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כ"ח אלול תשע"א - 127/09/2011



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

Trade Mark No. 185542 מספר סימן

Application Date 28/11/2005 תאריך הגשה

 Owners

Name: AKTSIONERNO DROUJESTVO 
BULGARTABAC HOLDING

Address: 62 Graf Ignatiev Street, Sofia, Bulgaria

Identification No.: 54880

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: 34 סוג: 34

Tobacco, raw, manipulated or processed; tobacco 
products; cigarettes, cigars and cigarillos, cigarette 
filters; cigarette paper; smokers' articles; matches; 
smokers; lighters and ashtrays of non-precious 
metal; all included in class 34.

טבק, גולמי, מטופל או מעובד; מוצרי טבק; סיגריות, סיגרים 
וסיגריות קטנות, מסננים לסיגריות; נייר סיגריות; פריטי 

מעשנים; גפרורים; מציתים ומאפרות עבור מעשנים שאינם 
ממתכת יקרה; כולם כלולים בסוג 34.                                   

                                                          

כ"ח אלול תשע"א - 327/09/2011



Trade Mark No. 207592 מספר סימן

Application Date 14/01/2008 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: MANDELBOIM BROTHERS LTD. שם: אחים מנדלבוים בע"מ

Address: 48 Abarbanel Street, Tel Aviv, 66082, Israel כתובת : רחוב אברבנאל 48, תל אביב, 66082, ישראל

Identification No.: 510850506מספר זיהוי: 510850506

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Itzhak Goldberg, Adv.

Address: 34 Tuval Stret, Ramat Gan, 52522, Israel

שם: יצחק גולדברג, עו"ד

כתובת : רחוב תובל 34, רמת גן, 52522, ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 22 סוג: 22

Sponge for mattress filling, mattresses; all included in 
class 22.         

ספוג למילוי מזרונים, מזרונים, חומרי ריפוד ומילוי; הנכלים 
כולם בסוג 22.

כ"ח אלול תשע"א - 427/09/2011



Trade Mark No. 207960 מספר סימן

Application Date 23/01/2008 תאריך הגשה

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

Registration of this mark shall give no right to the 
exclusive use of the phrase התחדשות אורבנית, but in 
the combination of the mark.

רישום סימן זה לא יתן זכות לשימוש ייחודי בצירוף התחדשות 
אורבנית, אלא בהרכב הסימן.

The mark is limited to the colours grey, sky blue and 
orange as shown in the mark.

הסימן מוגבל לצבעים אפור, תכלת וכתום הנראים בסימן.

Ownersבעלים

Name: Urban Renewal - Initiating and Real Estate Ltd. שם: התחדשות אורבנית - ייזום ונדלן בע"מ

Address: Levinstein Tower (13th Floor) 23 Menachem 
Begin Rd, Tel Aviv, 66182, Israel

כתובת : מגדל לוינשטיין (קומה 13) דרך מנחם בגין 23, תל אביב, 
66182, ישראל

Identification No.: 513746016מספר זיהוי: 513746016

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: 36 סוג: 36

Real estate business; purchase, sale, managing and 
leasing of real estate; all included in clas 36.

עסקי נכסי דלא ניידי; רכישה, מכירה, ניהול והשכרה של נדל"ן; 
הנכללים כולם בסוג 36.                                         

כ"ח אלול תשע"א - 527/09/2011



ENVIRON

Trade Mark No. 218677 מספר סימן

Application Date 11/02/2009 תאריך הגשה

 Owners

Name: ENVIRON SKIN CARE (PROPRIETARY) 
LIMITED

Address: Access Park North Site, Kenilworth, Western 
Cape, Republic of South Africa

Identification No.: 54531

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Eitan Mehulal Law Group

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

שם: איתן, מהולל, פאפו, קוגלר

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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 5 סוג: 5

Dietary, herbal, vitamin and mineral supplements; 
vitamin and mineral preparations; trace element 
preparations for use in cosmetics, nutrition, non 
medicated skin care and shaving; herbal preparations 
for use in cosmetics, nutrition, non medicated skin 
care and shaving; all included in class 5.

תוספים תזונתיים, עשבוניים, ויטמינים ומירלים; תכשירי 
ויטמנים ומינרלים; תכשירי יסודות קורט לשימוש בקוסמטיקה, 
תזונה, טיפול לא רפואי בעור ובגילוח; תכשירים עשבוניים 
לשימוש בקוסמטיקה, תזונה, טיפול לא רפואי בעור ובגילוח; 

הנכללים כולם בסוג 5.                                                       
                                                                    

כ"ח אלול תשע"א - 627/09/2011



ALDO VANDINI

Trade Mark No. 221858 מספר סימן

Application Date 05/07/2009 תאריך הגשה

 Owners

Name: Mann & Schroder GmbH

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

Identification No.: 800404

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Eitan Mehulal Law Group

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

שם: איתן, מהולל, פאפו, קוגלר

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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 3 סוג: 3

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

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

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

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

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

סבונים למניעת הזעה.                                                       
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    

                                      

כ"ח אלול תשע"א - 727/09/2011



אודם
Trade Mark No. 222329 מספר סימן

Application Date 19/07/2009 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: GOLAN HEIGHTS WINERY LTD. שם: יקבי רמת הגולן בע"מ

Address: P.O.B. 183, Katzrin, 12900, Israel כתובת : ת.ד. 183, קצרין, 12900, ישראל

Identification No.: 510942840מספר זיהוי: 510942840

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Shiboleth & Co., Adv.

