Taipei, 114, Taiwan

6F, NO.49, Lane 76, Ruey-Guang Road, Ney  : כתובת
Hwu, Taipei, 114, Taiwan

Identification No.: 71533מספר זיהוי: 71533

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Dr. Yoram Tsivion, Patent Attorney

Address: P.O.B. 3148, Kisarya, 38900, Israel

שם: ד"ר יורם צביון, עו"פ

כתובת : ת.ד. 3148, קיסריה, 38900, ישראל

א' אלול תשע"א - 16531/08/2011



Pepe

Trade Mark No. 234257 מספר סימן

Application Date 15/12/2010 תאריך הגשה

 Owners

Name: Joh. Wilh. von Eicken GmbH

Address: Drechslerstrasse 1-3, 23556 Luebeck, Germany

Identification No.: 53408

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, processed and unprocessed; tobacco 
products (smoking articles), namely cigars, 
cigarettes, cigarillos, tobacco for smoking, chewing 
tobacco, snuff, tobacco for water pipes; cigarette 
papers; cigarette tubes; cigarette filters; matches; 
smokers' articles, as far as included in class 34, 
especially lighters, ashtrays and cigarette-paper; all 
included in class 34.

טבק, מעובד ולא מעובד; מוצרי טבק (צרכי עישון), דהיינו 
סיגרים, סיגריות, סיגרילות, טבק לעישון, טבק לעיסה, טבק 
הרחה, טבק לנרגילות; ניירות לסיגריות; שפופרות לסיגריות; 

פילטרים לסיגריות; גפרורים; צרכי מעשנים, ככל שנכללים בסוג 
34, במיוחד מצתים, מאפרות ונייר-סיגריות; הנכללים כולם 

בסוג 34.                                                                         
                                                                                    

                            

א' אלול תשע"א - 16631/08/2011



Mynheer

Trade Mark No. 234258 מספר סימן

Application Date 15/12/2010 תאריך הגשה

 Owners

Name: Joh. Wilh. von Eicken GmbH

Address: Drechslerstrasse 1-3, 23556 Luebeck, Germany

Identification No.: 53408

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, processed and unprocessed; tobacco 
products (smoking articles), namely cigars, 
cigarettes, cigarillos, tobacco for smoking, chewing 
tobacco, snuff, tobacco for water pipes; cigarette 
papers; cigarette tubes; cigarette filters; matches; 
smokers' articles, as far as included in class 34, 
especially lighters, ashtrays and cigarette-paper; all 
included in class 34.

טבק, מעובד ולא מעובד; מוצרי טבק (צרכי עישון), דהיינו 
סיגרים, סיגריות, סיגרילות, טבק לעישון, טבק לעיסה, טבק 
הרחה, טבק לנרגילות; ניירות לסיגריות; שפופרות לסיגריות; 

פילטרים לסיגריות; גפרורים; צרכי מעשנים, ככל שנכללים בסוג 
34, במיוחד מצתים, מאפרות ונייר-סיגריות; הנכללים כולם 

בסוג 34.                                                                         
                                                                                    

                            

א' אלול תשע"א - 16731/08/2011



Käpt’n Barsdorf’s Bester

Trade Mark No. 234259 מספר סימן

Application Date 15/12/2010 תאריך הגשה

 Owners

Name: Joh. Wilh. von Eicken GmbH

Address: Drechslerstrasse 1-3, 23556 Luebeck, Germany

Identification No.: 53408

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, processed and unprocessed; tobacco 
products (smoking articles), namely cigars, 
cigarettes, cigarillos, tobacco for smoking, chewing 
tobacco, snuff, tobacco for water pipes; cigarette 
papers; cigarette tubes; cigarette filters; matches; 
smokers' articles, as far as included in class 34, 
especially lighters, ashtrays and cigarette-paper; all 
included in class 34.

טבק, מעובד ולא מעובד; מוצרי טבק (צרכי עישון), דהיינו 
סיגרים, סיגריות, סיגרילות, טבק לעישון, טבק לעיסה, טבק 
הרחה, טבק לנרגילות; ניירות לסיגריות; שפופרות לסיגריות; 

פילטרים לסיגריות; גפרורים; צרכי מעשנים, ככל שנכללים בסוג 
34, במיוחד מצתים, מאפרות ונייר-סיגריות; הנכללים כולם 

בסוג 34.                                                                         
                                                                                    

                            

א' אלול תשע"א - 16831/08/2011



Candlelight

Trade Mark No. 234260 מספר סימן

Application Date 15/12/2010 תאריך הגשה

 Owners

Name: Joh. Wilh. von Eicken GmbH

Address: Drechslerstrasse 1-3, 23556 Luebeck, Germany

Identification No.: 53408

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, processed and unprocessed; tobacco 
products (smoking articles), namely cigars, 
cigarettes, cigarillos, tobacco for smoking, chewing 
tobacco, snuff, tobacco for water pipes; cigarette 
papers; cigarette tubes; cigarette filters; matches; 
smokers' articles, as far as included in class 34, 
especially lighters, ashtrays and cigarette-paper; all 
included in class 34.

טבק, מעובד ולא מעובד; מוצרי טבק (צרכי עישון), דהיינו 
סיגרים, סיגריות, סיגרילות, טבק לעישון, טבק לעיסה, טבק 
הרחה, טבק לנרגילות; ניירות לסיגריות; שפופרות לסיגריות; 

פילטרים לסיגריות; גפרורים; צרכי מעשנים, ככל שנכללים בסוג 
34, במיוחד מצתים, מאפרות ונייר-סיגריות; הנכללים כולם 

בסוג 34.                                                                         
                                                                                    

                            

א' אלול תשע"א - 16931/08/2011



Floras

Trade Mark No. 234262 מספר סימן

Application Date 15/12/2010 תאריך הגשה

 Owners

Name: Joh. Wilh. von Eicken GmbH

Address: Drechslerstrasse 1-3, 23556 Luebeck, Germany

Identification No.: 53408

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, processed and unprocessed; tobacco 
products (smoking articles), namely cigars, 
cigarettes, cigarillos, tobacco for smoking, chewing 
tobacco, snuff, tobacco for water pipes; cigarette 
papers; cigarette tubes; cigarette filters; matches; 
smokers' articles, as far as included in class 34, 
especially lighters, ashtrays and cigarette-paper; all 
included in class 34.

טבק, מעובד ולא מעובד; מוצרי טבק (צרכי עישון), דהיינו 
סיגרים, סיגריות, סיגרילות, טבק לעישון, טבק לעיסה, טבק 
הרחה, טבק לנרגילות; ניירות לסיגריות; שפופרות לסיגריות; 

פילטרים לסיגריות; גפרורים; צרכי מעשנים, ככל שנכללים בסוג 
34, במיוחד מצתים, מאפרות ונייר-סיגריות; הנכללים כולם 

בסוג 34.                                                                         
                                                                                    

                            

א' אלול תשע"א - 17031/08/2011



Trade Mark No. 234263 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.

Ownersבעלים

Name: DELTA GALIL INDUSTRIES LTD. שם: דלתא גליל תעשיות בע"מ

Address: Beit Textile 2 Kaufman Street, Tel Aviv, Israel כתובת : בית הטקסטיל רחוב קויפמן 2, תל אביב, ישראל

Identification No.: 520025602מספר זיהוי: 520025602

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Eitan Mehulal Law Group

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

שם: איתן, מהולל, פאפו, קוגלר

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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 24 סוג: 24

textile goods; bedding; towels; bed coverings; table 
cloths; textile fabrics for the manufacture of clothing

דברי טקסטיל; מצעים; מגבות; כיסויי מיטה; מפות שולחן; אריגי 
טקסטיל לייצור בגדים                                                       

        

Class: 25 סוג: 25

Clothing; undergarments; underwear; socks; 
headgear;   

ביגוד;  ביגוד תחתון; הלבשה תחתונה; גרביים; כיסויי ראש

א' אלול תשע"א - 17131/08/2011



Trade Mark No. 234264 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: Royal Canin SAS

Address: BP 4 - 650, Avenue, de la petite Camargue, 
Aimargues, France

Identification No.: 801739

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

Veterinary preparations; nutritional supplements and 
additives for animal foodstuffs for veterinary use or 
produced under veterinary supervision; all the 
aforesaid preparations being dietetic; all included in 
class 5.

תכשירים וטרינריים; תחליפים ותוספות תזונתיים למזון חיות 
לשימוש וטרינרי או מופקים תחת פיקוח וטרינרי; כל התכשירים 
שהוזכרו לעיל דיאטטיים; הנכללים כולם בסוג 5.                     
                                                                                    

                      

Class: 31 סוג: 31

Agricultural, horticultural and forestry products 
(neither prepared, nor processed); live animals; fresh 
fruits and vegetables; grains (seeds), natural plants 
and flowers; foodstuffs for animals;beverages for 
animals, edible chews for animals, sanded paper for 
animals (litter), aromatic sand for animals (litter), 
strengthening animal forage, malt; Natural turf; live 
crustaceans; bait (fishing-) (live); grains (cereals); 
shrubs; plants; seedlings; trees; citrus fruit; unsawn 
timber; dried plants for decoration; fodder; all 
included in class 31.

מוצרים חקלאיים, של גננות ויערנות (מוכנים או מעובדים); בעלי 
חיים חיים; פירות וירקות טריים; גרעינים (זרעים), שתילים 

ופרחים טבעיים; מזון לבעלי חיים; משקאות לבעלי חיים, חומרי 
לעיסה אכילים לבעלי חיים, נייר זכוכית לבעלי חיים (פסולת), 
מספוא מחזק בעלי חיים, לתת; דשא טבעי; סרטנים חיים; 
פתיונות (דייג) (חיים); דגן (דגני בוקר); שיחים; צמחים; 

שתילים; עצים; פרות הדר; עצים לא מנוסרים; צמחים מיובשים 
לעיצוב; מספוא; הנכללים כולם בסוג 31.                               
                                                                                    
                                                                                    

                                                      

א' אלול תשע"א - 17231/08/2011



Trade Mark No. 234265 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: Kabushiki Kaisha Nichirei (Nichirei 
Corporation)

Address: 6-19-20, Tsukiji, Chuo-ku, Tokyo, Japan

Identification No.: 801740

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: 1 סוג: 1

Laboratory reagents for scientific use; chemical 
reagents for laboratory use, other than for medical or 
veterinary use; diagnostic reagents, other than for 
medical laboratory use; reagents for laboratory 
purposes (other than for medical or veterinary 
purposes); all included in class 1

ריאגנטים של מעבדה, דהיינו חומרים המשמשים לריאקציה 
כימית, לשימוש מדעי; ריאגנטים כימיים לשימוש במעבדה, 
למעט עבור שימוש רפואי או וטרינטרי; ריאגנטים אבחנתיים, 

למעט עבור שימוש רפואי במעבדה; ריאגנטים לשימוש 
במעבדה (למעט עברו שימוש רפואי או וטרינרי); הנכללים כולם 

בסוג 1                                             

Class: 5 סוג: 5

Reagents for laboratory purposes (for medical and 
veterinary purposes); chemical reagents for 
laboratory use (medical or veterinary use); diagnostic 
reagents for medical laboratory use; laboratory 
reagents for medical use; reagents for clinical 
laboratory tests; pharmaceutical, veterinary and 
sanitary preparations; all included in class 5

ריאגנטים, דהיינו חומרים המשמשים לריאקציה כימית לשימוש 
במעבדה (עבור שימוש רפואי או וטרינרי); ריאגנטים כימיים 

לשימוש במעבדה (שימוש רפואי או וטרינרי); ריאגנטים לאבחון 
לשימוש רפואי במעבדה; ריאגנטים של מעבדה לשימוש רפואי; 
ריאגנטים עבור ניסויים קליניים במעבדה; תכשירים רוקחיים, 
וטרינריים וסניטריים; הנכללים כולם בסוג 5                           

                              

א' אלול תשע"א - 17331/08/2011



BEDMATCH

Trade Mark No. 234266 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: Kingsdown, Inc

Address: P.O.Box 388, Mebane, North Carolina 27302, 
U.S.A.

Identification No.: 70894

(North Carolina Corporation)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

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

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

שם: גי.אי. ארליך (1995) בע"מ

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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 9 סוג: 9

Bedding diagnostic system comprising a computer 
and computer software, a mattress and box spring, 
and a pressure sensitive pad, sold as a unit for use in 
analyzing and evaluating individuals and prescribing 
preferred mattress components therefor; all included 
in class 9.

מערכת שינה דיאגנוסטית אשר כוללת מחשב ותוכנת מחשב, 
מזרן ותיבת קפיצים, ופד רגיש ללחץ, הנמכרים כיחידה אחת 
לשימוש בניתוח והערכה של יחידים על מנת להמליץ להם את 
המזרן הטוב ביותר עבורם; הנכללים כולם בסוג 9.                 
                                                                                    

                                            

Class: 20 סוג: 20

Mattresses and box springs; all included in class 20. מזרונים ומערכת קפיצים; הנכללים כולם 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)

U.S.A., 10/09/2010, No. 85/126,647 ארה"ב, 10/09/2010, מספר 85/126,647

Class: 9 סוג: 9

Class: 20 סוג: 20

א' אלול תשע"א - 17431/08/2011



MATTRESSMATCH

Trade Mark No. 234267 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: Kingsdown, Inc

Address: P.O.Box 388, Mebane, North Carolina 27302, 
U.S.A.

Identification No.: 70894

(North Carolina Corporation)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

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

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

שם: גי.אי. ארליך (1995) בע"מ

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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 9 סוג: 9

Bedding diagnostic system comprising a computer 
and computer software, a mattress and box spring, 
and a pressure sensitive pad, sold as a unit for use in 
analyzing and evaluating individuals and prescribing 
preferred mattress components therefor; all included 
in class 9.

מערכת שינה דיאגנוסטית אשר כוללת מחשב ותוכנת מחשב, 
מזרן ותיבת קפיצים, ופד רגיש ללחץ, הנמכרים כיחידה אחת 
לשימוש בניתוח והערכה של יחידים על מנת להמליץ להם את 
המזרן הטוב ביותר עבורם; הנכללים כולם בסוג 9.                 
                                                                                    

                                            

Class: 20 סוג: 20

Mattresses and box springs; all included in class 20. מזרונים ומערכת קפיצים; הנכללים כולם 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)

U.S.A., 19/08/2010, No. 85/111,115 ארה"ב, 19/08/2010, מספר 85/111,115

Class: 9 סוג: 9

Class: 20 סוג: 20

א' אלול תשע"א - 17531/08/2011



Trade Mark No. 234356 מספר סימן

Application Date 19/12/2010 תאריך הגשה

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 9 סוג: 9

Wireless communication apparatus, namely, 
modems, cellular telephones, wireless local loop 
telephones and personal communication services 
(PCS) handsets, and component parts and 
instruction manuals sold as a unit therewith; radio 
frequency RF and intermediate frequency if  
transceiver circuit assemblies, and analog and digital 
signal processing circuit assemblies for wireless 
communication apparatus; computer programs for 
signal processing in modems, wireless local loop 
telephones, cellular telephones, personal 
communication services (PCS) handsets and 
personal digital assistant PDA devices; signal 
processors; integrated circuits, computer hardware 
and software for signal processing in wireless 
communication apparatus, consumer electronics 
devices, portable media devices, mobile gaming 
devices, pocket computing devices, and smart 
phones; integrated circuits and computer hardware 
for cellular telephones, radiotelephones, and  hand 
held computers; computer software for signal 
processing in cellular telephones, radiotelephones 
and hand held computers; computer hardware for 
cellular telephones and  radiotelephones; modems 
and amplifiers; signal compression and 
decompression instruments, voice coders and 
decoders, namely, vocoders, and signal compression 
and  decompression software and technical manuals 
sold as a unit therewith; all included in Class 9.

התקני תקשורת אלחוטיים, בעיקר, מודמים, טלפונים 
סלולאריים, טלפוני לולאה מקומית אלחוטיים ושפופרות שירותי 
תקשורת אישיים (PCS), וחלקים ומדריכים שנמכרים כיחידה 
אתם; הרכבות מעגל מקלט-משדר תדר רדיו RF ותדר בינוני 
IF, והרכבות מעגל עיבוד אותות אנלוגיים ודיגיטליים להתקני 
תקשורת אלחוטיים; תוכנות מחשב לעיבוד אותות במודמים, 

טלפוני לולאה מקומית אלחוטיים, טלפונים סלולאריים, 
שפופרות שירותי תקשורת אישיים (PCS) והתקני עזר דיגיטלי 
אישי (PDA); מעבדי אותות; מעגלים משולבים, חמרת ותכנת 
מחשב לעיבוד אותות בהתקני תקשורת אלחוטיים, התקני 

אלקטרוניקה לצרכן, התקני מדיה ניידים, התקני משחק ניידים, 
התקני כיס לחישוב וטלפונים חכמים; מעגלים משולבים וחמרת 
מחשב לטלפונים סלולאריים, טלפוני רדיו ומחשבי כף; תכנת 
מחשב לעיבוד אותות בטלפונים סלולאריים, טלפוני רדיו 

ומחשבי כף; חמרת מחשב לטלפונים סלולאריים וטלפוני רדיו; 
מודמים ומגברים; מכשירי דחיסת ופריסת אותות, דוחסי ופורסי 

קולות, בעיקר, נתחי דיבור, ותכנת דחיסת ופריסת אותות 
ומדריכים טכניים שנמכרים כיחידה איתם; 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., 23/06/2010, No. 85/069,490 ארה"ב, 23/06/2010, מספר 85/069,490

Class: 9 סוג: 9

א' אלול תשע"א - 17631/08/2011



 Owners

Name: QUALCOMM INCORPORATED

Address: 5775 Morehouse Drive, San Diego, California 
92121-1714, 92121-1714, U.S.A.

Identification No.: 800675

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

א' אלול תשע"א - 17731/08/2011



Trade Mark No. 234357 מספר סימן

Application Date 19/12/2010 תאריך הגשה

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 9 סוג: 9

Wireless communication apparatus, namely, 
modems, cellular telephones, wireless local loop 
telephones and personal communication services 
(PCS) handsets, and component parts and 
instruction manuals sold as a unit therewith; radio 
frequency RF and intermediate frequency if  
transceiver circuit assemblies, and analog and digital 
signal processing circuit assemblies for wireless 
communication apparatus; computer programs for 
signal processing in modems, wireless local loop 
telephones, cellular telephones, personal 
communication services (PCS) handsets and 
personal digital assistant PDA devices; signal 
processors; integrated circuits, computer hardware 
and software for signal processing in wireless 
communication apparatus, consumer electronics 
devices, portable media devices, mobile gaming 
devices, pocket computing devices, and smart 
phones; integrated circuits and computer hardware 
for cellular telephones, radiotelephones, and  hand 
held computers; computer software for signal 
processing in cellular telephones, radiotelephones 
and hand held computers; computer hardware for 
cellular telephones and  radiotelephones; modems 
and amplifiers; signal compression and 
decompression instruments, voice coders and 
decoders, namely, vocoders, and signal compression 
and  decompression software and technical manuals 
sold as a unit therewith; all included in Class 9.

התקני תקשורת אלחוטיים, בעיקר, מודמים, טלפונים 
סלולאריים, טלפוני לולאה מקומית אלחוטיים ושפופרות שירותי 
תקשורת אישיים (PCS), וחלקים ומדריכים שנמכרים כיחידה 
אתם; הרכבות מעגל מקלט-משדר תדר רדיו RF ותדר בינוני 
IF, והרכבות מעגל עיבוד אותות אנלוגיים ודיגיטליים להתקני 
תקשורת אלחוטיים; תוכנות מחשב לעיבוד אותות במודמים, 

טלפוני לולאה מקומית אלחוטיים, טלפונים סלולאריים, 
שפופרות שירותי תקשורת אישיים (PCS) והתקני עזר דיגיטלי 
אישי (PDA); מעבדי אותות; מעגלים משולבים, חמרת ותכנת 
מחשב לעיבוד אותות בהתקני תקשורת אלחוטיים, התקני 

אלקטרוניקה לצרכן, התקני מדיה ניידים, התקני משחק ניידים, 
התקני כיס לחישוב וטלפונים חכמים; מעגלים משולבים וחמרת 
מחשב לטלפונים סלולאריים, טלפוני רדיו ומחשבי כף; תכנת 
מחשב לעיבוד אותות בטלפונים סלולאריים, טלפוני רדיו 

ומחשבי כף; חמרת מחשב לטלפונים סלולאריים וטלפוני רדיו; 
מודמים ומגברים; מכשירי דחיסת ופריסת אותות, דוחסי ופורסי 

קולות, בעיקר, נתחי דיבור, ותכנת דחיסת ופריסת אותות 
ומדריכים טכניים שנמכרים כיחידה איתם; 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., 23/06/2010, No. 85/069,506 ארה"ב, 23/06/2010, מספר 85/069,506

Class: 9 סוג: 9

א' אלול תשע"א - 17831/08/2011



 Owners

Name: QUALCOMM INCORPORATED

Address: 5775 Morehouse Drive, San Diego, California 
92121-1714, 92121-1714, U.S.A.

Identification No.: 800675

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

א' אלול תשע"א - 17931/08/2011



VCAN

Trade Mark No. 234393 מספר סימן

Application Date 19/12/2010 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: DMA GROUP (2010) LTD שם: די אם איי גרופ (2010) בע"מ

Address: 18 Hahashmal St., Tel Aviv, Israel כתובת : רח' החשמל 18, תל אביב, ישראל

Identification No.: 514477686מספר זיהוי: 514477686

חברה פרטית

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Yossef Shalom and Co.

Address: Hahashmal 18, Tel Aviv, 65117, Israel

שם: יוסף שלום ושות'

כתובת : החשמל 18, תל אביב-יפו, 65117, בית יבנה, ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 9 סוג: 9

Motorcycle helmets, motor scooter helmets; all 
included in class 9

קסדות לאופנועים וקסדות לקטנועים ; הנכללים בסוג 9.           
                        

א' אלול תשע"א - 18031/08/2011



Trade Mark No. 234440 מספר סימן

Application Date 12/11/2010 תאריך הגשה

International Trademark No. 1058850 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: Incentivend LLC

Address: 12 Skyview Way, Newtown PA 18940, U.S.A.

Identification No.: 71574

(Delaware, United States LTD Liability Company)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 9 סוג: 9

Electronic LCD advertisement display unit with multi-
networking (TCP/IP) capabilities; reverse vending 
machines that automate beverage container 
recycling by accepting empty containers and 
refunding the deposit to the consumer.

Class: 36 סוג: 36

Charitable fund raising services by means of 
collecting and redeeming recyclables for donation of 
redemption proceeds to charitable organizations.

Goods/Services for which priority is claimed סחורות/שירותים לגביהם נטען דין קדימה
(If only classification code is indicated, Priority is claimed 
for all goods/services included in that class, and specified 
above under the 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. 85038989 ארה"ב, 14/05/2010, מספר 85038989

Class: 9 סוג: 9

Class: 36 סוג: 36

א' אלול תשע"א - 18131/08/2011



Trade Mark No. 234441 מספר סימן

Application Date 06/09/2010 תאריך הגשה

International Trademark No. 0699341 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: BOURJOIS

Address: 12-14 rue Victor Noir, F-92200 NEUILLY-SUR-
SEINE, France

Identification No.: 71340

(France Société par Actions Simplifiée)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 3 סוג: 3

Soap; perfumery, essential oils, cosmetics; hair 
lotions; dentifrices.

א' אלול תשע"א - 18231/08/2011



Trade Mark No. 234442 מספר סימן

Application Date 15/11/2010 תאריך הגשה

International Trademark No. 1008711 מספר סימן בינלאומי

Conditions/Disclaimers

The mark is limited to the colours  word Bright gold, 
matte gold, aged gold, black. as shown in the  mark.

 Owners

Name: CODORNÍU S.A.

Address: Casa Codorníu s/n,,Sant Sadurní d'Anoia, E-
08770 Barcelona, Spain

Identification No.: 71575

(España Sociedad Anonima)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 33 סוג: 33

Alcoholic beverages (except beers).

א' אלול תשע"א - 18331/08/2011



Trade Mark No. 234443 מספר סימן

Application Date 06/12/2010 תאריך הגשה

International Trademark No. 0749521 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: Tissot SA

Address: Chemin des Tourelles 17, CH-2400 Le Locle, 
Switzerland

Identification No.: 71576

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 14 סוג: 14

Watches of all types and parts thereof; movements 
for clocks and watches and parts thereof.

א' אלול תשע"א - 18431/08/2011



Trade Mark No. 234445 מספר סימן

Application Date 14/09/2010 תאריך הגשה

International Trademark No. 1059623 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: Opel Special Vehicles GmbH

Address: Mainzer Str., 65428 Ruesselsheim, Germany

Identification No.: 73102

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 12 סוג: 12

Automotive interior systems, consisting of door 
systems, seat systems and/or shelf and storage 
systems, 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, 15/03/2010, No. 302010015337.7/12 גרמניה, 15/03/2010, מספר 302010015337.7/12

Class: 12 סוג: 12

א' אלול תשע"א - 18531/08/2011



Trade Mark No. 234446 מספר סימן

Application Date 27/09/2010 תאריך הגשה

International Trademark No. 0246476 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: WENDL & LUNG Klavierbau u. Vertriebs GmbH

Address: Kaiserstraße 10, A-1070 WIEN, Austria

Identification No.: 71578

(public limited company)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 15 סוג: 15

Pianos and grand pianos.

א' אלול תשע"א - 18631/08/2011



Trade Mark No. 234448 מספר סימן

Application Date 29/10/2010 תאריך הגשה

International Trademark No. 1059699 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: CAVICCHIOLI U. & FIGLI S.R.L

Address: Via Canaletto, 52, I-41030 San Prospero (MO), 
Italy

Identification No.: 71580

(Italy Limited Liability Company)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 33 סוג: 33

Wines, sparkling wines and 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)

Italy, 22/10/2010, No. MO2010C000903 MO2010C000903 איטליה, 22/10/2010, מספר

Class: 33 סוג: 33

א' אלול תשע"א - 18731/08/2011



Trade Mark No. 234449 מספר סימן

Application Date 22/11/2010 תאריך הגשה

International Trademark No. 1059209 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.

א' אלול תשע"א - 18831/08/2011



Trade Mark No. 234450 מספר סימן

Application Date 12/10/2010 תאריך הגשה

International Trademark No. 0882849 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: Lynsey Hand Limited

Address: 6th Floor, Portland House,,4 Great Portland 
Street, London W1W 8QJ, United Kingdom

Identification No.: 71582

(limited company (England and Wales))

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 18 סוג: 18

Articles and goods made of leather and imitations of 
leather; handbags; wallets; tote bags; brief cases; 
satchels.

Class: 25 סוג: 25

Clothing, footwear, headgear and belts.

א' אלול תשע"א - 18931/08/2011



Trade Mark No. 234452 מספר סימן

Application Date 07/10/2010 תאריך הגשה

International Trademark No. 1058750 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: DSM IP Assets B.V.

Address: Het Overloon 1, NL-6411 TE Heerlen, 
Netherlands

Identification No.: 71583

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 1 סוג: 1

Biochemical products for industrial purposes; 
biochemical products for use in the production of 
food; enzymes and enzyme preparations for 
industrial purposes; enzymes and enzyme 
preparations to be used as processing aid in 
vegetable oils; clarification agents for vegetable oils.

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

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

Benelux, 07/05/2010, No. 1202701 בנלוקס, 07/05/2010, מספר 1202701

Class: 1 סוג: 1

א' אלול תשע"א - 19031/08/2011



Trade Mark No. 234454 מספר סימן

Application Date 05/10/2010 תאריך הגשה

International Trademark No. 0558706 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: COFREN S.R.L.

Address: Via Pianodardine, I-83100 Avellino, Italy

Identification No.: 71585

(société à responsabilité limitée)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 12 סוג: 12

Railway equipment, namely brake shoes and disk 
brake pads.

א' אלול תשע"א - 19131/08/2011



Trade Mark No. 234456 מספר סימן

Application Date 16/10/2010 תאריך הגשה

International Trademark No. 1058874 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: Deere & Company

Address: One John Deere Place, Moline, Illinois 61265-
8098, U.S.A.

Identification No.: 71587

(US, Delaware corporation)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 7 סוג: 7

Agricultural implements other than hand-operated 
and machine parts, in particular cotton picker 
spindles, doffers and replacement parts therefor.

Goods/Services for which priority is claimed סחורות/שירותים לגביהם נטען דין קדימה
(If only classification code is indicated, Priority is claimed 
for all goods/services included in that class, and specified 
above under the 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, 21/08/2010, No. 30 2010 050 018.2/07 גרמניה, 21/08/2010, מספר 018.2/07 050 2010 30

Class: 7 סוג: 7

א' אלול תשע"א - 19231/08/2011



Trade Mark No. 234468 מספר סימן

Application Date 27/10/2010 תאריך הגשה

International Trademark No. 1059049 מספר סימן בינלאומי

Conditions/Disclaimers

The mark is limited to the colours  word Red and 
grey. as shown in the  mark.

 Owners

Name: TCOAG IRELAND LIMITED

Address: 70 Sir John Rogerson's Quay, Dublin 2, Ireland

Identification No.: 71593

(Ireland Irish Company)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 5 סוג: 5

Preparations of chemical or biological origin for 
analyses, reactions, dosages, controls for human and 
veterinary medicine.

Class: 10 סוג: 10

Apparatus enabling automatic biological dosage in 
the field of medical analysis.

Goods/Services for which priority is claimed סחורות/שירותים לגביהם נטען דין קדימה
(If only classification code is indicated, Priority is claimed 
for all goods/services included in that class, and specified 
above under the 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, 29/04/2010, No. 2010/00804 אירלנד, 29/04/2010, מספר 2010/00804

Class: 5 סוג: 5

Class: 10 סוג: 10

א' אלול תשע"א - 19331/08/2011



Trade Mark No. 234474 מספר סימן

Application Date 01/11/2010 תאריך הגשה

International Trademark No. 1059331 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: Bristol-Myers Squibb Company

Address: 345 Park Avenue, New York, NY 10154, U.S.A.

Identification No.: 71598

(Delaware Corporation)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 42 סוג: 42

Clinical trials for pharmaceutical preparations for 
human use.

א' אלול תשע"א - 19431/08/2011



Trade Mark No. 234478 מספר סימן

Application Date 15/11/2010 תאריך הגשה

International Trademark No. 1059542 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: HELENA RUBINSTEIN

Address: 129 rue du Faubourg Saint-Honoré, F-75008 
PARIS, France

Identification No.: 71601

(FRANCE SOCIETE EN NOM COLLECTIF)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 3 סוג: 3

Make-up preparations.

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

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

European Community Trade Mark, 29/06/2010, No. 
009209156

איחוד האירופי לסימני מסחר, 29/06/2010, מספר 
009209156

Class: 3 סוג: 3

א' אלול תשע"א - 19531/08/2011



Trade Mark No. 234479 מספר סימן

Application Date 01/11/2010 תאריך הגשה

International Trademark No. 1059640 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: Apple Inc.

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

Identification No.: 71318

(California, United States Corporation)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 9 סוג: 9

Computer software; computer software to facilitate 
printing; printers; computer hardware and peripheral 
devices.

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

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

Jamaica, 27/08/2010, No. 56415 ג'מאייקה, 27/08/2010, מספר 56415

Class: 9 סוג: 9

 Computer software; computer software to facilitate 
printing; printers; computer hardware and peripheral 
devices

א' אלול תשע"א - 19631/08/2011



Trade Mark No. 234480 מספר סימן

Application Date 08/11/2010 תאריך הגשה

International Trademark No. 1059649 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: Topstar GmbH

Address: Augsburger Str. 29, 86863 Langenneufnach, 
Germany

Identification No.: 71602

(GERMANY limited liability company)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 20 סוג: 20

Furniture and furniture parts, in particular office 
furniture and office seating furniture; swivel chairs, 
swivel armchairs; work chairs, office tables.

Class: 42 סוג: 42

Design of furniture; industrial design.

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

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

European Community Trade Mark, 02/06/2010, No. 
0091459568

איחוד האירופי לסימני מסחר, 02/06/2010, מספר 
0091459568

Class: 20 סוג: 20

Class: 42 סוג: 42

א' אלול תשע"א - 19731/08/2011



Trade Mark No. 234481 מספר סימן

Application Date 23/11/2010 תאריך הגשה

International Trademark No. 1059714 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: Knauf Gips KG

Address: Am Bahnhof, 97346 Iphofen, Germany

Identification No.: 71603

(Germany KG)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 1 סוג: 1

Chemical products for the construction industry; 
chemicals for building.

Class: 19 סוג: 19

Building materials, not of metal.

א' אלול תשע"א - 19831/08/2011



Trade Mark No. 234482 מספר סימן

Application Date 25/10/2010 תאריך הגשה

International Trademark No. 0316607 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: PININFARINA S.p.A.

Address: Via Bruno Buozzi, 6, I-10121 TORINO, Italy

Identification No.: 71443

(Italie sociét par actions)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 12 סוג: 12

Motor vehicles and parts thereof, bodies for motor 
vehicles.

א' אלול תשע"א - 19931/08/2011



Trade Mark No. 234483 מספר סימן

Application Date 08/09/2010 תאריך הגשה

International Trademark No. 0543602 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

Insulating glass for building purposes.

Class: 21 סוג: 21

Insulating glass for vehicles.

א' אלול תשע"א - 20031/08/2011



Trade Mark No. 234485 מספר סימן

Application Date 08/11/2010 תאריך הגשה

International Trademark No. 0832994 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: Muzz Buzz Franchising Pty Ltd

Address: c/- Barrington Partners,,Level 1,,216 St 
Georges T, PERTH WA 6000, Australia

Identification No.: 71605

(Australian Company)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 30 סוג: 30

Coffee including coffee beans, ground coffee, coffee 
powder and artificial coffee; tea including herbal and 
non-herbal tea; cocoa; sugar; flour and preparations 
made from cereals; bread, pastry, pastries; 
confectionery, chocolate and candy; products made 
from bread including sandwiches; honey; treacle; 
sauces (condiments); spices; ices, ice and ice cream; 
beverages (hot, cold, iced or semi-frozen) made with 
the base of coffee, cocoa, tea, espresso, powdered 
flavourings and/or flavouring syrups; and baked 
goods including but not limited to muffins, scones, 
biscuits, cookies, donuts and cakes.

Class: 35 סוג: 35

Retail sales services and intermediary business 
services relating to the commercialisation of food and 
beverages, and equipment for use in the preparation, 
dispensing and serving of food and beverages; retail 
sales services and intermediary business services 
relating to the commercialisation of food and 
beverage products including coffee, tea, cocoa, 
sugar, flour, preparations made from cereals, bread, 
pastry, pastries, flavourings, confectionery, 
chocolate, candy, products made from bread 
including sandwiches, honey, treacle, sauces 
(condiments), spices, ices, ice, ice cream, baked 
goods and beverages (hot, cold, iced or semi-frozen) 
made with the base of coffee, cocoa, tea, espresso, 
powdered flavourings and/or flavouring syrups; and 
franchise services included in this class.

Class: 43 סוג: 43

Services for providing food and drinks; cafes; 
restaurants; snack-bars; take-away food services; 
catering services; cafeterias; and self-service 
restaurants.

א' אלול תשע"א - 20131/08/2011



Trade Mark No. 234487 מספר סימן

Application Date 10/11/2010 תאריך הגשה

International Trademark No. 0851718 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: Caffé Mokambo S.r.l.

Address: Via Papa Leone XIII, 34, I-66013 CHIETI 
SCALO (CH), Italy

Identification No.: 71607

(ITALY Limited Liability Company)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 30 סוג: 30

Coffee.

א' אלול תשע"א - 20231/08/2011



Trade Mark No. 234490 מספר סימן

Application Date 08/09/2010 תאריך הגשה

International Trademark No. 0553670 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

Sun protection glass for construction purposes.

Class: 21 סוג: 21

Sun protection glass for vehicles of all types.

א' אלול תשע"א - 20331/08/2011



Trade Mark No. 234492 מספר סימן

Application Date 19/11/2010 תאריך הגשה

International Trademark No. 1053593 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: IDM Pharma SAS

Address: 11-15 quai de Dion Bouton, F-92816 Puteaux 
Cedex, France

Identification No.: 71611

(Société par Actions Simplifiée)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 5 סוג: 5

Pharmaceutical products for cancer treatment.

Goods/Services for which priority is claimed סחורות/שירותים לגביהם נטען דין קדימה
(If only classification code is indicated, Priority is claimed 
for all goods/services included in that class, and specified 
above under the 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 3 739 987 צרפת, 21/05/2010, מספר 987 739 3 10

Class: 5 סוג: 5

א' אלול תשע"א - 20431/08/2011



Trade Mark No. 234493 מספר סימן

Application Date 23/11/2010 תאריך הגשה

International Trademark No. 1053867 מספר סימן בינלאומי

Conditions/Disclaimers

The mark is limited to the colours  word The color(s) 
red, yellow, brown, white is/are claimed as a feature 
of the mark. as shown in the  mark.

 Owners

Name: Pan American Properties Corp.

Address: Amelia Industrial Park,,#9 Claudia St., 00968 
Guaynabo, Puerto Rico

Identification No.: 71612

(Puerto Rico CORPORATION)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 33 סוג: 33

Prepared alcoholic cocktail.

א' אלול תשע"א - 20531/08/2011



Trade Mark No. 234495 מספר סימן

Application Date 26/12/2010 תאריך הגשה

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 6 סוג: 6

Metal pipe couplings; metal couplings for use with 
flexible hose; metal couplings for use with sprinkler 
hose; metal pipe fittings; metal hose fittings; metal 
pipe connection fittings; metal hose connection 
fittings; metal welded outlets being metal pipe fittings; 
metal pipe connections; all included in class 6

צימודי צינורות מתכת; צימודי מתכת לשימוש עם זרנוק גמיש; 
צימודי מתכת לשימוש עם זרנוק ממטרה; אביזרי צינורות 

מתכת; אביזרי זרנוק מתכת; אביזרי חיבור צינור מתכת; אביזרי 
חיבור זרנוק מתכת; שקעי מתכת מרותכים שהם אביזרי 

צינורות מתכת, חיבורי צינור מתכת; הנכללים בסוג 6               
                                                                                    

              

Class: 17 סוג: 17

Non-metal couplings for use with flexible hose; non-
metal couplings for use with sprinkler hose; non-
metallic flexible pipes; flexible PVC pipes; non-metal 
gaskets for flanges; non-metal gaskets for couplings; 
non-metal gaskets for pipe; non-metal seals for pipe 
connections, non-metal pipe couplings; all included in 
class 17

צימודים לא-מתכתיים לשימוש עם זרנוק גמיש; צימודים 
לא-מתכתיים לשימוש עם זרנוק ממטרה; צינורות גמישים 

שאינם מתכתיים; צינורות PVC גמישים; אטמים לא-מתכתיים 
לאוגנים; אטמים לא –מתכתיים לצימודים; אטמים לא-מתכתיים 
לצינור ; סגרים לא-מתכתיים עבור חיבורי צינור, צימודי צינור 

לא-מתכתיים; הנכללים כולם בסוג 17                                   
                              

Class: 19 סוג: 19

Non-metal water pipes; non-metal rigid pipes; all 
included in class 19   

צינורות מים לא-מתכתיים; צינורות קשיחים לא-מתכתיים; 
הנכללים כולם בסוג 19

Class: 20 סוג: 20

Non-metal fittings, namely, pipe fittings comprised 
primarily of plastic; all included in class 20

אביזרים לא-מתכתיים,שהם, אביזרי צינורות המורכבים בעיקר 
מפלסטיק; הנכללים כולם 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)

U.S.A., 28/06/2010, No. 85/073,086 ארה"ב, 28/06/2010, מספר 85/073,086

Class: 6 סוג: 6

Class: 17 סוג: 17

Class: 19 סוג: 19

א' אלול תשע"א - 20631/08/2011



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: THE VIKING CORPORATION

Address: Hastings, Michigan, U.S.A.