Address: Museum Tower 4 Berkowitz Street, Tel Aviv, 
64238, Israel

שם: שבלת ושות', עו"ד

כתובת : מגדל המוזיאון רחוב ברקוביץ 4, תל אביב, 64238, 
ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 33 סוג: 33

Wine; included in class 33. יין; הנכללים בסוג 33.             

כ"ח אלול תשע"א - 827/09/2011



RABBIT

Trade Mark No. 225449 מספר סימן

Application Date 02/12/2009 תאריך הגשה

 Owners

Name: Kangnam Filter Co. Ltd.

Address: Namchon-Dong, Namdong-Ku, Republic of 
Korea

Identification No.: 73422

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Oren Giladi, Adv.

Address: 15 Rashba St., Jerusalem, 92264, Israel

שם: אורן גלעדי, עו"ד

כתובת : רחוב רשב"א 15, ירושלים, 92264, ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 12 סוג: 12

Automobile spare parts; included in class 12. חלקי חילוף לכלי רכב; נכללים בסוג 12.                   

כ"ח אלול תשע"א - 927/09/2011



עדן הבשרים
Trade Mark No. 225754 מספר סימן

Application Date 22/12/2009 תאריך הגשה

Ownersבעלים

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

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

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

Identification No.: 513330209מספר זיהוי: 513330209

ישראלי

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Seligsohn Gabrieli  & Co.

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

שם: זליגסון  גבריאלי ושות'

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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 29 סוג: 29

Meat, fish, poultry and game; meat extracts; all 
excluding sausages, patrami, Mortodella, conserves, 
milk and its products; all included in Class 29.

בשר, דגים, עופות וציד; תמציות בשר; כולם למעט נקניקים, 
פסטרמה, מרתודלה, קופסאות שימורים, חלב ומוצריו; הנכללים 

כולם בסוג 29.                                                       

כ"ח אלול תשע"א - 1027/09/2011



עדן הבשרים
Trade Mark No. 225756 מספר סימן

Application Date 22/12/2009 תאריך הגשה

Ownersבעלים

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

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

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

Identification No.: 513330209מספר זיהוי: 513330209

ישראלי

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Seligsohn Gabrieli  & Co.

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

שם: זליגסון  גבריאלי ושות'

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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 35 סוג: 35

Services of stores, points of sale of meat, fish, poultry 
and game; business management; advertising, 
included in Class 35

שירותי חנויות, עמדות ונקודות מכירה של בשר, דגים, עופות 
וציד; ניהול עסקים; פרסומת, הנכללים בסוג 35                     

                              

כ"ח אלול תשע"א - 1127/09/2011



Trade Mark No. 226129 מספר סימן

Application Date 31/12/2009 תאריך הגשה

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

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

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

האנגלי.

 Owners

Name: Hyundai Corporation

Address: 226, Shinmunro-1 ka, Jongno-gu, Seoul, 
Democratic People's Republic of Korea

Identification No.: 58596

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Reinhold Cohn and Partners

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

Boxes of metal, safety cashboxes, locks [other than 
electric] of metal, keys of metal, metal door locks; all 
included in class 6.       

קופסאות ממתכת, קופות לכסף מזומן, מנעולים [חוץ 
מחשמליים] ממתכת, מפתחות ממתכת, מנעולי דלת ממתכת, 

בריחי דלת ממתכת; הנכללים כולם בסוג 6.

כ"ח אלול תשע"א - 1227/09/2011



בית הגלגלים
Trade Mark No. 226154 מספר סימן

Application Date 30/12/2009 תאריך הגשה

 בעלים

שם: ש"י אגודה לשיקום וסיעוד ילדים נכים

כתובת : תל אביב, ישראל

מספר זיהוי: 580023992

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: j. Zaltzman, Gilat, Knoller, Graus  & Co., Adv.

Address: The Rubinstein House, 20 Lincoln St., P.O.B. 
20333, Tel Aviv, 67134, Israel

שם: י. זלצמן, גילת, קנולר, גראוס ושות', עו"ד

כתובת : בית רובינשטיין, רח' לינקולן 20, תל אביב, 67134, 
ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 41 סוג: 41

Training services, classes, cultural and social 
activities management (also for disabled); all 
included in class 41.

שירותי הדרכה, חוגים, ניהול פעילות תרבות וחברה (גם 
לנכים); הנכללים כולם בסוג 41.                                         

                                  

כ"ח אלול תשע"א - 1327/09/2011



CARELINE TRIPLE OMEGA

קרליין טריפל אומגה
Trade Mark No. 226568 מספר סימן

Application Date 12/01/2010 תאריך הגשה

Ownersבעלים

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

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

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

Identification No.: 520032988מספר זיהוי: 520032988

Address for serviceהמען למסירת הודעות

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

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

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

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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 3 סוג: 3

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

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

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

                                      

כ"ח אלול תשע"א - 1427/09/2011



CARELINE SKIN ACTIVATING SYSTEM

קרליין סקין אקטיבייטינג סיסטם
Trade Mark No. 226574 מספר סימן

Application Date 12/01/2010 תאריך הגשה

Ownersבעלים

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

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

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

Identification No.: 520032988מספר זיהוי: 520032988

Address for serviceהמען למסירת הודעות

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

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

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

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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 3 סוג: 3

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

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

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

                                      

כ"ח אלול תשע"א - 1527/09/2011



Trade Mark No. 226654 מספר סימן

Application Date 17/01/2010 תאריך הגשה

 Owners

Name: TIBET QOMOLANGMA GLACIER WATER CO., 
LTD.

Address: Xuexin Village, No. 8, Building 8, Lhasa, Tibet, 
People's Republic of China

Identification No.: 71110

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Wolff, Bregman and Goller

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

שם: וולף, ברגמן וגולר

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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 32 סוג: 32

Beer; fruit juices; waters (beverages); mineral water 
(beverages); vegetable juices (beverages); soda 
water; sherbets (beverages); non-alcoholic 
beverages; aerated water; fruit nectars (non-
alcoholic); non-milk-based milky tea; pure water 
(beverages); plant beverages; bean beverage; 
preparations for making beverage; all included in 
class 32.

בירה; מיצי פירות; מיצי מים (משקאות); מים מינראליים 
(משקאות); מיצי ירקות (משקאות); מי סודה; שרבטים 

(משקאות); משקאות שאינם אלכוהוליים; מים מוגזים; נקטרי 
פירות (שאינם אלכוהוליים); תה חלב שאיננו מבוסס חלב; מים 
טהורים (משקה); משקאות צמח; משקה קטניות; תכשירים 

עבור הכנת משקה; הנכללים כולם בסוג 32.                           
                                                                              

כ"ח אלול תשע"א - 1627/09/2011



EMPORIO VALENTINI

אמפוריו ולנטיני 
Trade Mark No. 226787 מספר סימן

Application Date 27/01/2010 תאריך הגשה

Ownersבעלים

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

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

Identification No.: 57566מספר זיהוי: 57566

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Jacob and Hana Calderon, Adv.

Address: Habonim House, 4th Floor, 2 Habonim St., 
Ramat Gan, 52462, Israel

שם: יעקב וחנה קלדרון, עו"ד

כתובת : בית הבונים, קומה 4, רח' הבונים 2, רמת גן, 52462, 
ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 25 סוג: 25

Clothing, footwear , headgear ; all included in class 
25

דברי הלבשה, הנעלה וכיסויי ראש ; הנכללים כולם בסוג 25     
    

כ"ח אלול תשע"א - 1727/09/2011



Trade Mark No. 227093 מספר סימן

Application Date 03/02/2010 תאריך הגשה

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

Registration of this mark shall give no right to the 
exclusive use of the slogan אפשר לעשות בכיף, but in 
the combination of the mark.

רישום סימן זה לא יתן זכות לשימוש ייחודי בסיסמא אפשר 
לעשות בכיף, אלא בהרכב הסימן.

Ownersבעלים

Name: Tea and Lemon Ltd  שם: תה ולימון בע"מ

Address: P.O.B. 27, Kiryat-Eqron, 76950, Israel כתובת : ת.ד. 27, קרית עקרון, 76950, ישראל

Identification No.: 514248087מספר זיהוי: 514248087

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 21 סוג: 21

Expandable and disposable potties; all included in 
class 21.                 

סיר (לילה) מתקפל ומתכלה לשימוש ילדים ומבוגרים; הנכללים 
כולם בסוג 21.

כ"ח אלול תשע"א - 1827/09/2011



BEECH-NUT

Trade Mark No. 227189 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: Hero AG

Address: 5600, Lenzburg, Switzerland

Identification No.: 800968

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Reinhold Cohn and Partners

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

Dietetic substances adapted for medical purposes; 
gluten-free food preparations and substances, 
gluten-free food and food additives, all adapted for 
medical purposes; vitamin preparations, vitamin and 
mineral food additives; medical food additives; food 
adapted for medical purposes for sick people and 
diabetics; low-protein food for medical purposes; 
baby food, replacement for breast milk, replacement 
for baby milk; food for infants; all included in class 5.

חומרים דיאטטיים המותאמים למטרות רפואיות; תכשירים 
וחומרי מזון ללא-גלוטן, מזון ותוספי מזון ללא-גלוטן, כולם 
מותאמים למטרות רפואיות; תכשירי ויטמינים, תוספי מזון 
ויטמיניים ומינרליים; תוספי מזון רפואיים; מזון המותאם 

למטרות רפואיות לאנשים חולים וחולי סכרת; מזון דל חלבון 
למטרות רפואיות; מזון לתינוקות, תחליף לחלב אם, תחליף 

לחלב לתינוק; מזון לפעוטות; הנכללים כולם בסוג 5.               
                                                                                    
                                                                                    

                

כ"ח אלול תשע"א - 1927/09/2011



Trade Mark No. 227190 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: Hero AG

Address: 5600, Lenzburg, Switzerland

Identification No.: 800968

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Reinhold Cohn and Partners

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

Dietetic substances adapted for medical purposes; 
gluten-free food preparations and substances, 
gluten-free food and food additives, all adapted for 
medical purposes; vitamin preparations, vitamin and 
mineral food additives; medical food additives; food 
adapted for medical purposes for sick people and 
diabetics; low-protein food for medical purposes; 
baby food, replacement for breast milk, replacement 
for baby milk; food for infants; all included in class 5.