Identification No.: 4321

(Michigan Corporation)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Seligsohn Gabrieli  & Co.

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

שם: זליגסון  גבריאלי ושות'

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

א' אלול תשע"א - 20731/08/2011



Trade Mark No. 234496 מספר סימן

Application Date 26/12/2010 תאריך הגשה

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

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

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

 Owners

Name: TOYOTA JIDOSHA KABUSHIKI KAISHA (also 
trading as TOYOTA MOTOR CORPORATION)

Address: Aichi-Ken, Japan

Identification No.: 5392

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: S. Horowitz & Co.

Address: 31 Achad Ha'am, P.O.B. 2499, Tel Aviv, 65202, 
Israel

שם: ש. הורוביץ ושות'

כתובת : אחד העם 31, ת.ד. 2499, תל אביב, 65202, ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 12 סוג: 12

Automobiles and structural parts thereof; included in 
class 12.

מכוניות וחלקי מבנה שלהן; נכלל בסוג 12.                             
                      

א' אלול תשע"א - 20831/08/2011



'WICH

Trade Mark No. 234497 מספר סימן

Application Date 26/12/2010 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: Unilever PLC

Address: Port Sunlight, Wirral, Merseyside, CH62 AZD, 
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: 30 סוג: 30

Coffee, tea, cocoa; pastry including cookies and 
biscuits; confectionery; desserts; preparations made 
from cereals; edible ices including water ices, ice-
cream and sorbets; frozen confectionery; ice; snacks; 
preparations for making the aforesaid products, in so 
far as not included in other classes; all included in 
class 30.

קפה, תה, קקאו; דברי מאפה הכוללים עוגיות וביסקוויטים; 
ממתקים; קינוחים; רכיבים העשויים מדגנים; קרח אכיל הכולל 
קרח ממים,גלידה וסורבה; מתוקים קפואים; קרח; חטיפים; 
תכשירים להכנת הטובין לעיל, כל עוד שאינם נכללים בסוגים 
אחרים; הנכללים כולם בסוג 30.                                         
                                                                                    

                                            

א' אלול תשע"א - 20931/08/2011



תן ביס
Trade Mark No. 234498 מספר סימן

Application Date 26/12/2010 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: 10BIS.CO.IL LTD שם: 10 ביס.קו.איל בע"מ

Address: 96 Yigal Alon, Tel Aviv, 67891, Israel כתובת : יגאל אלון 96, תל אביב-יפו, 67891, ישראל

Identification No.: 512963489מספר זיהוי: 512963489

10 ביס.קו.איל בע"מ

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

Online ordering services in the field of restaurant 
take-out, delivery, pickup, catering; Online 
reservation services; Providing a website where 
users can post ratings, reviews and 
recommendations on restaurants, food and wine for 
commercial purposes; Providing an online directory 
information service featuring information regarding 
restaurants; providing a prepaid and post paid 
membership card and gift card; all included in class 
35.

שירותי הזמנות מקוונים בתחומי קייטרינג, איסוף, שליחויות 
וטייק-אאוט ממסעדות; שירותי שמירת מקום מקוונים; אספקת 
אתר אינטרנט שבו משתמשים יכולים להציג דירוגים, ביקורות 
והמלצות על מסעדות, אוכל ויין למטרות מסחריות; אספקת 
שירותי מדריך מידע מקוונים המציג מידע לגבי מסעדות; 
אספקת כרטיס חבר וכרטיס מתנה עם תשלום מראש ועם 

תשלום מאוחר; הנכללים כולם בסוג 35.                               
                                                                                    

                                                                          

א' אלול תשע"א - 21031/08/2011



NEURACERT

Trade Mark No. 234500 מספר סימן

Application Date 26/12/2010 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. 3020100443189 גרמניה, 23/07/2010, מספר 3020100443189

Class: 5 סוג: 5

א' אלול תשע"א - 21131/08/2011



Trade Mark No. 234501 מספר סימן

Application Date 26/12/2010 תאריך הגשה

 Owners

Name: Caribbean Breeze Inc.

Address: 85101 Commercial Park Drive, Yulee, Florida, 
32097-4090, U.S.A.

Identification No.: 801761

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

Sun-tanning preparations (cosmetics); lotions for 
cosmetic purposes; skin and sun care products; sun 
screen preparations, and sun block; sun tanning oils; 
skin moisturizing lotions; creams and gels for tanning 
enhancement and acceleration; all included in class 
3.

תכשירים לשיזוף (מוצרי קוסמטיקה); קרמים למטרות 
קוסמטיות; מוצרים לטיפוח העור ומוצרי הגנה מהשמש: 

תכשירים חוסמי קרינה, ותכשירים  להגנה מפני השמש; שמנים 
לשיזוף; קרם לחות לעור; קרמים וג'לים להגברת והאצת 

השיזוף; הכלולים כולם בסוג 3.                                           
                                    

א' אלול תשע"א - 21231/08/2011



Trade Mark No. 234507 מספר סימן

Application Date 28/12/2010 תאריך הגשה

 Owners

Name: JX Nippon Oil & Energy Corporation

Address: 6-3 Otemachi 2-chome, Chiyodaku, Tokyo, 100-
8162, Japan

Identification No.: 801504

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: 4 סוג: 4

Engine oil; fuels; liquid fuels; industrial oil; mineral 
oils and greases for industrial purposes (not for fuel); 
non-mineral oils and greases for industrial purposes 
(not for fuel); lubricating oils, industrial lubricants; all 
included in Class 4.

שמן מנוע; דלקים; דלקים נוזליים; שמן תעשייתי; שמנים 
וגריזים מינרליים למטרות תעשייתיות (לא לדלק); שמנים 

וגריזים לא-מינרליים למטרות תעשייתיות (לא לדלק); שמנים 
לסיכה; חומרי סיכה תעשייתיים; הכל כלול בסוג 4.                 
                                                                              

א' אלול תשע"א - 21331/08/2011



OLI

Trade Mark No. 234508 מספר סימן

Application Date 28/12/2010 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: OLIVEIRA & IRMÃO, S.A.

Address: VARIANTE DA CIDADE, APARTADO 705, 
AVEIRO, 3801-851, Portugal

Identification No.: 801765

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: 11 סוג: 11

Sanitary installations; water flushing installations; 
taps; water heaters; heaters; fans (air-conditioning); 
refrigerators; dryers; ovens (other than for 
experimental purposes); cookers: All goods included 
in Class 11

התקנות סניטריות; התקנות שטיפת מים; ברזים; מחממי מים; 
מחממים; מאווררים (מזגני-אוויר); מקררים; מיבשים; תנורים 
(אחרים מאשר למטרות ניסוי); כיריים; כל הסחורות נכללות 

בסוג 11                                                                         
                          

א' אלול תשע"א - 21431/08/2011



CELEBRITY SWEAT 

Trade Mark No. 234532 מספר סימן

Application Date 21/12/2010 תאריך הגשה

 Owners

Name: Lisa Abbi Enterprises, Inc 

Address: 9136 Dr. Korczak Terrace, Skokie, 60076, 
U.S.A.

Identification No.: 71618

(Illinois Corporation)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Ariel Dubinsky, Adv.

Address: 132 Menachem Begin, 1Azrieli Center, Tel 
Aviv, 67021, Israel

שם: אריאל דובינסקי, עו"ד

כתובת : מנחם בגין 132, מרכז עזריאלי 1, המגדל העגול, תל 
אביב, 67021, ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 9 סוג: 9

Audio and video recordings featuring exercise and 
fitness instruction; digital media, namely, pre-
recorded video cassettes, digital video discs, digital 
versatile discs, downloadable audio and video 
recordings, DVDs and high definition digital discs 
featuring exercise and fitness instruction; all included 
in class 9.

הקלטות אודיו ווידיאו המציגות הדרכת אימון וכושר גופני, 
בעיקר קלטות מוקלטות-מראש, דיסקים של וידיאו דיגיטלי, 

דיסקים דיגיטליים רב שימושיים, הקלטות אודיו ווידיאו הניתנות 
להורדה, DVD ודיסקים דיגיטליים מסוג HD המציגים הדרכת 
אימון וכושר גופני; הנכללים כולם בסוג 9.                             
                                                                                    

            

א' אלול תשע"א - 21531/08/2011



Trade Mark No. 234570 מספר סימן

Application Date 26/10/2010 תאריך הגשה

International Trademark No. 1060123 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: E. I. du Pont de Nemours and Company

Address: 1007 MARKET STREET,,Trademarks & 
Copyright Group, Wilmington, DE 19898, U.S.A.

Identification No.: 71634

(Delaware, United States CORPORATION)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 9 סוג: 9

Coated and laminated flexible composites for use in 
printed circuitry.

א' אלול תשע"א - 21631/08/2011



Trade Mark No. 234574 מספר סימן

Application Date 17/11/2010 תאריך הגשה

International Trademark No. 1060422 מספר סימן בינלאומי

Conditions/Disclaimers

The mark is limited to the colours  word Black, green, 
red, white and grey. as shown in the  mark.

 Owners

Name: Alitalia - Compagnia Aerea Italiana S.p.A. (or 
only as Alitalia S.p.A.)

Address: Piazza Almerico da Schio,,Pal. RPU, I-00054 
Fiumicino, Roma, Italy

Identification No.: 71592

(Corporation)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 39 סוג: 39

Transport; packaging and storage of goods; travel 
arrangement.

Goods/Services for which priority is claimed סחורות/שירותים לגביהם נטען דין קדימה
(If only classification code is indicated, Priority is claimed 
for all goods/services included in that class, and specified 
above under the 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, 08/07/2010, No. RM2010C004396 RM2010C004396 איטליה, 08/07/2010, מספר

Class: 39 סוג: 39

א' אלול תשע"א - 21731/08/2011



Trade Mark No. 234576 מספר סימן

Application Date 11/11/2010 תאריך הגשה

International Trademark No. 1060459 מספר סימן בינלאומי

Conditions/Disclaimers

The mark is limited to the colours  word Black, green, 
red, white. as shown in the  mark.

 Owners

Name: Alitalia - Compagnia Aerea Italiana S.p.A. (or 
only as Alitalia S.p.A.)

Address: Piazza Almerico da Schio,,Pal. RPU, I-00054 
Fiumicino, Roma, Italy

Identification No.: 71592

(Corporation)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 39 סוג: 39

Transport; packaging and storage of goods; travel 
arrangement.

Goods/Services for which priority is claimed סחורות/שירותים לגביהם נטען דין קדימה
(If only classification code is indicated, Priority is claimed 
for all goods/services included in that class, and specified 
above under the 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, 08/07/2010, No. RM2010C004395 RM2010C004395 איטליה, 08/07/2010, מספר

Class: 39 סוג: 39

א' אלול תשע"א - 21831/08/2011



Trade Mark No. 234580 מספר סימן

Application Date 30/11/2010 תאריך הגשה

International Trademark No. 1046306 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: Zynga Game Network, Inc.

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

Identification No.: 71637

(Delaware, United States CORPORATION)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 9 סוג: 9

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

Class: 41 סוג: 41

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

א' אלול תשע"א - 21931/08/2011



Trade Mark No. 234581 מספר סימן

Application Date 25/11/2010 תאריך הגשה

International Trademark No. 1060475 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: GIORGIO ARMANI S.P.A., Milan, Swiss Branch 
Mendrisio

Address: Via Penate 4, CH-6850 Mendrisio, Switzerland

Identification No.: 71638

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 21 סוג: 21

Glasses and bottles, household or kitchen utensils 
and containers.

Class: 32 סוג: 32

Mineral and aerated waters.

Class: 43 סוג: 43

Services for providing food and drink.

Goods/Services for which priority is claimed סחורות/שירותים לגביהם נטען דין קדימה
(If only classification code is indicated, Priority is claimed 
for all goods/services included in that class, and specified 
above under the 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, 22/09/2010, No. 608397 שוויץ, 22/09/2010, מספר 608397

Class: 21 סוג: 21

Class: 32 סוג: 32

Class: 43 סוג: 43

א' אלול תשע"א - 22031/08/2011



Trade Mark No. 234583 מספר סימן

Application Date 09/09/2010 תאריך הגשה

International Trademark No. 1060557 מספר סימן בינלאומי

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 3 סוג: 3

Cosmetics, hair care products and fragrances, 
namely, make-up, lipstick, hair dyes, hair colors and 
perfumes.

Class: 14 סוג: 14

Ankle bracelets; bangles; body jewelry; body-piercing 
rings; body-piercing studs; bracelets; brooches; 
charms; chokers; clip earrings; costume jewelry; ear 
clips; ear studs; earrings; jewelry; jewelry boxes; 
jewelry chains; necklaces; pet jewelry; rings.

Class: 18 סוג: 18

All-purpose carrying bags; beach bags; carry-all 
bags; clothing for animals; clutch bags; clutches; 
collars for pets; cosmetic bags sold empty; cosmetic 
cases sold empty; dog apparel; dog collars; fashion 
handbags; handbags; make-up bags sold empty; 
messenger bags; parasols; pet clothing; pet hair 
ornaments; pocketbooks; pouches made out of cloth; 
purses; schoolbags; shoulder bags; tote bags; 
umbrellas.

Class: 25 סוג: 25

Aprons; baby bodysuits; bandanas; bathing suits; 
beach cover-ups; beach footwear; beachwear; 
beanies; belts; bikinis; blouses; bodices; boxer 
shorts; bustiers; camisoles; caps; chemises; 
children's and infant's apparel, namely, jumpers, 
overall sleepwear, pajamas, rompers and one-piece 
garments; children's headwear; coats; denim jackets; 
denims; dresses; flip flops; footwear; gloves; 
halloween costumes; halter tops; hats; hosiery; infant 
wear; jackets; jeans; jerseys; leggings; lingerie; 
loungewear; masquerade costumes; masquerade 
costumes mittens; night shirts; nightwear; pajamas; 
pants; pullovers; sandals and beach shoes; saris; 
sarongs; scarves; shawls; shirts; shorts; skirts and 
dresses; sleepwear; socks; sundresses; surf wear; 
sweat pants; sweat shirts; sweat suits; sweaters; 
swim caps; swimming caps; swimsuits; swimwear; t-
shirts; tank-tops; tankinis; thongs.

Class: 26 סוג: 26

Wigs, hairpieces, and add-in and add-on hair 
accessories constructed primarily of synthetic and/or 
human hair.

א' אלול תשע"א - 22131/08/2011



Class: 35 סוג: 35

Wholesale distributorship and retail store services, in 
the fields of cosmetics, hair care products, hair dyes, 
perfumes and fragrances, soaps, fashion 
accessories, apparel and ceramic sculptures.

Class: 44 סוג: 44

Beauty salons; body waxing services; hair cutting; 
hair salon services; hair styling; hairdressing salons; 
nail care salons; providing information in the field of 
hair styling; providing on-site beauty services, 
namely, hair styling and make-up application 
services; skin care salons.

Goods/Services for which priority is claimed סחורות/שירותים לגביהם נטען דין קדימה
(If only classification code is indicated, Priority is claimed 
for all goods/services included in that class, and specified 
above under the 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., 07/08/2010, No. 85102559 ארה"ב, 07/08/2010, מספר 85102559

Class: 14 סוג: 14

 ankle bracelets; bangles; body jewelry; body-piercing 
rings; body-piercing studs; bracelets; brooches; 
charms; chokers; clip earrings; costume jewelry; ear 
clips; ear studs; earrings; jewelry; jewelry boxes; 
jewelry chains; necklaces; pet jewelry; rings

Class: 18 סוג: 18

 all-purpose carrying bags; beachbags; carry-all bags; 
clothing for animals; clutch bags; clutches; collars for 
pets; cosmetic bags sold empty; cosmetic cases sold 
empty; dog apparel; dog collars; fashion handbags; 
handbags; make-up bags sold empty; messenger 
bags; parasols; pet clothing; pet hair ornaments; 
pocketbooks; pouches made out of cloth; purses; 
schoolbags; shoulder bags; tote bags; umbrellas

Class: 25 סוג: 25

 aprons; baby bodysuits; bandanas; bathing suits; 
beach cover-ups; beach footwear; beachwear; 
beanies; belts; bikinis; blouses; bodices; boxer shorts; 
bustiers; camisoles; caps; chemises; children's and 
infant's apparel, namely, jumpers, overall sleepwear, 
pajamas, rompers and one-piece garments; children's 
headwear; coats; denim jackets; denims; dresses; flip 
flops; footwear; gloves; halloween costumes; halter 
tops; hats; hosiery; infantwear; jackets; jeans; jerseys; 
leggings; lingerie; loungewear; masquerade 
costumes; masquerade costumes and masks sold in 
connection therewith; mittens; night shirts; nightwear; 
pajamas; pants; pullovers; sandals and beach shoes; 
saris; sarongs; scarves; shawls; shirts; shorts; skirts 
and dresses; sleepwear; socks; sundresses; surf 
wear; sweat pants; sweat shirts; sweat suits; 
sweaters; swim caps; swimming caps; swimsuits; 
swimwear; t-shirts; tank-tops; tankinis; thongs

א' אלול תשע"א - 22231/08/2011



 Owners

Name: Tish & Snooky's N.Y.C. Inc.

Address: 21-07 Borden Avenue,,4th Floor, Long Island 
City, NY 11101, U.S.A.

Identification No.: 71639

(New York, United States CORPORATION)

א' אלול תשע"א - 22331/08/2011



Trade Mark No. 234584 מספר סימן

Application Date 18/11/2010 תאריך הגשה

International Trademark No. 1060057 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: Advanced Technology Materials, Inc.

Address: 7 Commerce Drive, Danbury, CT 06810, U.S.A.

Identification No.: 71640

(Delaware, United States Corporation)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 7 סוג: 7

Agitators for circulating liquid media; mixing 
machines.

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. 85041476 ארה"ב, 18/05/2010, מספר 85041476

Class: 7 סוג: 7

 Agitators for circulating liquid media; mixing 
machines

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

א' אלול תשע"א - 22431/08/2011



Trade Mark No. 234588 מספר סימן

Application Date 18/11/2010 תאריך הגשה

International Trademark No. 1060590 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: FUJIFILM Corporation

Address: 26-30, Nishiazabu 2-chome,,Minato-ku, Tokyo 
106-8620, Japan

Identification No.: 71644

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 9 סוג: 9

Photographic instruments and apparatus; digital 
cameras; digital photo frames; computer programs 
(downloadable software).

א' אלול תשע"א - 22531/08/2011



Trade Mark No. 234590 מספר סימן

Application Date 17/09/2010 תאריך הגשה

International Trademark No. 0769741 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: Regent Beleuchtungskörper AG

Address: Dornacherstrasse 390, CH-4018 Basel, 
Switzerland

Identification No.: 71646

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 11 סוג: 11

Lighting fixtures.

א' אלול תשע"א - 22631/08/2011



Trade Mark No. 234593 מספר סימן

Application Date 22/10/2010 תאריך הגשה

International Trademark No. 0992820 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; waffles.

א' אלול תשע"א - 22731/08/2011



Trade Mark No. 234594 מספר סימן

Application Date 22/10/2010 תאריך הגשה

International Trademark No. 0996783 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: 30 סוג: 30

Biscuits; cookies; pastries; pies; puddings; 
sweetmeats (candy); tarts; tea; waffles.

א' אלול תשע"א - 22831/08/2011



Trade Mark No. 234595 מספר סימן

Application Date 22/10/2010 תאריך הגשה

International Trademark No. 0998207 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: 30 סוג: 30

Biscuits; cookies; ice cream; pastries; pies; puddings; 
sweetmeats (candy); tarts; tea; waffles.

א' אלול תשע"א - 22931/08/2011



Trade Mark No. 234597 מספר סימן

Application Date 14/10/2010 תאריך הגשה

International Trademark No. 1009080 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: "YEREVAN ARARAT BRANDY-WINE-VODKA 
FACTORY" OJSC

Address: 9 Admiral Isakov Avenue 0015, Yerevan, 
Armenia

Identification No.: 71649

(Open joint stock company)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 33 סוג: 33

Alcoholic beverages (except beer and wine).

א' אלול תשע"א - 23031/08/2011



Trade Mark No. 234598 מספר סימן

Application Date 14/10/2010 תאריך הגשה

International Trademark No. 1015798 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: "YEREVAN ARABAT BRANDY-WINE-VODKA 
FACTORY" OJSC

Address: 9 Admiral Isakov Avenue 0015, Yerevan, 
Armenia

Identification No.: 71650

(Open joint stock company)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 33 סוג: 33

Alcoholic beverages (except beer and wine).

א' אלול תשע"א - 23131/08/2011



Trade Mark No. 234599 מספר סימן

Application Date 14/10/2010 תאריך הגשה

International Trademark No. 1020171 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: "YEREVAN ARARAT BRANDY-WINE-VODKA 
FACTORY" OJSC

Address: 9 Admiral Isakov Avenue 0015, Yerevan, 
Armenia

Identification No.: 71649

(Open joint stock company)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 33 סוג: 33

Alcoholic beverages (except beer and wine).

א' אלול תשע"א - 23231/08/2011



Trade Mark No. 234601 מספר סימן

Application Date 23/09/2010 תאריך הגשה

International Trademark No. 1051823 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: BLAHNIK,Manolo

Address: 49-51 Old Church Street, London SW3 5BS, 
United Kingdom

Identification No.: 71652

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 16 סוג: 16

Printed publications; printed matter; paper; 
stationery; calendars; bags of paper or plastic; boxes 
of cardboard; cosmetic pencil sharpeners.

Class: 18 סוג: 18

Articles of leather or imitation leather; leather and 
imitations of leathers; bags; handbags; holdalls; 
rucksacks; sports bags; boot bags; satchels; wallets; 
purses; card holders; cheque book holders; 
umbrellas; parasols; trunks and travelling bags; brief 
cases; wash bags; key cases (leatherware); 
drawstring cloth bags; tie cases; gift bags; shopping 
bags; animal skins; imitation animal skins; luggage; 
knapsacks; beach bags; school bags; sheet music 
bags; cases, suit cases; vanity cases; pocket books; 
briefcases; attaché cases; walking sticks; whips; 
harness and saddlery.

Class: 25 סוג: 25

Footwear; shoes; ladies' footwear; children's 
footwear; men's footwear; leather shoes, vinyl shoes, 
esparto shoes, esparto sandals, rubber shoes, low 
shoes, straw shoes, rain shoes, over shoes, bath 
slippers, bath sandals, galoshes, heels, lace boots, 
half boots, boots, beach shoes, sandals, slippers, 
inner soles, soles for footwear, footwear uppers, heel 
pieces for boots and shoes, tips for footwear, fittings 
of metal for boots and shoes, non-slipping devices for 
boots and shoes, lace-up boots, soles, wooden 
shoes; gloves; clothing, sweaters, jackets, jumpers, 
vests, lingerie, blouses, shirts, trousers, skirts, 
dresses, hats, coats, ties, scarfs; belts.

Class: 35 סוג: 35

The bringing together for the benefit of others, of a 
variety of goods, enabling customers to conveniently 
view and purchase those goods, namely, but not 
limited to, footwear, bags and accessories.

א' אלול תשע"א - 23331/08/2011



OHHA 

Trade Mark No. 234629 מספר סימן

Application Date 26/12/2010 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: YESAH CLOTHING LTD שם: ישא ביגוד בע"מ

Address: רח' התעשיה 16, בית שמש, הרטוב א', ישראל כתובת : רח' התעשיה 16, בית שמש, הרטוב א', ישראל

Identification No.: 513233361מספר זיהוי: 513233361

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Dr. Yoav Mazeh, Adv 

Address: P.O.B. 4376, Jerusalem, 91046, Israel

שם: ד"ר עו"ד יואב מזא"ה 

כתובת : ת.ד. 4376, ירושלים, 91046, ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 25 סוג: 25

Clothing; all included in class 25. דברי הלבשה; הנכללים כולם בסוג 25.     

א' אלול תשע"א - 23431/08/2011



Trade Mark No. 234646 מספר סימן

Application Date 27/12/2010 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: MERIDIAN INTERNATIONAL CO.,Ltd 

Address: Room 210, No. 1000 Jinming Road, Jinqiao 
Town,, Pudong New Area, Shanghai, People's Republic 
of China

Identification No.: 71657

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Eli Gigi, Patent Attorney 

Address: 32 Edmond Peleg St, Haifa, 35705, Israel

שם: אלי גיגי, עורך פטנטים 

כתובת : רח' אדמונד פלג 32, חיפה, 35705, ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 8 סוג: 8

Abrading instruments [hand instruments], agricultural 
implements [hand-operated], shovels [hand tools], 
insecticide atomizers [hand tools], garden tools 
[hand-operated], manicure sets, hammers [hand 
tools], files [tools], axes, tool belts [holders] , vices, 
clamps [for carpenters or coopers], reamers, saw 
blades [parts of hand tools] , screwdrivers, planes, 
pliers, levers, cutting tools [hand tools], scraping tools 
[hand tools], hand tools, hand-operated, saws [hand 
tools], frames for handsaws, chisels, bits [hand tools], 
wrenches [hand tools], ratchets [hand tools] , tube 
cutters [hand tools] , riveters [hand tools], guns, 
hand-operated, for the extrusion of mastics, hand 
pumps, diggers [hand tools], drills, graving tools 
[hand tools] , spatulas [hand tools] , trowels, trowels, 
machetes, knives, shears, secateurs; all included in 
class 8.

כלי גירוד ידניים, כלים חקלאיים ידניים, את ידני, מתקן ידני 
להדברת חרקים, כלי גינה המופעלים ביד, סט מניקור, פטישים 
ידניים, פצירה, גרזנים, חזיקי רצועות לכלים, מלחציים, לחצנים 

לנגרים וחבתנים, מקדדים, להבי מסור, מברגים, מקצוע, 
צבתות, מוטות, כלים ידניים לחיתוך, כלים ידניים לשפשוף, כלי 

עבודה ידניים, מסורים ידניים, מסגרות למסורים ידניים, 
איזמלים, מקדח ידני, מפתח ברגים ידני, מחגר משונן, כלים 
לחיתוך צינורות, מכונות סמרור ידניות, אקדחים לשיחול לכה, 
משאבות ידניות, מחפרים ידניים, מקדחים, כלי גילוף ידניים, 
מרית ישרה, שפכטלים, מאצ'טות, סכינים, מספריים גדולים, 

מזמרה; הנכללים כולם בסוג 8.                                           
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    

א' אלול תשע"א - 23531/08/2011



אוטומסטיק 
Trade Mark No. 234688 מספר סימן

Application Date 29/12/2010 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: "DELEK" THE ISRAEL FUEL COMPANY LTD. שם: "דלק" חברת הדלק הישראלית בע"מ

Address: 7 Giborei Israel Street South Industrial Zone, 
Netanya, Israel

כתובת : רחוב גיבורי ישראל 7 אזור תעשיה דרום, נתניה, ישראל

Identification No.: 520018946מספר זיהוי: 520018946

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: 16 סוג: 16

Gum package, including for a vehicle; all included in 
class 16.

מארז מסטיקים, לרבות עבור כלי רכב; הנכללים כולם בסוג 16. 
                

א' אלול תשע"א - 23631/08/2011



Trade Mark No. 234699 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: Telebrands Corporation

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

Identification No.: 60963

(New Jersey Corporation)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Luzzatto & Luzzatto

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

שם: לוצאטו את לוצאטו

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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 21 סוג: 21

Collapsible cooking basket; all included in class 21. סל בישול מתקפל; הנכלל כולו בסוג 21.                               
      

א' אלול תשע"א - 23731/08/2011



Trade Mark No. 234707 מספר סימן

Application Date 02/09/2010 תאריך הגשה

International Trademark No. 1060746 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: Epicenter IP Group, LLC

Address: 30 Grand Street, Redwood City, CA 94062, 
U.S.A.

Identification No.: 71665

(California, United States LTD LIABILITY COMPANY)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 36 סוג: 36

Financial consulting services, namely, advising 
others regarding intellectual property investments.

Class: 45 סוג: 45

Consulting in the field of intellectual property 
licensing; intellectual property consultation.

א' אלול תשע"א - 23831/08/2011



Trade Mark No. 234709 מספר סימן

Application Date 12/10/2010 תאריך הגשה

International Trademark No. 1060774 מספר סימן בינלאומי

Conditions/Disclaimers

The mark is limited to the colours  word Blue and 
white (the light grey background is not a part of the 
trademark). as shown in the  mark.

 Owners

Name: RL Anlagen GmbH

Address: Bahnhofstr. 16, 83278 Traunstein, Germany

Identification No.: 71667

(Germany Limited liability company)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 29 סוג: 29

Cheese and cheese preparations, in particular soft 
cheese and soft cheese preparations.

Goods/Services for which priority is claimed סחורות/שירותים לגביהם נטען דין קדימה
(If only classification code is indicated, Priority is claimed 
for all goods/services included in that class, and specified 
above under the 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, 21/09/2010, No. 30 2010 038 876.5/29 גרמניה, 21/09/2010, מספר 876.5/29 038 2010 30

Class: 29 סוג: 29

א' אלול תשע"א - 23931/08/2011



Trade Mark No. 234710 מספר סימן

Application Date 22/10/2010 תאריך הגשה

International Trademark No. 1060813 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: ABC Design GmbH

Address: Dr. Rudolf-Eberle-Straße 29, 79774 Albbruck, 
Germany

Identification No.: 71391

(GERMANY GmbH)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 12 סוג: 12

Prams, accessories for prams (included in this class), 
covers for baby carriages, hoods for baby carriages.

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

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

Germany, 22/04/2010, No. 30 2010 023 924.7/12 גרמניה, 22/04/2010, מספר 924.7/12 023 2010 30

Class: 12 סוג: 12

א' אלול תשע"א - 24031/08/2011



Trade Mark No. 234728 מספר סימן

Application Date 22/10/2010 תאריך הגשה

International Trademark No. 0822105 מספר סימן בינלאומי

Conditions/Disclaimers

The mark is limited to the colours  word Black, silver. 
as shown in the  mark.

 Owners

Name: CHAMPAGNE BILLECART-SALMON

Address: 40, rue Carnot, F-51160 MAREUIL-SUR-AY, 
France

Identification No.: 71679

(FRANCE SOCIETE ANONYME)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 33 סוג: 33

Alcoholic beverages (excluding beer).

א' אלול תשע"א - 24131/08/2011



Trade Mark No. 234730 מספר סימן

Application Date 23/09/2010 תאריך הגשה

International Trademark No. 0922406 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: BROUWERIJ L. HUYGHE, naamloze 
vennootschap

Address: 282, Brusselsesteenweg, B-9090 MELLE, 
Belgium

Identification No.: 71321

(Belgium A joint stock company duly organized and 
existing under the laws of the Belgium)

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.

Class: 43 סוג: 43

Services for providing food and drink; cafés, bars, 
pubs, temporary accommodation.

א' אלול תשע"א - 24231/08/2011



Trade Mark No. 234731 מספר סימן

Application Date 21/09/2010 תאריך הגשה

International Trademark No. 0925017 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: FKuR Kunststoff GmbH

Address: Siemensring 79, 47877 Willich, Germany

Identification No.: 71681

(Germany limited liability company)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 1 סוג: 1

Chemical preparations for industrial and scientific 
purposes, unprocessed plastics, unprocessed 
plastics from re-growing raw products (native 
polymers), biodegradable unprocessed plastics, 
unprocessed plastics from re-growing natural 
sources, biodegradable plastics from re-growing raw 
products, compounds of polymers, native polymers, 
processing agents, chemical preparations for 
industrial purposes, namely fillers and reinforcing 
agents.

Class: 2 סוג: 2

Raw natural resins (re-growing raw products).

א' אלול תשע"א - 24331/08/2011



Trade Mark No. 234740 מספר סימן

Application Date 16/11/2010 תאריך הגשה

International Trademark No. 1041621 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: Schraut, Steffen

Address: Cecilienallee 15, 40474 Düsseldorf, Germany

Identification No.: 71688

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 3 סוג: 3

Soaps; perfumery, essential oils, cosmetics, hair 
tonic.

Class: 25 סוג: 25

Clothing, footwear, headgear.

א' אלול תשע"א - 24431/08/2011



Trade Mark No. 234742 מספר סימן

Application Date 05/11/2010 תאריך הגשה

International Trademark No. 1051034 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: ZAKRYTE AKTSIONERNE TOVARYSTVO 
"ROSAVA"

Address: vul. Levanevskogo, 91,,m. Bila Tserkva,, 
Kyevska oblast 09108, Ukraine

Identification No.: 71690

(Ukraine Closed Joint Stock Company)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 12 סוג: 12

Casings for pneumatic tyres, inner tubes for 
pneumatic tyres, pneumatic tyres for vehicles, tyres 
for vehicle wheels.

א' אלול תשע"א - 24531/08/2011



Trade Mark No. 234745 מספר סימן

Application Date 16/11/2010 תאריך הגשה

International Trademark No. 1061153 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: AUDI AG

Address: 85057 Ingolstadt, Germany

Identification No.: 71691

(Germany Joint stock company)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 12 סוג: 12

Vehicles; apparatus for locomotion by land, air or 
water.

Class: 25 סוג: 25

Clothing, footwear, headgear.

Class: 41 סוג: 41

Education; providing of training; entertainment; 
sporting and cultural activities.

Goods/Services for which priority is claimed סחורות/שירותים לגביהם נטען דין קדימה
(If only classification code is indicated, Priority is claimed 
for all goods/services included in that class, and specified 
above under the 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, 31/05/2010, No. 30 2010 032 817.7/12 גרמניה, 31/05/2010, מספר 817.7/12 032 2010 30

Class: 12 סוג: 12

Class: 25 סוג: 25

Class: 41 סוג: 41

א' אלול תשע"א - 24631/08/2011



Trade Mark No. 234746 מספר סימן

Application Date 21/09/2010 תאריך הגשה

International Trademark No. 0924194 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: FKuR Kunststoff GmbH

Address: Siemensring 79, 47877 Willich, Germany

Identification No.: 71681

(Germany limited liability company)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 1 סוג: 1

Chemical preparations for industrial and scientific 
purposes, unprocessed plastics, unprocessed 
plastics from regrowing raw products (native 
polymers), biodegradable unprocessed plastics, 
unprocessed plastics from regrowing natural sources, 
biodegradable plastics from regrowing raw products, 
compounds of polymers, native polymers, processing 
agents, chemical preparations for industrial 
purposes, namely fillers and reinforcing agents.

Class: 2 סוג: 2

Raw natural resins (regrowing raw products).

א' אלול תשע"א - 24731/08/2011



Trade Mark No. 234748 מספר סימן

Application Date 26/11/2010 תאריך הגשה

International Trademark No. 1061224 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: UNILEVER PLC

Address: Port Sunlight, Wirral, Merseyside CH62 4ZD, 
United Kingdom

Identification No.: 71692

(Public Limited Company)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 3 סוג: 3

Deodorants; anti-perspirants for personal use; 
shower gels.

Goods/Services for which priority is claimed סחורות/שירותים לגביהם נטען דין קדימה
(If only classification code is indicated, Priority is claimed 
for all goods/services included in that class, and specified 
above under the 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, 08/06/2010, No. 2550631 ממלכה מאוחדת, 08/06/2010, מספר 2550631

Class: 3 סוג: 3

א' אלול תשע"א - 24831/08/2011



Trade Mark No. 234759 מספר סימן

Application Date 07/09/2010 תאריך הגשה

International Trademark No. 1005155 מספר סימן בינלאומי

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 15 סוג: 15

Bags (cases) adapted for musical instruments; hard 
cases for musical instruments; covers and cases for 
musical instruments; electric keyboards (musical 
instruments); electronic keyboards (musical 
instruments); electronic keyboards (musical 
instruments); keyboards for musical instruments; 
piano keyboards; flutes (musical instruments); flutes 
of bamboo; bass guitars; electric guitars; guitars; 
electric musical instruments; electronic musical 
instruments; electronic synthesizers (musical 
instruments); mouthpieces for wind musical 
instruments; mouthpieces for brass musical 
instruments; musical instruments; wind musical 
instruments; pedals for musical instruments; 
percussion musical instruments; stringed musical 
instruments; woodwind (musical instruments); bass 
drums; drums (musical instruments); drum sticks; 
drumheads; saxophones; clarinets; guitar straps; 
pegs for stringed instruments; full stringed 
instruments; banjos; violoncellos, violas; harps; 
double basses; mandolins; violins; zithers; Bavarian 
zithers; bows for stringed musical instruments; 
bridges for stringed musical instruments; strings for 
stringed musical instruments; straps for stringed 
musical instruments; harmonicas; accordions; 
concertinas; wind instruments of wood; recorders 
(musical instruments); Boehm flutes; horns (musical 
instruments); cor anglais; oboes; ocarinas; piccolos; 
didgeridoos; reeds for woodwind (musical 
instruments); brass musical instruments; trombones; 
trumpets; tubas; cymbals; carillons; gongs; Latin 
percussion musical instruments; marimbas; 
kettledrums; Turkish crescents; tambourines; 
triangles (musical instruments); vibraphones; 
xylophones; batons for orchestra conductors; hurdy-
gurdies; panpipes; alphorns; automatic electric 
pianos; electric pianos; pianos; harpsichords; spinets; 
clavichords; barrel organs; electronic organs (musical 
instruments); wind pipes for organs; organ pipes; 
celestas; keyboard carillons; mechanical pianos; 
synthesizers; digital pianos; guitar strings; guitar 
strings containing steel; guitar strings of steel; 
electronic batteries; consoles; musical instrument 
stands; tuning forks; electronic regulating devices; 
regulating devices for sheet music.

א' אלול תשע"א - 24931/08/2011



 Owners

Name: CONCEPTA Konzeption-Vermarktung-
Beteiligung AG

Address: c/o Werner Stocker Lexaccount, Neugasse 7, 
CH-6300 Zug, Switzerland

Identification No.: 71703

(Société anonyme (SA); joint stock company)

א' אלול תשע"א - 25031/08/2011



Trade Mark No. 234761 מספר סימן

Application Date 07/09/2010 תאריך הגשה

International Trademark No. 1005154 מספר סימן בינלאומי

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 15 סוג: 15

Bags (cases) adapted for musical instruments; hard 
cases for musical instruments; covers and cases for 
musical instruments; electric keyboards (musical 
instruments); electronic keyboards (musical 
instruments); electronic keyboards (musical 
instruments); keyboards for musical instruments; 
piano keyboards; flutes (musical instruments); flutes 
of bamboo; bass guitars; electric guitars; guitars; 
electric musical instruments; electronic musical 
instruments; electronic synthesizers (musical 
instruments); mouthpieces for wind musical 
instruments; mouthpieces for brass musical 
instruments; musical instruments; wind musical 
instruments; pedals for musical instruments; 
percussion musical instruments; stringed musical 
instruments; woodwind (musical instruments); bass 
drums; drums (musical instruments); drum sticks; 
drumheads; saxophones; clarinets; guitar straps; 
pegs for stringed instruments; full stringed 
instruments; banjos; violoncellos, violas; harps; 
double basses; mandolins; violins; zithers; Bavarian 
zithers; bows for stringed musical instruments; 
bridges for stringed musical instruments; strings for 
stringed musical instruments; straps for stringed 
musical instruments; harmonicas; accordions; 
concertinas; wind instruments of wood; recorders 
(musical instruments); Boehm flutes; horns (musical 
instruments); cor anglais; oboes; ocarinas; piccolos; 
didgeridoos; reeds for woodwind (musical 
instruments); brass musical instruments; trombones; 
trumpets; tubas; cymbals; carillons; gongs; Latin 
percussion musical instruments; marimbas; 
kettledrums; Turkish crescents; tambourines; 
triangles (musical instruments); vibraphones; 
xylophones; batons for orchestra conductors; hurdy-
gurdies; panpipes; alphorns; automatic electric 
pianos; electric pianos; pianos; harpsichords; spinets; 
clavichords; barrel organs; electronic organs (musical 
instruments); wind pipes for organs; organ pipes; 
celestas; keyboard carillons; mechanical pianos; 
synthesizers; digital pianos; guitar strings; guitar 
strings containing steel; guitar strings of steel; 
electronic batteries; consoles; musical instrument 
stands; tuning forks; electronic regulating devices; 
regulating devices for sheet music.