חומרים דיאטטיים המותאמים למטרות רפואיות; תכשירים 
וחומרי מזון ללא-גלוטן, מזון ותוספי מזון ללא-גלוטן, כולם 
מותאמים למטרות רפואיות; תכשירי ויטמינים, תוספי מזון 
ויטמיניים ומינרליים; תוספי מזון רפואיים; מזון המותאם 

למטרות רפואיות לאנשים חולים וחולי סכרת; מזון דל חלבון 
למטרות רפואיות; מזון לתינוקות, תחליף לחלב אם, תחליף 

לחלב לתינוק; מזון לפעוטות; הנכללים כולם בסוג 5.               
                                                                                    
                                                                                    

                

כ"ח אלול תשע"א - 2027/09/2011



Trade Mark No. 227634 מספר סימן

Application Date 01/03/2010 תאריך הגשה

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

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

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

האנגלי.

 Owners

Name: NIKON CORPORATION

Address: Tokyo, Japan

Identification No.: 2723

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Reinhold Cohn and Partners

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

שם: ריינהולד כהן ושותפיו

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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 7 סוג: 7

Semiconductor element manufacturing machines and 
systems, other semiconductor manufacturing 
machines and systems; all included in class 7.

מכונות ומערכות לייצור רכיבי מוליכים למחצה, מכונות ומערכות 
אחרות לייצור רכיבי מוליכים למחצה; הנכללים כולם בסוג 7.     

                                                

כ"ח אלול תשע"א - 2127/09/2011



טפטפים
Trade Mark No. 227701 מספר סימן

Application Date 02/03/2010 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: C.T.S. Ltd. שם: כ.צ.ט. בע"מ

Address: 4 Haharash Street, Hod-Hasharon, 45240, 
Israel

כתובת : רח' החרש 4, הוד השרון, 45240, ישראל

Identification No.: 510001886מספר זיהוי: 510001886

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Soroker-Agmon, Adv.

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

שם: סורוקר-אגמון, עו"ד

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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 5 סוג: 5

Pharmaceutical preparations, sanitary preparations 
for medical use; food for babies; supplements, 
vitamins, minerals and medicines; all for treatment 
and relief of symptoms associated with the 
respiratory system, the throat, the stomach, the skin 
and for the treatment and relief of symptoms 
associated with development problems, all for babies 
and toddlers; all included in class 5.

תכשירים רוקחיים, תכשירים סניטריים לשימוש רפואי; מזון 
לתינוקות; תוספי מזון, ויטמינים, מינרלים ותרופות; כולם לטיפול 
והקלה בתופעות הקשורות בדרכי הנשימה, הגרון, הבטן, העור, 
וכן לטיפול והקלה בתופעות הקשורות בבעיות התפתחות, כולם 
לתינוקות ופעוטות; הכלולים כולם בסוג 5.                             
                                                                                    
                                                                                    

                                                

כ"ח אלול תשע"א - 2227/09/2011



Trade Mark No. 227706 מספר סימן

Application Date 02/03/2010 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: C.T.S. Ltd. שם: כ.צ.ט. בע"מ

Address: 4 Haharash Street, Hod-Hasharon, 45240, 
Israel

כתובת : רח' החרש 4, הוד השרון, 45240, ישראל

Identification No.: 510001886מספר זיהוי: 510001886

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Soroker-Agmon, Adv.

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

שם: סורוקר-אגמון, עו"ד

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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 5 סוג: 5

Pharmaceutical preparations, sanitary preparations 
for medical use; food for babies; supplements, 
vitamins, minerals and medicines; all for treatment 
and relief of symptoms associated with the 
respiratory system, the throat, the stomach, the skin 
and for the treatment and relief of symptoms 
associated with development problems, all for babies 
and toddlers; all included in class 5.

תכשירים רוקחיים, תכשירים סניטריים לשימוש רפואי; מזון 
לתינוקות; תוספי מזון, ויטמינים, מינרלים ותרופות; כולם לטיפול 
והקלה בתופעות הקשורות בדרכי הנשימה, הגרון, הבטן, העור, 
וכן לטיפול והקלה בתופעות הקשורות בבעיות התפתחות, כולם 
לתינוקות ופעוטות; הכלולים כולם בסוג 5.                             
                                                                                    
                                                                                    

                                                

כ"ח אלול תשע"א - 2327/09/2011



Trade Mark No. 227708 מספר סימן

Application Date 02/03/2010 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: C.T.S. Ltd. שם: כ.צ.ט. בע"מ

Address: 4 Haharash Street, Hod-Hasharon, 45240, 
Israel

כתובת : רח' החרש 4, הוד השרון, 45240, ישראל

Identification No.: 510001886מספר זיהוי: 510001886

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Soroker-Agmon, Adv.

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

שם: סורוקר-אגמון, עו"ד

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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 5 סוג: 5

Pharmaceutical preparations, sanitary preparations 
for medical use; food for babies; supplements, 
vitamins, minerals and medicines; all for treatment 
and relief of symptoms associated with the 
respiratory system, the throat, the stomach, the skin 
and for the treatment and relief of symptoms 
associated with development problems, all for babies 
and toddlers; all included in class 5.

תכשירים רוקחיים, תכשירים סניטריים לשימוש רפואי; מזון 
לתינוקות; תוספי מזון, ויטמינים, מינרלים ותרופות; כולם לטיפול 
והקלה בתופעות הקשורות בדרכי הנשימה, הגרון, הבטן, העור, 
וכן לטיפול והקלה בתופעות הקשורות בבעיות התפתחות, כולם 
לתינוקות ופעוטות; הכלולים כולם בסוג 5.                             
                                                                                    
                                                                                    

                                                

כ"ח אלול תשע"א - 2427/09/2011



GREENMAIL 

Trade Mark No. 227731 מספר סימן

Application Date 03/03/2010 תאריך הגשה

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

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

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

האנגלי.

 Owners

Name: Sequoia Capital Operations, LLC

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

Identification No.: 60707

(Delaware Limited Liability Company)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Dr. Shlomo Cohen & Co.

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

שם: ד"ר שלמה כהן ושות'

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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 41 סוג: 41

Electronic newsletters delivered by e-mail in the field 
of business development and business opportunities; 
all included in class 41.

עיתונים אלקטרוניים הנשלחים באמצעות דואר אלקטרוני 
בתחום של התפתחות עסקית ואפשרויות עסקיות; הנכללים 

כולם בסוג 41.                                             

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

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

U.S.A., 11/09/2009, No. 77/825,214 ארה"ב, 11/09/2009, מספר 77/825,214

Class: 41 סוג: 41

כ"ח אלול תשע"א - 2527/09/2011



Trade Mark No. 227939 מספר סימן

Application Date 02/03/2010 תאריך הגשה

 בעלים

שם: קיבוץ מגל אגודה שיתופית חקלאית בע"מ 

כתובת : מגל, ישראל

מספר זיהוי: 570013219

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Hagai Shabtay, Shapiro, Adv.

Address: 

שם: חגי שבתאי, שפירא, עו"ד

כתובת : רח' שד' בן ציון 25, תל אביב, 64286, ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 29 סוג: 29

Olive oil included in class 29. שמן זית הנכלל בסוג 29.                   

כ"ח אלול תשע"א - 2627/09/2011



Trade Mark No. 227940 מספר סימן

Application Date 02/03/2010 תאריך הגשה

 בעלים

שם: קיבוץ מגל אגודה שיתופית חקלאית בע"מ 

כתובת : מגל, ישראל

מספר זיהוי: 570013219

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Hagai Shabtay, Shapiro, Adv.

Address: 

שם: חגי שבתאי, שפירא, עו"ד

כתובת : רח' שד' בן ציון 25, תל אביב, 64286, ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 29 סוג: 29

Olive oil included in class 29. שמן זית הנכלל בסוג 29.                   

כ"ח אלול תשע"א - 2727/09/2011



TECTIA

Trade Mark No. 228067 מספר סימן

Application Date 15/03/2010 תאריך הגשה

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

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

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

האנגלי.

 Owners

Name: Tectia Corporation

Address: Kumpulantie 3, 00520 Helsinki, Finland

Identification No.: 801074

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Dr. Shlomo Cohen & Co.

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

שם: ד"ר שלמה כהן ושות'

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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 9 סוג: 9

Computer hardware; computer software; computer 
software for preventing unauthorized access to 
computer networks, and for providing encrypted and 
secure data communications in computer networks, 
and for providing identification and authentication in 
computer networks, and for managing, installing, 
updating, and removal of software in computer 
networks, and for controlling of computer systems 
used for encrypted and secure communications; all 
included in class 9.

חומרת מחשב; תוכנת מחשב; תוכנת מחשב למניעת גישה לא 
מורשית לרשתות מחשב, ולאספקת תקשורות נתונים מקודדות 
ומאובטחות ברשתות מחשב, ולמתן זיהוי ואימות ברשתות 
מחשב, ולניהול, התקנה, עדכון, והסרה של תוכנה ברשתות 
מחשב, ולשליטה על מערכות מחשב המשמשות בתקשורות 

מקודדות ומאובטחות; הנכללים כולם בסוג 9.                         
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                

כ"ח אלול תשע"א - 2827/09/2011



TECTIA

Trade Mark No. 228068 מספר סימן

Application Date 15/03/2010 תאריך הגשה

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

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

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

האנגלי.