א' אלול תשע"א - 25131/08/2011



 Owners

Name: CONCEPTA Konzeption-Vermarktung-
Beteiligung AG

Address: c/o Werner Stocker Lexaccount, Neugasse 7, 
CH-6300 Zug, Switzerland

Identification No.: 71703

(Société anonyme (SA); joint stock company)

א' אלול תשע"א - 25231/08/2011



Trade Mark No. 234763 מספר סימן

Application Date 27/09/2010 תאריך הגשה

International Trademark No. 1060957 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: UNI-TREND TECHNOLOGY (DONGGUAN) 
LIMITED

Address: Beizha Village,,Humen Town,,Dongguan City, 
Guangdong Province, People's Republic of China

Identification No.: 71706

(Organized and existing under the laws of China 
Corporation of China)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 9 סוג: 9

Multimeters; capacity measures; oscillograph; 
frequency meters.

א' אלול תשע"א - 25331/08/2011



Trade Mark No. 234783 מספר סימן

Application Date 30/12/2010 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: Kfar Saba Mattresses International Trade LTD. שם: מזרני כפר סבא סחר בינלאומי בע"מ

Address: 16 Hataas Street PO Box 2456, Kfar Saba, 
Israel

כתובת : רחוב התע"ש 16, ת.ד. 2456, כפר סבא, ישראל

Identification No.: 513334342מספר זיהוי: 513334342

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Ariel Dubinsky, Adv.

Address: 132 Menachem Begin, 1Azrieli Center, Tel 
Aviv, 67021, Israel

שם: אריאל דובינסקי, עו"ד

כתובת : מנחם בגין 132, מרכז עזריאלי 1, המגדל העגול, תל 
אביב, 67021, ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 20 סוג: 20

Furniture; mattress, Bed bases, adjustable beds, 
couches, mattress pads, pillow top (thin mattress), 
armchairs and furniture for bedrooms; all included in 
Class 20.

מזרנים, מיטות בסיס, מיטות מתכווננות, ספות, ריפודי מזרן, 
רפידות (מזרנים דקים), כורסאות וריהוט לחדר שינה; הנכללים 
כולם בסוג 20.                                                                 

              

א' אלול תשע"א - 25431/08/2011



bio elastic polioritan 

Trade Mark No. 234784 מספר סימן

Application Date 30/12/2010 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: Kfar Saba Mattresses International Trade LTD. שם: מזרני כפר סבא סחר בינלאומי בע"מ

Address: 16 רחוב התע"ש, P.O.B. 2456, כפר סבא, ישראל כתובת : רחוב התע"ש 16, ת.ד. 2456, כפר סבא, ישראל

Identification No.: 513334342מספר זיהוי: 513334342

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Ariel Dubinsky, Adv.

Address: 132 Menachem Begin, 1Azrieli Center, Tel 
Aviv, 67021, Israel

שם: אריאל דובינסקי, עו"ד

כתובת : מנחם בגין 132, מרכז עזריאלי 1, המגדל העגול, תל 
אביב, 67021, ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 20 סוג: 20

Mattress, bed bases, adjustable beds, couches, 
mattress pads, pillow top (thin mattress), armchais 
and furniture for bedrooms; all included in class 20.

מזרנים, מיטות בסיס, מיטות מתכווננות, ספות, ריפודי מזרן, 
רפידות (מזרנים דקים), כורסאות וריהוט לחדר שינה; הנכללים 

כולם בסוג 20.                                                       

א' אלול תשע"א - 25531/08/2011



EDEN

עדן
Trade Mark No. 234785 מספר סימן

Application Date 06/01/2011 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: A. Seyman Trade Ltd. שם: א. סיימן סחר בע"מ

Address: 71 Metalon St., Tel Aviv, Israel כתובת : רח' מטלון 71, תל אביב, ישראל

Identification No.: 511120321מספר זיהוי: 511120321

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: 29 סוג: 29

Milk and milk products; all included in class 29. חלב ומוצרי חלב; הנכללים כולם בסוג 29.                         

א' אלול תשע"א - 25631/08/2011



bio 

Trade Mark No. 234786 מספר סימן

Application Date 30/12/2010 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: Kfar Saba Mattresses International Trade LTD. שם: מזרני כפר סבא סחר בינלאומי בע"מ

Address: 16 רחוב התע"ש, P.O.B. 2456, כפר סבא, ישראל כתובת : רחוב התע"ש 16, ת.ד. 2456, כפר סבא, ישראל

Identification No.: 513334342מספר זיהוי: 513334342

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Ariel Dubinsky, Adv.

Address: 132 Menachem Begin, 1Azrieli Center, Tel 
Aviv, 67021, Israel

שם: אריאל דובינסקי, עו"ד

כתובת : מנחם בגין 132, מרכז עזריאלי 1, המגדל העגול, תל 
אביב, 67021, ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 20 סוג: 20

Mattress, bed bases, adjustable beds, couches, 
mattress pads, pillow top (thin mattress), armchais 
and furniture for bedrooms; all included in class 20.

מזרנים, מיטות בסיס, מיטות מתכווננות, ספות, ריפודי מזרן, 
רפידות (מזרנים דקים), כורסאות וריהוט לחדר שינה; הנכללים 

כולם בסוג 20.                                                       

א' אלול תשע"א - 25731/08/2011



Trade Mark No. 234787 מספר סימן

Application Date 30/12/2010 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: TORNADO R.A. CONSUMER PRODUCTS LTD שם: טורנדו מוצרי צריכה בע"מ

Address: Emal 11, A.T. Park afak, Rous Hain, 48092, 
Israel

כתובת : עמל 11, א.ת. פארק אפק, ראש העין, 48092, ישראל

Identification No.: 511705477מספר זיהוי: 511705477

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Hochman Tamir - Shafir, Adv.

Address: 7 Rival St. Beit O.M.G.R., Tel Aviv, 67778, 
Israel

שם: הוכמן תמיר - שפיר, עו"ד

כתובת : רח' הלל יפה 25, ת.ד. 3335, חדרה, ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 11 סוג: 11

Air conditioners included in class 11. מזגנים הנכללים בסוג 11.                               

א' אלול תשע"א - 25831/08/2011



FOXhome 

Trade Mark No. 234788 מספר סימן

Application Date 30/12/2010 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: Fox Wizel Ltd. שם: פוקס ויזל בע"מ

Address: Ben Gurion Airport, 70100, Israel כתובת : קרית שדה התעופה נתב"ג, 70100, ישראל

Identification No.: 512157603מספר זיהוי: 512157603

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Zeltner, Heilpern, Pitchon,  Adv.

Address: Azrieli Center, Round Tower 132 Menachem 
Begin Roa, Tel Aviv, 67021, Israel

שם: צלטנר, הלפרין, פיצ'ון,  עו"ד

כתובת : מרכז עזריאלי, מגדל עגול דרך מנחם בגין 132, תל 
אביב, 67021, ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 21 סוג: 21

Household and kitchen utensils and containers (not 
of precious metal or coated therewith) glassware, 
porcelain; all included in class 21.

כלים ומיכלים לבית ולמטבח (אשר אינם ממתכת יקרה או 
מצופים בהם), כלי זכוכית, כלי חרסינה; הנכללים כולם בסוג 

                                                             .21

Class: 24 סוג: 24

Textiles and textile goods; bed and table covers; 
curtains; all included in class 24.

אריגים ומוצרי אריגה, כיסויי מיטה ושולחן; וילונות; הנכללים 
כולם בסוג 24.                             

א' אלול תשע"א - 25931/08/2011



Trade Mark No. 234789 מספר סימן

Application Date 30/12/2010 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: Fox Wizel Ltd. שם: פוקס ויזל בע"מ

Address: קרית שדה התעופה נתב"ג, 70100, ישראל כתובת : קרית שדה התעופה נתב"ג, 70100, ישראל

Identification No.: 512157603מספר זיהוי: 512157603

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Zeltner, Heilpern, Pitchon,  Adv.

Address: Azrieli Center, Round Tower 132 Menachem 
Begin Roa, Tel Aviv, 67021, Israel

שם: צלטנר, הלפרין, פיצ'ון,  עו"ד

כתובת : מרכז עזריאלי, מגדל עגול דרך מנחם בגין 132, תל 
אביב, 67021, ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 21 סוג: 21

Household and kitchen utensils and containers (not 
of precious metal or coated therewith), glassware, 
porcelain; all included in class 21.

כלים ומיכלים לבית ולמטבח (אשר אינם ממתכת יקרה או 
מצופים בהם), כלי זכוכית, כלי חרסינה; הנכללים כולם בסוג 
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Class: 30 סוג: 30

Coffee, tea, cocoa, sugar, rice, substitute for coffee, 
flour, and products made from cereal, bread, pastries 
and candies, ice creams; honey; salt, mustard, 
vinegar, sauce (artificial flavorings) ; all included in 
class 30.

קפה, תה, קקאו, סוגר, אורז, תחליפי קפה; קמח ומוצרים 
העשויים מדגנים, לחם, דברי מאפה וממתקים, גלידות; דבש; 
מלח, חרדל, חומץ, רטבים (נותני טעם); תבלינים; הנכללים 

כולם בסוג 30.                                                                 
                                          

Class: 33 סוג: 33

Alcohol beverages (excluding bee rs); all included in 
class 33.

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

א' אלול תשע"א - 26031/08/2011



Trade Mark No. 234790 מספר סימן

Application Date 30/12/2010 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: ELDI GLOBAL LTD שם: אלדי גלובל בע"מ

Address: 55 sokolov st, Holon, Israel כתובת : רח' סוקולוב 55, חולון, ישראל

Identification No.: 514326164מספר זיהוי: 514326164

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Yaakov Manor, Adv.

Address: 154 Menahem Begin Road, Tel Aviv, 64921, 
Israel

שם: יעקב מנור, עו"ד

כתובת : דרך מנחם בגין 154, תל אביב, 64921, ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 28 סוג: 28

Games and playthings; all included in class 28. משחקים וצעצועים; הנכללים כולם בסוג 28.                   

Class: 41 סוג: 41

Publication of magazines and books in electronic 
form, also on the internet; film production; movie 
studios; video film production; also on the internet; all 
included in class 41.

פרסום, ספרים ומגזינים בפורמט אלקטרוני, גם באינטרנט, 
הפקת סרטי קולנוע ווידאו, הפצת סרטי קולנוע ווידאו כולל 

באינטרנט; הנכללים כולם בסוג 41.                                     
                                                

א' אלול תשע"א - 26131/08/2011



Trade Mark No. 234791 מספר סימן

Application Date 30/12/2010 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: Mana Y.A. LTD. שם: מנה י.א. בע"מ

Address: P.O.B. 904, Beit Shemesh, 99000, Israel כתובת : רחוב הסוללה 1, ת.ד. 904, בית שמש, 99000, א.ת. 
מערבי בית שמש, ישראל

Identification No.: 511830150מספר זיהוי: 511830150

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Shlomo Dagan, Adv.

Address: Kehilat Venezia 8, Tel Aviv, 69400, Israel

שם: שלמה דגן, עו"ד

כתובת : רחוב קהילת ונציה 8, תל אביב-יפו, 69400, ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 30 סוג: 30

Bakery and pastry products and candies, snack's, 
tlour,and Products made of grain, corn; all included in 
class 30.

דברי מאפה וממתקים, חטיפים, קמח, ומוצרים העשויים 
מדגנים; הנכללים כולם בסוג 30.                                         

                                  

א' אלול תשע"א - 26231/08/2011



Trade Mark No. 234792 מספר סימן

Application Date 30/12/2010 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: SIVAN S.M. LTD שם: סיון ס.מ. בע"מ

Address: 31 Gavish st, Aley Za'av, 71949, Israel כתובת : רח' גביש 31, עלי זהב, 71949, ישראל

Identification No.: 514284843מספר זיהוי: 514284843

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: 3 סוג: 3

Cosmetics, perfumery, essential oils, hair shampoos, 
soaps; all included in class 3.

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

א' אלול תשע"א - 26331/08/2011



arganlife 

Trade Mark No. 234793 מספר סימן

Application Date 30/12/2010 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: SIVAN S.M. LTD שם: סיון ס.מ. בע"מ

Address: רח' גביש 31, עלי זהב, 71949, ישראל כתובת : רח' גביש 31, עלי זהב, 71949, ישראל

Identification No.: 514284843מספר זיהוי: 514284843

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: 3 סוג: 3

Cosmetics, perfumery, essential oils, hair shampoos, 
soaps; all included in class 3.

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

א' אלול תשע"א - 26431/08/2011



SPIDAR

Trade Mark No. 234794 מספר סימן

Application Date 06/01/2011 תאריך הגשה

Base for International Trademark No. 1069496 בסיס לסימן מסחר בינלאומי מס.

Ownersבעלים

Name: Pentalum Technologies Ltd. שם: פנטלום טכנולוגיות בע"מ

Address: 5 Oppenheimer, Rehovot, 76701, Rabin 
Technology Park, Israel

כתובת : אופנהיימר 5, רחובות, 76701, פארק המדע ע"ש רבין, 
ישראל

Identification No.: 514290618מספר זיהוי: 514290618

פנטלום טכנולוגיות

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: 9 סוג: 9

Anemometers; LIDAR (light detection and ranging) 
apparatus; remote control units; namely- a distributed 
light detection and ranging anemometry system 
incorporating sensors, a central control unit and 
remote control units; all included in class 9.

מדי רוח; מערכות מכ"ם באמצעות אור; מערכות בקרה ושליטה 
מרחוק; לאמר- מערכת מכ"ם מבוזרת הפועלת באמצעות לייזר 
למדידת רוח, המשלבת בתוכה חיישנים, יחידת בקרה מרכזית 
ויחידות שליטה ובקרה מרחוק; הנכללים כולם בסוג 9.             

                                                                        

א' אלול תשע"א - 26531/08/2011



Trade Mark No. 234795 מספר סימן

Application Date 06/01/2011 תאריך הגשה

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 9 סוג: 9

Computers; Notebook computers; Electronic 
publications, downloadable; Signal lanterns;  
Navigational instruments; Portable telephones; 
Radios (Vehicle); Integrated circuits; Galvanic cells; 
Fluorescent screens; Semi-conductors; Television 
apparatus; Current rectifiers; Solar batteries; 
Chargers for electric batteries; Cameras 
[photography]; Electricity mains (Materials for) [wires, 
cables]; DVD players; Simulators for the steering and 
control of vehicles; Switches, electric; Scanners [data 
processing equipment]; Photocopiers [photographic, 
electrostatic, thermic]; Converters, electric; Vehicle 
breakdown warning triangles; Eyeglasses; Speed 
checking apparatus for vehicles; Steering apparatus, 
automatic, for vehicles; Remote control apparatus; 
Electronic notice boards; Accumulators, electric; all 
included in class 9.

מחשבים; מחשבי מחברת, מחשבי כף יד; פרסומים 
אלקטרוניים הניתנים להורדה; נורת איתות; מכשירי ניווט; 

טלפונים ניידים; מכשירי רדיו לרכב; מעגלים משולבים; תאים 
גלווניים; מסכי פלואורסנט; מוליכים למחצה; מכשירי טלוויזיה; 
מיישרי זרם; סוללות סולריות; מטענים לסוללות חשמליות; 
מצלמות; כבלים חשמליים עבור מחברים חשמליים; נגני 

די.וי.די; מכשירי הדמיה להיגוי ושליטה של רכבים; מפסקים 
חשמליים; סורקים, ציוד לעיבוד נתונים; מכונות צילום (תמונות, 
אלקטרוסטאטיקה, תמונה תרמית); ממירים חשמליים; משולשי 

אזהרה לרכב תקול; משקפיים; מכשירים לבדיקת מהירות 
רכבים; מתקן היגוי אוטומטי לרכב; שלט רחוק; שלט הודעה 

חשמלי; סוכם חשמלי; הכלולים כולם בסוג 9.                         
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    

                                                                    

Class: 11 סוג: 11

Lamps; Sockets for electric lights; Lighting apparatus 
and installations; Lights for vehicles; Lighting 
apparatus for vehicles; Air-conditioners for vehicles; 
Hot air bath fittings; Defrosters for vehicles;  
Microwave ovens (cooking apparatus); Water 
heaters; Cooking utensils, electric; Fans (Air-
conditioning); Refrigerators; Disinfectant apparatus; 
Heat accumulaters; Lighting installations for air 
vehicles; Light bulbs for directional signals for 
vehicles; Street lamps; Lighters; Air purifying 
apparatus and machines; Lamp mantles; Light bulbs; 
Filaments for electric lamps; Flares; Vehicle 
reflectors; Luminous house numbers; Water 
dispenser; Autoclaves [electric pressure cookers]; 
Heating installations; Carbon for arc lamps; all 
included in class 11.

מנורות; שקעים למנורות חשמליות; מכשירים והתקנים 
לתאורה; פנסים לרכב; התקני תאורה לרכב; מיזוג אויר לרכב; 
התקן לטיפול באדים חמים; מפשיר אדים לרכב; תנור מיקרוגל 
(מכשיר לבישול); מחממי מים; כלי בישול חשמליים; מאווררים 
(מיזוג אויר); מקררים; מכשירים והתקנים לחיטוי; אוגרי חום; 
התקני תאורה לכלי רכב אוויריים; נורות לאיתות כיוונים לרכב; 
מנורות רחוב; מצתים; מכונות והתקנים לטיהור אויר; אהילים; 
נורות חשמל; חוטי להט לנורות חשמליות; נורים; מחזירי אור 
לרכב; מספרי בתים מאירים; מתקני מים; סירי לחץ; מתקני 
חימום; פחמן למנורות גז ולמנורות קשת; הכלולים כולם בסוג 
                                                                               .11
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    

            

א' אלול תשע"א - 26631/08/2011



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: BYD COMPANY LIMITED

Address: Yan An Road, Kuichong, Longgang Shenzhen, 
518119, People's Republic of China

Identification No.: 66458

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Soroker-Agmon, Adv.

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

שם: סורוקר-אגמון, עו"ד

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

Class: 12 סוג: 12

Vehicles for locomotion by land, air, water or rail; 
Electric vehicles; Cars; Motors for land vehicles; Anti-
theft devices for vehicles; Bodies for vehicles; 
Motorcycles; Bicycles; Hand cars; Coaches (Motor); 
Steering wheels for vehicles; Upholstery for vehicles; 
Wheels (Vehicles); Airplanes; Boats; Direction 
signals for vehicles; Vehicle bumpers; Vehicle wheel 
tires [tyres]; Engines for land vehicles; Sports cars; 
Carriers (Luggage) for vehicles; Covers (Seat) for 
vehicles; Buses (Motor); Camping cars; Bumpers 
(Vehicle); Doors for vehicles; Segments (Brake) for 
vehicles; Undercarriages for vehicles; Reversing 
alarms for vehicles; Baby carriages; all included in 
class 12.

רכבים המתניידים ביבשה, באוויר, במים ועל מסילה; רכבים 
חשמליים; מכוניות; התקנים מוטוריים לרכבים יבשתיים; 
מכשירים למניעת גניבה לכלי רכב; שלדות רכב; אופנועים; 
אופניים; רכבים המוסעים באמצעות תנועת הנוסע; קרונות 
נוסעים לרכב; הגה לרכב; ריפוד לרכב; גלגלים לרכבים; 

מטוסים; סירות; אורות איתות לרכבים; פגושים לרכבים; צמיגים 
לגלגלי רכבים; מנועים לרכבים יבשתי; רכבי ספורט; התקנים 
להובלת מטען ברכב; כיסויי מושבים לרכב; אוטובוסים; מעונוע, 
קרוון, רכב מחנאות; פגושים לרכבים; דלתות לרכבים; בלמים 
וחלקי בלמים לרכב; תושבות לרכב; אזעקה לנסיעה לאחור 

ברכב; עגלת תינוקות; הכלולים כולם בסוג 12.                       
                                                                                    
                                                                                    

                                

Class: 35 סוג: 35

Advertising; Presentation of goods on communication 
media for retail purposes; Business management and 
organization consultancy; Import-export agencies; 
Sales promotion for others; Procurement services for 
others (purchasing goods and services for other 
businesses); Systemization of information into 
computer databases; Television advertising; Outdoor 
advertising; Organization of trade fairs for 
commercial or advertising purposes; Employment 
agencies; Accounting; Radio advertising; Direct mail 
advertising; On-line advertising on a computer 
network; all included in class 35.

פרסום, קידום מכירות; הצגת סחורות בתקשורת למטרת 
מסחר; ניהול עסקי וייעוץ ארגוני; סוכנויות יבוא-יצוא; קידום 
מכירות לאחרים; שירותי רכש לאחרים, רכישת סחורות 

ושירותים עבור עסקים אחרים; הכנסת מידע באופן שיטתי 
למאגרי מידע ממוחשבים; פרסום טלוויזיוני; פרסום חוצות; 
ניהול ירידי מסחר למטרות מסחריות או פרסומיות; סוכנויות 
השמה; ניהול חשבונות; פרסום ברדיו; פרסום בדיוור ישיר; 

פרסום און-ליין על רשת תקשורת; הכלולים כולם בסוג 35.       
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    

                                                                          

א' אלול תשע"א - 26731/08/2011



Trade Mark No. 234796 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: Collective Licensing International, LLC

Address: 800 Englewood Parkway, Suite C-200, 
Englewood, Colorado, 80110, U.S.A.

Identification No.: 59693

(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: 25 סוג: 25

Clothing, footwear and headgear, including shirts, 
shorts, jackets, coats, pants, sweaters, sweatshirts, 
sweatpants, sweatsuits, warm-up suits, swimwear, 
socks, belts, suspenders, hats, headbands, athletic 
shoes, casual shoes, exercise shoes, hiking boots, 
snowboard boots; all included in class 25.

הלבשה, הנעלה וכיסויי ראש, כולל חולצות, מכנסיים קצרים, 
ז'קטים, מעילים, מכנסיים, סוודרים, חולצות מיזע, מכנסי מיזע, 
חליפות מיזע, חליפות חימום, בגדי שחייה, גרביים, חגורות, 
ביריות, כובעים, רצועות מצח, נעליים אתלטיות, נעליי יום יום, 
נעלי התעמלות, מגפי טיולים, מגפי סנובורד; הנכללים כולם 

בסוג 25.                     

א' אלול תשע"א - 26831/08/2011



SPEDIFEN

Trade Mark No. 234797 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: ZAMBON S.P.A.

Address: 10 Via Lillo del Duca, Bresso (MI), 20091, Italy

Identification No.: 10923

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Reinhold Cohn and Partners

Address: 26a Habarzel St. Ramat Hahayal, P.O.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 products, namely analgesic products; 
all included in class 5.

מוצרים רוקחיים, דהיינו מוצרי שיכוך כאבים; הנכללים כולם 
בסוג 5.                             

א' אלול תשע"א - 26931/08/2011



ספדיפן
Trade Mark No. 234798 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: ZAMBON S.P.A.

Address: 10 Via Lillo del Duca, Bresso (MI), 20091, Italy

Identification No.: 10923

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Reinhold Cohn and Partners

Address: 26a Habarzel St. Ramat Hahayal, P.O.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 products, namely analgesic products; 
all included in class 5.

מוצרים רוקחיים, דהיינו מוצרי שיכוך כאבים; הנכללים כולם 
בסוג 5.                             

א' אלול תשע"א - 27031/08/2011



MCS

Trade Mark No. 234861 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: 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: 36 סוג: 36

Providing a warranty to guarantee the replacement of 
plastic films, plastic substrates, inks, toners, clear 
coat films, overlaminate films and adhesive tapes 
used to produce graphics; all included in class 36.

אספקת אחריות להבטחת ההחלפה של סרטי פלסטיק, מצעים 
פלסטיים, דיו, טונרים, סרטים בציפוי שקוף, סרטים בריבוד-על 
ורצועות הדבקה המשמשות להפקת גרפיקה; הנכללים כולם 

בסוג 36.                                                                         
                    

א' אלול תשע"א - 27131/08/2011



Trade Mark No. 234862 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: Olive Telecommunication (P) Ltd. 

Address: 862, Udyog Vihar, Phase V, Gurgaon-122016, 
Haryana, India

Identification No.: 801785

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Reinhold Cohn and Partners

Address: 26a Habarzel St. Ramat Hahayal, P.O.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

Smart Phones having Computer & TV; all included in 
class 9.

טלפונים חכמים שיש בהם מחשב וטלוויזיה; הנכללים כולם 
בסוג 9.   

א' אלול תשע"א - 27231/08/2011



EVOINSERTER

Trade Mark No. 234863 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: 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: 10 סוג: 10

Applicator in the gynaecological field; all included in 
class 10.

אפליקטור בתחום הגניקולוגי; הנכללים כולם בסוג 10.             
                      

א' אלול תשע"א - 27331/08/2011



Trade Mark No. 234866 מספר סימן

Application Date 11/01/2011 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: EMKO ELEKTRONIK SANAYI VE TICARET 
ANONIM SIRKETI

Address: Demirtas Organize Sanayi Bolgesi, Osmangazi, 
Bursa, Turkey

Identification No.: 801786

Address for serviceהמען למסירת הודעות

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

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

שם: גי.אי. ארליך (1995) בע"מ

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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 9 סוג: 9

Industrial measuring and control systems namely 
automated process control systems based hardware 
and software used to monitor the status of industrial 
machinery; electronic instruments for use in remote 
inspection and measurement of industrial 
components using remote visual devices; electric and 
electronic sensors; monitoring program; computer 
software; all included in class 9

מערכות של מדידה ובקרה תעשייתית, דהיינו מערכות בקרת 
תהליכים תעשייתיים מבוססות תוכנה וחמרה לשימוש בפיקוח 
סטטוס של מכונות תעשייתיות; מכשירים אלקטרוניים לשימוש 
ביקורת מרחוק ומדידה של רכיבים תעשייתיים ע"י שימוש 
במתקני ויזואליים מרחוק; חיישנים חשמליים ואלקטרוניים; 

תוכנית מעקב; תוכנת מחשב; הנכללים כולם בסוג 9               
                                                                                    

                                                      

א' אלול תשע"א - 27431/08/2011



K-Y

Trade Mark No. 234868 מספר סימן

Application Date 11/01/2011 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: 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: 3 סוג: 3

Massage oils; all included in class 3. שמני עיסוי; הנכללים כולם בסוג 3.             

א' אלול תשע"א - 27531/08/2011



FRIGO 

Trade Mark No. 234870 מספר סימן

Application Date 11/01/2011 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: T.C. DEBICA S.A.

Address: Debica, Poland

Identification No.: 40602

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.       

א' אלול תשע"א - 27631/08/2011



SAHARIENNE

Trade Mark No. 234872 מספר סימן

Application Date 11/01/2011 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: Yves Saint Laurent Parfums

Address: 28/34 Blvd. du Parc, Neuilly sur Seine, France

Identification No.: 36210

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Dr. Shlomo Cohen & Co.

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

שם: ד"ר שלמה כהן ושות'

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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 3 סוג: 3

Perfumes; toilet waters; bath and shower gels and 
salts not for medical purposes; toilet soaps; 
deodorants for personal use; cosmetics, in particular 
creams, milks, lotions, gels and powders for the face, 
body and hands; sun-tanning milks, gels and oils and 
after-sun preparations (cosmetics); make-up 
preparations; shampoos; gels, mousses and balms, 
preparations in aerosol form for hairdressing and 
haircare; hair lacquers; hair-colouring and hair-
decolorizing preparations; permanent waving and 
curling preparations; essential oils; All inlcuded in 
class 3.

בשמים; מי טואלט; ג'לים ומלחים לאמבט ולמקלחת שאינם 
לשימוש רפואי; סבוני רחצה; דיאודורנטים לשימוש אישי; 
תכשירי קוסמטיקה, שהם קרמים, חלב, תחליבים, ג'לים 

ואבקות לפנים, לגוף ולידיים; תחליבים, ג'לים ושמנים לשיזוף 
בשמש ותכשירים לשימוש לאחר חשיפה לשמש (קוסמטיקה); 
תכשירי איפור; תחפיפים; ג'לים, מוסים ומשחות, תכשירים 
בצורת אירוסול לתסרוקות וטיפוח השיער; לקות לשיער; 

תכשירים לצביעת והורדת צבע מן השיער; תכשירים לסלסול 
וליפוף קבוע; שמנים אתריים; הנכללים כולם בסוג 3.               
                                                                                    
                                                                                    

                              

א' אלול תשע"א - 27731/08/2011



GRAND BLAZER

Trade Mark No. 234873 מספר סימן

Application Date 12/01/2011 תאריך הגשה

 Owners

Name: GENERAL MOTORS LLC

Address: 300 Renaissance Center, Detroit, Michigan, 
48265-3000, U.S.A.

Identification No.: 800714

a Delaware Limited Liability Company

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Sanford T. Colb & Co.

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

שם: סנפורד ט. קולב ושות'

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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 12 סוג: 12

Motor vehicles and parts thereof; all included in Class 
12.

כלי רכב וחלקיהם; הכל כלול בסוג 12.                                 
                  

א' אלול תשע"א - 27831/08/2011



Trade Mark No. 234874 מספר סימן

Application Date 12/01/2011 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

Pipe tobacco; roll your own tobacco; cigarettes; 
cigars; cigarillos; tobacco products; smokers' articles; 
all included in Class 34.

טבק למקטרת; טבק לגלגול עצמי; סיגריות; סיגרים; סיגרילוס; 
מוצרי טבק; אביזרי עישון; הכל כלול בסוג 34.                       

                                            

א' אלול תשע"א - 27931/08/2011



HMY

Trade Mark No. 234875 מספר סימן

Application Date 12/01/2011 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: HMY Group

Address: 50 route d'Auxerre, 89470 Moneteau, France

Identification No.: 72770

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Dr. Shlomo Cohen & Co.

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

שם: ד"ר שלמה כהן ושות'

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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 35 סוג: 35

Commercial administration of the licensing of the 
goods and services of others; business management 
assistance; personnel management consultancy; 
consultancy (professional business); marketing 
research and studies; sales promotion (for others) ; 
personnel recruitment; procurement services for 
others namely purchasing goods for others such as 
counters (tables), display stands, furniture, office 
furniture, racks (furniture), trolleys (furniture), shelves 
for storage, screens (furniture), desks (furniture), 
table tops, tables of metal, showcases (furniture), 
furniture fittings for sales areas, furniture of metal for 
presentation of products and purchasing of 
transportation services for all the above mentioned 
goods; import- export services; retailing and retailing 
via global telematic networks of furniture and 
commercial equipment; outsourcing services 
(business assistance); administrative processing of 
purchase orders; bill posting; advertising; advertising 
material services (brochures, prospectuses, printed 
sheets, samples); all included in class 35.

ניהול מסחרי של רישוי סחורות ושירותים עבור אחרים; סיוע 
בניהול עסקים; ייעוץ ניהול צוות; ייעוץ (עסקים מקצועיים); 
מחקרים וחקירות שוק; קידום מכירות (לאחרים); גיוס צוות; 
שירותי רכישה לאחרים, שהם קניית סחורות לאחרים כמו 
דוכנים (שולחנות), סטנדים להצגה, ריהוט, ריהוט משרדי, 
כוננים (ריהוט), עגלות יד (ריהוט), מדפים לאחסון, מסכים 
(ריהוט), שולחן כתיבה (ריהוט), כיסויי שולחן, שולחנות 

ממתכת, תיבות תצוגה (ריהוט), אביזרי ריהוט לאזורי מכירה, 
ריהוט ממתכת להצגה של מוצרים וקנייה של שירותי תחבורה 
לכל הסחורות המוזכרות לעיל; שירותי ייבוא-ייצוא; שירותי 

קמעונות וקמעונות דרך רשתות טלמטיקה גלובליות של ריהוט 
וציוד מסחרי; שירותי מיקור חוץ (סיוע עסקי); עיבוד ניהולי של 
הזמנות קנייה; דיוור חשבונות; פרסום; שירותי חומר פרסום 
(ברושורים, פרוספקטים, דפים מודפסים, דוגמאות); הנכללים 
כולם בסוג 35.                                                                 
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    

                                

א' אלול תשע"א - 28031/08/2011



IL MAESTRO

Trade Mark No. 234879 מספר סימן

Application Date 12/01/2011 תאריך הגשה

 Owners

Name: STRAUSS COFFEE B.V.

Address: Amstelveen, Netherlands

Identification No.: 55381

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: 43 סוג: 43

Services of providing food and drinks, included in 
Class 43

שירותי אספקת מזון ומשקאות, הנכללים בסוג 43                   
                

א' אלול תשע"א - 28131/08/2011



TRUEBOND

Trade Mark No. 234880 מספר סימן

Application Date 12/01/2011 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: 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

Screws made of artificial materials for use with 
orthopaedic hip implants; bone screws; all included in 
class 10.

ברגים העשויים מחומרים מלאכותיים לשימוש בשתלי ירך 
אורטופדיים; ברגיי עצם; הנכללים כולם בסוג 10.                   

                      

א' אלול תשע"א - 28231/08/2011



קופת העיר 
Trade Mark No. 234881 מספר סימן

Application Date 10/01/2011 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: KUPAT HA'IR  שם: קופת העיר

Address: 7 Shimshon Hagibor st, Benei-Beraq, 51549, 
Israel

כתובת : רח' שמשון הגיבור 7, בני ברק, 51549, ישראל

Identification No.: 580377695מספר זיהוי: 580377695

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 45 סוג: 45

Support widows and orphans, establishment of 
widows' and orphans' funds, support needy families, 
support low-income population, food delivery to the 
needy, help patients and their families, help wounded 
children, help and rehabilitation after accidents, help 
to mental handicapped; all included in class 45.

תמיכה באלמנות ויתומים, הקמת קרנות לאלמנות ויתומים, 
תמיכה במשפחות במצוקה, תמיכה במיעוטי יכולת, חלוקת מזון 
לנצרכים, עזרה לחולים ומשפחותיהם, עזרה לילדים פגועים, 
עזרה ושיקום לאחר תאונות דרכים, עזרה לחולי נפש; הנכללים 
כולם בסוג 45.                                                                 
                                                                                    

              

א' אלול תשע"א - 28331/08/2011



Trade Mark No. 234882 מספר סימן

Application Date 10/01/2011 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: Moran dadush  שם: מורן דדוש

Address: כתובת : מושב גורן, 22850, ישראל

Identification No.: 037181856מספר זיהוי: 037181856

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Guy conforti, adv 

Address: Weizman 47th, Kfar saba, Israel

שם: עו"ד גיא קונפורטי

כתובת : רח' וייצמן 47, כפר סבא, ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 11 סוג: 11

Apparatus for water supply; appara treating, filtering 
and purifiying of water pruification pitchers; 
purification filters; intergrated apparatus systems for 
cooling, heating and purification water; and all parts, 
fittings and accessorize for them; all included in class 
11.

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

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

                                          

א' אלול תשע"א - 28431/08/2011



WHITEWATER

Trade Mark No. 234884 מספר סימן

Application Date 12/01/2011 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: 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

Antiperspirants, personal deodorants, body washes, 
shaving preparations, fragrances and fragrant body 
sprays; all included in class 3.

תכשירים מונע זיעה, דאודורנטים אישיים, תרחיצי גוף, תכשירי 
גילוח, מבשמים ותרסיסי גוף מבושמים; הנכללים כולם בסוג 3.  

                                           

א' אלול תשע"א - 28531/08/2011



KILIMANJARO

Trade Mark No. 234885 מספר סימן

Application Date 12/01/2011 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: 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

Antiperspirants, personal deodorants, body washes, 
shaving preparations, fragrances and fragrant body 
sprays; all included in class 3.

תכשירים מונע זיעה, דאודורנטים אישיים, תרחיצי גוף, תכשירי 
גילוח, מבשמים ותרסיסי גוף מבושמים; הנכללים כולם בסוג 3.  

                                           

א' אלול תשע"א - 28631/08/2011



DANGER ZONE

Trade Mark No. 234886 מספר סימן

Application Date 12/01/2011 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: 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

Antiperspirants, personal deodorants, body washes, 
shaving preparations, fragrances and fragrant body 
sprays; all included in class 3.

תכשירים מונע זיעה, דאודורנטים אישיים, תרחיצי גוף, תכשירי 
גילוח, מבשמים ותרסיסי גוף מבושמים; הנכללים כולם בסוג 3.  

                                           

א' אלול תשע"א - 28731/08/2011



MAGNATE

Trade Mark No. 234887 מספר סימן

Application Date 12/01/2011 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: 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

Antiperspirants, personal deodorants, body washes, 
shaving preparations, fragrances and fragrant body 
sprays; all included in class 3.

תכשירים מונע זיעה, דאודורנטים אישיים, תרחיצי גוף, תכשירי 
גילוח, מבשמים ותרסיסי גוף מבושמים; הנכללים כולם בסוג 3.  

                                           

א' אלול תשע"א - 28831/08/2011



Trade Mark No. 234891 מספר סימן

Application Date 11/01/2011 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: Rotex (1980) Ltd. שם: רוטקס (1980) בע"מ

Address: כתובת : הסדנא 6, כפר סבא, 44424, ישראל

Identification No.: 510844913מספר זיהוי: 510844913

חברה ציבורית

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Amit Dat, Adv.

Address: 3 Daniel Frish st., Tel Aviv, 64731, Israel

שם: עו"ד עמית דת

כתובת : דניאל פריש 3, תל אביב, 64731, ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 25 סוג: 25

Clothing which releases sweat, including in the areas 
of undergarments, clothing worn above 
undergarments and sporting apparel; all included in 
class 25.

פריטי לבוש מדיפי זיעה, לרבות בתחומים של הלבשה 
תחתונה, הלבשה עליונה והלבשת ספורט; הכלולים בסוג 25.   
                                                                                    

                          

א' אלול תשע"א - 28931/08/2011



Dermis Direct

דרמיס דירקט
Trade Mark No. 234892 מספר סימן

Application Date 11/01/2011 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: Or Fox שם: אור פוקס

Address: 44, bnei atarot, 60991, Israel כתובת : 44, בני עטרות, 60991, ישראל

Identification No.: 306227711מספר זיהוי: 306227711

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 3 סוג: 3

Skin-care creams; skin-care serums; akin-care 
masks; skin-care gels; all included in class 3.

קרמים לטיפוח; סרומים לטיפוח העור; מסכות לטיפוח העור; 
ג'לים לטיפוח העור; הנכללים בסוג 3.             

א' אלול תשע"א - 29031/08/2011



Virtual Hair

וירטואל הייר
Trade Mark No. 234894 מספר סימן

Application Date 11/01/2011 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: Robert Revivo שם: רוברט רביבו

Address: 20 Florentin St., Jerusalem, 96831, Kiryat 
Hayovel, Israel

כתובת : רח' פלורנטין 20, ירושלים, 96831, קריית היובל, ישראל

Identification No.: 53363982מספר זיהוי: 53363982

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Hani Trudi, Adv.

Address: 12a Berenice St., Jerusalem, 93306, Israel

שם: האני טרודי, עו"ד

כתובת : רח' ברניקי 12א, ירושלים, 93306, ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 44 סוג: 44

Hair salon services; applying temporary hair 
extensions; applying permanent hair extensions; 
permanent make up services; hair virtualization; head 
tattoos; pigments insertion; medical pigmentation; all 
included in class 44.

שירותי מספרה; הוספת תוספות שיער זמניות; הוספת תוספות 
שיער קבועות; שירותי איפור קבוע; הדמיית שיער; קעקועי גוף 
וראש; החדרת פיגמנטים; פיגמנטציה רפואית; כולם נכללים 

בסוג 44.                                                                         
                                    

א' אלול תשע"א - 29131/08/2011



Trade Mark No. 234896 מספר סימן

Application Date 13/01/2011 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: BNF INDUSTRIES PTE LTD

Address: 3 UPPER ALJUNIED LINK BLK B #06-03, JOO 
SENG WAREHOUSE, 367902, Singapore

Identification No.: 801791

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: 1 סוג: 1

Gases for use in refrigeration systems; refrigerant 
agents; refrigerant chemicals; refrigerants; all 
included in class 1

גזים לשימוש במערכות קירור; חומרי קירור; כימיקלים לקירור; 
נוזלי קירור; הנכללים בסוג 1                                               

                          

א' אלול תשע"א - 29231/08/2011



QUETI 

קוואטי 
Trade Mark No. 234897 מספר סימן

Application Date 06/01/2011 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: UNIPHARM LTD. שם: אוניפארם בע"מ

Address: P.O.B. 21429, Tel Aviv, 61213, Israel כתובת : ת.ד. 21429, תל אביב, 61213, ישראל

Identification No.: 510457666מספר זיהוי: 510457666

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Unipharm Ltd.