 Owners

Name: Tectia Corporation

Address: Kumpulantie 3, 00520 Helsinki, Finland

Identification No.: 801074

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

Telecommunications, namely, providing 
telecommunications connections within and to a 
global computer network as well as within and to 
other network systems in the field of encrypted and 
secure communications; telecommunications 
consulting, namely, consultation of encrypted and 
secure communications and of management of 
systems providing encrypted and secure 
communications; all included in class 38.

טלקומוניקציות, שהן, אספקת חיבורי טלקומוניקציות בתוך ואל 
רשת מחשב גלובלית כמו גם בתוך ואל מערכות רשת אחרות 
בתחום תקשורות מקודדות ומאובטחות; ייעוץ טלקומוניקציות, 
שהוא, ייעוץ בתקשורות מקודדות ומאובטחות ובניהול מערכות 
המספקות תקשורות מקודדות ומאובטחות; הנכללים כולם בסוג 
                                                                               .38
                                                                                    
                                                                                    

                

כ"ח אלול תשע"א - 2927/09/2011



TECTIA

Trade Mark No. 228069 מספר סימן

Application Date 15/03/2010 תאריך הגשה

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

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

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

האנגלי.

 Owners

Name: Tectia Corporation

Address: Kumpulantie 3, 00520 Helsinki, Finland

Identification No.: 801074

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

Business consultation of encrypted and secure 
communications, identification and authentication, 
and of management of systems providing encrypted 
and secure communications; all included in class 35.

ייעוץ עסקי בתקשורות מקודדות ומאובטחות, זיהוי ואימות, 
ובניהול מערכות המספקות תקשורות מקודדות ומאובטחות; 

הנכללים כולם בסוג 35.                                                     
                                                                                    

            

כ"ח אלול תשע"א - 3027/09/2011



TECTIA

Trade Mark No. 228071 מספר סימן

Application Date 15/03/2010 תאריך הגשה

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

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

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

האנגלי.

 Owners

Name: Tectia Corporation

Address: Kumpulantie 3, 00520 Helsinki, Finland

Identification No.: 801074

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Dr. Shlomo Cohen & Co.

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

שם: ד"ר שלמה כהן ושות'

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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 42 סוג: 42

Computer programming in the field of encrypted and 
secure communications; computer software design 
for others; installation, up-dating and maintenance of 
computer software; computer system analysis; 
computer consultation; computer consulting services 
in the field of encrypted and secure communications; 
data encryption and decryption services; technical 
consultation in the field of encrypted and secure 
communications, identification and authentication, 
and of management of systems providing encrypted 
and secure communications; leasing of computer 
facilities; computer code conversion for others; 
computer diagnostic services; rental of computer 
hardware and software; integration of computer 
systems and networks; technical support, namely, 
monitoring and management of computer network 
systems; preparation of identification and 
authentication cards; providing user identification and 
authentication services in communications; 
monitoring and management of computer systems for 
security purposes in the field of encrypted and secure 
communications; all included in class 42.

תכנות מחשב בתחום תקשורות מקודדות ומאובטחות; עיצוב 
תוכנת מחשב עבור אחרים; התקנה, עדכון ותחזוקה של תוכנת 

מחשב; ניתוח מערכת מחשב; ייעוץ מחשב; שירותי ייעוץ 
מחשבים בתחום תקשורות מקודדות ומאובטחות; שירותי קידוד 

ופענוח נתונים; ייעוץ טכני בתחום תקשורות מקודדות 
ומאובטחות, זיהוי ואימות, ובניהול מערכות המספקות 

תקשורות מקודדות ומאובטחות; השכרת מתקני מחשב; המרת 
קוד מחשב עבור אחרים; שירותי אבחון מחשב; השכרת חומרת 
ותוכנת מחשב; מיזוג מערכות ורשתות מחשב; תמיכה טכנית, 
שהיא, ניטור וניהול של מערכות רשת מחשב; הכנת כרטיסי 
זיהוי ואימות; אספקת שירותי זיהוי ואימות בתקשורות; ניטור 
וניהול מערכות מחשב למטרות אבטחה בתחום תקשורות 

מקודדות ומאובטחות; הנכללים כולם בסוג 42.                       
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    

  

כ"ח אלול תשע"א - 3127/09/2011



COOL WHITE

Trade Mark No. 228077 מספר סימן

Application Date 16/03/2010 תאריך הגשה

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

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

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

האנגלי.

 Owners

Name: The Gillette Company

Address: One Gillette Park, Boston, Massachusetts, 
U.S.A.

Identification No.: 484

(Delaware Corporation)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Eitan Mehulal Law Group

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

שם: איתן, מהולל, פאפו, קוגלר

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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 8 סוג: 8

Razors and razor blades, shaving instruments, 
dispensers, cassettes and cartridges, all containing 
blades; parts and fittings for all the aforesaid goods; 
all included in class 8.

סכיני גילוח ולהבים, מכשירי גילוח, מחלקים, קסטות ומחסניות, 
כולם מכילים להבים; חלקים ואביזרים הקשורים לכל הטובין 

לעיל; הנכללים כולם בסוג 8.                                               
                                      

כ"ח אלול תשע"א - 3227/09/2011



Trade Mark No. 228190 מספר סימן

Application Date 08/03/2010 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: Shaul Rejwan שם: שאול רג'ואן 

Address: כתובת : רח' רמת מוצא 1, ירושלים, 96771, ישראל

Identification No.: 27846641מספר זיהוי: 27846641

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 24 סוג: 24

Textiles and textile goods, bed covers, blankets; all 
included in class 24.

אריגים ומוצרי אריגה, כיסוי מיטה, שמיכות; הנכללים כולם בסוג 
                           .24

כ"ח אלול תשע"א - 3327/09/2011



BIBLICAL JERUSALEM BALSAM 

בלסם ירושלים תנכי 
Trade Mark No. 228283 מספר סימן

Application Date 11/03/2010 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: Leiba Ishay Alex  שם: אלכס ישי לייבה

Address: 7 Ein-Hakore St, Rishon Le'Zion, 75289, Israel כתובת : רח' עין הקורא 7, ראשון לציון, 75289, ישראל

Identification No.: 317589083מספר זיהוי: 317589083

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: 30 סוג: 30

Balsam vinegar, fruit vinegar, additives for foodstuff; 
all included in class 30.

לגבי חומץ בלסמי, חומץ פירות, תוספים למצרכי מזון; הנכללים 
כולם בסוג 30.                       

כ"ח אלול תשע"א - 3427/09/2011



LIZ EARLE

Trade Mark No. 228593 מספר סימן

Application Date 06/04/2010 תאריך הגשה

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 3 סוג: 3

Cosmetics; lotions, creams, gels and non-medicated 
preparations for the skin; non-medicated protective 
lotions, creams and preparations for the skin; 
cleansing and moisturising creams, oils, lotions and 
preparations; hand and body soaps; body powder; 
after-shave lotion; non-medicated sun tanning, sun 
screening and sun care creams, gels, oils, lotions 
and preparations; after sun preparations, namely, 
creams, gels, oils and lotions; skin bronzing and skin 
colouring preparations, namely, creams, gels, oils 
and lotions; anti-sunburn preparations not for medical 
purposes; non-medicated sunburn preparations, 
namely ointments; soaps; bath gel; essential oils; 
lotions, creams and non-medicated preparations for 
care of the face, feet, body, scalp, nails and hair; 
non-medicated bath preparations; shaving 
preparations; skin cleansers; skin toners; 
antiperspirants; personal deodorants; make-up; 
concealers for spots and blemishes; foundation 
make-up base; face powder; mascara; brow pencils; 
eyeshadow; liquid eyeliner; blushers; eyeliner 
pencils; skin bronzers; lipstick; lip liner pencils; lip 
gloss; conditioner; shampoo; hair care preparations; 
hair colouring preparations; hair spray; eye care 
preparations, namely, eye cream and gel eye masks; 
depilatory and exfoliating preparations, namely 
creams; nail care preparations; nail strengtheners; 
nail creams; nail varnish for cosmetic purposes; nail 
varnish remover; artificial nails; cotton wool, namely 
balls, for cosmetic purposes; massage oils; 
aromatherapy oils; ethereal oils; fragrances and 
perfumery; sachets and colognes; room fragrances; 
fragrance room sprays; potpourri; incense; all 
included in class 3

תכשירי קוסמטיקה; תחליבים, קרמים, ג'לים ותכשירים לעור 
שאינם רפואיים; קרמי הגנה שאינם רפואיים, קרמים ותכשירים 
לעור; קרמי לחות ולניקוי, שמנים, תחליבים ותכשירים; סבונים 
לידיים ולגוף; אבקת טלק; תחליבי אפטר שייב; שמני שיזוף 
שאינם רפואיים, קרמים להגנה וסינון מהשמש, ג'לים, שמנים, 
תחליבים ותכשירים; תכשירים לשימוש לאחר שיזוף, דהיינו, 
קרמים, ג'לים, שמנים ותחליבים; תכשירים לשיזוף העור 
ולצביעת העור, דהיינו, קרמים, ג'לים, שמנים ותחליבים; 

תכשירים נגד כוויות שמש לא לשימוש רפואי; תכשירים לכוויות 
שאינם רפואיים, דהיינו משחות; סבונים; ג'ל לאמבטיה; שמנים 
אתריים; תחליבים, קרמים ותכשירים שאינם רפואיים לטיפוח 
הפנים, הרגליים, הגוף, קרקפת, ציפורניים ושיער; תכשירי 

אמבטיה שאינם רפואיים; תכשירי גילוח; תחליבים לניקוי העור; 
טונר לעור; תכשירים נגד זיעה; דאונדורנטיים אישיים; איפור; 
קונסילר לכתמים ופגמים; איפור ומייק אפ בסיסי; פודרה לפנים; 
מסקרה; עפרונות לגבות; צלליות לעיניים; אייליינר נוזלי; סומק; 
עפרונות אייליינר; משזפי עור; ליפסטיקים; עפרונות לשפתיים; 
ליפסטיקים מבריקים;  קונדישינר (מרכך); שמפו; תכשירים 
לטיפוח השיער;  תכשירים לצביעת השיער; תרסיס לשיער; 
תכשירים לטיפוח העיניים, דהיינו  קרם לעיניים וג'ל מסכה 

לעיניים; ,תכשירים להסרת שיער וקילוף העור, דהיינו קרמים; 
תכשירים לטיפוח הציפורניים; מחזקי ציפורניים; קרם ציפורניים; 
ציפויי ציפורניים למטרות קוסמטיות; מסירי ציפויי ציפורניים; 
ציפורניים מלאכותיות; צמר גפן דהיינו כדורים למטרות 

קוסמטיות; שמני מסג'; שמנים ארומטיים; שמנים אווריריים; 
פרפומריה וניחוחות; אבקות בישום ומי קולון; ניחוחות לחדר; 
תרסיסי ניחוחות לחדר; תערובת בשמים; קטורת; הנכללים 

כולם בסוג 3.