Address: Legal Department, P.O.B. 21429, Tel Aviv, 
Israel

שם: אוניפארם בע"מ

כתובת : מחלקת המשפטית, ת.ד. 21429, תל אביב, ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 5 סוג: 5

Pharmaceutical preparation for the treatment of CNS 
disorders and psychiatric disorders; all included in 
class 5.

תכשיר רוקחי לטיפול במחלות העצבים ומחלות פסיכיאטריות; 
הנכללים כולם בסוג 5.                                                       

                          

א' אלול תשע"א - 29331/08/2011



Trade Mark No. 234898 מספר סימן

Application Date 16/11/2010 תאריך הגשה

International Trademark No. 1061302 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: 3S Systemtechnik AG

Address: Brunnmattstrasse 456, CH-5236 Remigen, 
Switzerland

Identification No.: 71709

(Suisse Société anonyme)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 7 סוג: 7

Apparatus for cleaning swimming pools.

א' אלול תשע"א - 29431/08/2011



Trade Mark No. 234900 מספר סימן

Application Date 11/11/2010 תאריך הגשה

International Trademark No. 1062142 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: e.sigma Systems GmbH

Address: Karl-Hammerschmidt-Str. 38, 85609 
Dornach/München, Germany

Identification No.: 71711

(GmbH)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 9 סוג: 9

Electronic simulation and practice equipment for 
training using hand-held weapons, namely for 
training using small arms; parts and spare parts for 
the aforesaid equipment; shooting simulator 
software; hardware and software for shooting training 
using hand-held weapons.

Goods/Services for which priority is claimed סחורות/שירותים לגביהם נטען דין קדימה
(If only classification code is indicated, Priority is claimed 
for all goods/services included in that class, and specified 
above under the 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, 04/11/2010, No. 
009495763

איחוד האירופי לסימני מסחר, 04/11/2010, מספר 
009495763

Class: 9 סוג: 9

א' אלול תשע"א - 29531/08/2011



Trade Mark No. 234901 מספר סימן

Application Date 06/12/2010 תאריך הגשה

International Trademark No. 1061497 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: Caustic Graphics, Inc.

Address: 78 First Street, San Francisco, CA 94105, 
U.S.A.

Identification No.: 71712

(Delaware, United States CORPORATION)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 9 סוג: 9

Computer software for creating and rendering two- 
and three-dimensional graphics.

א' אלול תשע"א - 29631/08/2011



Trade Mark No. 234902 מספר סימן

Application Date 10/12/2010 תאריך הגשה

International Trademark No. 1027235 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: Brunello Cucinelli S.p.A.

Address: Piazza Carlo Alberto Dalla Chiesa, 6, I-06070 
FRAZIONE SOLOMEO, CORCIANO (PG), Italy

Identification No.: 71713

(Italy joint-stock company)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 25 סוג: 25

Clothing, footwear, headgear.

א' אלול תשע"א - 29731/08/2011



Trade Mark No. 234903 מספר סימן

Application Date 24/11/2010 תאריך הגשה

International Trademark No. 0600656 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: CHAMPAGNE DEUTZ S.A., Société anonyme

Address: 16, rue Jeanson,, F-51160 AY, France

Identification No.: 71714

(société anonyme)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 33 סוג: 33

Alcoholic beverages (except beers), especially wines 
of French origin, namely champagne, sparkling 
wines, "Marc de Champagne" (champagne pomace).

א' אלול תשע"א - 29831/08/2011



Trade Mark No. 234907 מספר סימן

Application Date 03/11/2010 תאריך הגשה

International Trademark No. 1061692 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: ALLIED DOMECQ SPIRITS & WINE LIMITED

Address: Chivas House, 72 Chancellors Road, London 
W6 9RS, United Kingdom

Identification No.: 71717

(UK Limited Company)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 33 סוג: 33

Alcoholic beverages; spirits; wines; liqueurs; distilled 
beverages; whisky; whisky liqueurs; beverages from 
or containing whisky; aperitifs; cocktails.

Goods/Services for which priority is claimed סחורות/שירותים לגביהם נטען דין קדימה
(If only classification code is indicated, Priority is claimed 
for all goods/services included in that class, and specified 
above under the 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, 04/05/2010, No. 
009079401

איחוד האירופי לסימני מסחר, 04/05/2010, מספר 
009079401

Class: 33 סוג: 33

א' אלול תשע"א - 29931/08/2011



Trade Mark No. 234908 מספר סימן

Application Date 23/11/2010 תאריך הגשה

International Trademark No. 1061999 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: JARO-FRUIT GROWING COOPERATION 
GMBH

Address: Stettenberg 21, 41812 Erkelenz-Lövenich, 
Germany

Identification No.: 71718

(Germany GmbH)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 31 סוג: 31

Agricultural, horticultural and forestry products, not 
included in other classes, in particular fruit and 
vegetables, live and dried plants, seedling, seeds, in 
particular fruit and vegetable seeds, grains, seeds, 
seed germ for botanical purposes.

Class: 35 סוג: 35

Retail services in relation to agricultural, horticultural 
and forestry products, in particular fruit and 
vegetables, live and dried plants, seedling, seeds, in 
particular fruit and vegetable seeds, grains, seeds, 
seed germ for botanical purposes; wholesale 
services in relation to agricultural, horticultural and 
forestry products, in particular fruit and vegetables, 
live and dried plants, seedling, seeds, in particular 
fruit and vegetable seeds, grains, seeds, seed germ 
for botanical purposes.

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

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

European Community Trade Mark, 11/10/2010, No. 
009436411

איחוד האירופי לסימני מסחר, 11/10/2010, מספר 
009436411

Class: 31 סוג: 31

Class: 35 סוג: 35

א' אלול תשע"א - 30031/08/2011



Trade Mark No. 234910 מספר סימן

Application Date 22/10/2010 תאריך הגשה

International Trademark No. 1061688 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: ABC Design GmbH

Address: Dr. Rudolf-Eberle-Straße 29, 79774 Albbruck, 
Germany

Identification No.: 71391

(GERMANY GmbH)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 12 סוג: 12

Prams, accessories for prams (included in this class), 
covers for baby carriages, hoods for baby carriages, 
child seats for vehicles and bicycles, safety seats for 
children for 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, 22/04/2010, No. 30 2010 023 926.3/12 גרמניה, 22/04/2010, מספר 926.3/12 023 2010 30

Class: 12 סוג: 12

א' אלול תשע"א - 30131/08/2011



Trade Mark No. 234915 מספר סימן

Application Date 01/09/2010 תאריך הגשה

International Trademark No. 0858064 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: J. SAFRA IP HOLDING Co., société de droit 
luxembourgeois

Address: 47, Boulevard Royal, L-2449Luxembourg, 
Luxembourg

Identification No.: 71721

(Luxembourg A company organized and existing under 
the laws of Luxembourg)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 36 סוג: 36

Insurance; financial affairs; monetary affairs; real 
estate affairs; banking transactions, financial 
operations, monetary operations, financial analysis, 
financial information, financial consulting, financial 
management, brokerage, financing services, credit 
and loan services, exchanging money, credit card 
services, issuing of travellers' checks, safe deposit 
rental (finance) or safe deposit services.

א' אלול תשע"א - 30231/08/2011



Trade Mark No. 234916 מספר סימן

Application Date 10/12/2010 תאריך הגשה

International Trademark No. 1046962 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: E. REMY MARTIN & C°

Address: 20, rue de la Société Vinicole, F-16100 Cognac, 
France

Identification No.: 71722

(France société par actions simplifiée)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 33 סוג: 33

Alcoholic beverages, except beer.

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

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

France, 06/07/2010, No. 10 3 751 726 צרפת, 06/07/2010, מספר 726 751 3 10

Class: 33 סוג: 33

א' אלול תשע"א - 30331/08/2011



Trade Mark No. 234917 מספר סימן

Application Date 21/09/2010 תאריך הגשה

International Trademark No. 0924193 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: FKuR Kunststoff GmbH

Address: Siemensring 79, 47877 Willich, Germany

Identification No.: 71681

(Germany limited liability company)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 1 סוג: 1

Chemical preparations for industrial and scientific 
purposes, unprocessed plastics, unprocessed 
plastics from regrowing raw products (native 
polymers), biodegradable unprocessed plastics, 
unprocessed plastics from regrowing natural sources, 
biodegradable plastics from regrowing raw products, 
compounds of polymers, native polymers, processing 
agents, chemical preparations for industrial 
purposes, namely fillers and reinforcing agents.

Class: 2 סוג: 2

Raw natural resins (re-growing raw products).

א' אלול תשע"א - 30431/08/2011



Trade Mark No. 234919 מספר סימן

Application Date 02/12/2010 תאריך הגשה

International Trademark No. 1061903 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: Robert Graham Holdings LLC

Address: 264 WEST 40TH STREET, New York NY 
10018, U.S.A.

Identification No.: 71723

(New York, United States LTD LIABILITY COMPANY)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 25 סוג: 25

Clothing, namely, T-shirts, woven shirts, skirts, pants, 
sport coats, jeans, shorts, shirts, knit shirts, dresses, 
vests, coats, scarves, shawls, gloves, hats, 
brassieres, panties, hosiery, pajamas, bathrobes, 
jackets, underwear, footwear, night dresses, night 
gowns, slippers, caps and visors, baseball caps, rain 
hats, raincoats, bathing suits, blouses, sweaters, 
sports coats, lounge wear, woven blouses; 
underwear, namely, boxers; clothing accessories, 
namely, ties, belts, socks.

א' אלול תשע"א - 30531/08/2011



Trade Mark No. 234920 מספר סימן

Application Date 19/11/2010 תאריך הגשה

International Trademark No. 1061853 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: ARJOWIGGINS SECURITY

Address: 21-23 Boulevard Haussmann, F-75009 PARIS, 
France

Identification No.: 71724

(Société par actions simplifiée unipersonnelle)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 2 סוג: 2

Printing inks or inks for printing; printers' pastes (ink); 
toner for printing machines and photocopiers; 
colorants and markers for manufacturing printing 
inks.

Class: 9 סוג: 9

Apparatus and instruments for encoding and 
decoding texts, images or graphics, apparatus and 
instruments enabling the reading of chemical 
markers.

Goods/Services for which priority is claimed סחורות/שירותים לגביהם נטען דין קדימה
(If only classification code is indicated, Priority is claimed 
for all goods/services included in that class, and specified 
above under the 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 3 739 968 צרפת, 21/05/2010, מספר 968 739 3 10

Class: 2 סוג: 2

Class: 9 סוג: 9

א' אלול תשע"א - 30631/08/2011



Trade Mark No. 234921 מספר סימן

Application Date 02/12/2010 תאריך הגשה

International Trademark No. 1061750 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: LACOSTE

Address: 8 rue de Castiglione, F-75001 PARIS, France

Identification No.: 71725

(France Société Anonyme)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 3 סוג: 3

Bleaching preparations and other substances for 
laundry use; cleaning, polishing, scouring and 
abrasive preparations; soap; perfumes; essential oils, 
cosmetics, hair lotions; dentifrices; depilatory 
preparations; make-up removing preparations; 
lipsticks; beauty masks; shaving preparations; 
preservatives for leather (polishes); creams for 
leather.

Class: 18 סוג: 18

Leather and imitations of leather; goods of leather 
and imitation leather, namely luggage (excluding 
bags for packaging of textile materials and bags for 
transporting and storing loose items); traveling bags, 
sports bags (excluding bags exclusively adapted for 
sports goods that they are designed to contain), 
leatherware, vanity cases (not fitted), toiletry bags 
(empty), handbags, beach bags, rucksacks, 
briefcases, school bags, pocket wallets, card cases, 
purses, purses (not of precious metal), pouches 
designed to be worn round the waist, pouches; skins; 
trunks and traveling 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)

France, 04/06/2010, No. 10 3 744 021 צרפת, 04/06/2010, מספר 021 744 3 10

Class: 3 סוג: 3

Class: 18 סוג: 18

Class: 25 סוג: 25

א' אלול תשע"א - 30731/08/2011



Trade Mark No. 234922 מספר סימן

Application Date 24/09/2010 תאריך הגשה

International Trademark No. 1061812 מספר סימן בינלאומי

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 9 סוג: 9

Computer software for 2D and 3D graphic 
visualizations, namely for computer-aided design, 
animation, simulation, publication, document 
searches, defeaturing, for remote monitoring and 
surveillance; imaging software; maintenance 
software; computer software for presenting 
information on industrial products, their 
manufacturing, their application, their maintenance, 
their documentation; game design software; 
computer game programs; computer software for 
database management; educational computer 
software; training software namely instructional 
software for language training, multimedia learning 
software for language training, educational software 
for children, word processing software; computer 
software on teaching 2D and 3D graphic visualization 
techniques; CDs, namely blank CDs, CDs pre-
recorded with 2D and 3D graphic visualizations, 
computer games on CDs; DVDs, namely blank 
DVDs, 2D and 3D graphic visualizations on DVDs, 
computer games on DVDs; minidisks, namely blank 
minidisks, minidisks pre-recorded with 2D and 3D 
graphic visualizations, computer games on minidisks; 
floppy disks, namely blank floppy disks and 2D and 
3D graphic visualizations on floppy disks.

Class: 42 סוג: 42

Computer programming services; rental of 
computers, computer programs or computer 
peripheral devices, namely computer mice, power 
supply cables and printers for use with computers, 
keyboards, scanners; engineering services and 
technical consultancy services in design of products 
and means of production or flow of industrial 
processes; computer software design, maintenance 
and updating services; technical support services 
enabling customization of computer software for 
adapting said computer software to suit specific 
requirements of customer working activities and 
working methods; consultancy services in the field of 
computing.

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

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

France, 29/03/2010, No. 10 3 725 361 צרפת, 29/03/2010, מספר 361 725 3 10

Class: 9 סוג: 9

א' אלול תשע"א - 30831/08/2011



 Owners

Name: DASSAULT SYSTEMES

Address: 10 rue Marcel Dassault, F-78140 VELIZY 
VILLACOUBLAY, France

Identification No.: 71726

(France Société anonyme de droit français)

Class: 42 סוג: 42

א' אלול תשע"א - 30931/08/2011



Trade Mark No. 234923 מספר סימן

Application Date 21/10/2010 תאריך הגשה

International Trademark No. 1061822 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: OPEN PLUG

Address: 2600 route des crêtes, F-06560 VALBONNE, 
France

Identification No.: 71727

(France Société Anonyme)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 9 סוג: 9

Computer software, recorded; electronic apparatus 
designed to acquire, process, transmit or reproduce 
sounds, images or any other kind of data; electronic 
payment or prepayment apparatus.

Class: 38 סוג: 38

Connection to a global computer network by means 
of telecommunication; communication (transmission) 
via computer terminals; professional advice and 
consulting in the field of telecommunication.

Class: 42 סוג: 42

Research and development for others; computer 
software design; computer programming.

א' אלול תשע"א - 31031/08/2011



Trade Mark No. 234924 מספר סימן

Application Date 05/11/2010 תאריך הגשה

International Trademark No. 1061857 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: G 7 S.r.l.

Address: Via Romagnoli, 19, I-40100 Bentivoglio (BO), 
Italy

Identification No.: 71728

(Italy Limited liability company)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 30 סוג: 30

Ice cream, ices, popsicles, sorbets, ice cream cakes, 
desserts with ice cream fillings, desserts made from 
ice cream, pastries, confectionery, iced 
confectionery, frozen desserts, frozen yoghurt, 
powders and binding agents for cream and/or ices 
and/or popsicles and/or sorbets and/or iced 
confectionery and/or frozen desserts and/or desserts 
made from ice cream and/or frozen yoghurt; toppings 
and decorations for ice cream based on chocolate 
and sugar, syrups.

א' אלול תשע"א - 31131/08/2011



Trade Mark No. 234929 מספר סימן

Application Date 01/09/2010 תאריך הגשה

International Trademark No. 1061935 מספר סימן בינלאומי

Conditions/Disclaimers

The mark is limited to the colours  word The color(s) 
military green is/are claimed as a feature of the mark. 
as shown in the  mark.

 Owners

Name: Jumpcorp, Inc.

Address: 184 Thompson Street, Apt, 1M, New York, NY 
10012, U.S.A.

Identification No.: 71731

(New York, United States Corporation)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 25 סוג: 25

Apres-ski shoes; athletic shoes; canvas shoes; deck 
shoes; drivers (terms too vague in the opinion of the 
International Bureau - Rule 13(2)(b) of the Common 
Regulations); gymnastic shoes; infants' shoes and 
boots; leather shoes; leisure shoes; rubber shoes; 
rugby shoes; running shoes; sandals and beach 
shoes; soccer shoes; tennis shoes; track and field 
shoes; women's shoes; work shoes and boots.

א' אלול תשע"א - 31231/08/2011



Trade Mark No. 234931 מספר סימן

Application Date 17/11/2010 תאריך הגשה

International Trademark No. 1061967 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: Fitness Anywhere, Inc.

Address: 755 Sansome Street, Ste. 600, San Francisco, 
CA 94133, U.S.A.

Identification No.: 71733

(California, United States CORPORATION)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 9 סוג: 9

Digital materials, namely online, streaming, and 
downloadable media files featuring physical 
education, exercise, fitness information and 
instruction; DVDs featuring physical education, 
exercise, fitness information and instruction; pre-
recorded DVDs featuring physical education, 
exercise, fitness information and instruction.

Class: 28 סוג: 28

Manually operated multipurpose exercise, fitness, 
and sporting equipment.

Class: 41 סוג: 41

Physical fitness conditioning classes; physical fitness 
consultation; physical fitness instruction; physical 
education 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., 08/07/2010, No. 85080334 ארה"ב, 08/07/2010, מספר 85080334

Class: 9 סוג: 9

 Digital materials, namely, online, streaming, and 
downloadable media files featuring physical 
education, exercise, fitness information and 
instruction; DVDs featuring physical education, 
exercise, fitness information and instruction; Pre-
recorded DVDs featuring physical education, 
exercise, fitness information and instruction

א' אלול תשע"א - 31331/08/2011



Trade Mark No. 234932 מספר סימן

Application Date 26/11/2010 תאריך הגשה

International Trademark No. 1062001 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: Avon Products, Inc.

Address: World Headquarters,,1345 Avenue of the 
Americas, New York, NY 10105-0196, U.S.A.

Identification No.: 71734

(New York, United States of America Corporation)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 3 סוג: 3

Non-medicated toilet preparations; skin care 
preparations; skin moisturizers; body and beauty care 
preparations; powders, creams and lotions, all for the 
face, hands and body; talcum powder; nail polish; 
nail polish remover; enamels for manicure; 
cosmetics; eye makeup remover, eye shadow, eye 
liner, lipstick, mascara, lip liner, blusher, make-up 
foundation, lip gloss; toiletries; soaps; shower and 
bath preparations; preparations for cleaning, 
moisturising, colouring and styling the hair; 
preparations for cleaning the teeth; shaving and 
aftershave preparations; perfumes, fragrance, toilet 
waters, eau de cologne; deodorants and anti-
perspirants for personal use; essential oils 
(cosmetic); all the aforesaid being alone, in 
combination and/or in gift sets comprised of some or 
all of these items.

Goods/Services for which priority is claimed סחורות/שירותים לגביהם נטען דין קדימה
(If only classification code is indicated, Priority is claimed 
for all goods/services included in that class, and specified 
above under the 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, 26/08/2010, No. 2556939 ממלכה מאוחדת, 26/08/2010, מספר 2556939

Class: 3 סוג: 3

א' אלול תשע"א - 31431/08/2011



Trade Mark No. 234933 מספר סימן

Application Date 26/11/2010 תאריך הגשה

International Trademark No. 1062032 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: Avon Products, Inc.

Address: World Headquarters,,1345 Avenue of the 
Americas, New York, NY 10105-0196, U.S.A.

Identification No.: 71734

(New York, United States of America Corporation)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 3 סוג: 3

Non-medicated toilet preparations; skin care 
preparations; skin moisturizers; body and beauty care 
preparations; powders, creams and lotions, all for the 
face, hands and body; talcum powder; nail polish; 
nail polish remover; enamels for manicure; 
cosmetics; eye makeup remover, eye shadow, eye 
liner, lipstick, mascara, lip liner, blusher, make-up 
foundation, lip gloss; toiletries; soaps; shower and 
bath preparations; preparations for cleaning, 
moisturising, colouring and styling the hair; 
preparations for cleaning the teeth; shaving and 
aftershave preparations; perfumes, fragrance, toilet 
waters, eau de cologne; deodorants and anti-
perspirants for personal use; essential oils 
(cosmetic); all the aforesaid being alone, in 
combination and/or in gift sets comprised of some or 
all of these items.

Goods/Services for which priority is claimed סחורות/שירותים לגביהם נטען דין קדימה
(If only classification code is indicated, Priority is claimed 
for all goods/services included in that class, and specified 
above under the 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, 26/08/2010, No. 2556938 ממלכה מאוחדת, 26/08/2010, מספר 2556938

Class: 3 סוג: 3

א' אלול תשע"א - 31531/08/2011



Trade Mark No. 234935 מספר סימן

Application Date 02/12/2010 תאריך הגשה

International Trademark No. 1062130 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: Dresser, Inc.

Address: 15455 Dallas Parkway, Suite 1100, Addison, TX 
75001, U.S.A.

Identification No.: 71735

(Delaware, United States CORPORATION)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 9 סוג: 9

Fuel dispensers and electronic payment terminals for 
use with fuel dispensers.

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

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

U.S.A., 02/07/2010, No. 85076923 ארה"ב, 02/07/2010, מספר 85076923

Class: 9 סוג: 9

 Fuel dispensers and electronic payment terminals for 
use with fuel dispensers

א' אלול תשע"א - 31631/08/2011



Trade Mark No. 234936 מספר סימן

Application Date 22/10/2010 תאריך הגשה

International Trademark No. 1061472 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: ABC Design GmbH

Address: Dr. Rudolf-Eberle-Straße 29, 79774 Albbruck, 
Germany

Identification No.: 71391

(GERMANY GmbH)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 12 סוג: 12

Prams, accessories for prams (included in this class), 
covers for baby carriages, hoods for baby carriages, 
child seats for vehicles and bicycles, safety seats for 
children for 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, 22/04/2010, No. 30 2010 023 925.5/12 גרמניה, 22/04/2010, מספר 925.5/12 023 2010 30

Class: 12 סוג: 12

א' אלול תשע"א - 31731/08/2011



Trade Mark No. 234937 מספר סימן

Application Date 29/09/2010 תאריך הגשה

International Trademark No. 1061277 מספר סימן בינלאומי

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 9 סוג: 9

Downloadable game programs and additional data 
thereof for use with video game machines for 
commercial use; downloadable game software and 
additional data thereof for use with video game 
machines for commercial use; game programs and 
additional data thereof for use with video game 
machines for commercial use; game software and 
additional data thereof for use with video game 
machines for commercial use; electronic circuit, CD-
ROMs, DVDs, magnetic tapes, magnetic discs, 
optical discs, cartridges, cassettes and other media 
recorded with game programs and additional data 
thereof for use with video game machines for 
commercial use; electronic circuit, CD-ROMs, DVDs, 
magnetic tapes, magnetic discs, optical discs, 
cartridges, cassettes and other media recorded with 
game software and additional data thereof for use 
with video game machines for commercial use; other 
video game machines for commercial use; straps for 
mobile phone; other telecommunication devices and 
apparatus; downloadable game programs and 
additional data thereof for use with computer; 
downloadable game software and additional data 
thereof for use with computer; game programs and 
additional data thereof for use with computer; game 
software and additional data thereof for use with 
computer; electronic circuit, CD-ROMs, DVDs, 
magnetic tapes, magnetic discs, optical discs, 
cartridges, cassettes and other media recorded with 
game programs and additional data thereof for use 
with computer; electronic circuit, CD-ROMs, DVDs, 
magnetic tapes, magnetic discs, optical discs, 
cartridges, cassettes and other media recorded with 
game software and additional data thereof for use 
with computer; downloadable game programs and 
additional data thereof for use with mobile phone; 
downloadable game software and additional data 
thereof for use with mobile phone; game programs 
and additional data thereof for use with mobile 
phone; game software and additional data thereof for 
use with mobile phone; electronic circuit, CD-ROMs, 
DVDs, magnetic tapes, magnetic discs, optical discs, 
cartridges, cassettes and other media recorded with 
game programs and additional data thereof for use 
with mobile phone; electronic circuit, CD-ROMs, 
DVDs, magnetic tapes, magnetic discs, optical discs, 
cartridges, cassettes and other media recorded with 
game software and additional data thereof for use 
with mobile phone; other electronic machines 
apparatus and their parts; downloadable game 
programs and additional data thereof for use with 
video game machines for domestic use; 
downloadable game software and additional data 
thereof for use with video game machines for 

א' אלול תשע"א - 31831/08/2011



 Owners

Name: Kadokawa Games, Ltd.

Address: 13-3, Fujimi 2-chome,,Chiyoda-ku, Tokyo 102-
0071, Japan

Identification No.: 71736

(Japan Corporation)

domestic use; game programs and additional data 
thereof for use with video game machines for 
domestic use; game software and additional data 
thereof for use with video game machines for 
domestic use; electronic circuit, CD-ROMs, DVDs, 
magnetic tapes, magnetic discs, optical discs, 
cartridges, cassettes and other media recorded with 
game programs and additional data thereof for use 
with video game machines for domestic use; 
electronic circuit, CD-ROMs, DVDs, magnetic tapes, 
magnetic discs, optical discs, cartridges, cassettes 
and other media recorded with game software and 
additional data thereof for use with video game 
machines for domestic use; other video games for 
domestic use; downloadable game programs and 
additional data thereof for use with hand-held games 
with liquid crystal displays; downloadable game 
software and additional data thereof for use with 
hand-held games with liquid crystal displays; game 
programs and additional data thereof for use with 
hand-held games with liquid crystal displays; game 
software and additional data thereof for use with 
hand-held games with liquid crystal displays; 
electronic circuit, CD-ROMs, DVDs, magnetic tapes, 
magnetic discs, optical discs, cartridges, cassettes 
and other media recorded with game programs and 
additional data thereof for use with hand-held games 
with liquid crystal displays; electronic circuit, CD-
ROMs, DVDs, magnetic tapes, magnetic discs, 
optical discs, cartridges, cassettes and other media 
recorded with game software and additional data 
thereof for use with hand-held games with liquid 
crystal displays; other electronic circuits and CD-
ROMs recorded with programs for hand held games 
with liquid crystal displays; phonograph records; 
other recorded media; metronomes; electronic 
circuits and CD-ROMs recorded with automatic 
performance programs for electronic musical 
instruments; downloadable music files; exposed 
cinematographic films; exposed slide films; slide film 
mounts; downloadable image files; recorded video 
discs, videotapes, CD-ROMs, DVDs and other 
media; electronic publications; downloadable music 
and sound; downloadable animated and still images.

Goods/Services for which priority is claimed סחורות/שירותים לגביהם נטען דין קדימה
(If only classification code is indicated, Priority is claimed 
for all goods/services included in that class, and specified 
above under the 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, 31/03/2010, No. 2010-25040 יפן, 31/03/2010, מספר 2010-25040

Class: 9 סוג: 9

א' אלול תשע"א - 31931/08/2011



Trade Mark No. 234938 מספר סימן

Application Date 13/10/2010 תאריך הגשה

International Trademark No. 1062270 מספר סימן בינלאומי

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 7 סוג: 7

Electrical appliances for household and kitchen use, 
in particular motor-driven machines for cutting, 
crushing, grinding, mixing, chopping, blending, 
kneading, stirring, beating, frothing, juice-making and 
pressing; hand-held blenders, hand-operated 
beaters, blenders, juice extractors, food processors, 
citrus presses and juice presses and do-all machines, 
all aforementioned goods electrically operated; 
electrical descaling appliances; parts and 
accessories included in this class for the 
aforementioned machines and appliances.

Class: 9 סוג: 9

Flat irons, measuring instruments, in particular for 
heating and air conditioning appliances; hygrometers; 
parts and accessories included in this class for the 
aforementioned goods.

Class: 11 סוג: 11

Electrical coffee machines and espresso-making 
machines, milk frothers, kettles, steamers, toaster-
racks, table grills, raclette appliances, and other 
electrical kitchen appliances; air conditioning 
appliances, in particular air humidifiers, air purifiers 
and air dehumidifiers; parts and accessories included 
in this class for the aforementioned machines and 
appliances.

Class: 21 סוג: 21

Hand-operated appliances for household and kitchen 
use, in particular machines for cutting, crushing, 
grinding, mixing, chopping, blending, kneading, 
stirring, beating, frothing, juice-making, pressing; 
household and kitchen containers of metal, glass, 
plastic and other materials (neither of precious 
metals, nor coated therewith); preservation devices 
for coffee capsules; parts and accessories included in 
this class for the aforementioned goods.

Goods/Services for which priority is claimed סחורות/שירותים לגביהם נטען דין קדימה
(If only classification code is indicated, Priority is claimed 
for all goods/services included in that class, and specified 
above under the 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, 07/05/2010, No. 606491 שוויץ, 07/05/2010, מספר 606491

Class: 7 סוג: 7

Class: 9 סוג: 9

א' אלול תשע"א - 32031/08/2011



 Owners

Name: DKB Household Switzerland AG

Address: Eggbühlstrasse 28, CH-8050 Zürich, 
Switzerland

Identification No.: 71737

(Société anonyme (SA))

Class: 11 סוג: 11

Class: 21 סוג: 21

א' אלול תשע"א - 32131/08/2011



Trade Mark No. 234940 מספר סימן

Application Date 09/11/2010 תאריך הגשה

International Trademark No. 0712798 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: COCCINELLE S.p.A.

Address: Via Lega dei Carrettieri 6, I-43038 SALA 
BAGANZA, PARMA, Italy

Identification No.: 71739

(Italy Joint stock company)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 14 סוג: 14

Real and imitation jewelry articles, cuff links, tie pins, 
clocks, fancy key rings.

Class: 25 סוג: 25

Belts (clothing), footwear (apparel), headgear, 
clothing made of imitation leather, clothing made of 
skin or hide, clothing, knitwear, shirts, socks, panties 
and underpants, neckties, trousers, skirts, scarves, 
gloves (clothing), dressing gowns, sashes for wear.

א' אלול תשע"א - 32231/08/2011



Trade Mark No. 234941 מספר סימן

Application Date 24/11/2010 תאריך הגשה

International Trademark No. 0726708 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: CHAMPAGNE DEUTZ S.A.

Address: 16, rue Jeanson, F-51150 AY, France

Identification No.: 71740

(société anonyme)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 33 סוג: 33

Alcoholic beverages (except beer).

א' אלול תשע"א - 32331/08/2011



Trade Mark No. 234942 מספר סימן

Application Date 16/09/2010 תאריך הגשה

International Trademark No. 0742815 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: Obschestvo s ogranichennoi Otvetstvennoctju 
"MEDKOM-MP"

Address: promzona "Tekhnoprom",,Mikroraion Belaya 
Dacha,,g., RU-140055 Moskovskaya oblast', Russian 
Federation

Identification No.: 71741

(Russian Federation Limited Liability Company)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 10 סוג: 10

Cupping glasses, feeding bottles, gloves for 
massage; finger guards for medical purposes, 
condoms, babies pacifiers (teats), cases fitted for 
medical instruments.

א' אלול תשע"א - 32431/08/2011



Trade Mark No. 234945 מספר סימן

Application Date 11/10/2010 תאריך הגשה

International Trademark No. 0987322 מספר סימן בינלאומי

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 9 סוג: 9

Sunglasses, goggles, spectacles, optical glasses, 
fitted frames, lenses; cases and holders for the 
aforesaid goods; parts and fittings for the aforesaid 
goods; holders and cases for portable audio systems, 
cassettes, compact discs, computers, mobile 
telephones, mobile phone accessories; mobile phone 
fascia; mouse mats; camera cases.

Class: 14 סוג: 14

Watches, clocks and parts and fittings for the 
aforesaid goods; jewellery, imitation jewellery, tie-
pins, cuff links; articles made of precious metals or 
coated therewith included in this class; jewellery 
boxes and cases.

Class: 18 סוג: 18

Goods made of leather or imitations of leather; bags, 
trunks, valises, suitcases, travelling bags, garment 
bags, vanity cases, rucksacks, satchels, holdalls, 
handbags, shoulder bags, attaché-cases, briefcases, 
shopping bags; purses, pouches, wallets, key 
holders, card holders, passport and documents 
holders; pochettes; labels; cosmetic cases and bags; 
cases for manicure sets, jewellery rolls; umbrellas, 
parasols; walking sticks and canes; clothing for pets; 
horse blankets; collars and leashes for animals.

Class: 24 סוג: 24

Textiles and textile goods including upholstery 
fabrics, household linen, bed linen, bath linen, table 
linen, quilts, blankets, duvets, eiderdowns, beach 
towels, picnic blankets, handkerchiefs, textile labels, 
furniture coverings, curtains, wall hangings, fabric 
and linings, cushion covers, hot water bottle covers.

א' אלול תשע"א - 32531/08/2011



 Owners

Name: Burberry Limited

Address: Horseferry House,,Horseferry Road, London 
SW1P 2AW, United Kingdom

Identification No.: 71309

Class: 25 סוג: 25

Clothing, footwear, headgear.

א' אלול תשע"א - 32631/08/2011



Trade Mark No. 234946 מספר סימן

Application Date 22/10/2010 תאריך הגשה

International Trademark No. 0992823 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.

א' אלול תשע"א - 32731/08/2011



Trade Mark No. 234950 מספר סימן

Application Date 25/11/2010 תאריך הגשה

International Trademark No. 1055054 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: Kapman AB c/o SNA Europe (Industries) AB

Address: SE-811 81 SANDVIKEN, Sweden

Identification No.: 71746

(Limited)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 7 סוג: 7

Machine tools, including, band saws, saw blades, 
hole saws, reciprocating saw blades, rotary burrs, 
pneumatic/electric secateurs and cordless gardening 
tools.

Class: 8 סוג: 8

Hand tools, hand-operated, including, handsaws, 
bow saws, wrenches, adjustable wrenches, 
spanners, nut drivers, sockets and accessories, 
torque tools, impact tools and bits, screwdrivers, 
cutters, pliers, nippers, shears, tweezers, scrapers, 
pullers, extractors, chisels, punches, hammers, drills, 
files, knives, hacksaw blades, vices, secateurs, 
pruners, shears, snips, loppers, hedge shears, grass 
shears, edge shears, lawn shears, scissors, grafting 
knifes, pruning knifes, top pruners, poles, 
sharpeners, pruning saws, axes, wedges, balcony 
tools, long shafted tools and bow saws.

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

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

Sweden, 16/06/2010, No. 2010/05168 שבדיה, 16/06/2010, מספר 2010/05168

Class: 7 סוג: 7

Class: 8 סוג: 8

א' אלול תשע"א - 32831/08/2011



NutriExpert

Trade Mark No. 234959 מספר סימן

Application Date 13/01/2011 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: Henkel AG & Co. KGaA

Address: Henkelstrasse 67, Dusseldorf, D-40589, 
Germany

Identification No.: 70815

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Reinhold Cohn and Partners

Address: 26a Habarzel St. Ramat Hahayal, P.O.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 for personal use; preparations for body and 
beauty care, namely foam baths, bath additives and 
shower gels, body lotions, deodorants for personal 
use; all included in class 3.

סבונים לשימוש אישי; תכשירים לטיפוח גוף ויופי, דהיינו קצף 
אמבטיות, תוספי אמבט וג'לים למקלחת, תרחיצי גוף, 

דאודורנטים לשימוש אישי; הנכללים כולם בסוג 3.                   
                                                

א' אלול תשע"א - 32931/08/2011



אקטיליז
Trade Mark No. 234960 מספר סימן

Application Date 13/01/2011 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: Boehringer Ingelheim International GmbH

Address: Ingelheim, 55218, Germany

Identification No.: 34942

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Reinhold Cohn and Partners

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

שם: ריינהולד כהן ושותפיו

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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 5 סוג: 5

Pharmaceutical preparations, being fibrinolytics for 
injection obtainable on preparation only; all included 
in class 5.

תכשירי רוקחות, שהינם פיברינוליטים להזרקה, להשגה על פי 
מרשם רפואי בלבד; הנכללים כולם בסוג 5.                           

                              

א' אלול תשע"א - 33031/08/2011



Trade Mark No. 235032 מספר סימן

Application Date 04/11/2010 תאריך הגשה

International Trademark No. 1062403 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: ZECCHIN DORA

Address: Via Aldo Moro, 8, I-35020 Brugine (PD), Italy

Identification No.: 71755

Goods/Services סחורות/שירותים

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)

Italy, 17/08/2010, No. PG2010C000337 PG2010C000337 איטליה, 17/08/2010, מספר

Class: 25 סוג: 25

א' אלול תשע"א - 33131/08/2011



Trade Mark No. 235040 מספר סימן

Application Date 26/11/2010 תאריך הגשה

International Trademark No. 1062414 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: UNILEVER PLC

Address: Port Sunlight, Wirral, Merseyside CH62 4ZD, 
United Kingdom

Identification No.: 71692

(Public Limited Company)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 3 סוג: 3

Soaps; perfumery, essential oils, cosmetics; 
colognes, eau de toilette, perfume body sprays; oils, 
creams and lotions for the skin; shaving foam, 
shaving gel, pre-shaving and after-shaving lotions; 
talcum powder; preparations for the bath and shower; 
hair lotions; dentifrices; non-medicated 
mouthwashes; deodorants; anti-perspirants for 
personal use; non-medicated toilet preparations.

Goods/Services for which priority is claimed סחורות/שירותים לגביהם נטען דין קדימה
(If only classification code is indicated, Priority is claimed 
for all goods/services included in that class, and specified 
above under the 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, 18/06/2010, No. 2550880 ממלכה מאוחדת, 18/06/2010, מספר 2550880

Class: 3 סוג: 3

א' אלול תשע"א - 33231/08/2011



Trade Mark No. 235046 מספר סימן

Application Date 10/11/2010 תאריך הגשה

International Trademark No. 1062415 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: FASHIONTV.COM GmbH

Address: Brienner Strasse 21, 80333 München, Germany

Identification No.: 71766

(Germany GmbH (limited liability company))

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.

Class: 33 סוג: 33

Alcoholic beverages (except beers).

Class: 41 סוג: 41

Film production, motion picture rental, projection of 
films, broadcast and television entertainment; 
services in the field of education and entertainment 
(included in this class), including musical, singing, 
theatre and dancing performances, live and via 
media; education via radio and TV; production of 
radio and TV programmes; sporting and cultural 
activities; production, rental and performance of films 
(entertainment), educational and entertaining films, 
stored on video supports and CDs, CD-ROMs and 
DVDs; organisation of award shows; arrangement 
and organisation of fashion shows for entertainment 
purposes; providing of training.

א' אלול תשע"א - 33331/08/2011



Trade Mark No. 235048 מספר סימן

Application Date 18/11/2010 תאריך הגשה

International Trademark No. 1062512 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: Axion Swiss Bank SA

Address: Via Bossi 1, CH-6900 Lugano, Switzerland

Identification No.: 71768

(Suisse Société anonyme)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 36 סוג: 36

Banking, financial affairs, monetary affairs, financial 
management, trusteeship, home banking, capital 
investments, securities brokerage, financial 
consultancy, financial information, financial analysis, 
deposits of valuables, safe deposit services, 
exchanging money, mortgage banking, surety 
services, financial sponsorship.

Goods/Services for which priority is claimed סחורות/שירותים לגביהם נטען דין קדימה
(If only classification code is indicated, Priority is claimed 
for all goods/services included in that class, and specified 
above under the 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, 22/10/2010, No. 608030 שוויץ, 22/10/2010, מספר 608030

Class: 36 סוג: 36

א' אלול תשע"א - 33431/08/2011



Trade Mark No. 235049 מספר סימן

Application Date 18/11/2010 תאריך הגשה

International Trademark No. 1062513 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: Axion Swiss Bank SA

Address: Via Bossi 1, CH-6900 Lugano, Switzerland

Identification No.: 71768

(Suisse Société anonyme)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 36 סוג: 36

Banking, financial affairs, monetary affairs, financial 
management, trusteeship, home banking, capital 
investments, securities brokerage, financial 
consultancy, financial information, financial analysis, 
deposits of valuables, safe deposit services, 
exchanging money, mortgage banking, surety 
services, financial sponsorship.

Goods/Services for which priority is claimed סחורות/שירותים לגביהם נטען דין קדימה
(If only classification code is indicated, Priority is claimed 
for all goods/services included in that class, and specified 
above under the 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, 22/10/2010, No. 608031 שוויץ, 22/10/2010, מספר 608031

Class: 36 סוג: 36

א' אלול תשע"א - 33531/08/2011



Trade Mark No. 235054 מספר סימן

Application Date 18/11/2010 תאריך הגשה

International Trademark No. 0484737 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: Paul Hartmann AG

Address: Paul-Hartmann-Strasse 12, 89522 Heidenheim, 
Germany

Identification No.: 71772

(Germany Aktiengesellschaft (AG))

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 5 סוג: 5

Napkins, yokes for napkins, absorbent napkins, made 
primarily of paper, cellulose or other fibrous 
structures, all these goods disposable, all the above 
goods for incontinents.

א' אלול תשע"א - 33631/08/2011



Trade Mark No. 235055 מספר סימן

Application Date 18/11/2010 תאריך הגשה

International Trademark No. 0536547 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: Paul Hartmann AG

Address: Paul-Hartmann-Strasse 12, 89522 Heidenheim, 
Germany

Identification No.: 71773

(Germany Aktiengesellschaft (AG))

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 5 סוג: 5

Disposable articles essentially made of paper, 
cellulose or non-woven textiles, namely textile fabrics 
for medical, sanitary and surgical purposes.

Class: 24 סוג: 24

Disposable articles essentially made of paper, 
cellulose or non-woven textiles, namely cover sheets, 
protective sheets.

Class: 25 סוג: 25

Protective clothing for the sick; protective and work 
clothing for medical staff.

א' אלול תשע"א - 33731/08/2011



Trade Mark No. 235057 מספר סימן

Application Date 25/11/2010 תאריך הגשה

International Trademark No. 1030959 מספר סימן בינלאומי

Conditions/Disclaimers

The mark is limited to the colours  word White, light 
blue, dark blue, green and black. as shown in the  
mark.

 Owners

Name: Philip Morris Brands Sarl

Address: Quai Jeanrenaud 3, CH-2000 Neuchâtel, 
Switzerland

Identification No.: 71410

(Suisse Société Anonyme)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 34 סוג: 34

Raw or manufactured tobacco; tobacco goods, 
including cigars, cigarettes, cigarillos, hand-rolling 
tobacco, pipe tobacco, chewing tobacco, snuffing 
tobacco, kretek; snus tobacco; tobacco substitutes 
(not for medical use); smokers' articles, including 
cigarette paper and tubes, cigarette filters, tobacco 
boxes, cigarette cases and ashtrays, pipes, pocket 
machines for rolling cigarettes, lighters; matches.

א' אלול תשע"א - 33831/08/2011



Trade Mark No. 235059 מספר סימן

Application Date 18/01/2011 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: Wave Worldwide Ltd. שם: וייב וורלדוייד בע"מ

Address: Hanevel 5 st., Ra'anana, Israel כתובת : הנבל 5, רעננה, ישראל

Identification No.: 513017939מספר זיהוי: 513017939

וייב וורלדוייד 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: 3 סוג: 3

Cosmetic preparations and toiletries, namely 
preparations for the treatment of body and face; 
creams; tuners; deodorants; preparations for hair, 
nails and lips; perfumery; soaps; face and body 
lotions, all included in class 3.

תכשירי קוסמטיקה וטואלטיקה, דהיינו תכשירים לטיפול הגוף 
והפנים; קרמים, טונרים, דאודורנטים; תכשירים לשיער, 

לציפורניים ולשפתיים, בשמים ותמרוקים, סבונים, תחליבים 
לפנים ולגוף; הנכללים כולם בסוג 3.                                     

                                    

א' אלול תשע"א - 33931/08/2011



Trade Mark No. 235062 מספר סימן

Application Date 20/01/2011 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: MIFAL HAPAYIS שם: מפעל הפיס

Address: 3 Heftman Street, P.O.B. 7019, Tel Aviv, 61070, 
Israel

כתובת : רחוב הפטמן 3, ת.ד. 7019, תל אביב, 61070, ישראל

Identification No.: 520018714מספר זיהוי: 520018714

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Price Plinner Lawyers

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

שם: פרייס פלינר עורכי דין

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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 41 סוג: 41

Organising and conducting of lotteries, betting and 
other games of chance, and services connected 
therewith; all included in class 41.

ארגון ועריכה של הגרלות, הימורים ומשחקי מזל אחרים וכן 
שירותים הקשורים בהם ; הנכללים כולם בסוג 41.                 

                                                            

א' אלול תשע"א - 34031/08/2011



ערוץ הפיס
Trade Mark No. 235063 מספר סימן

Application Date 20/01/2011 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: MIFAL HAPAYIS שם: מפעל הפיס

Address: 3 Heftman Street, P.O.B. 7019, Tel Aviv, 61070, 
Israel

כתובת : רחוב הפטמן 3, ת.ד. 7019, תל אביב, 61070, ישראל

Identification No.: 520018714מספר זיהוי: 520018714

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Price Plinner Lawyers

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

שם: פרייס פלינר עורכי דין

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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 38 סוג: 38

Streaming and broadcasting via a computer network 
and other means of telecommunication services ; all 
included in class 38.

העברה ושידור באמצעות רשת מחשבים ובאמצעות אמצעי 
תקשורת אחרים; הנכללים כולם בסוג 38.                             

                                                      

Class: 41 סוג: 41

Organising and conducting of lotteries, betting and 
other games of chance, and services connected 
therewith; all included in class 41.

ארגון ועריכה של הגרלות, הימורים ומשחקי מזל אחרים וכן 
שירותים הקשורים בהם; הנכללים כולם בסוג 41.                   

                                                            

א' אלול תשע"א - 34131/08/2011



Trade Mark No. 235064 מספר סימן

Application Date 20/01/2011 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: MIFAL HAPAYIS שם: מפעל הפיס

Address: 3 Heftman Street, P.O.B. 7019, Tel Aviv, 61070, 
Israel

כתובת : רחוב הפטמן 3, ת.ד. 7019, תל אביב, 61070, ישראל

Identification No.: 520018714מספר זיהוי: 520018714

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Price Plinner Lawyers

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

שם: פרייס פלינר עורכי דין

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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 38 סוג: 38

Streaming and broadcasting via a computer network 
and other means of telecommunication services ; all 
included in class 38.

העברה ושידור באמצעות רשת מחשבים ובאמצעות אמצעי 
תקשורת אחרים; הנכללים כולם בסוג 38.                             

                                                      

Class: 41 סוג: 41

Organising and conducting of lotteries, betting and 
other games of chance, and services connected 
therewith; all included in class 41.

ארגון ועריכה של הגרלות, הימורים ומשחקי מזל אחרים וכן 
שירותים הקשורים בהם; הנכללים כולם בסוג 41.                   

                                                            

א' אלול תשע"א - 34231/08/2011



המעבדה 
Trade Mark No. 235066 מספר סימן

Application Date 18/01/2011 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: ISRAEL BROADCASTING AUTHORITY שם: רשות השידור

Address: 161 Jaffa Road, Jerusalem, Israel כתובת : רחוב יפו 161, ירושלים, ישראל

Identification No.: 17757מספר זיהוי: 17757

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 9 סוג: 9

Recorded television programs; all included in class 9. תכניות טלוויזיה מוקלטות; הנכללים כולם בסוג 9.                   

א' אלול תשע"א - 34331/08/2011



PRESAGE

Trade Mark No. 235067 מספר סימן

Application Date 20/01/2011 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: Seiko Holdings Kabushiki Kaisha (trading as 
Seiko Holdings Corporation)

Address: 5-11, Ginza 4-chrome, Chuo-ku, Tokyo, Japan

Identification No.: 66110

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Eitan Mehulal Law Group

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

שם: איתן, מהולל, פאפו, קוגלר

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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 14 סוג: 14

Watches, clocks and stopwatches; horological and 
chronometric apparatus and instruments; cases, 
parts for all the aforesaid goods; all included in class 
14.

שעוני-יד, שעונים ושעוני-עצר; התקנים ומכשירי אורלוגין 
וכרונומטרים; קופסאות, חלקים לכל הטובין הנזכרים; הנכללים 
כולם בסוג 14.                                                                 

    

א' אלול תשע"א - 34431/08/2011



Trade Mark No. 235069 מספר סימן

Application Date 20/01/2011 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: Seiko Holdings Kabushiki Kaisha (trading as 
Seiko Holdings Corporation)

Address: 5-11, Ginza 4-chrome, Chuo-ku, Tokyo, Japan

Identification No.: 66110

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Eitan Mehulal Law Group

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

שם: איתן, מהולל, פאפו, קוגלר

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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 14 סוג: 14

Watches, clocks and stopwatches; horological and 
chronometric apparatus and instruments; cases, 
parts for all the aforesaid goods; all included in class 
14.

שעוני-יד, שעונים ושעוני-עצר; התקנים ומכשירי אורלוגין 
וכרונומטרים; קופסאות, חלקים לכל הטובין הנזכרים; הנכללים 
כולם בסוג 14.                                                                 

    

א' אלול תשע"א - 34531/08/2011



Trade Mark No. 235070 מספר סימן

Application Date 20/01/2011 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: Seiko Holdings Kabushiki Kaisha (trading as 
Seiko Holdings Corporation)

Address: 5-11, Ginza 4-chrome, Chuo-ku, Tokyo, Japan

Identification No.: 66110

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Eitan Mehulal Law Group

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

שם: איתן, מהולל, פאפו, קוגלר

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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 14 סוג: 14

Watches, clocks and stopwatches; horological and 
chronometric apparatus and instruments; cases, 
parts for all the aforesaid goods; all included in class 
14.

שעוני-יד, שעונים ושעוני-עצר; התקנים ומכשירי אורלוגין 
וכרונומטרים; קופסאות, חלקים לכל הטובין הנזכרים; הנכללים 
כולם בסוג 14.                                                                 

    

א' אלול תשע"א - 34631/08/2011



Trade Mark No. 235071 מספר סימן

Application Date 20/01/2011 תאריך הגשה

 Owners

Name: Fairtrade Labelling Organizations International 
e.V.

Address: Bonner Talweg 177, 53129 Bonn, Germany

Identification No.: 801803

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, dried and cooked fruits and vegetables; 
jellies, jams, compotes; eggs, milk and milk products; 
edible oils and fats; all included in class 29.

בשר, דגים, עופות וציד; תמציות בשר; פירות וירקות משומרים, 
מיובשים ומבושלים; ריבות, מרקחות, לפתנים, ביצים, חלב 

ומוצרי חלב; שמני ושומני מאכל; הנכללים כולם בסוג 29         
                                                                      

Class: 31 סוג: 31

Agricultural, horticultural and forestry products and 
grains (included in Class 31); live animals; fresh fruits 
and vegetables; seeds, natural plants and flowers; 
foodstuffs for animals, malt; all included in class 31.

מוצרי חקלאות, גננות, יערנות ותבואות (הכלולים בסוג 31); 
בעלי חיים; פירות וירקות טריים; זרעים, שתילים ופרחים חיים; 
מזון לבעלי חיים, לתת; הנכללים כולם בסוג 31                       
                                                                                    

                    

א' אלול תשע"א - 34731/08/2011



REVLON PURE SKIN

Trade Mark No. 235077 מספר סימן

Application Date 20/01/2011 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: 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

Skin care products; all included in class 3. מוצרים לטיפוח העור; הנכללים כולם בסוג 3.         

א' אלול תשע"א - 34831/08/2011



Trade Mark No. 235079 מספר סימן

Application Date 12/01/2011 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: Noga hana ronen  שם: נגה חנה רונן

Address: 9th emil zola st, Tel Aviv, 63466, Israel כתובת : רח' אמיל זולא 9, תל אביב, 63466, ישראל

Identification No.: 28949972מספר זיהוי: 28949972

Name: Neomi david  שם: נעמי דוד

Address: 9th emil zola st, Tel Aviv, 63466, Israel כתובת : רח' אמיל זולא 9, תל אביב, 63466, ישראל

Identification No.: 017864885מספר זיהוי: 017864885

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 41 סוג: 41

Animal training, behavioral problem treatments, 
courses and studies in animal training, behavioral 
problems and service dogs Courses and studies for 
natural holistic animal medicine; all included in class 
41.

אילוף בע"ח, טיפול התנהגותי בע"ח, בי"ס להכשרת מאלפים 
ומטפלים התנהגותיים, כלבי שירות, לימודים ובי"ס להכשרת 
מטפלים ברפואה משלימה לבעלי חיים; הנכללים כולם בסוג 
                                                                               .41

                    

א' אלול תשע"א - 34931/08/2011



המעבדה 
Trade Mark No. 235082 מספר סימן

Application Date 18/01/2011 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: ISRAEL BROADCASTING AUTHORITY שם: רשות השידור

Address: רחוב יפו 161, ירושלים, ישראל כתובת : רחוב יפו 161, ירושלים, ישראל

Identification No.: 17757מספר זיהוי: 17757

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 41 סוג: 41

Production of television programs, all included in 
class 41.

הפקת תוכניות טלוויזיה; הנכללים כולם בסוג 41.                   
              

א' אלול תשע"א - 35031/08/2011



כך היה 
Trade Mark No. 235083 מספר סימן

Application Date 18/01/2011 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: ISRAEL BROADCASTING AUTHORITY שם: רשות השידור

Address: רחוב יפו 161, ירושלים, ישראל כתובת : רחוב יפו 161, ירושלים, ישראל

Identification No.: 17757מספר זיהוי: 17757

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 9 סוג: 9

Recorded television programs; all included in class 9. תכניות טלוויזיה מוקלטות; הנכללים כולם בסוג 9.                   

א' אלול תשע"א - 35131/08/2011



כך היה 
Trade Mark No. 235084 מספר סימן

Application Date 18/01/2011 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: ISRAEL BROADCASTING AUTHORITY שם: רשות השידור

Address: רחוב יפו 161, ירושלים, ישראל כתובת : רחוב יפו 161, ירושלים, ישראל

Identification No.: 17757מספר זיהוי: 17757

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 41 סוג: 41

Production of television programs, all included in 
class 41.

הפקת תוכניות טלוויזיה; הנכללים כולם בסוג 41.                   
              

א' אלול תשע"א - 35231/08/2011



ביקורטיווי 
Trade Mark No. 235085 מספר סימן

Application Date 18/01/2011 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: ISRAEL BROADCASTING AUTHORITY שם: רשות השידור

Address: רחוב יפו 161, ירושלים, ישראל כתובת : רחוב יפו 161, ירושלים, ישראל

Identification No.: 17757מספר זיהוי: 17757

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 9 סוג: 9

Recorded television programs; all included in class 9. תכניות טלוויזיה מוקלטות; הנכללים כולם בסוג 9.                   

א' אלול תשע"א - 35331/08/2011



ביקורטיווי 
Trade Mark No. 235086 מספר סימן

Application Date 18/01/2011 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: ISRAEL BROADCASTING AUTHORITY שם: רשות השידור

Address: רחוב יפו 161, ירושלים, ישראל כתובת : רחוב יפו 161, ירושלים, ישראל

Identification No.: 17757מספר זיהוי: 17757

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 41 סוג: 41

Production of television programs, all included in 
class 41.

הפקת תוכניות טלוויזיה; הנכללים כולם בסוג 41.                   
              

א' אלול תשע"א - 35431/08/2011



רעש מקומי 
Trade Mark No. 235087 מספר סימן

Application Date 18/01/2011 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: ISRAEL BROADCASTING AUTHORITY שם: רשות השידור

Address: רחוב יפו 161, ירושלים, ישראל כתובת : רחוב יפו 161, ירושלים, ישראל

Identification No.: 17757מספר זיהוי: 17757

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 9 סוג: 9

Recorded television programs; all included in class 9. תכניות טלוויזיה מוקלטות; הנכללים כולם בסוג 9.                   

א' אלול תשע"א - 35531/08/2011



רעש מקומי 
Trade Mark No. 235088 מספר סימן

Application Date 18/01/2011 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: ISRAEL BROADCASTING AUTHORITY שם: רשות השידור

Address: רחוב יפו 161, ירושלים, ישראל כתובת : רחוב יפו 161, ירושלים, ישראל

Identification No.: 17757מספר זיהוי: 17757

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 41 סוג: 41

Production of television programs, all included in 
class 41.

הפקת תוכניות טלוויזיה; הנכללים כולם בסוג 41.                   
              

א' אלול תשע"א - 35631/08/2011



מקבלים שבת 
Trade Mark No. 235089 מספר סימן

Application Date 18/01/2011 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: ISRAEL BROADCASTING AUTHORITY שם: רשות השידור

Address: רחוב יפו 161, ירושלים, ישראל כתובת : רחוב יפו 161, ירושלים, ישראל

Identification No.: 17757מספר זיהוי: 17757

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 41 סוג: 41

Production of television programs, all included in 
class 41.

הפקת תוכניות טלוויזיה; הנכללים כולם בסוג 41.                   
              

א' אלול תשע"א - 35731/08/2011



מקבלים שבת 
Trade Mark No. 235090 מספר סימן

Application Date 18/01/2011 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: ISRAEL BROADCASTING AUTHORITY שם: רשות השידור

Address: רחוב יפו 161, ירושלים, ישראל כתובת : רחוב יפו 161, ירושלים, ישראל

Identification No.: 17757מספר זיהוי: 17757

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 9 סוג: 9

Recorded television programs; all included in class 9. תכניות טלוויזיה מוקלטות; הנכללים כולם בסוג 9.                   

א' אלול תשע"א - 35831/08/2011



ספרים נקודה 
Trade Mark No. 235091 מספר סימן

Application Date 18/01/2011 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: ISRAEL BROADCASTING AUTHORITY שם: רשות השידור

Address: רחוב יפו 161, ירושלים, ישראל כתובת : רחוב יפו 161, ירושלים, ישראל

Identification No.: 17757מספר זיהוי: 17757

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 9 סוג: 9

Recorded television programs; all included in class 9. תכניות טלוויזיה מוקלטות; הנכללים כולם בסוג 9.                   

א' אלול תשע"א - 35931/08/2011



ספרים נקודה 
Trade Mark No. 235092 מספר סימן

Application Date 18/01/2011 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: ISRAEL BROADCASTING AUTHORITY שם: רשות השידור

Address: רחוב יפו 161, ירושלים, ישראל כתובת : רחוב יפו 161, ירושלים, ישראל

Identification No.: 17757מספר זיהוי: 17757

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 41 סוג: 41

Production of television programs, all included in 
class 41.

הפקת תוכניות טלוויזיה; הנכללים כולם בסוג 41.                   
              

א' אלול תשע"א - 36031/08/2011



טסט ראשון 
Trade Mark No. 235095 מספר סימן

Application Date 18/01/2011 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: ISRAEL BROADCASTING AUTHORITY שם: רשות השידור

Address: רחוב יפו 161, ירושלים, ישראל כתובת : רחוב יפו 161, ירושלים, ישראל

Identification No.: 17757מספר זיהוי: 17757

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 9 סוג: 9

Recorded television programs; all included in class 9. תכניות טלוויזיה מוקלטות; הנכללים כולם בסוג 9.                   

א' אלול תשע"א - 36131/08/2011



טסט ראשון 
Trade Mark No. 235096 מספר סימן

Application Date 18/01/2011 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: ISRAEL BROADCASTING AUTHORITY שם: רשות השידור

Address: רחוב יפו 161, ירושלים, ישראל כתובת : רחוב יפו 161, ירושלים, ישראל

Identification No.: 17757מספר זיהוי: 17757

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 41 סוג: 41

Production of television programs, all included in 
class 41.

הפקת תוכניות טלוויזיה; הנכללים כולם בסוג 41.                   
              

א' אלול תשע"א - 36231/08/2011



משב רוח 
Trade Mark No. 235097 מספר סימן

Application Date 18/01/2011 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: ISRAEL BROADCASTING AUTHORITY שם: רשות השידור

Address: רחוב יפו 161, ירושלים, ישראל כתובת : רחוב יפו 161, ירושלים, ישראל

Identification No.: 17757מספר זיהוי: 17757

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 41 סוג: 41

Production of television programs, all included in 
class 41.

הפקת תוכניות טלוויזיה; הנכללים כולם בסוג 41.                   
              

א' אלול תשע"א - 36331/08/2011



משב רוח 
Trade Mark No. 235098 מספר סימן

Application Date 18/01/2011 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: ISRAEL BROADCASTING AUTHORITY שם: רשות השידור

Address: רחוב יפו 161, ירושלים, ישראל כתובת : רחוב יפו 161, ירושלים, ישראל

Identification No.: 17757מספר זיהוי: 17757

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 9 סוג: 9

Recorded television programs; all included in class 9. תכניות טלוויזיה מוקלטות; הנכללים כולם בסוג 9.                   

א' אלול תשע"א - 36431/08/2011



זמן אוויר 
Trade Mark No. 235099 מספר סימן

Application Date 18/01/2011 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: ISRAEL BROADCASTING AUTHORITY שם: רשות השידור

Address: רחוב יפו 161, ירושלים, ישראל כתובת : רחוב יפו 161, ירושלים, ישראל

Identification No.: 17757מספר זיהוי: 17757

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 9 סוג: 9

Recorded television programs; all included in class 9. תכניות טלוויזיה מוקלטות; הנכללים כולם בסוג 9.                   

א' אלול תשע"א - 36531/08/2011



זמן אוויר 
Trade Mark No. 235100 מספר סימן

Application Date 18/01/2011 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: ISRAEL BROADCASTING AUTHORITY שם: רשות השידור

Address: רחוב יפו 161, ירושלים, ישראל כתובת : רחוב יפו 161, ירושלים, ישראל

Identification No.: 17757מספר זיהוי: 17757

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 41 סוג: 41

Production of television programs, all included in 
class 41.

הפקת תוכניות טלוויזיה; הנכללים כולם בסוג 41.                   
              

א' אלול תשע"א - 36631/08/2011



שווה מחשבה 
Trade Mark No. 235103 מספר סימן

Application Date 18/01/2011 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: ISRAEL BROADCASTING AUTHORITY שם: רשות השידור

Address: רחוב יפו 161, ירושלים, ישראל כתובת : רחוב יפו 161, ירושלים, ישראל

Identification No.: 17757מספר זיהוי: 17757

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 9 סוג: 9

Recorded television programs; all included in class 9. תכניות טלוויזיה מוקלטות; הנכללים כולם בסוג 9.                   

א' אלול תשע"א - 36731/08/2011



שווה מחשבה 
Trade Mark No. 235104 מספר סימן

Application Date 18/01/2011 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: ISRAEL BROADCASTING AUTHORITY שם: רשות השידור

Address: רחוב יפו 161, ירושלים, ישראל כתובת : רחוב יפו 161, ירושלים, ישראל

Identification No.: 17757מספר זיהוי: 17757

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 41 סוג: 41

Production of television programs, all included in 
class 41.

הפקת תוכניות טלוויזיה; הנכללים כולם בסוג 41.                   
              

א' אלול תשע"א - 36831/08/2011



מפגש במיל. 
Trade Mark No. 235111 מספר סימן

Application Date 18/01/2011 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: ISRAEL BROADCASTING AUTHORITY שם: רשות השידור

Address: רחוב יפו 161, ירושלים, ישראל כתובת : רחוב יפו 161, ירושלים, ישראל

Identification No.: 17757מספר זיהוי: 17757

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 9 סוג: 9

Recorded television programs; all included in class 9. תכניות טלוויזיה מוקלטות; הנכללים כולם בסוג 9.                   

א' אלול תשע"א - 36931/08/2011



מפגש במיל. 
Trade Mark No. 235112 מספר סימן

Application Date 18/01/2011 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: ISRAEL BROADCASTING AUTHORITY שם: רשות השידור

Address: רחוב יפו 161, ירושלים, ישראל כתובת : רחוב יפו 161, ירושלים, ישראל

Identification No.: 17757מספר זיהוי: 17757

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 41 סוג: 41

Production of television programs, all included in 
class 41.

הפקת תוכניות טלוויזיה; הנכללים כולם בסוג 41.                   
              

א' אלול תשע"א - 37031/08/2011



שבתעודה 
Trade Mark No. 235113 מספר סימן

Application Date 18/01/2011 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: ISRAEL BROADCASTING AUTHORITY שם: רשות השידור

Address: רחוב יפו 161, ירושלים, ישראל כתובת : רחוב יפו 161, ירושלים, ישראל

Identification No.: 17757מספר זיהוי: 17757

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 41 סוג: 41

Production of television programs, all included in 
class 41.

הפקת תוכניות טלוויזיה; הנכללים כולם בסוג 41.                   
              

א' אלול תשע"א - 37131/08/2011



שבתעודה 
Trade Mark No. 235114 מספר סימן

Application Date 18/01/2011 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: ISRAEL BROADCASTING AUTHORITY שם: רשות השידור

Address: רחוב יפו 161, ירושלים, ישראל כתובת : רחוב יפו 161, ירושלים, ישראל

Identification No.: 17757מספר זיהוי: 17757

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 9 סוג: 9

Recorded television programs; all included in class 9. תכניות טלוויזיה מוקלטות; הנכללים כולם בסוג 9.                   

א' אלול תשע"א - 37231/08/2011



זיכרון צרוב 
Trade Mark No. 235119 מספר סימן

Application Date 18/01/2011 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: ISRAEL BROADCASTING AUTHORITY שם: רשות השידור

Address: רחוב יפו 161, ירושלים, ישראל כתובת : רחוב יפו 161, ירושלים, ישראל

Identification No.: 17757מספר זיהוי: 17757

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 41 סוג: 41

Production of television programs, all included in 
class 41.

הפקת תוכניות טלוויזיה; הנכללים כולם בסוג 41.                   
              

א' אלול תשע"א - 37331/08/2011



זיכרון צרוב 
Trade Mark No. 235120 מספר סימן

Application Date 18/01/2011 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: ISRAEL BROADCASTING AUTHORITY שם: רשות השידור

Address: רחוב יפו 161, ירושלים, ישראל כתובת : רחוב יפו 161, ירושלים, ישראל

Identification No.: 17757מספר זיהוי: 17757

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 9 סוג: 9

Recorded television programs; all included in class 9. תכניות טלוויזיה מוקלטות; הנכללים כולם בסוג 9.                   

א' אלול תשע"א - 37431/08/2011



תדע כל אם 
Trade Mark No. 235123 מספר סימן

Application Date 18/01/2011 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: ISRAEL BROADCASTING AUTHORITY שם: רשות השידור

Address: רחוב יפו 161, ירושלים, ישראל כתובת : רחוב יפו 161, ירושלים, ישראל

Identification No.: 17757מספר זיהוי: 17757

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 41 סוג: 41

Production of television programs, all included in 
class 41.

הפקת תוכניות טלוויזיה; הנכללים כולם בסוג 41.                   
              

א' אלול תשע"א - 37531/08/2011



תדע כל אם 
Trade Mark No. 235124 מספר סימן

Application Date 18/01/2011 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: ISRAEL BROADCASTING AUTHORITY שם: רשות השידור

Address: רחוב יפו 161, ירושלים, ישראל כתובת : רחוב יפו 161, ירושלים, ישראל

Identification No.: 17757מספר זיהוי: 17757

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 9 סוג: 9

Recorded television programs; all included in class 9. תכניות טלוויזיה מוקלטות; הנכללים כולם בסוג 9.                   

א' אלול תשע"א - 37631/08/2011



אור לגויים 
Trade Mark No. 235125 מספר סימן

Application Date 18/01/2011 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: ISRAEL BROADCASTING AUTHORITY שם: רשות השידור

Address: רחוב יפו 161, ירושלים, ישראל כתובת : רחוב יפו 161, ירושלים, ישראל

Identification No.: 17757מספר זיהוי: 17757

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 9 סוג: 9

Recorded television programs; all included in class 9. תכניות טלוויזיה מוקלטות; הנכללים כולם בסוג 9.                   

א' אלול תשע"א - 37731/08/2011



אור לגויים 
Trade Mark No. 235126 מספר סימן

Application Date 18/01/2011 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: ISRAEL BROADCASTING AUTHORITY שם: רשות השידור

Address: רחוב יפו 161, ירושלים, ישראל כתובת : רחוב יפו 161, ירושלים, ישראל

Identification No.: 17757מספר זיהוי: 17757

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 41 סוג: 41

Production of television programs, all included in 
class 41.

הפקת תוכניות טלוויזיה; הנכללים כולם בסוג 41.                   
              

א' אלול תשע"א - 37831/08/2011



נשים במלחמה 
Trade Mark No. 235127 מספר סימן

Application Date 18/01/2011 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: ISRAEL BROADCASTING AUTHORITY שם: רשות השידור

Address: רחוב יפו 161, ירושלים, ישראל כתובת : רחוב יפו 161, ירושלים, ישראל

Identification No.: 17757מספר זיהוי: 17757

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 41 סוג: 41

Production of television programs, all included in 
class 41.

הפקת תוכניות טלוויזיה; הנכללים כולם בסוג 41.                   
              

א' אלול תשע"א - 37931/08/2011



נשים במלחמה 
Trade Mark No. 235128 מספר סימן

Application Date 18/01/2011 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: ISRAEL BROADCASTING AUTHORITY שם: רשות השידור

Address: רחוב יפו 161, ירושלים, ישראל כתובת : רחוב יפו 161, ירושלים, ישראל

Identification No.: 17757מספר זיהוי: 17757

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 9 סוג: 9

Recorded television programs; all included in class 9. תכניות טלוויזיה מוקלטות; הנכללים כולם בסוג 9.                   

א' אלול תשע"א - 38031/08/2011



האחים יונה 
Trade Mark No. 235129 מספר סימן

Application Date 18/01/2011 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: ISRAEL BROADCASTING AUTHORITY שם: רשות השידור

Address: רחוב יפו 161, ירושלים, ישראל כתובת : רחוב יפו 161, ירושלים, ישראל

Identification No.: 17757מספר זיהוי: 17757

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 9 סוג: 9

Recorded television programs; all included in class 9. תכניות טלוויזיה מוקלטות; הנכללים כולם בסוג 9.                   

א' אלול תשע"א - 38131/08/2011



האחים יונה 
Trade Mark No. 235130 מספר סימן

Application Date 18/01/2011 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: ISRAEL BROADCASTING AUTHORITY שם: רשות השידור

Address: רחוב יפו 161, ירושלים, ישראל כתובת : רחוב יפו 161, ירושלים, ישראל

Identification No.: 17757מספר זיהוי: 17757

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 41 סוג: 41

Production of television programs, all included in 
class 41.

הפקת תוכניות טלוויזיה; הנכללים כולם בסוג 41.                   
              

א' אלול תשע"א - 38231/08/2011



רגעים בחיים 
Trade Mark No. 235131 מספר סימן

Application Date 18/01/2011 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: ISRAEL BROADCASTING AUTHORITY שם: רשות השידור

Address: רחוב יפו 161, ירושלים, ישראל כתובת : רחוב יפו 161, ירושלים, ישראל

Identification No.: 17757מספר זיהוי: 17757

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 41 סוג: 41

Production of television programs, all included in 
class 41.

הפקת תוכניות טלוויזיה; הנכללים כולם בסוג 41.                   
              

א' אלול תשע"א - 38331/08/2011



רגעים בחיים 
Trade Mark No. 235132 מספר סימן

Application Date 18/01/2011 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: ISRAEL BROADCASTING AUTHORITY שם: רשות השידור

Address: רחוב יפו 161, ירושלים, ישראל כתובת : רחוב יפו 161, ירושלים, ישראל

Identification No.: 17757מספר זיהוי: 17757

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 9 סוג: 9

Recorded television programs; all included in class 9. תכניות טלוויזיה מוקלטות; הנכללים כולם בסוג 9.                   

א' אלול תשע"א - 38431/08/2011



המדינה שבדרך 
Trade Mark No. 235135 מספר סימן

Application Date 18/01/2011 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: ISRAEL BROADCASTING AUTHORITY שם: רשות השידור

Address: רחוב יפו 161, ירושלים, ישראל כתובת : רחוב יפו 161, ירושלים, ישראל

Identification No.: 17757מספר זיהוי: 17757

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 41 סוג: 41

Production of television programs, all included in 
class 41.

הפקת תוכניות טלוויזיה; הנכללים כולם בסוג 41.                   
              

א' אלול תשע"א - 38531/08/2011



המדינה שבדרך 
Trade Mark No. 235136 מספר סימן

Application Date 18/01/2011 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: ISRAEL BROADCASTING AUTHORITY שם: רשות השידור

Address: רחוב יפו 161, ירושלים, ישראל כתובת : רחוב יפו 161, ירושלים, ישראל

Identification No.: 17757מספר זיהוי: 17757

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 9 סוג: 9

Recorded television programs; all included in class 9. תכניות טלוויזיה מוקלטות; הנכללים כולם בסוג 9.                   

א' אלול תשע"א - 38631/08/2011



דיוקן 
Trade Mark No. 235137 מספר סימן

Application Date 18/01/2011 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: ISRAEL BROADCASTING AUTHORITY שם: רשות השידור

Address: רחוב יפו 161, ירושלים, ישראל כתובת : רחוב יפו 161, ירושלים, ישראל

Identification No.: 17757מספר זיהוי: 17757

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 9 סוג: 9

Recorded television programs; all included in class 9. תכניות טלוויזיה מוקלטות; הנכללים כולם בסוג 9.                   

א' אלול תשע"א - 38731/08/2011



דיוקן 
Trade Mark No. 235138 מספר סימן

Application Date 18/01/2011 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: ISRAEL BROADCASTING AUTHORITY שם: רשות השידור

Address: רחוב יפו 161, ירושלים, ישראל כתובת : רחוב יפו 161, ירושלים, ישראל

Identification No.: 17757מספר זיהוי: 17757

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 41 סוג: 41

Production of television programs, all included in 
class 41.

הפקת תוכניות טלוויזיה; הנכללים כולם בסוג 41.                   
              

א' אלול תשע"א - 38831/08/2011



לב העניין 
Trade Mark No. 235139 מספר סימן

Application Date 18/01/2011 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: ISRAEL BROADCASTING AUTHORITY שם: רשות השידור

Address: רחוב יפו 161, ירושלים, ישראל כתובת : רחוב יפו 161, ירושלים, ישראל

Identification No.: 17757מספר זיהוי: 17757

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 41 סוג: 41

Production of television programs, all included in 
class 41.

הפקת תוכניות טלוויזיה; הנכללים כולם בסוג 41.                   
              

א' אלול תשע"א - 38931/08/2011



לב העניין 
Trade Mark No. 235140 מספר סימן

Application Date 18/01/2011 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: ISRAEL BROADCASTING AUTHORITY שם: רשות השידור

Address: רחוב יפו 161, ירושלים, ישראל כתובת : רחוב יפו 161, ירושלים, ישראל

Identification No.: 17757מספר זיהוי: 17757

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 9 סוג: 9

Recorded television programs; all included in class 9. תכניות טלוויזיה מוקלטות; הנכללים כולם בסוג 9.                   

א' אלול תשע"א - 39031/08/2011



Trade Mark No. 235143 מספר סימן

Application Date 19/01/2011 תאריך הגשה

 Owners

Name: Al-Malam Hotels Company In Israel 

Address: P.O.B. 6399, Amman, 11118, Jordan

Identification No.: 71778

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: 43 סוג: 43

Services for providing food and drink; temporary 
accommodations; all included in class 43.

שירותים להספקת מזון ומשקה; לינה זמנית; הנכללים כולם 
בסוג 43.                                                             

א' אלול תשע"א - 39131/08/2011



Trade Mark No. 235349 מספר סימן

Application Date 21/11/2010 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: Liron Adir שם: לירון אדיר

Address: כפר אחים 1, מודיעין-מכבים, ישראל כתובת : כפר אחים 1, מודיעין-מכבים, ישראל

Identification No.: 036147528מספר זיהוי: 036147528

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: 11 סוג: 11

Baking ovens; all included in class 11. תנורי אפיה; הנכללים כולם בסוג 11.             

א' אלול תשע"א - 39231/08/2011



Trade Mark No. 235478 מספר סימן

Application Date 17/09/2010 תאריך הגשה

International Trademark No. 1063194 מספר סימן בינלאומי

Conditions/Disclaimers

The mark is limited to the colours  word ORANGE 
(PANTONE 158C), RED (PANTONE RUBINE 
REDC), BROWN (PANTONE 2592C), BLUE 
(PANTONE 3125C), GREEN (PANTONE 383C) AND 
GREY (PANTONE 424C). as shown in the  mark.

 Owners

Name: HOTELBEDS SPAIN, S.L.U.

Address: Complejo Mirall Balear,,Camí de San Fangos, 
100,,T, E-07007 Palma de Mallorca, Spain

Identification No.: 71799

(España sociedad limitada unipersonal)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 39 סוג: 39

Travel agency services.

Class: 43 סוג: 43

Hotel reservations and temporary accommodation; 
information on hotels, holiday accommodation and 
touristic centers; including the provision of all the 
aforementioned services online; services for 
providing food and drink.

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

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

European Community Trade Mark, 24/08/2010, No. 
009330721

איחוד האירופי לסימני מסחר, 24/08/2010, מספר 
009330721

Class: 39 סוג: 39

Class: 43 סוג: 43

א' אלול תשע"א - 39331/08/2011



Trade Mark No. 235481 מספר סימן

Application Date 08/09/2010 תאריך הגשה

International Trademark No. 1063326 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: Foursquare Labs, Inc.

Address: 36 Cooper Square, 5th Floor, New York, NY 
10003, U.S.A.

Identification No.: 71802

(Delaware, United States CORPORATION)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 9 סוג: 9

Downloadable software in the nature of a mobile 
application for displaying and sharing a user's 
location and finding, locating, and interacting with 
other users and places.

Class: 41 סוג: 41

Entertainment services, namely, providing on-line 
computer games.

Class: 42 סוג: 42

Providing on-line non-downloadable software for 
displaying and sharing a user's location and finding, 
locating, and interacting with other users and places.

Class: 45 סוג: 45

On-line social networking 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., 11/03/2010, No. 77956808 ארה"ב, 11/03/2010, מספר 77956808

Class: 9 סוג: 9

Class: 41 סוג: 41

Class: 42 סוג: 42

Class: 45 סוג: 45

א' אלול תשע"א - 39431/08/2011



Trade Mark No. 235491 מספר סימן

Application Date 30/11/2010 תאריך הגשה

International Trademark No. 1063153 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: Hi-Tec Sports Plc.

Address: Aviation Way, Southend-on-Sea, Essex SS2 
6GH, United Kingdom

Identification No.: 71808

(United Kingdom Public Limited Company)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 9 סוג: 9

Protective clothing, footwear and headgear; 
protective industrial clothing, footwear and headgear; 
clothing, footwear and headgear for protection 
against accident, fire and injury; waterproof safety 
clothing and footwear; protective glasses; safety 
glasses and goggles; sports glasses and goggles; 
excluding gloves and cut resistant sleeves for 
industrial use.

א' אלול תשע"א - 39531/08/2011



Trade Mark No. 235495 מספר סימן

Application Date 10/09/2010 תאריך הגשה

International Trademark No. 1062860 מספר סימן בינלאומי

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 35 סוג: 35

Business management consultancy in the field of 
business continuity and disaster recovery; 
operational business services.

Class: 37 סוג: 37

Installation, maintenance and repair of computer 
hardware.

Class: 41 סוג: 41

Education and training; training in the use of storage 
technology, backup and recovery, disaster recovery, 
data security, virtualization technology and database 
management.

Class: 42 סוג: 42

Consultation services in the area of IT infrastructure, 
including computer and data center storage 
technology, computer and data center backup and 
recovery, computer and data center disaster 
recovery, computer and data center data security, 
computer and data center virtualization technology 
and computer and data center database 
management; recovery of computer data; computer 
system design; installation, maintenance and repair 
of computer software; technical, operational, and 
network management support services; scientific and 
technological services and research and design 
relating thereto; industrial analysis and research 
services; design and development of computer 
hardware and software; services in the field of 
computer software and hardware and storage 
technology.

Goods/Services for which priority is claimed סחורות/שירותים לגביהם נטען דין קדימה
(If only classification code is indicated, Priority is claimed 
for all goods/services included in that class, and specified 
above under the 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., 23/03/2010, No. 77966573 ארה"ב, 23/03/2010, מספר 77966573

Class: 35 סוג: 35

Class: 37 סוג: 37

Class: 41 סוג: 41

Class: 42 סוג: 42

א' אלול תשע"א - 39631/08/2011



 Owners

Name: GlassHouse Technologies, Inc.

Address: 200 Crossing Boulevard, Suite 100, 
Framingham, MA 01702, U.S.A.

Identification No.: 71810

(Delaware, United States Corporation)

א' אלול תשע"א - 39731/08/2011



Trade Mark No. 235496 מספר סימן

Application Date 29/10/2010 תאריך הגשה

International Trademark No. 1062886 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: Sanofi Pasteur

Address: 2 avenue Pont Pasteur, F-69007 LYON, France

Identification No.: 71811

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 41 סוג: 41

Education and training by medical experts intended 
for the public, in the pharmaceutical field especially in 
the field of human vaccination; organization of 
seminars and congresses by medical experts in the 
aforementioned fields as well as publication of 
scientific opinions and guidelines related to these 
fields.

Goods/Services for which priority is claimed סחורות/שירותים לגביהם נטען דין קדימה
(If only classification code is indicated, Priority is claimed 
for all goods/services included in that class, and specified 
above under the 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, 12/05/2010, No. 10 3 737 907 צרפת, 12/05/2010, מספר 907 737 3 10

Class: 41 סוג: 41

א' אלול תשע"א - 39831/08/2011



Trade Mark No. 235506 מספר סימן

Application Date 10/11/2010 תאריך הגשה

International Trademark No. 1063276 מספר סימן בינלאומי

Conditions/Disclaimers

The mark is limited to the colours  word The colors 
green, black and white are claimed as a feature of 
the mark. as shown in the  mark.

 Owners

Name: ALKA SANAYI INSAAF VE TICARET ANONIM 
SIRKETI

Address: Degirmen Sokak,,Sasmaz Sitesi, C-1 Blok,,No: 
9/14, Istanbul, Turkey

Identification No.: 71819

(TURKEY JOINT STOCK COMPANY)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 6 סוג: 6

Crash barriers of metal for roads.

א' אלול תשע"א - 39931/08/2011



Trade Mark No. 235576 מספר סימן

Application Date 25/11/2010 תאריך הגשה

International Trademark No. 1063404 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: Trinity Haircare AG

Address: Bahnhofstrasse 6, CH-9100 Herisau, 
Switzerland

Identification No.: 71831

(Suisse (Switzerland) Société anonyme (Corporation))

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 3 סוג: 3

Cosmetic products for the hair and scalp.

א' אלול תשע"א - 40031/08/2011



Trade Mark No. 235594 מספר סימן

Application Date 13/11/2010 תאריך הגשה

International Trademark No. 1063835 מספר סימן בינלאומי

Conditions/Disclaimers

The mark is limited to the colours  word White and 
blue. as shown in the  mark.

 Owners

Name: Limited liability company "Autoplastic"

Address: derevnja Ivancevo,,Ivanovskij rajon, RU-153504 
Ivanovskaja oblast, Russian Federation

Identification No.: 71841

(Russian Federation Limited liability company)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 17 סוג: 17

Insulating paper; insulating felt; insulators; insulating 
tape and band; adhesive bands (tapes) other than 
stationery and not for medical or household 
purposes; soundproofing materials; insulating 
materials; insulating refractory materials; rubber 
material for recapping tires (tyres); non-conducting 
materials for retaining heat; sealant compounds for 
joints; insulating plaster; cords of rubber (cylinder 
jointings, pipe gaskets, joint packings for pipes); 
gaskets (joint packings, seals); substances for 
insulating buildings against moisture; fiberglass for 
insulation; insulating fabrics; waterproof packings 
(water-tight rings); foils of metal for insulating.

א' אלול תשע"א - 40131/08/2011



Trade Mark No. 235602 מספר סימן

Application Date 30/11/2010 תאריך הגשה

International Trademark No. 1064021 מספר סימן בינלאומי

Conditions/Disclaimers

The mark is limited to the colours  word Dark brown, 
light brown, yellow, green and white. as shown in the  
mark.

 Owners

Name: FERRERO S.P.A.

Address: Piazza Pietro Ferrero, 1, I-12051 ALBA (CN), 
Italy

Identification No.: 71846

(Italy Corporation)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 30 סוג: 30

Pastry and confectionery, chocolate and chocolate 
products, ice cream.

א' אלול תשע"א - 40231/08/2011



Trade Mark No. 235604 מספר סימן

Application Date 30/11/2010 תאריך הגשה

International Trademark No. 0442777 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: Paul Hartmann AG

Address: Paul-Hartmann-Strasse 12, 89522 Heidenheim, 
Germany

Identification No.: 71773

(Germany Aktiengesellschaft (AG))

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 5 סוג: 5

Material for dressings, plasters, bandages for 
medical use.

א' אלול תשע"א - 40331/08/2011



Trade Mark No. 235605 מספר סימן

Application Date 30/11/2010 תאריך הגשה

International Trademark No. 0443361 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: Paul Hartmann AG

Address: Paul-Hartmann-Strasse 12, 89522 Heidenheim, 
Germany

Identification No.: 71772

(Germany Aktiengesellschaft (AG))

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 5 סוג: 5

Materials for dressings, plasters, bandages for 
medical use.

א' אלול תשע"א - 40431/08/2011



Trade Mark No. 235606 מספר סימן

Application Date 30/11/2010 תאריך הגשה

International Trademark No. 0447242 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: Paul Hartmann AG

Address: Paul-Hartmann-Strasse 12, 89522 Heidenheim, 
Germany

Identification No.: 71772

(Germany Aktiengesellschaft (AG))

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 5 סוג: 5

Materials for dressings, plasters, bandages for 
medical use, included in class 5.

א' אלול תשע"א - 40531/08/2011



Trade Mark No. 235607 מספר סימן

Application Date 18/11/2010 תאריך הגשה

International Trademark No. 0495603 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: Paul Hartmann AG

Address: Paul-Hartmann-Strasse 12, 89522 Heidenheim, 
Germany

Identification No.: 71773

(Germany Aktiengesellschaft (AG))

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 5 סוג: 5

Material for dressings, plasters, bandages for 
medical use.

א' אלול תשע"א - 40631/08/2011



Trade Mark No. 235608 מספר סימן

Application Date 30/11/2010 תאריך הגשה

International Trademark No. 0544220 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: Paul Hartmann AG

Address: Paul-Hartmann-Strasse 12, 89522 Heidenheim, 
Germany

Identification No.: 71773

(Germany Aktiengesellschaft (AG))

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 5 סוג: 5

Plasters, materials for dressings, compresses, 
tampons, sanitary tampons, muslin bandages, 
absorbent wadding for medical applications.

א' אלול תשע"א - 40731/08/2011



Trade Mark No. 235613 מספר סימן

Application Date 06/09/2010 תאריך הגשה

International Trademark No. 0907298 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: Gillier, Thierry

Address: 47, rue du Bois de Boulogne, F-92200 Neuilly 
Sur Seine, France

Identification No.: 71851

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 3 סוג: 3

Soaps; perfumery, cosmetics, hair lotions.

Class: 14 סוג: 14

Jewellery, timepieces and chronometric instruments; 
watches.

Class: 18 סוג: 18

Trunks and suitcases; umbrellas, school bags, card 
cases (wallets), key cases (leatherware), unfitted 
vanity cases, briefcases, college satchels, suitcases, 
wallets, purses not of precious metal, rucksacks, 
handbags, shopping bags, roller bags, beach bags, 
travelling bags, garment bags (for travel), travelling 
sets (leatherware), travelling trunks.

Class: 25 סוג: 25

Clothing, footwear, headgear.

א' אלול תשע"א - 40831/08/2011



Trade Mark No. 235687 מספר סימן

Application Date 22/09/2010 תאריך הגשה

International Trademark No. 1064330 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: ARLETTI E ASSOCIATI S.r.l.

Address: Piazza Fabbrica Rubbiani, 23, I-41049 Sassuolo 
(MO), Italy

Identification No.: 71865

(Italy limited liability company)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 19 סוג: 19

Stone; granite; marble; artificial stone; building stone; 
floor tiles not of metal; tiles, not of metal, for building; 
tiles for floorings and coverings of ceramics and 
enamelled ceramics; mosaics for building; coverings 
and floorings not of metal; tiles for floors and 
coverings, not of metal; paving slabs, not of metal; 
paving blocks not of metal; building materials, not of 
metal, for cladding building; ceramic materials and 
ceramics for building; building materials (non-
metallic); non-metallic rigid pipes for building; 
asphalt, pitch and bitumen; non-metallic 
transportable buildings; monuments, not of metal.

Goods/Services for which priority is claimed סחורות/שירותים לגביהם נטען דין קדימה
(If only classification code is indicated, Priority is claimed 
for all goods/services included in that class, and specified 
above under the 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, 03/09/2010, No. MO2010C000774 MO2010C000774 איטליה, 03/09/2010, מספר

Class: 19 סוג: 19

א' אלול תשע"א - 40931/08/2011



Trade Mark No. 235689 מספר סימן

Application Date 25/11/2010 תאריך הגשה

International Trademark No. 1064369 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: Fra Production S.p.A.

Address: San Matteo Fondo, 38, I-14010 CISTERNA 
D'ASTI (AT), Italy

Identification No.: 71866

(Italy joint stock company)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 5 סוג: 5

Surgical dressing, bandages including tubolar elastic 
net materials and netting for keeping bandaging in 
place; hygienic panties; pants for incontinent people; 
sanitary towels; pantie shaped sanitary towels.

Class: 10 סוג: 10

Surgical articles; catguts materials.

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

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

Italy, 18/10/2010, No. MI2010C010471 MI2010C010471 איטליה, 18/10/2010, מספר

Class: 5 סוג: 5

Class: 10 סוג: 10

א' אלול תשע"א - 41031/08/2011



Trade Mark No. 235693 מספר סימן

Application Date 21/10/2010 תאריך הגשה

International Trademark No. 1064496 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: Komar Products GmbH Exclusive 
Wandbekleidung und Werbeartikel

Address: Oberaustr. 1, 83026 Rosenheim, Germany

Identification No.: 71870

(Germany Limited liability company)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 16 סוג: 16

Paper, cardboard and goods made from these 
materials (included in this class); prospectuses, 
brochures; bookbinding material, namely cover 
laminations, book fabric, poster strips, cords, 
calendar hangers, eyes and brackets, adhesive foils 
and tapes, glue brushes, parts for spiral and special-
effect bindings; photographs, adhesives for 
stationery, printers' type, printing blocks; printed 
matter.

Class: 27 סוג: 27

Wall hangings, non-textile, in particular photographic 
wall hangings, of paper, of polyester and of plastic.

Goods/Services for which priority is claimed סחורות/שירותים לגביהם נטען דין קדימה
(If only classification code is indicated, Priority is claimed 
for all goods/services included in that class, and specified 
above under the 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, 06/09/2010, No. 30 2010 052 785.4/27 גרמניה, 06/09/2010, מספר 785.4/27 052 2010 30

Class: 16 סוג: 16

Class: 27 סוג: 27

א' אלול תשע"א - 41131/08/2011



Trade Mark No. 235695 מספר סימן

Application Date 28/09/2010 תאריך הגשה

International Trademark No. 1064555 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: Appear TV AS

Address: Lilleakerveien 2b, N-0283 Oslo, Norway

Identification No.: 71872

(Norway Limited Company)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 9 סוג: 9

Apparatus for transmission and reproduction of 
sound or images, data carriers and data processing 
equipment.

Class: 38 סוג: 38

Sending of radio and television programmes.

Class: 42 סוג: 42

Design and development of data machines and 
software, engineering and computer programming.

א' אלול תשע"א - 41231/08/2011



Trade Mark No. 235697 מספר סימן

Application Date 10/11/2010 תאריך הגשה

International Trademark No. 1064569 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: SECONDCAP LIMITED

Address: 3rd Floor, 6-8 Fenchurch Buildings, London 
EC3M 5HR, United Kingdom

Identification No.: 71874

(UK Limited Company)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 36 סוג: 36

Financial services; financial services provided via the 
Internet; provision of financial information.

א' אלול תשע"א - 41331/08/2011



Trade Mark No. 235705 מספר סימן

Application Date 26/11/2010 תאריך הגשה

International Trademark No. 1064700 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: ZAKRYTOE AKTSIONERNOE OBSCHESTVO 
"NAUCHNO PROIZVODSTVENNAYA FIRMA 
"BIOPHARMTOX"

Address: Prospect Solidarnosti, 6, RU-193318 ST. 
PETERSBURG, Russian Federation

Identification No.: 71880

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 31 סוג: 31

Live animals; fruit, fresh; vegetables, fresh; grains 
(seeds); plants; flowers, natural; animal foodstuffs; 
edible chews for animals; beverages for animals; pet 
food; bird food; dog biscuits; stall food for animals; 
strengthening animal forage; chicory roots; roots for 
food; nettles; groats for poultry; additives to fodder, 
not for medical purposes; yeast for animals; peanut 
cake for animals; maize cake for cattle; cattle cake; 
rape cake for cattle; bagasses of cane (raw material); 
cereal seeds, unprocessed; grains (cereals); grains 
for animal consumption; lime for animal forage; 
peanut meal for animals; flax meal (fodder); meal for 
animals; fishmeal for animal consumption; straw 
mulch; malt.

א' אלול תשע"א - 41431/08/2011



Trade Mark No. 235706 מספר סימן

Application Date 30/11/2010 תאריך הגשה

International Trademark No. 1064760 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.: 71881

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.

Goods/Services for which priority is claimed סחורות/שירותים לגביהם נטען דין קדימה
(If only classification code is indicated, Priority is claimed 
for all goods/services included in that class, and specified 
above under the 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, 23/11/2010, No. 608576 שוויץ, 23/11/2010, מספר 608576

Class: 14 סוג: 14

א' אלול תשע"א - 41531/08/2011



Trade Mark No. 235722 מספר סימן

Application Date 24/09/2010 תאריך הגשה

International Trademark No. 0860681 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: ATİKER METAL İTHALAT İHRACAT VE 
İMALAT SANAYİ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

Address: 1. Organize Sanayi Bölgesi,Atabey Sokak 5/A, 
KONYA, Turkey

Identification No.: 71896

(TURKEY JOINT-STOCK COMPANY)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 6 סוג: 6

Containers of metal for compressed gas or liquid air, 
empty metal containers of LPG, metal containers for 
gas.

Class: 7 סוג: 7

Fuel economizers for engines, fuel conversion 
apparatus for internal combustion engines (LPG 
conversion apparatus).

Class: 9 סוג: 9

Electronic devices used in machines and devices: 
semi-conductors, electronic circuits, integrated 
circuits, chips, photocells, diodes, transistors, circuit 
boards, crystal oscillators, capacitors, interface 
circuits, delay lines, LCD's, hybrid circuits, heat 
sensors, converters, magnetic heads, magnetic 
deviators, signs for vehicles: speed, oil, fuel and 
temperature signs, tachometers, taximeters.

א' אלול תשע"א - 41631/08/2011



Trade Mark No. 235852 מספר סימן

Application Date 18/11/2010 תאריך הגשה

International Trademark No. 1064923 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: Red Bull GmbH

Address: Trademark Department,Am Brunnen 1, A-5330 
Fuschl am See, Austria

Identification No.: 71911

(Austria Limited Liability Company)

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); 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.

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

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

Austria, 26/05/2010, No. AM3153/2010 AM3153/2010 אוסטריה, 26/05/2010, מספר

Class: 32 סוג: 32

א' אלול תשע"א - 41731/08/2011



Trade Mark No. 235853 מספר סימן

Application Date 18/11/2010 תאריך הגשה

International Trademark No. 1064924 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: Red Bull GmbH

Address: Trademark Department,Am Brunnen 1, A-5330 
Fuschl am See, Austria

Identification No.: 71911

(Austria Limited Liability Company)

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.

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

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

Austria, 26/05/2010, No. AM3152/2010 AM3152/2010 אוסטריה, 26/05/2010, מספר

Class: 32 סוג: 32

א' אלול תשע"א - 41831/08/2011



Trade Mark No. 235864 מספר סימן

Application Date 01/11/2010 תאריך הגשה

International Trademark No. 1065060 מספר סימן בינלאומי

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 1 סוג: 1

Chemicals for the printing photography and graphic 
arts industry; unprocessed artificial resins, 
unprocessed plastics; tanning substances; adhesives 
for industrial purposes.

Class: 2 סוג: 2

Printing inks, security inks, copying inks, printing 
pastes; dyes for all kinds of graphic printing, 
varnishes and lacquers for printing; siccatives, 
mordants; raw natural resins; metals in foil and 
powder form for painters, decorators, printers and 
artists; preparations for visible and invisible security 
marks or markings, as well as coatings and 
compositions, all made of or comprising the 
aforementioned materials.

Class: 7 סוג: 7

Apparatus and machines for printing and graphic arts 
and the parts thereof, printing machines, printing 
matrices and printing presses, printing plates, 
machines and machine parts for producing designs 
induced by magnetism in a composition of coatings 
containing magnetic particles, apparatus for orienting 
magnetic flakes during printing (machine parts).

Class: 9 סוג: 9

Electronic, digital or electrically operated equipment 
for producing, reading and/or for recording security 
marks, markings or coatings created by printing or 
other means, especially printers, readers, scanners, 
surface feelers, apparatus for visualizing or for 
reading security marks, markings or coatings using a 
frequency within or outside the visible spectrum, 
apparatus for recording electromagnetically or 
magnetically detectable security marks, markings or 
coatings.

Class: 16 סוג: 16

Printed matter, paper, cardboard and goods made of 
these materials (included in this class), particularly 
banknotes, tickets, labels, banderoles, financial, 
fiduciary and fiscal documents; plastic films and 
sheets for packaging; stationery; materials for 
packaging (included in this class); bookbinding 
material; photographs; adhesives for stationery or 
household purposes; artist's materials; instructional 
and teaching material (except apparatus); printing 
types; printing blocks.

א' אלול תשע"א - 41931/08/2011



 Owners

Name: SICPA Holding SA

Address: Avenue de Florissant 41, CH-1008 Prilly, 
Switzerland

Identification No.: 71915

(Suisse Société anonyme)

Class: 40 סוג: 40

Treatment of materials, particularly printing, digital 
printing and marking, especially applying security 
marks, markings, coatings and compositions for 
reading and encoding used for fighting against 
counterfeiting, forgery and fraud; technical consulting 
with regard to printing.

Class: 45 סוג: 45

Security consultancy, especially professional 
consultancy with regard to security elements used for 
the authentication and identification of banknotes, 
security documents, fiduciary documents and 
legitimation documents and for registering and 
monitoring goods from their point of sale and beyond; 
licensing of intellectual property.

Goods/Services for which priority is claimed סחורות/שירותים לגביהם נטען דין קדימה
(If only classification code is indicated, Priority is claimed 
for all goods/services included in that class, and specified 
above under the 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, 25/08/2010, No. 607358 שוויץ, 25/08/2010, מספר 607358

Class: 1 סוג: 1

Class: 2 סוג: 2

Class: 7 סוג: 7

Class: 9 סוג: 9

Class: 16 סוג: 16

Class: 40 סוג: 40

Class: 45 סוג: 45

א' אלול תשע"א - 42031/08/2011



Trade Mark No. 235886 מספר סימן

Application Date 11/11/2010 תאריך הגשה

International Trademark No. 1065588 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: Healthlinx Limited

Address: 576 Swan Street, RICHMOND VIC 3121, 
Australia

Identification No.: 71929

(New South Wales, Australia Australian Public Company)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 1 סוג: 1

Chemical preparations, products, substances and 
reagents for diagnostic tests and purposes in relation 
to and/or in connection with ovarian cancer; 
diagnostic preparations, products, substances and 
reagents (other than for medical purposes) in relation 
to and/or in connection with ovarian cancer.

Class: 5 סוג: 5

Diagnostic preparations, tests, products, substances 
and reagents for medical use and purposes in 
relation to and/or in connection with ovarian cancer; 
pharmaceuticals, pharmaceutical preparations and 
products in relation to and/or in connection with 
ovarian cancer.

Class: 10 סוג: 10

Medical and diagnostic testing apparatus, 
instruments and articles in relation to and/or in 
connection with the detection of ovarian cancer.

א' אלול תשע"א - 42131/08/2011



Trade Mark No. 235894 מספר סימן

Application Date 18/11/2010 תאריך הגשה

International Trademark No. 1005665 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: PAUL HARTMANN AG

Address: Paul-Hartmann-Str. 12, 89522 Heidenheim, 
Germany

Identification No.: 71932

(Germany Aktiengesellschaft (AG))

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 5 סוג: 5

Sanitary preparations for medical use; plasters, 
materials for dressings; disinfectants; napkins, napkin 
liners, napkin pants and absorbent pads, mainly 
consisting of paper, cellulose or other fiber materials 
being disposable articles, fix pants, woven and/or 
knitted of textile fibers or consisting of cellulose, for 
fixing absorbent pads, all the aforesaid goods for 
incontinency purposes.

Class: 10 סוג: 10

Orthopedic articles; suture materials; draw-sheets for 
sick beds and incontinence sheets (included in this 
class).

א' אלול תשע"א - 42231/08/2011



Trade Mark No. 235961 מספר סימן

Application Date 08/11/2010 תאריך הגשה

International Trademark No. 1065707 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: QU-DEAN FOODS FACTORY CO., LTD

Address: No. 20 Hsin Kong Rd.,Pei-Tou Industrial 
Park,Chang, Hsien, Taiwan, People's Republic of China

Identification No.: 71940

(CHINA CORPORATION)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 30 סוג: 30

Coffee flavorings; coffee; coffee beverages with milk; 
coffee-based beverages; tea; tea-based beverages; 
candy; honey; instant noodles; ice cream.

א' אלול תשע"א - 42331/08/2011



Trade Mark No. 235977 מספר סימן

Application Date 17/11/2010 תאריך הגשה

International Trademark No. 1065979 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; shoe polish, 
cream and wax; waxes; shampoos; cosmetic kits; 
depilatory preparations; make-up removing 
preparations; deodorants for personal use 
(perfumery); lipsticks; cosmetic pencils; hair and nail 
sprays; lacquer-removing preparations; tissues 
impregnated with cosmetic lotions; cleaning wipes or 
towelettes premoistened or impregnated with 
cosmetic lotions or cleansers; after-shave lotions; 
lotions for cosmetic purposes; make-up preparations; 
pomades for cosmetic purposes; stain removers; 
sachets for perfuming linen; nail care preparations; 
bleaching preparations [decolorants] for cosmetic 
purposes; extracts of flowers (perfumery); incense; 
scented wood; decorative transfers for cosmetic 
purposes; false nails and eyelashes; pumice stone; 
fragrant potpourris; cosmetic preparations for 
slimming purposes; cosmetic preparations for baths; 
hair waving preparations; washing preparations; 
toiletries; non-medicated mouth care products; bath 
salts, not for medical purposes; hygienic products for 
cleaning purposes; oils for toilet purposes; 
sunscreens (cosmetic sun-tanning preparations); eau 
de Cologne; deodorant soap; talcum powder for 
toiletry use; adhesives for cosmetic purposes; 
greases for cosmetic purposes; abrasives; shaving 
products; colour-brightening chemicals for household 
purposes (laundry); cotton sticks for cosmetic 
purposes; beauty masks; moustache wax; laundry 
bleach; hair dyes; eyebrow cosmetics; depilatory 
wax; cleaning wax; shampoos for pets; cosmetics for 
animals; cosmetic creams; disinfectant soap; cakes 
of toilet soap; soap for foot perspiration; detergents 
other than those used during manufacturing 
operations and those for medical purposes; starch for 
laundry purposes; cleansing milks; laundry 
preparations; dry-cleaning preparations; scented 
water; perfumes; cosmetics for eyelashes; cosmetic 
preparations for skin care; make-up powder; 
adhesives for affixing false hair; fabric softeners; 
cosmetic dyes; products for removing dyes; toilet 
water.

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

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

Spain, 09/06/2010, No. 2.934.383 ספרד, 09/06/2010, מספר 2.934.383

Class: 3 סוג: 3

א' אלול תשע"א - 42431/08/2011



 Owners

Name: Grupo Massimo Dutti, S.A.

Address: Avenida de la Diputación,,edificio Inditex, E-
15142 ARTEIXO (A Coruña), Spain

Identification No.: 71951

(España Sociedad Anónima)

Class: 18 סוג: 18

Class: 25 סוג: 25

א' אלול תשע"א - 42531/08/2011



Trade Mark No. 235987 מספר סימן

Application Date 29/09/2010 תאריך הגשה

International Trademark No. 1066144 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: Tyco Valves & Controls B.V.

Address: Mijkenbroek 22, NL-4824 AB Breda, 
Netherlands

Identification No.: 71958

(The Netherlands Dutch Company)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 7 סוג: 7

Composite valves parts of machines.

Class: 20 סוג: 20

Composite valves in industrial piping systems.

א' אלול תשע"א - 42631/08/2011



Trade Mark No. 235998 מספר סימן

Application Date 15/11/2010 תאריך הגשה

International Trademark No. 1066370 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: GUANGZHOU RISUN INFORMATION 
INDUSTRY CO., LTD.

Address: No. 106 Wushan Road,,Tianhe 
District,,Guangzhou, Guangdong, People's Republic of 
China

Identification No.: 71966

(P.R. China Corporation)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 9 סוג: 9

Computers; computer peripheral devices; computer 
software, recorded; scanners (data processing 
equipment); graph plotter; computer monitors; 
television apparatus; modems; printers for use with 
computers; computer memories; processors (central 
processing units); cash registers; smart cards 
(integrated circuit cards); network communication 
devices; network router; computer network hubs.

א' אלול תשע"א - 42731/08/2011



"Touch Of Angels" 

"מגע של מלאכים" 
Trade Mark No. 236068 מספר סימן

Application Date 20/02/2011 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: SPA TOUCH BY AN ANGELS LTD שם: ספא מגע של מלאכים בע"מ

Address: 10 David Elazar st, Haifa, Israel כתובת : רח' דוד אלעזר 10, חיפה, ישראל

Identification No.: 514297290מספר זיהוי: 514297290

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Shai Erez & Co., Adv.

Address: 53 Hamasger st, Tel Aviv, 63344, Israel

שם: שי ארז ושות', עו"ד

כתובת : רח' המסגר 53, תל אביב, 63344, ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 44 סוג: 44

Medical services, hygienic treatments, beauty 
treatments and services for human well-being of 
individuals; all included in class 44.

שירותים רפואיים, טיפולים היגיינים, טיפולי יופי לבני אדם 
ושירותים לטיפול ורווחת יחידים; הנכללים כולם בסוג 44.         

                                        

Class: 45 סוג: 45

personal and social services provided by others to 
meet the needs of the individual; all included in class 
45.

שירותים אישיים וחברתיים הניתנים בידי אחרים לענות על צרכי 
הפרט; הנכללים כולם בסוג 45.                                           

          

א' אלול תשע"א - 42831/08/2011



Trade Mark No. 236142 מספר סימן

Application Date 03/11/2010 תאריך הגשה

International Trademark No. 1066709 מספר סימן בינלאומי

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 7 סוג: 7

Electric household and kitchen machines and 
apparatus (included in this class), in particular 
electric kitchen machines and apparatus, including 
mincing machines, mixing and kneading machines, 
fruit pressing machines, juice extractors, juice 
centrifuges, grinders, slicing machines, electric motor 
driven tools, electric can openers, knife sharpeners 
as well as machines and devices for the preparation 
of beverages and/or food; pumps for dispensing 
cooled beverages, for use in combination with 
appliances for cooling of beverages; electric waste 
disposal units, namely waste masticators and 
compressors; dishwashers; electric machines and 
appliances for treating laundry and clothing, including 
washing machines, spin driers, laundry presses, 
ironing machines (included in this class); electric 
cleaning apparatus for household use, including 
window cleaning devices and shoe cleaning devices, 
vacuum cleaners; wet and dry vacuum cleaners; 
parts for the aforementioned goods, included in this 
class, in particular hoses, pipes, dust filters and dust 
filter bags, all for vacuum cleaners.

א' אלול תשע"א - 42931/08/2011



 Owners

Name: BSH Bosch und Siemens Hausgeräte GmbH

Address: Carl-Wery-Str. 34, 81739 München, Germany

Identification No.: 72001

Class: 11 סוג: 11

Heating, steam producing and cooking devices, in 
particular ovens, cooking, baking, frying, grilling, 
toasting, thawing and food and plate warming 
apparatus, hot water appliances; immersion heaters, 
cooking pots, electric; microwave appliances, waffle 
irons (electric); egg boiling apparatus, deep fryer 
(electric); electric tea and coffee making apparatus, 
electric espresso machines, electric coffee machines 
(included in this class); cooling devices, in particular 
refrigerators, freezers, cooling cabinets, beverage 
cooling apparatus; combination apparatus for cooling 
and freezing, deep freezing apparatus, ice-makers; 
ice-cream makers; dryers, in particular laundry 
dryers, tumble dryers for laundry use; hand dryers; 
hair dryers; infrared lamps (not for medical 
purposes); electric heating pads (not for medical 
purposes); electric heating covers (not for medical 
purposes); ventilation devices, in particular 
ventilators, grease filter devices and extractor 
devices, including extractor hoods; air conditioning 
devices and devices to improve air quality, air 
humidifiers, air deodorizing apparatus; deodorising 
apparatus, not for personal use, air purifying 
apparatus; water piping devices, as well as sanitary 
equipment, in particular fittings for steam, air and 
water piping equipment, warm water devices, storage 
water heaters and continuous flow water heaters; 
kitchen sinks; heat pumps; parts of all 
aforementioned goods included in this class; taps for 
dispensing cooled beverages, for use in combination 
with appliances for cooling of beverages.

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

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

Germany, 05/05/2010, No. 30 2010 027 386.0/07 גרמניה, 05/05/2010, מספר 386.0/07 027 2010 30

Class: 7 סוג: 7

Class: 11 סוג: 11

א' אלול תשע"א - 43031/08/2011



Trade Mark No. 236152 מספר סימן

Application Date 11/11/2010 תאריך הגשה

International Trademark No. 1067011 מספר סימן בינלאומי

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 41 סוג: 41

Training and further training consultancy, careers 
consultancy; publication of texts (other than publicity 
texts), providing electronic publications (not 
downloadable), photographic reporting and 
publication of books, online publication of electronic 
books and periodicals; arranging and conducting of 
conferences, congresses, arranging and conducting 
of colloquiums, seminars, workshops, special shows 
and competitions for cultural, instructional and 
educational purposes, arranging of exhibitions for 
cultural or educational purposes; conducting 
educational examinations, practical training 
demonstrations, distance learning and 
correspondence courses; entertainment, included in 
this class, arranging and conducting of concerts, 
balls and entertainment shows, event information 
(entertainment).

Class: 42 סוג: 42

Scientific and technological services and research 
and design relating thereto; industrial analysis and 
research services; biological research and research 
in the field of chemistry; chemistry and chemistry 
laboratory services, chemical analysis; design, 
development, updating and installation of computer 
hardware and software, computer software 
consultancy, computer systems analysis, virus 
protection; computer programming; research in the 
field of bacteriology, cosmetics, technology, geology 
and physics, engineering, technical project studies; 
environmental protection research and underwater 
exploration; research and development (for others); 
quality testing and consultancy with regard to to the 
conservation of energy; medical research in clinics 
and laboratories.

Class: 44 סוג: 44

Medical services; hygienic and beauty care for 
human beings or animals; medical assistance, 
chiropractor services, psychology, paramedical 
services and midwifery; blood bank services, 
convalescent homes, clinics (outpatient), 
sanatoriums and aromatherapy services; nursing 
services, massage, consultancy in the field of 
pharmacy and physiotherapy treatments; spa baths 
(thermal baths).

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

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

א' אלול תשע"א - 43131/08/2011



Conditions/Disclaimers

The mark is limited to the colours  word Black, white. 
as shown in the  mark.

 Owners

Name: INI Hannover GmbH

Address: Rudolf-Pichlmayr-Str. 4, 30625 Hannover, 
Germany

Identification No.: 72009

(Germany GmbH)

European Community Trade Mark, 25/05/2010, No. 
009164773

איחוד האירופי לסימני מסחר, 25/05/2010, מספר 
009164773

Class: 41 סוג: 41

Class: 42 סוג: 42

Class: 44 סוג: 44

א' אלול תשע"א - 43231/08/2011



Trade Mark No. 236160 מספר סימן

Application Date 29/11/2010 תאריך הגשה

International Trademark No. 1067147 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: BARCO TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET 
ANONİM ŞİRKETİ

Address: M. Akif Mah. Basın Expres Yolu,,Bahariye Cad. 
Can, İSTANBUL, Turkey

Identification No.: 72014

(Turkey Joint Stock Company)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 25 סוג: 25

Clothing, footwear, headgear.

א' אלול תשע"א - 43331/08/2011



Trade Mark No. 236161 מספר סימן

Application Date 10/11/2010 תאריך הגשה

International Trademark No. 1067149 מספר סימן בינלאומי

Conditions/Disclaimers

The mark is limited to the colours  word Pale blue 
and dark blue. as shown in the  mark.

 Owners

Name: SECONDCAP LIMITED

Address: 3rd Floor, 6-8 Fenchurch Buildings, London 
EC3M 5HR, United Kingdom

Identification No.: 71874

(UK Limited Company)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 36 סוג: 36

Financial services; financial services provided via the 
internet; provision of financial information.

א' אלול תשע"א - 43431/08/2011



Trade Mark No. 236178 מספר סימן

Application Date 30/11/2010 תאריך הגשה

International Trademark No. 0442778 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: Paul Hartmann AG

Address: Paul-Hartmann-Strasse 12, 89522 Heidenheim, 
Germany

Identification No.: 71773

(Germany Aktiengesellschaft (AG))

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 5 סוג: 5

Material for dressings, plasters, bandages for 
medical use.

א' אלול תשע"א - 43531/08/2011



Trade Mark No. 236180 מספר סימן

Application Date 30/11/2010 תאריך הגשה

International Trademark No. 0674919 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: Paul Hartmann AG

Address: Paul-Hartmann-Str. 12, 89522 Heidenheim, 
Germany

Identification No.: 72025

(Germany AG)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 5 סוג: 5

Plasters, material for dressings, bandages and tapes 
for sanitary use.

א' אלול תשע"א - 43631/08/2011



Trade Mark No. 236344 מספר סימן

Application Date 02/11/2010 תאריך הגשה

International Trademark No. 1067873 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: Cisco Technology, Inc.

Address: 170 West Tasman Drive, San Jose, CA 95134, 
U.S.A.

Identification No.: 71950

(California, United States Corporation)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 9 סוג: 9

Computers; computer operating software; computer 
software, namely, application development tool 
programs for personal and handheld computers and 
handheld digital electronic devices.

Class: 37 סוג: 37

Technical support services, namely, troubleshooting 
in the nature of diagnosing and repairing problems 
with computer hardware and digital electronic 
devices.

Class: 42 סוג: 42

Technical support services, namely, troubleshooting 
in the nature of diagnosing and repairing problems 
with computer software.

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

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

Jamaica, 03/05/2010, No. 55562 ג'מאייקה, 03/05/2010, מספר 55562

Class: 9 סוג: 9

Class: 37 סוג: 37

Class: 42 סוג: 42

א' אלול תשע"א - 43731/08/2011



Trade Mark No. 236354 מספר סימן

Application Date 26/11/2010 תאריך הגשה

International Trademark No. 1068098 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: Kielikone Oy

Address: PL 126,(Vattumiemenkatu 21), FI-00211 
Helsinki, Finland

Identification No.: 72075

(Finland, Helsinki Limited Company)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 9 סוג: 9

Computer programs and mobile phone programs; 
computer programs for language translation, 
computer programs for language checking; electronic 
dictionaries and electronic publications downloadable 
from information networks.

Class: 42 סוג: 42

Planning and developing of computer software and 
mobile phone software.

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

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

Finland, 26/11/2010, No. T2010 03420 T2010 03420 פינלנד, 26/11/2010, מספר

Class: 9 סוג: 9

Mobile phone programs; electronic publications other 
than electronic dictionaries downloadable from 
information networks

א' אלול תשע"א - 43831/08/2011



Trade Mark No. 236455 מספר סימן

Application Date 22/10/2010 תאריך הגשה

International Trademark No. 1068293 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: SUNCOVER S.P.A.

Address: Via II Agosto 1980, 13/15, SAN GIORGIO DI 
PIANO (Bologna), Italy

Identification No.: 72093

(Italy Joint Stock Company)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 20 סוג: 20

Curtain rails, rings, rods, traverse rods, poles, hooks, 
curtain finials, rollers; venetian blinds; window interior 
blinds; window shades.

Class: 24 סוג: 24

Curtains of textile and plastic; curtain fabric; indoor 
and outdoor curtains; mosquito nets.

Goods/Services for which priority is claimed סחורות/שירותים לגביהם נטען דין קדימה
(If only classification code is indicated, Priority is claimed 
for all goods/services included in that class, and specified 
above under the 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, 13/10/2010, No. BO2010C001376 BO2010C001376 איטליה, 13/10/2010, מספר

Class: 6 סוג: 6

Class: 19 סוג: 19

Class: 20 סוג: 20

Class: 24 סוג: 24

א' אלול תשע"א - 43931/08/2011



Trade Mark No. 236606 מספר סימן

Application Date 24/09/2010 תאריך הגשה

International Trademark No. 1069007 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: ATİKER METAL İTHALAT İHRACAT VE 
İMALAT SANAYİ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

Address: 1. Organize Sanayi Bölgesi,Atabey Sokak 5/A, 
KONYA, Turkey

Identification No.: 71896

(TURKEY JOINT-STOCK COMPANY)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 6 סוג: 6

Containers of metal for compressed gas or liquid air, 
empty metal containers of LPG, metal containers for 
gas.

Class: 7 סוג: 7

Fuel economizers for engines, fuel conversion 
apparatus for internal combustion engines (LPG 
conversion apparatus).

Class: 9 סוג: 9

Electronic devices used in machines and devices: 
semi-conductors, electronic circuits, integrated 
circuits, chips, photocells, diodes, transistors, circuit 
boards, crystal oscillators, capacitors, interface 
circuits, delay lines, LCD's, hybrid circuits, heat 
sensors, converters, magnetic heads, magnetic 
deviators; signs for vehicles: speed, oil, fuel and 
temperature signs, tachometers, taximeters.

א' אלול תשע"א - 44031/08/2011



Trade Mark No. 236618 מספר סימן

Application Date 05/11/2010 תאריך הגשה

International Trademark No. 1069218 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: Prymos GmbH

Address: Gerbermühlstrasse 9, 60594 Frankfurt am Main, 
Germany

Identification No.: 72140

(Germany limited liability company)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 1 סוג: 1

Fire extinguishing compositions, especially fire-
extinguishing sprays; fire-extinguisher powder; 
fireproofing preparations.

Class: 9 סוג: 9

Garments for protection against fire; fire blankets; fire 
hose nozzles; fire engines (syringes); fire alarms; fire 
beaters; fire extinguishers; fire extinguisher spray; 
fire fighting vehicles; smoke detectors.

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

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

Germany, 12/05/2010, No. 30 2010 028 998.8/09 גרמניה, 12/05/2010, מספר 998.8/09 028 2010 30

Class: 1 סוג: 1

Class: 9 סוג: 9

א' אלול תשע"א - 44131/08/2011



Trade Mark No. 236627 מספר סימן

Application Date 20/10/2010 תאריך הגשה

International Trademark No. 1069429 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: YULIN YUYANG OGRHR MERCHANDISE 
TRADING CO., LTD.

Address: Liangshiju Jiashuyuan,,Taohuayuan,,Yuyang 
District, Shanxi Province, People's Republic of China

Identification No.: 72146

(China Corporation)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 35 סוג: 35

Dissemination of advertising matter; auctioneering; 
business relocation services; rental of office 
machinery and equipment; demonstration of 
products; business management assistance; import-
export agencies; sales promotion for others; 
personnel management consulting; systemization of 
information into computer databases; issuing 
invoices; accounting; promoting the goods and 
services of others by arranging for sponsors to 
affiliate their goods and 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)

People's Republic of China, 09/08/2010, No. 
8555666

סין, 09/08/2010, מספר 8555666

Class: 35 סוג: 35

א' אלול תשע"א - 44231/08/2011



Trade Mark No. 236896 מספר סימן

Application Date 06/04/2011 תאריך הגשה

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

Registration of this mark shall give no right to the 
exclusive use of the phrases FOR YOUR HEALTH 
and למען בריאותך, but in the combination of the mark.

רישום סימן זה לא יתן זכות לשימוש ייחודי בצירופים למען 
בריאותך ו-FOR YOUR HEALTH, אלא בהרכב הסימן.

Ownersבעלים

Name: Weiss Brothers Y.S.Y Manufacturing and 
Marketing Ltd.

שם: אחים וייס י.ש.י ייצור ושיווק בע"מ

Address: P.O.B. 277, בני ברק, 51100, ישראל כתובת : ת.ד. 277, בני ברק, 51100, ישראל

Identification No.: 511035370מספר זיהוי: 511035370

חברה פרטית

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.     

א' אלול תשע"א - 44331/08/2011



Trade Mark No. 236931 מספר סימן

Application Date 02/11/2010 תאריך הגשה

International Trademark No. 1070640 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: Bemis Company, Inc.

Address: One Neenah Center, 134 E. Wisconsin,Patent & 
Trade, Neenah WI 54956, U.S.A.

Identification No.: 72236

(Missouri, United States CORPORATION)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 16 סוג: 16

Paper, cardboard and goods made from these 
materials; plastic materials for packaging; pressure 
sensitive adhesive labels; adhesives for stationery or 
household purposes; paper or plastic bag closure 
tape; plastic films used as packaging for food.

Class: 17 סוג: 17

Plastics in extruded form for use in manufacture; 
plastic film for industrial and commercial use; plastics 
in the form of sheets, films, tubes, pouches, bags, 
and tape.

א' אלול תשע"א - 44431/08/2011



Trade Mark No. 237002 מספר סימן

Application Date 10/04/2011 תאריך הגשה

 Owners

Name: Near East Industries & Trade Ltd 

Address: 

Identification No.: 72259

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Ehab sabbah adv 

Address: 43 Ha'azmaot st, P.O.B. 33158, Haifa, 33261, 
Israel

שם: איהאב סבאח, עו"ד 

כתובת : רח' העצמאות 43, ת.ד. 33158, חיפה, 33261, ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 29 סוג: 29

Edible oils and fats; all included in class 29. שמני ושומני מאכל ; הנכללים כולם בסוג 29.               

א' אלול תשע"א - 44531/08/2011



Trade Mark No. 237003 מספר סימן

Application Date 10/04/2011 תאריך הגשה

 Owners

Name: Near East Industries & Trade Ltd 

Address: נבלוס, רשות הפלשתינית

Identification No.: 72259

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Ehab sabbah adv 

Address: 43 Ha'azmaot st, P.O.B. 33158, Haifa, 33261, 
Israel

שם: איהאב סבאח, עו"ד 

כתובת : רח' העצמאות 43, ת.ד. 33158, חיפה, 33261, ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 29 סוג: 29

Edible oils and fats ; all included in class 29. שמני ושומני מאכל; הנכללים כולם בסוג 29.                   

א' אלול תשע"א - 44631/08/2011



Trade Mark No. 237004 מספר סימן

Application Date 10/04/2011 תאריך הגשה

 Owners

Name: Near East Industries & Trade Ltd 

Address: נבלוס, רשות הפלשתינית

Identification No.: 72259

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Ehab sabbah adv 

Address: 43 Ha'azmaot st, P.O.B. 33158, Haifa, 33261, 
Israel

שם: איהאב סבאח, עו"ד 

כתובת : רח' העצמאות 43, ת.ד. 33158, חיפה, 33261, ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 29 סוג: 29

Edible oils and fats; all included in class 29. שמני ושומני מאכל; הנכללים כולם בסוג 29.                 

א' אלול תשע"א - 44731/08/2011



Trade Mark No. 237005 מספר סימן

Application Date 10/04/2011 תאריך הגשה

 Owners

Name: Near East Industries & Trade Ltd 

Address: נבלוס, רשות הפלשתינית

Identification No.: 72259

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Ehab sabbah adv 

Address: 43 Ha'azmaot st, P.O.B. 33158, Haifa, 33261, 
Israel

שם: איהאב סבאח, עו"ד 

כתובת : רח' העצמאות 43, ת.ד. 33158, חיפה, 33261, ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 29 סוג: 29

Edible oils and fats; all included in class 29. שמני ושומני מאכל; הנכללים כולם בסוג 29.                 

א' אלול תשע"א - 44831/08/2011



Trade Mark No. 237006 מספר סימן

Application Date 10/04/2011 תאריך הגשה

 Owners

Name: Near East Industries & Trade Ltd 

Address: נבלוס, רשות הפלשתינית

Identification No.: 72259

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Ehab sabbah adv 

Address: 43 Ha'azmaot st, P.O.B. 33158, Haifa, 33261, 
Israel

שם: איהאב סבאח, עו"ד 

כתובת : רח' העצמאות 43, ת.ד. 33158, חיפה, 33261, ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 3 סוג: 3

Soaps; all included in class 3. סבונים;  הנכללים כולם בסוג 3       

Class: 29 סוג: 29

Frozen, dried and cooked fruits and vegetables; 
jellies, jams; edible oils and fats ; all included in class 
29.

פירות וירקות מוקפאים, משומרים ומבושלים; ג'לי, ריבות; שמני 
ושומני מאכל ; הנכללים כולם בסוג 29.                                 

    

Class: 30 סוג: 30

Honey, vinegar, spices; all included in class 30. דבש, חומץ, תבלינים; הנכללים כולם בסוג 30.                 

א' אלול תשע"א - 44931/08/2011



Trade Mark No. 237007 מספר סימן

Application Date 10/04/2011 תאריך הגשה

 Owners

Name: Near East Industries & Trade Ltd 

Address: נבלוס, רשות הפלשתינית

Identification No.: 72259

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Ehab sabbah adv 

Address: 43 Ha'azmaot st, P.O.B. 33158, Haifa, 33261, 
Israel

שם: איהאב סבאח, עו"ד 

כתובת : רח' העצמאות 43, ת.ד. 33158, חיפה, 33261, ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 30 סוג: 30

Rice; all included in class 30. אורז; הנכללים כולם בסוג 30.         

א' אלול תשע"א - 45031/08/2011



Trade Mark No. 237179 מספר סימן

Application Date 21/10/2010 תאריך הגשה

International Trademark No. 1071039 מספר סימן בינלאומי

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 9 סוג: 9

Computer software, computer programs; computer 
software and programs in the field of transport and 
particularly of railway transport and the distribution of 
transport services; data processing equipment and 
apparatus, especially for the purpose of storing, 
structuring, managing, monitoring and exchanging 
information relating to transport and the distribution of 
transport services; computers, computer peripheral 
devices; integrated circuit cards (smart cards); 
magnetic, electronic and digital cards and badges; 
chip cards; magnetic, electronic and digital access 
cards; magnetic, electronic and digital travel cards, 
especially for identification on transport networks; 
identity checking devices; encoded identity cards; 
data encoders; data decoders; automatic vending 
machines and mechanisms for coin-operated 
apparatus; scientific (other than for medical use), 
photographic, optical, measuring, signalling and 
checking (supervision) apparatus and instruments; 
electric and electronic display boards for train 
timetables; apparatus for recording, transmission or 
reproduction of sound or images; magnetic data 
carriers; remote recognition terminals enabling the 
debiting of services sold; readers (data processing 
equipment), optical readers, magnetic, electronic and 
digital card readers; chip card readers; interactive 
information terminals; remote recognition terminals 
for signals emitted by the electronic components of a 
magnetic, electronic and/or digital card or badge.

א' אלול תשע"א - 45131/08/2011



Class: 38 סוג: 38

Telecommunications; providing user access to 
computer networks, including railway transport, train, 
transport distribution and point of sale networks and 
networks of vending machines for transport tickets; 
communications by computer terminals; transmission 
and exchange of data and information via computer 
terminals and electronically; telecommunication 
services for making secure remote payments and 
consulting data on the Internet; transmission of 
information that can be accessed via access codes 
via computer communication; exchanging 
computerized information and documents; 
transmission and diffusion of commercial data, 
images, messages and information via the Internet, 
computer terminals, fiber optic networks, cable, 
satellite, radio relay, computer communication, 
communication networks such as the Internet, and 
via any other means of telecommunication; electronic 
messaging; information about telecommunication; 
data transmission network services; rental of access 
time to database server centers and computer 
networks; providing access to computer databases; 
providing access to database server centers, 
computer networks and databases.

Class: 39 סוג: 39

Physical storage of electronically-stored data or 
documents.

Class: 42 סוג: 42

Design, development, installation, updating and 
integration services for computer software and 
programs and information technology solutions, 
particularly those intended for transport, railway 
transport and distributors of transport services; 
computer programming services; computer software 
maintenance services; technical advice and 
assistance services in the field of computing, 
especially in the field of railway transport, namely 
design, development, installation, updating, 
maintenance and integration of computer software 
and systems, rental of computers, computer software 
and web servers, technical advice relating to 
computers, computer programming, consulting in the 
field of computer hardware and software, conversion 
of data and computer programmes, other than 
physical conversion, conversion of data or 
documents from physical to electronic media, 
creating and maintaining web sites for others, 
duplication of computer programs, providing search 
engines for the Internet, hosting computer sites (web 
sites), recovery of computer data; advisory services 
relating to research and development for new 
computer tools, especially in the field of railway 
transport; hosting computer sites (web sites), rental 
of web servers; hosting of computer servers; 
technical advice and assistance services in the field 
of computing, especially in the field of railway 
transport, namely hosting of computer servers; data 
storage.

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)

א' אלול תשע"א - 45231/08/2011



Conditions/Disclaimers

The mark is limited to the colours  word Gray (N: 60, 
pantone: cool grey 10), for the blue (C: 95 - M: 90 - J: 
0 - N: 0) and dark purple (C: 40 - M: 100 - J: 0 - N: 0). 
as shown in the  mark.

 Owners

Name: RAIL SOLUTIONS

Address: 2 rue Traversière, F-75012 PARIS, France

Identification No.: 72268

(France Société par actions simplifiée à associé unique)

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

France, 21/04/2010, No. 10/3732056 צרפת, 21/04/2010, מספר 10/3732056

Class: 9 סוג: 9

Class: 38 סוג: 38

Class: 39 סוג: 39

Class: 42 סוג: 42

א' אלול תשע"א - 45331/08/2011



Trade Mark No. 237202 מספר סימן

Application Date 29/11/2010 תאריך הגשה

International Trademark No. 1071403 מספר סימן בינלאומי

Conditions/Disclaimers

The mark is limited to the colours  word BLUE. as 
shown in the  mark.

 Owners

Name: Zaonzi Co.,Ltd.

Address: Suite 1310,,Byucksan Digital Valley 6-cha,,481-
4 G, Seoul 153-803, Republic of Korea

Identification No.: 72285

(Republic of Korea Corporation)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 11 סוג: 11

Light emitting diodes (LED) light bulbs.

א' אלול תשע"א - 45431/08/2011



Trade Mark No. 237219 מספר סימן

Application Date 30/11/2010 תאריך הגשה

International Trademark No. 1071598 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: Jowat AG

Address: Ernst-Hilker-Straße 10-14, 32758 Detmold, 
Germany

Identification No.: 72299

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 1 סוג: 1

Contact adhesives for foam materials and textile 
fabrics for industrial purposes for the use 
(application) in the upholstery industry.

א' אלול תשע"א - 45531/08/2011



Trade Mark No. 237254 מספר סימן

Application Date 22/09/2010 תאריך הגשה

International Trademark No. 0786360 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: KLINGER AG

Address: Bahnhofstrasse 28, CH-6300 Zug, Switzerland

Identification No.: 72317

(Suisse Société Anonyme)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 6 סוג: 6

Metal parts for adjusting boilers and piping systems, 
metallic reinforcements for valves and for adjusting 
purposes for piping systems, namely slide valves, 
valves, cocks, included in this class.

Class: 7 סוג: 7

Parts of boilers and their piping systems, included in 
this class, intended  for adjusting, reinforcing 
materials for valves for and adjusting purposes for 
piping systems, included in this class, namely valves, 
slide valves, cocks, taps, used also as plug cocks; 
supply ducts (clarinets).

Class: 9 סוג: 9

Measuring, signalling and monitoring instruments, 
namely liquid level indicators, fluid measuring 
glasses.

Class: 11 סוג: 11

Regulating accessories for water or gas apparatus 
and pipes, particularly taps; taps, steam traps; boxes 
for taps.

Class: 17 סוג: 17

Insulating, packing, heat radiation protection and 
vibration suppression materials and sealing materials 
in the form of sheets or preformed and derived from 
such materials, ready-to-assemble parts made of 
composite materials, all the above goods made of 
elastomer, expanded graphite or fluoro-polymer, 
where relevant filled or not, and/or otherwise 
modified or reinforced with fibres, of metal, tissue, 
wire gauze and/or stretched metal; sealing joints, 
lined or not, also made of sealing packers, made with 
fibres, polymer materials or metal, sealing joints of 
plastic material, valve joints, packing boxes.

א' אלול תשע"א - 45631/08/2011



Trade Mark No. 237422 מספר סימן

Application Date 12/09/2010 תאריך הגשה

International Trademark No. 1072689 מספר סימן בינלאומי

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 3 סוג: 3

Cosmetics, hair care products and fragrances, 
namely, make-up, lipstick, hair dyes, hair colors and 
perfume.

Class: 25 סוג: 25

Aprons; bandanas; bathing caps; bathing suits; 
beach cover-ups; beach footwear; beachwear; 
beanies; belts; bikinis; blouses; bodices; boxer 
shorts; bustiers; camisoles; caps; chemises; 
children's and infant's apparel, namely, jumpers, 
overall sleepwear, pajamas, rompers and one-piece 
garments; children's headwear; coats; dresses; flip 
flops; footwear; gloves; Halloween costumes; hats; 
headwear; hosiery; infant wear; jackets; jeans; 
leggings; lingerie; loungewear; masquerade 
costumes; miniskirts; mittens; nightshirts; nightwear 
pajamas; pullovers; sandals and beach shoes; saris; 
sarongs; scarves; shirts; slacks; sleepwear; socks; 
sundresses; surf wear; sweat pants; sweat shirts; 
sweat suits; sweaters; swim caps; swim trunks; 
swimming caps; swimsuits; swimwear; T-shirts; tank 
tops; tankinis; thongs; trousers.

Class: 26 סוג: 26

Wigs, hairpieces, and add-in and add-on hair 
accessories constructed primarily of synthetic and/or 
human hair.

Class: 35 סוג: 35

Wholesale distributorship and retail store services, in 
the fields of cosmetics, hair care products, hair dyes, 
perfumes and fragrances, soaps, fashion 
accessories, apparel and ceramic sculptures.

Class: 44 סוג: 44

Beauty salons; body waxing services; hair cutting; 
hair salon services; hair styling; hairdressing salons; 
nail care salons; providing information in the field of 
hair styling; providing on-site beauty services, 
namely, hair styling and make-up application 
services; skin care salons.

Goods/Services for which priority is claimed סחורות/שירותים לגביהם נטען דין קדימה
(If only classification code is indicated, Priority is claimed 
for all goods/services included in that class, and specified 
above under the 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., 07/08/2010, No. 85102563 ארה"ב, 07/08/2010, מספר 85102563

Class: 25 סוג: 25

א' אלול תשע"א - 45731/08/2011



 Owners

Name: Tish & Snooky's N.Y.C. Inc.

Address: 21-07 Borden Avenue,,4th Floor, Long Island 
City, NY 11101, U.S.A.

Identification No.: 71639

(New York, United States CORPORATION)

א' אלול תשע"א - 45831/08/2011



Trade Mark No. 237440 מספר סימן

Application Date 28/09/2010 תאריך הגשה

International Trademark No. 1072989 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: SOCIETA' AZIONARIA MATERIALE 
OSPEDALIERO - S.A.M.O. - S.P.A.

Address: Via Matteotti, 37,Fraz. Cadriano, I-40057 
GRANAROLO DELL'EMILIA (BO), Italy

Identification No.: 72398

(Italy Joint stick company)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 10 סוג: 10

Surgical implants (artificial materials); orthopaedic 
implants; implants for osteosynthesis; surgical 
prostheses, prostheses for joints, orthopaedic 
prostheses, endoprostheses, arthroprostheses and 
parts thereof including screws, plates, cups, stems, 
heads, bearings, wedges; healing screws, connection 
screws, healing caps, drills, screwdrivers, depth 
gauges, wrenches for surgical and dental implants; 
orthopaedic articles; artificial limbs; artificial joints; 
implant abutments; apparatus and instruments for 
osteosynthesis; sterilization containers for surgical 
instruments; dental prostheses; dental implants; 
artificial teeth; pins for artificial teeth; tweezers for 
medical purposes; surgical instruments; endoscopic, 
arthroscopic and laparoscopic instruments; biopsy 
instruments; furniture especially made for medical 
purposes.

Goods/Services for which priority is claimed סחורות/שירותים לגביהם נטען דין קדימה
(If only classification code is indicated, Priority is claimed 
for all goods/services included in that class, and specified 
above under the 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, 14/05/2010, No. BO2010C 000718 BO2010C 000718 איטליה, 14/05/2010, מספר

Class: 10 סוג: 10

א' אלול תשע"א - 45931/08/2011



Trade Mark No. 237448 מספר סימן

Application Date 05/11/2010 תאריך הגשה

International Trademark No. 1073154 מספר סימן בינלאומי

Conditions/Disclaimers

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

 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: 29 סוג: 29

Dairy-based food beverages, namely, iced chocolate 
mocha for consumption on or off the premises.

א' אלול תשע"א - 46031/08/2011



Trade Mark No. 237647 מספר סימן

Application Date 10/11/2010 תאריך הגשה

International Trademark No. 1073875 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: EXPRESSGLASS - VIDROS PARA VIATURAS, 
S.A.

Address: Via Adelino Amaro da Costa,,Armazém 6, P-
4470-557 Lugar de Godim, Portugal

Identification No.: 72456

(PORTUGAL JOINT-STOCK COMPANY)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 37 סוג: 37

Assembly and installation of parts and fittings for 
vehicles, namely glass for vehicles; cleaning, repair 
and maintenance of vehicles; replacement of the 
spare parts for vehicles.

א' אלול תשע"א - 46131/08/2011



גישת שפר
Trade Mark No. 238558 מספר סימן

Application Date 22/06/2011 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: Merkaz Shefer שם: מרכז שפר (ע"ר)

Address: 6 Sherira Gaon Street, Ramat Gan, 52260, 
Israel

כתובת : רחוב שרירא גאון 6, רמת גן, 52260, ישראל

Identification No.: 580512077מספר זיהוי: 580512077

מרכז שפר (ע"ר)

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

Printed matter; training, study, instructional and 
teaching materials; training, study and teaching kits 
and tutorials; articles; training and study booklets and 
manuals; all included in class 16.

דברי דפוס; חומרי לימוד, הדרכה והוראה; ערכות לימוד 
והדרכה; מאמרים מקצועיים; חוברות וספרי הדרכה, אימון 

ולימוד; הנכללים כולם בסוג 16.                                           
                                                                                    

      

Class: 35 סוג: 35

Business management of training and learning 
services; online information in the field of training and 
learning services; advertising; business 
management; all included in class 35.

ניהול עסקי של שירותי הדרכה ולימוד; מתן מידע באינטרנט 
עבור שירותי הדרכה ולימוד; פרסום; ניהול עסקים; הנכללים 

כולם בסוג 35.                                                                 
                                                          

Class: 41 סוג: 41

Education, teaching, qualification, coaching, 
guidance and consultation in various subjects, 
including subjects relating to couple-hood, parenting, 
individual and family, in personal or in group, as well 
as via the Internet; organization, provision and 
management of seminars and professional training 
and advanced studies; all included in class 41.

חינוך, הוראה, הכשרה, אימון, הנחייה וייעוץ בנושאים שונים, 
לרבות בנושאים הקשורים לזוגיות, הורות, פרט ומשפחה, 

באופן אישי או קבוצתי, וכן באמצעות רשת האינטרנט; ארגון,  
הספקה וניהול ימי עיון והשתלמויות מקצועיות; הנכללים כולם 
בסוג 41.                                                                         
                                                                                    
                                                                                    

    

א' אלול תשע"א - 46231/08/2011



Trade Mark No. 238585 מספר סימן

Application Date 02/11/2010 תאריך הגשה

International Trademark No. 1078458 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: Bemis Company, Inc.

Address: One Neenah Center, 134 E. Wisconsin,Patent & 
Trade, Neenah WI 54956, U.S.A.

Identification No.: 72236

(Missouri, United States CORPORATION)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 16 סוג: 16

Paper, cardboard and goods made from these 
materials; plastic materials for packaging; pressure 
sensitive adhesive labels; adhesives for stationery or 
household purposes; paper or plastic bag closure 
tape; plastic films used as packaging for food.

Class: 17 סוג: 17

Plastics in extruded form for use in manufacture; 
plastic film for industrial and commercial use; plastics 
in the form of sheets, films, tubes, pouches, bags, 
and tape.

א' אלול תשע"א - 46331/08/2011



Trade Mark No. 238592 מספר סימן

Application Date 25/11/2010 תאריך הגשה

International Trademark No. 1078588 מספר סימן בינלאומי

Goods/Services סחורות/שירותים

א' אלול תשע"א - 46431/08/2011



Class: 3 סוג: 3

Soaps; scents, antiperspirants, aftershave balm, foot 
balm, hair balm, lip balm, skin balm, deodorants; 
essential oils, aromatics (essential oils), ethereal 
essences, ethereal oils, oils for perfumes and scents, 
perfumery, eau de Cologne, extracts of flowers 
(perfumes), bases for flower perfumes, fumigation 
preparations (perfumes); sachets for perfuming linen, 
potpourris (fragrances); scented water, toilet water, 
scented wood, incense; hair lotions, shampoos, 
bleaching preparations (decolorants) for cosmetic 
purposes, cosmetic dyes, beard dyes, hair dyes, hair 
colorants, hair spray, hair waving preparations, 
neutralizers for permanent waving, hydrogen 
peroxide for cosmetic purposes; adhesives for 
affixing false eyelashes, moustache wax; depilatories 
and depilatory preparations; cosmetics, cosmetic 
pencils, eyebrow pencils, false eyelashes, decorative 
transfers for cosmetic purposes; false nails, nail care 
preparations, nail polish, nail varnish, varnish 
removing preparations; shower and bath 
preparations; adhesives for cosmetic purposes, 
toiletries, astringents for cosmetic purposes, bath 
salts, not for medical purposes, cosmetic 
preparations for baths, cosmetic preparations for skin 
care, skin care products, skin care preparations, body 
care preparations, cleansers, toners, moisturizers, 
firming gels, night serums, skin conditioners, 
cosmetic preparations for slimming purposes, hand 
and body repair lotions, cotton sticks for cosmetic 
purposes, cotton wool for cosmetic purposes, 
cosmetic creams, creams and lotions, all for the face, 
hands and body, skin whitening creams, cosmetic 
preparations for skin care, greases for cosmetic 
purposes, lotions for cosmetic purposes, oils for 
cosmetic purposes and for toilet purposes, petroleum 
jelly for cosmetic purposes, pomades for cosmetic 
purposes, swabs (toiletries), talcum powder for toilet 
use, tissues impregnated with cosmetic lotions, 
make-up removing preparations, cleansing milk for 
toilet purposes, beauty masks, pumice stone, 
smoothing stones; dentifrices; mouth washes, not for 
medical purposes, toothpaste, denture polishes, 
breath freshening sprays; shaving preparations, after-
shave lotions, pastes for razor strops, shaving stones 
(antiseptic); sunscreen preparations, sun-tanning 
preparations (cosmetics); bleaching preparations and 
other substances for laundry use; cleaning, polishing, 
scouring and abrasive preparations.

Class: 5 סוג: 5

Infusions, oils, roots; mineral food-supplements; mud 
for baths, mineral water salts and salts for mineral 
water baths; smelling salts; sunburn ointments; 
eyewash; first aid boxes (filled); plasters, materials 
for dressings; material for stopping teeth, dental wax; 
adhesives for dentures; disinfectants; preparations 
for destroying vermin; fungicides, herbicides; 
absorbent cotton, absorbent wadding, air freshening 
preparations, air purifying preparations, deodorants, 
other than for personal use; remedies for 
perspiration; therapeutic preparations for the bath, 
pharmaceutical and veterinary preparations; sanitary 
preparations for medical purposes.

א' אלול תשע"א - 46531/08/2011



 Owners

Name: Nude Brands Limited

Address: Studio 9,,No.2 Pinchin Street, London E1 1SA, 
United Kingdom

Identification No.: 72789

א' אלול תשע"א - 46631/08/2011



Trade Mark No. 238618 מספר סימן

Application Date 02/11/2010 תאריך הגשה

International Trademark No. 1078846 מספר סימן בינלאומי

Conditions/Disclaimers

The mark is limited to the colours  word White, red, 
navy blue, light gray, gray, dark 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, mineral motor oils, semi-synthetic and 
synthetic motor oils.

Goods/Services for which priority is claimed סחורות/שירותים לגביהם נטען דין קדימה
(If only classification code is indicated, Priority is claimed 
for all goods/services included in that class, and specified 
above under the 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-369913 Z-369913 פולין, 04/05/2010, מספר

Class: 4 סוג: 4

א' אלול תשע"א - 46731/08/2011



Trade Mark No. 238619 מספר סימן

Application Date 02/11/2010 תאריך הגשה

International Trademark No. 1078847 מספר סימן בינלאומי

Conditions/Disclaimers

The mark is limited to the colours  word White, red, 
navy blue, light gray, gray, dark 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-369914 Z-369914 פולין, 04/05/2010, מספר

Class: 4 סוג: 4

א' אלול תשע"א - 46831/08/2011



Trade Mark No. 238935 מספר סימן

Application Date 26/10/2010 תאריך הגשה

International Trademark No. 1063328 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: GARAGE'S FOOTWEAR S.R.L.

Address: Via Tevere, 1/E, CASTIGLION FIORENTINO 
(AREZZO), Italy

Identification No.: 72914

(Italy Limited Liability Company)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 25 סוג: 25

Clothing of leather, shirts and blouses, chemisettes, 
hats, overcoats, jackets (clothing), skirts, gloves 
(clothing), waterproof clothing, knitted clothing, 
knitwear, sweaters, trousers, scarves, footwear.

א' אלול תשע"א - 46931/08/2011



Trade Mark No. 239131 מספר סימן

Application Date 02/11/2010 תאריך הגשה

International Trademark No. 1081655 מספר סימן בינלאומי

Conditions/Disclaimers

The mark is limited to the colours  word White, red, 
navy blue, light gray, gray, dark 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, mineral motor oils, semi-synthetic and 
synthetic motor oils.

Goods/Services for which priority is claimed סחורות/שירותים לגביהם נטען דין קדימה
(If only classification code is indicated, Priority is claimed 
for all goods/services included in that class, and specified 
above under the 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-369912 Z-369912 פולין, 04/05/2010, מספר

Class: 4 סוג: 4

א' אלול תשע"א - 47031/08/2011



Trade Mark No. 239191 מספר סימן

Application Date 01/09/2010 תאריך הגשה

International Trademark No. 0760835 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: J.S.T. MFG. CO., LTD.

Address: 4-8, Minami-Senba 2-chome,,Chuo-ku,,Osaka-
shi, Osaka 542-0081, Japan

Identification No.: 73023

(Japan a joint-stock company)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 7 סוג: 7

Hand-operated, pneumatically powered semi-
automatic or fully automatic insulation displacement 
machines or presses; hand-operated, foot-operated, 
hydraulically and pneumatically powered semi-
automatic or fully automatic crimping machines; 
automatic crimping and inserting machines (included 
in this class).

Class: 8 סוג: 8

Hand tools including hand-held crimping tools 
(included in this class).

Class: 9 סוג: 9

Electrical connectors and terminals (included in this 
class).

א' אלול תשע"א - 47131/08/2011



MEPRO MNV

Trade Mark No. 239439 מספר סימן

Application Date 24/07/2011 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: Meprolight (1990) Ltd. שם: מפרולייט (1990) בע"מ

Address: 58 Hazait Street, Or-Akiva, 30600, Israel כתובת : רחוב הזית 58, אור עקיבא, 30600, ישראל

Identification No.: 511472177מספר זיהוי: 511472177

מפרולייט (1990) 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: 9 סוג: 9

Weapon sights, sighting devices; telescopic sighting 
devices utilizing amplifier of starlight; telescopic 
sighting devices and vision devices; vision 
instruments and devises fitted for variable lighting 
conditions; sights with adapters suitable for various 
weapons; vision instruments and devices with 
adjustable objective focus; all included in class 9.

כוונות כלי נשק, מתקני כוון; אמצעי ראיית לילה; אמצעי כוון 
טלסקופיים באמצעות מגבר אור כוכבים; אמצעי ראיה 

טלסקופיים; אמצעי ראיה המותאמים לתנאי תאורה משתנים; 
כוונות בעלות מחברים לכלי נשק שונים; אמצעי ראיה בעלי 

פוקוס משתנה; הכלולים כולם בסוג 9.                                 
                                                                                    
                                                                                    

                              

א' אלול תשע"א - 47231/08/2011



MEPRO M 5

Trade Mark No. 239440 מספר סימן

Application Date 24/07/2011 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: Meprolight (1990) Ltd. שם: מפרולייט (1990) בע"מ

Address: 58 Hazait Street, Or-Akiva, 30600, Israel כתובת : רחוב הזית 58, אור עקיבא, 30600, ישראל

Identification No.: 511472177מספר זיהוי: 511472177

מפרולייט (1990) 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: 9 סוג: 9

Weapon sight operated cordlessly via a battery; 
sighting devices fitted for rapid target acquisition with 
both eyes open; sighting device utilizing a directive 
signal aimed at the target; sights with adapters 
suitable for various weapons; all included in class 9.

כוונת לכלי נשק המופעלת באמצעות סוללה; אמצעי כוון 
המותאמים לראייה בשתי העיניים בו זמנית; אמצעי כיוון בעזרת 
תו מכוון מושלך על המטרה; כוונות בעלות מחברים לכלי נשק 
שונים; הכלולים כולם בסוג 9.                                             
                                                                                    

                        

א' אלול תשע"א - 47331/08/2011



MEPRO LIR

Trade Mark No. 239441 מספר סימן

Application Date 24/07/2011 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: Meprolight (1990) Ltd. שם: מפרולייט (1990) בע"מ

Address: 58 Hazait Street, Or-Akiva, 30600, Israel כתובת : רחוב הזית 58, אור עקיבא, 30600, ישראל

Identification No.: 511472177מספר זיהוי: 511472177

מפרולייט (1990) 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: 9 סוג: 9

Infra-red individual identification device; light-emitting 
diodes (LED) identification device; night vision 
device; device for the identification and marking of 
people or objects via various light frequencies; all 
included in class 9.

מכשיר לזיהוי באמצעות אור אינפרה-אדום לשימוש אישי; 
 ;(LED) מכשיר לזיהוי באמצעות נורות דיודה פולטות אור
אמצעי לראיית לילה; מכשיר לזיהוי וסימון אנשים או עצמים 

בתדרי אור שונים; הכלולים כולם בסוג 9.                             
                                                        

א' אלול תשע"א - 47431/08/2011



MEPRO MOR

Trade Mark No. 239442 מספר סימן

Application Date 24/07/2011 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: Meprolight (1990) Ltd. שם: מפרולייט (1990) בע"מ

Address: 58 Hazait Street, Or-Akiva, 30600, Israel כתובת : רחוב הזית 58, אור עקיבא, 30600, ישראל

Identification No.: 511472177מספר זיהוי: 511472177

מפרולייט (1990) 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: 9 סוג: 9

Weapon sights, sighting devices; sighting device 
utilizing a directive signal aimed at the target; device 
for aiming and marking via visible and latent laser, 
activates without a power source; all included in class 
9.

כוונות לכלי נשק, מתקני כוון; אמצעי כיוון בעזרת תו מכוון 
מושלך על המטרה; אמצעי לכוון וסימון על ידי לייזר גלוי וסמוי, 
פועל ללא מקור כוח; הכלולים כולם בסוג 9.                           
                                                                                    

              

א' אלול תשע"א - 47531/08/2011



MEPRO 21

Trade Mark No. 239443 מספר סימן

Application Date 24/07/2011 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: Meprolight (1990) Ltd. שם: מפרולייט (1990) בע"מ

Address: 58 Hazait Street, Or-Akiva, 30600, Israel כתובת : רחוב הזית 58, אור עקיבא, 30600, ישראל

Identification No.: 511472177מספר זיהוי: 511472177

מפרולייט (1990) 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: 9 סוג: 9

Weapon sights, sighting devices; sighting devices 
operating without a power source, sighting devices 
operating via optic fiber; sighting device utilizing a 
directive signal aimed at the target; vision 
instruments and devises fitted for variable lighting 
conditions; sighting devices fitted for rapid target 
acquisition with both eyes open; vision instruments 
and devises incorporating illumination system of the 
aiming point; vision instruments and devises fitted for 
variable weather conditions; all included in class 9.

כוונות לכלי נשק, מתקני כוון; אמצעי כוון הפועלים גם ללא מקור 
כוח, אמצעי כוון על-ידי סיב אופטי; אמצעי כיוון בעזרת תו מכוון 
מושלך על המטרה; אמצעי ראיה המותאמים לתנאי תאורה 
משתנים; אמצעי כוון המותאמים לראייה בשתי העיניים בו 

זמנית; אמצעי ראיה המשלבים מערכת תאורה ממוקדת מטרה; 
אמצעי ראיה המותאם לתנאי מזג אויר משתנים; הכלולים כולם 
בסוג 9.                                                                           
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    

                                                    

א' אלול תשע"א - 47631/08/2011



MEPRO NOA

Trade Mark No. 239444 מספר סימן

Application Date 24/07/2011 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: Meprolight (1990) Ltd. שם: מפרולייט (1990) בע"מ

Address: 58 Hazait Street, Or-Akiva, 30600, Israel כתובת : רחוב הזית 58, אור עקיבא, 30600, ישראל

Identification No.: 511472177מספר זיהוי: 511472177

מפרולייט (1990) 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: 9 סוג: 9

Weapon sights, sighting devices; night vision 
devices; thermal vision devices; telescopic sighting 
devices and vision devices; device system for 
ballistics adjustments; wired communication system 
that enables the flow of information, video and 
recordings in real time; USB interface for the 
download and upload of pictures and video; all 
included in class 9.

כוונות לכלי נשק, מתקני כוון; אמצעי ראיית לילה; אמצעי ראיה 
תרמיים; אמצעי ראייה טלסקופיים; אמצעי מערכת תיקון 

בליסטיקה; מערכת תקשורת חוטית המאפשרת זרימת מידע, 
וידאו והקלטות בזמן אמת; אמצעי להעלאת והורדת קבצי 

תמונות ווידאו באמצעות USB; הכלולים כולם בסוג 9.             
                                                                                    
                                                                                    

                                

א' אלול תשע"א - 47731/08/2011



MEPRO MX3

Trade Mark No. 239445 מספר סימן

Application Date 24/07/2011 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: Meprolight (1990) Ltd. שם: מפרולייט (1990) בע"מ

Address: 58 Hazait Street, Or-Akiva, 30600, Israel כתובת : רחוב הזית 58, אור עקיבא, 30600, ישראל

Identification No.: 511472177מספר זיהוי: 511472177

מפרולייט (1990) 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: 9 סוג: 9

Weapon sights, sighting devices; telescopic sighting 
devices and vision devices; accessary to a projection 
sight to extend shooting range with no need to re-
zero the sights; vision instruments and vision devices 
for variable field conditions; sights with adapters 
suitable for various weapons; sights with a wide 
aperture; all included in class 9.

כוונות כלי נשק, מתקני כוון; אמצעי ראיה טלסקופיים; אמצעי 
עזר לכוונת השלכה להגדלת טווח ירי ללא צורך באיפוס כוונות; 
אמצעי ראיה לתנאי שטח משתנים; כוונות בעלות מחברים לכלי 
נשק שונים; כוונות בעלות מפתח ראיה רחב; הכלולים כולם 

בסוג 9.                                                                           
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TA - BIOMED

ת"א - ביומד
Trade Mark No. 239617 מספר סימן

Application Date 31/07/2011 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: THE TEL-AVIV STOCK EXCHANGE LTD. שם: הבורסה לניירות ערך בתל אביב בע"מ

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

Identification No.: 520020033מספר זיהוי: 520020033

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Seligsohn Gabrieli  & Co.

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

שם: זליגסון  גבריאלי ושות'

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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 36 סוג: 36

Financial instruments, trust funds, saving programs 
and consulting services in respect thereof,  included 
in Class 36

מכשירים פיננסיים, קרנות נאמנות, תוכניות חסכון וייעוץ באשר 
לכל אחד מאלה, הנכללים בסוג 36                                       
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Trade Mark No. 240070 מספר סימן

Application Date 14/08/2011 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: Kobi Gal Architects Ltd. שם: קובי גל אדריכלים בע"מ

Address: 4 Raul Valenberg St., Tel Aviv, 69719, Ramat 
Hachil, Israel

כתובת : רח' ראול ולנברג 4, תל אביב, 69719, רמת החיל, 
ישראל

Identification No.: 513175950מספר זיהוי: 513175950

חברה פרטית

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Aviv Eilon

Address: 

שם: אביב אילון, עו"ד

כתובת : שנקר 14, בית נולטון קומה 2, ת.ד. 12423, הרצליה, 
46733, ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 42 סוג: 42

Architecture, planning and interior design all included 
in class 42.

שרותי אדריכלות, תכנון ועיצוב פנים הנכללים בסוג 42.           
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MARVEL

Trade Mark No. 240233 מספר סימן

Application Date 18/11/2010 תאריך הגשה

Linked Files תיקים קשורים
Division חלוקה

Divided of 233775 חולק מ 233775

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 16 סוג: 16

Printed matter and paper goods, namely comic books 
and comic magazines and stories in illustrated form; 
children's books, children’s activity books, coloring 
books, sticker books; stickers; bumper stickers; 
posters; trading cards; collector albums for trading 
cards; art supplies, namely crayons, markers, colored 
pencils, arts and craft paint kits, paint brushes, pre-
printed sheets or posters for coloring or painting; 
slates for writing and drawing; chalk and chalkboards 
for home use; decals and heat transfers; school 
supplies, namely pens, pencils, erasers, pencil 
cases, pencil sharpeners, drawing rulers, paper 
staplers, paperweights, notebooks, folders, ring 
binders, spiral notepads, book covers and 
bookmarks; paper door knob hangers; stationery, 
writing paper, envelopes, note cards, greeting cards, 
postcards, notepads, memo pads; appointment 
books; calendars; printed patterns for costumes; 
paper party goods namely gift wrapping paper, paper 
doilies, crepe Paper, Printed Paper Invitations, Paper 
Cake Decorations, Paper Napkins, Paper Place 
Mats, Paper Party Hats, Decorative paper 
centerpieces and paper tablecloths; All included in 
class 16.

חומרים מודפסים וטובין העשויים מנייר, שהם ספרי קומיקס 
וירחוני קומיקס וסיפורים מאוירים; ספרי ילדים; ספרי פעילות 
לילדים, ספרי צביעה; ספרי מדבקות; מדבקות; מדבקות פגוש; 
פוסטרים; קלפי החלפה; אלבומי אספנים עבור קלפי החלפה; 

חומרי אומנות, שהם עפרונות ציור, עטי סימון, עפרונות 
צבעוניים, מערכות צבע לאומנות ויצירה, מברשות צבע, גליונות 
או פוסטרים מודפסים מראש לצביעה או ציור; לוחות לכתיבה 
וציור; גיר ולוחות גיר לשימוש ביתי; מדבקות שקופות ומעבירי 
חום; ציוד לביה"ס, שהוא עטים, עפרונות, מחקים, מארזי 
עפרונות, מחדדי עפרונות, סרגלים לשרטוט, מהדקי נייר, 
משקולות נייר, מחברות, תיקיות, סיכות נייר, מחברות 

ספיראלה, כיסויי ספרים וסימניות; קולבי ידיות דלת מנייר; כלי 
כתיבה, נייר כתיבה, מעטפות, כרטיסים, כרטיסי ברכה, גלויות, 
פנקסים, לוחות תזכירים; יומני פגישות; לוחות שנה; דפוסים 
מודפסים עבור תחפושות, טובין למסיבות מנייר שהם נייר 
עטיפת מתנות, מפיות קטנות מנייר, נייר קרפ, הזמנות 

מודפסות מנייר, קישוטי עוגה מנייר, מפיות מנייר, מפיות שולחן 
מנייר, כובעי מסיבה מנייר, קישוטים מרכזיים מקושטים מנייר 
ומפות מנייר; הנכללים כולם בסוג 16.                                   
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    

                      

Class: 28 סוג: 28

Toy action figures and accessories therefor, 
mechanical action toys; playsets for use with toy 
action figures; battery operated action toys;  radio 
controlled toy vehicles; toy vehicles;  playsets for 
make-believe play battle or adventure activities; 
plush toys; soft sculpture toys; dolls; doll accessories; 
bean bag dolls; stuffed toy animals; bendable toys; 
puppets; balloons; water squirting toys; inflatable 
toys; target games; chess sets; board games; card 
games; playing cards; jigsaw puzzles; kites; yo-yos; 
flying discs; game tables; toy weapons; toy watches; 
role playing games; toy model hobbycraft kits; hand 
held unit for playing video games; coin-operated 
video games; arcade games; pinball games; pinball-
type games; rubber balls; inflatable swimming pools 
[play articles]; roller skates; in-line skates; 
skateboards; elbow pads for athletic use; knee pads 
for athletic use; jump ropes; snow boards; snow 
sleds for recreational use; surf fins; swim fins; 
surfboards; swim boards for recreational use; 
christmas tree ornaments [except confectionery or 
illumination articles]; all included in class 28.

צעצועי בובות פעולה ואביזריהם, צעצועי פעולה מכאנית;  
מערכות משחק לשימוש עם צעצועי בובות פעולה; צעצועי 
פעולה המופעלים באמצעות סוללות; רכבי צעצוע המופעלים 
באמצעות רדיו; רכבי צעצוע; מערכות משחק לקרבות משחק 
דמיוניים או פעילויות הרפתקה; צעצועי לבד; צעצועי פיסול רך; 
בובות; אביזרי בובות; בובות ממולאות; בובות חיות ממולאות; 

צעצועים הניתנים לעיקום; בובות יד; בלונים; צעצועים 
להשפרצת מים; צעצועים מתנפחים; צעצועי מטרה; מערכות 
שחמט; משחקי לוח; משחקי קלפים; קלפי משחק; פאזלים 

להרכבה; עפיפונים; יו-יו; דיסקיות מעופפות; שולחנות משחק; 
נשקי צעצוע; שעוני צעצוע; משחקי תפקידים; ערכות תחביב 

יצירת מודלים לצעצוע; יחידה נישאת ביד למשחק וידאו; משחקי 
וידאו המופעלים בידי מטבעות; משחקי וידאו; משחקי כדור 

ויתדות; משחקים מסוג כדור ויתדות; כדורי גומי; ברכות שחייה 
מתנפחות (פריטי משחק); גלגיליות; גלגיליות להב; גלגשות; 
מגני מרפקים לשימוש אתלטי; מגני ברכיים לשימוש אתלטי; 
חבלי קפיצה; קרשי החלקה על שלג; מזחלות שלג לשימוש 
בידורי; סנפירי גלישה; סנפירי שחייה; גלשנים; גלשני שחיה 
לשימוש בידורי; קישוטי עץ חג המולד (שאינם כוללים פריטי 
ממתקים או תאורה); הנכללים כולם בסוג 28.                       
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Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

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

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

 Owners

Name: Marvel Characters, Inc.

Address: Rosecrans Avenue 1600, Manhattan Beach, 
90266, California, U.S.A.

Identification No.: 801703

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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.Journal" No")("יומן" מס' 10/2010

222325

174402 195184 200689 200690 210321 210322 211448 211805 
212036 212136 214302 215071 215073 215566 216904 216906 
216907 217005 217006 217205 218582 218583 218865 218933 
219047 219865 219870 220014 221049 221356 221697 221778 
221779 221787 221793 221796 221857 222557 222558 222678 
222870 223149 223161 223162 223270 223523 223524 223697 
223699 223700 223706 223746 223748 223749 224134 224135 
224136 224137 224138 224139 224140 224144 224253 224275 
224294 224298 224315 224376 224603 224683 224737 224758 
225015 225023 225150 225167 225171 225360 225421 225422 
225428 225530 225559 225690 225692 225734 225738 225801 
225841 225843 225848 225855 225858 225859 225913 225940 
225974 225998 225999 226000 226001 226049 226179 226180 
226183 226188 226189 226202 226214 226216 226240 226241 
226242 226260 226271 226272 226273 226274 226275 226284 
226291 226297 226301 226303 226304 226305 226349 226388 
226389 226394 226414 226418 226419 226421 226426 226495 
226501 226526 226527 226528 226567 226570 226632 226633 
226643 226644 226650 226699 226700 226705 226709 226710 
226711 226725 226726 226727 226747 226748 226754 226779 
226798 226799 226803 226875 226876 226882 226884 226927 
226946 226947 226950 226951 226959 227001 227005 227060 
227064 227065 227066 227076 227086 227098 227111 227117 
227121 227122 227149 227152 227153 227154 227163 227164 
227165 227246 227283 227289 227313 227314 227316 227318 
227330 227360 227388 227390 227394 227416 227419 227422 
227423 227424 227425 227426 227427 227429 227484 227502 
227515 227534 227555 227578 227603 227620 227628 227630 
227638 227710 227750 227751 227757 227966 228006 228008 
228010 228088 228106 228181 228183 228185 228189 228208 
228209 228210 228220 228245 228247 228251 228252 228253 
228254 228332 228333 228334 228335 228340 228367 228386 
228391 228521 228522 228525 228526 228594 228652 228659 
228660 228663 228685 228800 228801 228811 228815 228816 
228817 228818 228819 228866 228869 228870 228871 228873 
228893 228922 228925 228962 228963 228994 229007 229021 
229042 229049 229059 229066 229067 229068 229069 229070 
229071 229074 229075 229077 229078 229079 229080 229081 
229084 229085 229086 229087 229089 229093 229094 229095 
229141 229156 229194 229195 229196 229219 229221 229222 
229223 229227 229228 229271 229273 229277 229278 229279 
229280 229297 229301 229310 229313 229316 229326 229335 
229392 229403 229404 229405 229406 229409 229464 229489 
229517 229557 229567 229649 229650 229651 229652 229653 
229654 229655 229656 229657 229660 229820 229821 229878 
229937 229940 230183 230308 230815 231374 231416 231417 
231422 231423 231424 231425 231428 231432 231433 231436 
231450 231451 231454 231455 231456 231457 231461 231462 
231463 231467 231468 231472 231473 231485 231559 231595 
231634 231635 231636 231675 231694 231705 231706 231720 
231721 231725 231727 231728 231733 231853 231856 231857 
231858 231860 231861 231862 231863 231864 231868 231869 
231872 231876 231878 231880 231885 231897 231927 231947 
231949 231954 231959 231976 232038 232039 232040 232047 
232050 232051 232052 232054 232058 232062 232063 232071 
232072 232075 232193 232233 232237 232252 232253 232258 

סימני מסחר שנרשמו
TRADE MARKS REGISTERED
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.Journal" No")("יומן" מס' 04/2011

232259 232260 232325 232391 232392 232394 232395 232396 
232397 232398 232437 232449 232450 232451 232452 232458 
232467 232468 232469 232484 232486 232487 232488 232489 
232490 232491 232494 232497 232503 232504 232511 232513 
232518 232521 232524 232525 232532 232534 232535 232536 
232537 232538 232540 232541 232544 232545 232546 232548 
232549 232550 232551 232553 232556 232559 232561 232569 
232570 232592 232597 232605 232607 232608 232619 232632 
232635 232636 232637 232647 232648 232649 232695 232696 
232697 232698 232699 232700 232701 232702 232703 232704 
232711 232712 232714 232715 232716 232723 232724 232726 
232802 232803 232807 232808 232809 232810 232811 232813 
232814 232815 232821 232822 232824 232826 232827 232828 
232829 232830 232831 232832 232835 232836 232955 232956 
232958 232975 232976 232977 232978 232979 232996 232997 
232998 233000 233001 233003 233004 233005 233008 233009 
233075 233081 233086 233087 233088 233091 233098 233184 
233188 233189 233203 233205 233212 233216 233222 233223 
233236 233237 233241 233245 233249 233250 233254 233267 
233275 233276 233277 233279 233281 233282 233312 233315 
233316 233317 233318 233319 233322 233347 233348 233349 
233353 233354 233355 233356 233357 233359 233360 233564 
233582 233603 233709 233744 234061 234890 235420 236693 

236892 237388
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229033 231999

סנפורד ט. קולב ושות'

ת.ד. 2273 ,   רחובות

Sanford T. Colb & Co.

ILLUSIONS LIMITED

אשליות בע"מ

תל אביב, ישראל

P.O.B. 2273 ,   Rehovot

229310

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

184472 184473 184474 184475 184477 184478 184479 184480 184481 184482 184483 
184484 185407 185408 185409 185410 185411 185412 185413 185414 185415 185416 

185417 185418

ריינהולד כהן ושותפיו

ת.ד. 13239 ,   תל אביב

Reinhold Cohn and Partners

Veolia Proprete

92000 Nanterre, France

P.O.B. 13239 ,   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

העברת בעלות

TRANSFER OF PROPRIETORSHIP

א' אלול תשע"א - 48531/08/2011



104701 104702

סנפורד ט. קולב ושות'

ת.ד. 2273 ,   רחובות

Sanford T. Colb & Co.

CHILTERN FARM CHEMICALS LIMTED

Bowes, Barnard Castle, County Durham, United 
Kingdom

P.O.B. 2273 ,   Rehovot

108832

Gal - Time (Import 2000) Ltd.

גל טיים (יבוא 2000 ) בע"מ

תל אביב, ישראל

 , 

113204

שמעון לביא

רחוב הרצוג 21   ,   ירושלים

Simon Lavie

Tandberg Data Holdings Sarl

L-1855 Luxembourg, Luxembourg

21 Herzog Street , Jerusalem

113655

לוצאטו את לוצאטו

ת.ד. 5352 ,   באר שבע

Luzzatto & Luzzatto

AZ Electronic Materials (Luxembourg) S.a.r.l.

L-1653 Luxembourg, Luxembourg

P.O.B. 5352 ,   Beer Sheva
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124424 137954 138130 138131 138712

ד"ר שלמה כהן ושות'

ת.ד. 11490 ,   תל אביב

Dr. Shlomo Cohen & Co.

C.P. Pharmaceuticals International C.V., c/o General 
Partners - Pfizer Manufacturing LLC and Pfizer 

Production LLC ; (Netherland Limited Partnership)

New York, New York, U.S.A.

P.O.B. 11490 ,   Tel Aviv

13124

פרל כהן צדק לצר

ת.ד. 12704 ,   הרצליה

Pearl Cohen Zedek Latzer

Premier Trademarks AG ; (Switzerland corporation joint 
stock company)

CH-6045 Meggen, Switzerland

P.O.B. 12704 ,   Herzelia

132828

מרק בדנר, עו"ד

מגדלי טויוטה רחוב יגאל אלון 65 ,   תל אביב

Marc Phillip Bodner, Adv.

Toni & Guy Products Limited

Middlegreen, Slough, Berkshire, United Kingdom

Toyota Towers 65 Yigal Alon Street , Tel Aviv

137393

מרק בדנר, עו"ד

מגדלי טויוטה רחוב יגאל אלון 65 ,   תל אביב

Marc Phillip Bodner, Adv.

Essensuals Products Limited

Middlegreen, Slough, Berkshire, SL3 6DA, United 
Kingdom

Toyota Towers 65 Yigal Alon Street , Tel Aviv

א' אלול תשע"א - 48731/08/2011



137786

אבי מונטקיו, עו"ד

מגדל לוינשטיין דרך מנחם בגין 23 ,   תל אביב

Avi Montekio, Adv.

Pinoso Sportshoes S.L.

03650 Pinoso Alicante, Spain

Levinstein Tower 23 Menachem Begin Road , 
Tel Aviv

147154

פרל כהן צדק לצר

ת.ד. 12704 ,   הרצליה

Pearl Cohen Zedek Latzer

Dynaco Europe N.V.

9310 Moorsel, Belgium

P.O.B. 12704 ,   Herzelia

155588 155589 155590 170122 177274 177275 177276 177277 179854

לוצאטו את לוצאטו

ת.ד. 5352 ,   באר שבע

Luzzatto & Luzzatto

Northrop Grumman Systems Corporation ; (Delaware 
Corporation)

Los Angeles, California 90067, U.S.A.

P.O.B. 5352 ,   Beer Sheva

164366

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

א' אלול תשע"א - 48831/08/2011



169146

סנפורד ט. קולב ושות'

ת.ד. 2273 ,   רחובות

Sanford T. Colb & Co.

Cisco Technology, Inc. ; (California Corporation)

San Jose, California 95134, U.S.A.

P.O.B. 2273 ,   Rehovot

184013

ארדינסט, בן נתן ושות', עו"ד

רחוב ברקוביץ' 4   ,   תל אביב

Erdinast, Ben Nathan & Co., Advs.

Golf Group A.K. Ltd

קבוצת גולף א.ק. בע"מ

תל אביב, ישראל

4 Berkovich Street , Tel Aviv

194936

Saar Technologies (Z.H)  Ltd.

סער טכנולוגיות (ז.ח) בע"מ

תל אביב, ישראל

 , 

195239 195516

Moshe Eliyahu Hadar Oz

משה אליהו הדר עוז

ירושלים, ישראל

 , 

א' אלול תשע"א - 48931/08/2011



198469 198470 223633 223634 223635

Via Arkadia Home Design Ltd.

ויה ארקדיה לעיצוב הבית בע"מ

פתח תקווה, ישראל

 , 

199937

ריינהולד כהן ושותפיו

ת.ד. 13239 ,   תל אביב

Reinhold Cohn and Partners

ADCURAM Chemicals Holding GmbH

80333 Munich, Germany

P.O.B. 13239 ,   Tel Aviv

200707 200708 200709

ג'יי.אמ.בי, פקטור אנד קו

ת.ד. 45087 ,   ירושלים

JMB, Factor & Co.

EUTOP Trademark GmbH

Muenchen 81679, Germany

P.O.B. 45087 ,   Jerusalem

200823 223559

ויינברגר ברטנטל ושות'

בית אורנים רחוב בצלאל 4 ,   רמת גן

Weinberger Bertental & Co

Galit Italia International Ltd.

גלית איטליה אינטרנשיונל בע"מ

ירושלים, ישראל

Beit Oranim 4 Bezalel Street , Ramat Gan

א' אלול תשע"א - 49031/08/2011



20494 20495 20496

שנהב, קונפורטי שביט ושות', עו"ד

רחוב אחד העם 9 מגדל שלום, קומה 4 ,   תל אביב

Shenhav, Konforti , Shavit & Co., Adv.

AMF Bowling Worldwide, Inc. ; (Delaware Corporation)

Mechanicsville, VA, U.S.A.

9 Ehad Haam St. Migdal Shalom, Floor 4 , 
Tel Aviv

205576

הרצוג, פוקס, נאמן ושות', עו"ד

רחוב ויצמן 4   ,   תל אביב

Herzog, Fox, Neeman & Co., Adv.

Trump Drinks Israel Holdings LLC 

New York, U.S.A.

4 Weizman Street , Tel Aviv

205880

יורוקום

לשכת היועץ המשפטי רח' דב פרידמן 2 ,   רמת גן

EUROCOM

Tele Tel Communication Channels Ltd.

טלטל ערוצי תקשוב בע"מ

תל אביב, ישראל

Legal Department 2 Dov Friedman St. , 
Ramat Gan

214674

ריינהולד כהן ושותפיו

ת.ד. 13239 ,   תל אביב

Reinhold Cohn and Partners

Laticrete International, Inc. ; (Connecticut Corporation)

Bethany, CT, U.S.A.

P.O.B. 13239 ,   Tel Aviv

א' אלול תשע"א - 49131/08/2011



215803

ד"ר שלמה כהן ושות'

ת.ד. 11490 ,   תל אביב

Dr. Shlomo Cohen & Co.

Grupo Bimbo S.A.B De C.V.

Santa Fe, Delgacion Alvaro Obrego, Mexico

P.O.B. 11490 ,   Tel Aviv

217299 217300 217301 217302 217303

יוסיפוף, כהן, קורן, גרודברג ושות', עו"ד

ת.ד. 33026 ,   תל אביב

Yossifoff, Cohen, Koren, Grodberg & Co., 
Adv.

SHL TELEMEDICINE INTERNATIONAL LTD.

אס אייצ אל טלמדיסין אינטרנשיונל בע"מ

תל אביב, ישראל

P.O.B. 33026 ,   Tel Aviv

224184

סנפורד ט. קולב ושות'

ת.ד. 2273 ,   רחובות

Sanford T. Colb & Co.

Magnolia Intellectual Property, LLC ; (Delaware Limited 
Liability Company)

New York, New York 10023, U.S.A.

P.O.B. 2273 ,   Rehovot

225320

פרייס פלינר עורכי דין

מגדל משה אביב, קומה 38, רח' ז'בוטינסקי 7 ,   רמת 
גן

Price Plinner Lawyers

Hisense Ltd.

הייסנס בע"מ

ראשון לציון, ישראל

Moshe Aviv Tower, 38th floor, 7 Jabotinski St. 
, Ramat Gan

א' אלול תשע"א - 49231/08/2011



228070

ד"ר שלמה כהן ושות'

ת.ד. 11490 ,   תל אביב

Dr. Shlomo Cohen & Co.

Arla Foods Ingredients Group P/S

8260 Viby J, Denmark

P.O.B. 11490 ,   Tel Aviv

230147

יעקב וחנה קלדרון, עו"ד

בית הבונים, קומה 4, רח' הבונים 2 ,   רמת גן

Jacob and Hana Calderon, Adv.

Bulgarian Socialist Party (BSP)

Sofia, Bulgaria

Habonim House, 4th Floor, 2 Habonim St. , 
Ramat Gan

2863 4036 4037 10116 10283 10418 17299 23642 31696 46176 46177 105811 129643 
137170 137171

ד"ר שלמה כהן ושות'

ת.ד. 11490 ,   תל אביב

Dr. Shlomo Cohen & Co.

Unilever PLC

Port Sunlight, Wirral, Merseyside, United Kingdom

P.O.B. 11490 ,   Tel Aviv

34873 49101 157667

סנפורד ט. קולב ושות'

ת.ד. 2273 ,   רחובות

Sanford T. Colb & Co.

Idem Papers S.A.

1460 Virginal, Belgium

P.O.B. 2273 ,   Rehovot

א' אלול תשע"א - 49331/08/2011



43627

פרל כהן צדק לצר

ת.ד. 12704 ,   הרצליה

Pearl Cohen Zedek Latzer

Sara Lee International TM Holdings, LLC ; (Delaware 
Limited Liability Company)

Downers Grove, Illinois 60515, U.S.A.

P.O.B. 12704 ,   Herzelia

55540 64501 75320 83369 83370 83371 87712

קופרשמיט את גולדשטיין, עו"ד

ת.ד. 1032 ,   קרית שמונה

Kuperschmit & Goldstein, Adv.

Na'ale Dafna Aguda Shitufit Hachklait Leasakim Ltd.

נעלי דפנה  - אגודה שיתופית חקלאית לעסקים בע"מ

דפנה, ישראל

Hagalil Haelyon Area Courtyard p.o.b. 1032 , 
Kiryat Shmona

55927

ריינהולד כהן ושותפיו

ת.ד. 13239 ,   תל אביב

Reinhold Cohn and Partners

CaseTech GmbH

29699 Bomlitz, Germany

P.O.B. 13239 ,   Tel Aviv

57467

ריינהולד כהן ושותפיו

ת.ד. 13239 ,   תל אביב

Reinhold Cohn and Partners

NK WORKS CO., LTD.

Wakayama-Shi, Wakayama-Ken, Japan

P.O.B. 13239 ,   Tel Aviv

א' אלול תשע"א - 49431/08/2011



63244 63245

סנפורד ט. קולב ושות'

ת.ד. 2273 ,   רחובות

Sanford T. Colb & Co.

BWI Company Limited S.A.

L-1628 Luxembourg, Luxembourg

P.O.B. 2273 ,   Rehovot

70509

ש. הורוביץ ושות'

ת.ד. 2499 ,   תל אביב

S. Horowitz & Co.

Schwabe North America, Inc. ; (Utah Corporation)

Green Bay, Wisconsin, U.S.A.

P.O.B. 2499 ,   Tel Aviv

76015

סנפורד ט. קולב ושות'

ת.ד. 2273 ,   רחובות

Sanford T. Colb & Co.

Crystal BOHEMIA, a.s.

290 01 Pedebrady, Czech Republic

P.O.B. 2273 ,   Rehovot

77233 77234 77235 77236 159482 159483 159484

פריימן & גולדברג

רח' דרויאנוב 5  , בית כלל, קומה 10   תל אביב

Freimann & Goldberg

Agros Nova Brands Sp Zo.o. ; (Polish Limited Liability 
Company)

04-028 Warsaw, Poland

5 Droyanov Street , Tel Aviv

א' אלול תשע"א - 49531/08/2011



77429

ד"ר שלמה כהן ושות'

ת.ד. 11490 ,   תל אביב

Dr. Shlomo Cohen & Co.

Sanofi-Aventis U.S. LLC ; (Delaware Limited Liability 
Company)

Bridgwater, New Jersey 08807, U.S.A.

P.O.B. 11490 ,   Tel Aviv

שינויים בפרטי בעלים
CHANGES IN PROPRIETORS' DETAILS

104952

 The name of the proprietor has beenשם בעל הסימן שונה ל:
changed to:

MSD Consumer Care Inc. ; (Delaware Corporation)

107138

 The name of the proprietor has beenשם בעל הסימן שונה ל:
changed to:

רונית רפאל מדע היופי בע"מ

RONIT RAPHAEL MADA HAYOFI LTD

132509 132510 132511 149765 149766 149767 180993 180994 
180995 180996 180997

 The name of the proprietor has beenשם בעל הסימן שונה ל:
changed to:

BELFOR EUROPE GMBH

152811 157406

 The name of the proprietor has beenשם בעל הסימן שונה ל:
changed to:

SOS Corporacion Alimentaria, S.A.

א' אלול תשע"א - 49631/08/2011



165739

 The name of the proprietor has beenשם בעל הסימן שונה ל:
changed to:

Dow Wolff Cellulosics GmbH

169595 170712 170714

 The name of the proprietor has beenשם בעל הסימן שונה ל:
changed to:

Cassidian Test & Services

19366 61425 64404 71567

 The name of the proprietor has beenשם בעל הסימן שונה ל:
changed to:

CNA HOLDINGS LLC ; (Delaware Limited Liability Company)

203570

 The name of the proprietor has beenשם בעל הסימן שונה ל:
changed to:

ZPower, LLC ; (Delaware Limited Liability Company)

224602

 The name of the proprietor has beenשם בעל הסימן שונה ל:
changed to:

ויה ארקדיה לעיצוב הבית בע"מ

Via Arkadia Home Design Ltd.

א' אלול תשע"א - 49731/08/2011



226140 226141 226142

 The name of the proprietor has beenשם בעל הסימן שונה ל:
changed to:

אסותא טכנולוגיות מתקדמות בע"מ

Assuta Advanced Technologies Ltd.

231847 231848 231849 231850 231851 231852 231853

 The name of the proprietor has beenשם בעל הסימן שונה ל:
changed to:

CASSIDIAN SAS  ; (Societe par actions simplifiee)

3828 16162 112304 112388 197744 197745 197746 197747 
197748 197749 219544

 The name of the proprietor has beenשם בעל הסימן שונה ל:
changed to:

Hero AG

40280 40282 225484

 The name of the proprietor has beenשם בעל הסימן שונה ל:
changed to:

Ebro Foods, S.A.

52407 58257 77198 110491 121117

 The name of the proprietor has beenשם בעל הסימן שונה ל:
changed to:

PVH Corp. ; (Delaware Corporation)

א' אלול תשע"א - 49831/08/2011



60413 76004 107765 147807 147837 177085 186665 186666 
186667 186668

 The name of the proprietor has beenשם בעל הסימן שונה ל:
changed to:

Royal Canin SAS

76846 76847 185774

 The name of the proprietor has beenשם בעל הסימן שונה ל:
changed to:

United Way Worldwide ; (New York Corporation)

77121 77128

 The name of the proprietor has beenשם בעל הסימן שונה ל:
changed to:

Stoncor Group, Inc. ; (Delaware Corporation)

84512

 The name of the proprietor has beenשם בעל הסימן שונה ל:
changed to:

3A Composites USA Inc. ; (Missouri Corporation)

שינויים בכתובת בעלים
CHANGES IN PROPRIETORS' ADDRESS

166346 197454 197455 197456

 The address of the proprietor hasכתובת בעל הסימן שונתה ל:
been changed to:

Level 1, 21-22 Greenhill Road  Wayville SA , 
Australia

א' אלול תשע"א - 49931/08/2011



20814 20815 144628 144629 144630 144631

 The address of the proprietor hasכתובת בעל הסימן שונתה ל:
been changed to:

40 rue de la  Haie Coq  93306 Aubervilliers , 
France

220725

 The address of the proprietor hasכתובת בעל הסימן שונתה ל:
been changed to:

P.O.B. 50 Hadera , 38100 , Israel  ת.ד. 50 חדרה , 38100 , ישראל

225320

 The address of the proprietor hasכתובת בעל הסימן שונתה ל:
been changed to:

Becker St.  Rishon le Zion , 75369 , Israel 23בקר 23  ראשון לציון , 75369 , ישראל

232186

 The address of the proprietor hasכתובת בעל הסימן שונתה ל:
been changed to:

רחוב גד פיינשטיין ת.ד. 540 רחובות , 76385 , 
ישראל

Gad Feinstein Road P.O.B. 540 Rehovot , 
76385 , Israel

233205 233212

 The address of the proprietor hasכתובת בעל הסימן שונתה ל:
been changed to:

9336 Civic Center Drive  Beverly Hills, CA 
90210 , U.S.A.

38418 120153 137665 167917 167918 223678 223681 230045 232264 232265

 The address of the proprietor hasכתובת בעל הסימן שונתה ל:
been changed to:

7930 Jones Branch Drive, Suite 1100  
McLean, VA 22102 , U.S.A.

43065

 The address of the proprietor hasכתובת בעל הסימן שונתה ל:
been changed to:

103 College Road East, 2th Floor  Princeton, 
New Jersey , 08520 , U.S.A.

א' אלול תשע"א - 50031/08/2011



76964 97262 99698 113796

 The address of the proprietor hasכתובת בעל הסימן שונתה ל:
been changed to:

550 Meridian Avenue  San Jose, California 
95126 , U.S.A.

79052

 The address of the proprietor hasכתובת בעל הסימן שונתה ל:
been changed to:

Rheinstrasse 2-4  53560 Vettelschoss , 
Germany

96886 96887 197887 197888 218145 218149 218151

 The address of the proprietor hasכתובת בעל הסימן שונתה ל:
been changed to:

7930 Jones Branch Drive, Suite 1100  
McLean, VA 22102 , U.S.A.

חידושים
RENEWALS

34 3899 9801 9847 9884 9885 21037 21059 21060 21061 21062 21151 21152 
21153 21204 21239 21280 21296 21391 41302 41882 41884 42727 42760 42761 
42871 42872 42887 42906 42914 42950 43007 43008 43009 43030 43042 43045 
43065 43083 43152 43153 43201 77073 77092 77161 77198 77210 77251 77258 
77259 77277 77318 77319 77328 77357 77362 77425 77426 77431 77438 77452 
77455 77467 77478 77485 77497 77523 77527 77596 77597 77631 77681 77690 
77691 77692 77727 77813 77829 77865 77866 77868 77885 77887 77888 77931 

77939 77946 77979 77992 78002 78013 78076 78077 78079 151084 151653 
152627 152699 152845 171833 171834

אי תשלום אגרת חידוש
RENEWAL FEE HAS NOT BEEN PAID

3855 3860 3900 9801 21035 21037 21058 21059 21060 21061 21062 21082 21083 
21092 21107 21108 21109 21110 21112 42710 42713 42725 42731 42735 42760 
42761 42768 42769 42807 42828 42829 42830 77089 77091 77103 77108 77109 
77110 77136 77140 77141 77164 77167 77168 77170 77172 77174 77186 77187 
77190 77191 77192 77193 77194 77199 77204 77206 77207 77210 77213 77216 
77219 77222 77224 77225 77226 77227 77228 77233 77234 77235 77236 77238 
77254 77259 77277 77282 77283 77287 77288 77292 77296 77303 77304 77308 
77311 77312 77316 77318 77319 77320 77322 77323 77324 77325 77326 77328 
77329 77330 77334 77335 77336 77337 77343 77344 77345 77346 77362 77368 
77376 77382 77383 77384 77393 77401 151173 151175 151201 151385 151411 

151653 151683 151725 151727

א' אלול תשע"א - 50131/08/2011



נמחק מחמת אי תשלום אגרת חידוש
CANCELLATION THROUGH NON-PAYMENT OF RENEWAL FEE

3433 3466 3493 3494 9627 9633 9662 20490 20522 20524 20531 20532 41789 
41840 41841 41845 41847 41870 41872 41909 41914 41920 71493 75206 75213 
75217 75219 75222 75237 75242 75248 75251 75260 75262 75277 75286 75287 
75288 75291 75312 75313 75315 75316 75317 75322 75323 75325 75330 75334 
75345 75346 75347 75368 75386 75387 75391 75402 75403 75409 75411 75412 
75413 75414 75417 75418 75419 75420 75421 75422 75424 75428 75430 75432 
75434 75435 75436 75439 75443 75444 75446 75457 75458 75468 75480 75489 

75490 75496 75513 146239 146537 146602 146603 146794 146796

מחיקה על פי בקשת הבעלים
CANCELLATION AT THE REQUEST OF THE PROPRIETORS

214217

UNION HARBOUR Ltd.

223452

M. PIERRE HARDY

231647

Agrium Inc.

סימני מסחר שנמחקו
TRADE MARKS CANCELLED

222197

שינויים ברשימת סחורות
CHANGES  OF THE LIST OF GOODS

227332

The specification of goods was changed as 
follows

פרטת הסחורות תוקנה כדלקמן

Class: 39

Car transport, bus transport, arranging of tours, 
car rental, carting, delivery of goods, freighting, 
passenger transport, train transport, courier 
services; all of the above excluding packaging, 
storage, transport and delivery of mineral water; 
all included in class 39.

סוג: 39

תובלה במכונית, תובלה באוטובוס, ארגון של סיורים, 
השכרת רכב, הובלה בעגלה, משלוח של טובין, העמסה, 
הובלה של נוסעים, תובלה ברכבת, שירותי בלדר, כל 
האמור למעט אריזה, אחסנה, הובלה ומשלוח של מים 

מינרלים; נכללים כולם בסוג 39.                                     
                                                                            

א' אלול תשע"א - 50231/08/2011



228091

The specification of goods was changed as 
follows

פרטת הסחורות תוקנה כדלקמן

Class: 9

Audio cassette recorders; audio cassette players; 
audio cassettes; audio discs; audio recordings; 
audio and video recordings; audio speakers; 
binoculars; calculators; camcorders; cameras; 
CD-ROMs; CD-ROM drives (as part of the 
computer); CD-ROM writers (as part of the 
computer); cellular telephones; cellular telephone 
accessories; cellular telephone cases; chips 
containing musical recordings; face plates for 
cellular telephones; compact disc players; 
compact disc recorders; compact discs; computer 
game programs; computer game cartridges and 
discs; computers; computer hardware; computer 
keyboards; computer monitors; computer mouse; 
computer disc drives; computer software; cordless 
telephones; decorative magnets; digital cameras; 
digital video and audio players; DVDs; DVD 
players; DVD recorders; digital versatile discs; 
digital video discs; electronic personal organizers; 
eyeglass cases; eyeglasses; headphones; 
karaoke machines; microphones; MP3 players; 
modems (as part of a computer); mouse pads; 
motion picture films; musical recordings; pagers; 
personal stereos; personal digital assistants; 
printers; radios; sunglasses; telephones; 
television sets; video cameras; video cassette 
recorders; video cassette players; video game 
cartridges; video game discs; video cassettes; 
videophones; video recordings; walkie-talkies; 
wrist and arm rests for use with computers; all 
included in class 9.

סוג: 9

מקליטי קלטות אודיו; נגני קלטות אודיו; קלטות אודיו; 
תקליטורי אודיו; הקלטות אודיו; הקלטות אודיו ווידיאו; 
רמקולי אודיו; משקפות; מחשבונים; מצלמות וידיאו; 
מצלמות; CD-ROM's; כונני CD-ROM's (כחלק 
מהמחשב); כתבני CD-ROM's (כחלק מהמחשב); 
טלפונים סלולאריים; אביזרים לטלפונים סלולאריים; 

נרתיקים לטלפונים סלולאריים; שבבים המכילים הקלטות 
מוזיקליות; פנלים לטלפונים סלולאריים; נגני תקליטורים; 
מקליטי תקליטורים; תקליטורים; תוכניות למשחקי מחשב; 
מחסניות ותקליטורים למשחקי מחשב; מחשבים; חומרת 
מחשב; מקלדות למחשב; צגי מחשב; עכבר למחשב; כונני 

דיסקים למחשב; תוכנות מחשב; טלפונים אלחוטיים; 
מגנטים דקורטיבים; מצלמות דיגיטאליות; נגני וידאו ואודיו 

 ;D.V.D מקליטי ;D.V.D נגני ;D.V.D;דיגיטאליים
תקליטורים דיגיטאליים רב תכליתיים; תקליטורי וידיאו 
דיגיטאלים; ארגוניות אלקטרוניות אישיות; נרתיקים 

למשקפיים; משקפיים; אוזניות; מכונות קריוקי; מיקרופונים; 
נגני MP3; מודמים (כחלק מהמחשב); פדים לעכבר; סרטי 
קולנוע; הקלטות מוזיקליות; איתוריות; מערכות סטריאו 

אישיות; עזרים אישיים דיגיטאליים; מדפסות; מכשירי רדיו; 
משקפי שמש; טלפונים; טלוויזיות; מצלמות וידיאו; מקליטי 
קלטות וידיאו; נגני קלטות וידיאו; מחסניות למשחקי וידיאו; 
תקליטורים של משחקי וידיאו; קלטות וידיאו; טלפוני וידיאו; 
הקלטות וידיאו; מכשירי ווקי-טוקי; מסעדים לפרק כף היד 
ולזרוע לשימוש עם מחשבים; הנכללים כולם בסוג 9.         
                                                                                
                                                                                
                                                                                
                                                                                

                  

229325

The specification of goods was changed as 
follows

פרטת הסחורות תוקנה כדלקמן

Class: 10

Orthopedic shoes for women and for men, sport 
orthopedic; personal matching insoles, orthopedic 
insoles, bio-mechanic insoles, insoles for athletes, 
insoles for diabetics; ankle protector, ankle 
stabilizer, ankle supporter; elastic socks, medic 
pressure socks, orthopedic socks; elbows 
protector, elbow stabilizer, elbow .supporter, 
elbow strap, elbows stabilization; shoulders 
protector, shoulders straighter, shoulder affixer; 
knees protector, knee stabilizer, knee supporter, 
knee affixer; hands protector, carpal protector; 
thumb stabilizer; orthopedic dorsal belts, spinal 
belts, abdomen belts, fractures and suspensor 
belts; neck protector; walkers; wheel chairs; 
bathroom and washroom accessories; cranes and 
hammock; walking stick and crutches; carriages; 
rollators; orthopedic accessories; light-plastic 
gypsum, washable gypsum, gypsum substitute; all 
included in class 10.

סוג: 10

נעליים אורטופדיות לנשים ולגברים, נעלי ספורט 
אורטופדיות; מדרסים בהתאמה אישית, מדרסים 

אורטופדיים, מדרסים ביומכניים, מדרסים לספורטאים, 
מדרסים לחולי סכרת; מגן קרסול, מייצב קרסול ותומך 
קרסול; גרביים אלסטיות, גרבי לחץ רפואיות, גרביים 
אורטופדיות; מגן מרפקים, מייצב מרפק, תומך מרפק, 
רצועה למפרק, תמיכה למרפקים; מגן כתפיים, מיישר 

כתפיים, מקבע כתף, מייצב כתף; מגן ברכיים, מייצב ברך, 
תומך ברך, מקבע ברך; מגן ידיים, מגן לשורש כף היד, 
מייצב אגודל; חגורות גב אורתופדיות, חגורות לעמוד 

השדרה, חגורות בטן, חגורות שבר; מגן צוואר; הליכונים; 
כסאות גלגלים; עזרים לאמבט ולשירותים; מנופים וערסלים; 

מקלות הליכה וקביים; עגלות; רולטורים; אביזרים 
אורתופדים; גבס פלסט-קל; גבס רחיץ, תחליף גבס; הכל 

נכלל בסוג 10.                                                             
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מחיקת משכון
CANCELLATION OF PLEDGE

75661 75662 93834 93835 93836 93839 94277 94278 94279 94280 94281 94282 
94283 104920 104921 104922 104923 104924 104925 115316 115317 115318 

115319 135889 136381 144159 144160 144161 146532 152402 159849 159850 
159851 162217 163622 163623 163624 166934 166935 174030 174031 174032 

174033 213630 213631

שינוי סימן
ALTERATION OF MARK

217126

HOOGEL

230745

The specification of goods was changed as 
follows

פרטת הסחורות תוקנה כדלקמן

Class: 5

Pharmaceutical preparations for the treatment of 
cough, cold, allergy and flu symptoms; all included 
in class 5.

סוג: 5

תכשירי רוקחות לטיפול בתסמיני שיעול, הצטננות, אלרגיה, 
ושפעת; הנכללים כולם בסוג 5.                                       
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