הנכללים כולם בסוג 3                                                       
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    

          

כ"ח אלול תשע"א - 3527/09/2011



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: Avon International Operations, Inc.

Address: 1345 Avenue of the Americas, New York, NY, 
10105-0196, U.S.A.

Identification No.: 801118

(Delaware Corporation)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Eitan Mehulal Law Group

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

שם: איתן, מהולל, פאפו, קוגלר

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

כ"ח אלול תשע"א - 3627/09/2011



EPISIL

Trade Mark No. 228604 מספר סימן

Application Date 06/04/2010 תאריך הגשה

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

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

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

האנגלי.

 Owners

Name: Camurus AB

Address: Jagershillgatan 15, SE-213 75 Malmo, Sweden

Identification No.: 801124

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Eitan Mehulal Law Group

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

שם: איתן, מהולל, פאפו, קוגלר

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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 5 סוג: 5

Pharmaceutical preparations for the treatment of 
inflammatory and infectious diseases and diseases in 
the oral cavity; veterinary preparations for 
inflammatory and infectious diseases and diseases in 
the oral cavity for pets and livestock; all included in 
class 5.

תכשירי תרופות לטיפול במחלות דלקתיות וזיהומיות ומחלות 
בבית הבליעה, תכשירים וטרינריין לטיפול במחלות דלקתיות 
וזיהומיות ומחלות בבית הבליעה לחיות מחמד ומשק חי; 

הנכללים כולם בסוג 5.                                                       
                                                                                    

                                        

כ"ח אלול תשע"א - 3727/09/2011



Trade Mark No. 228668 מספר סימן

Application Date 07/04/2010 תאריך הגשה

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 16 סוג: 16

Paper, cardboard and goods made from these 
materials, not included in other classes; printed 
matter; bookbinding material; photographs; 
instructional and teaching material (except 
apparatus); plastic materials for packaging, not 
included in other classes; data processing 
accessories, namely tabulation files, folders, pouches 
and containers for disks; microfilm holders, pouches, 
folders and containers for microfilms; folders and 
pouches for holding data carriers of any type, 
magnetic data carriers such as magnetic tapes, 
magnetic disks, disks, CDs; containers for magnetic 
data carriers such as punched tape containers and 
data rings; all included in class 16.

נייר, קרטון וטובין העשויים מחומרים אלו, שאינם נכללים 
בסוגים אחרים; חומר מודפס; חומר כריכת ספרים; תצלומים; 
חומר להדרכה והוראה (למעט התקנים); חומרי פלסטיק 
לאריזה, לא נכלל בסוגים אחרים;  אביזרים לעיבוד נתונים, 
דהיינו תיקיות לעריכת תיקים בטבלאות, תיקיות, ,תיקים  
ומיכלים עבור דיסקים; מחזיקי מיקרופילם, שקיות, תיקיות 
ומכולות עבור מיקרופילמים; תיקיות ותיקים לשמירת נתוני 
ספקים מכל סוג, מגנטי נתוני ספקים כגון סרטים מגנטיים, 
דיסקים מגנטיים, דיסקים, תקליטורים, מכולות עבור מגנטי 

נושאי נתונים כגון מכולות סרטים מנוקבים ומאגרי נתונים; כולם 
נכללים בסוג 16.                                                               
                                                                                    
                                                                                    

          

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

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

European Community Trade Mark, 01/12/2009, No. 
008724411

איחוד האירופי לסימני מסחר, 01/12/2009, מספר 
008724411

Class: 16 סוג: 16

כ"ח אלול תשע"א - 3827/09/2011



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: Rittal GmbH & Co. KG

Address: Herborn, Germany

Identification No.: 51406

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Eitan Mehulal Law Group

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

שם: איתן, מהולל, פאפו, קוגלר

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

כ"ח אלול תשע"א - 3927/09/2011



Trade Mark No. 228674 מספר סימן

Application Date 07/04/2010 תאריך הגשה

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

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

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

האנגלי.

 Owners

Name: Rittal GmbH & Co. KG

Address: Herborn, Germany

Identification No.: 51406

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Eitan Mehulal Law Group

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

שם: איתן, מהולל, פאפו, קוגלר

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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 36 סוג: 36

Insurance; financial affairs; monetary affairs; real 
estate affairs; financial services, in particular 
financing;  all included in class 36.

ביטוח; ענייניו הכספיים; ענייני מוניטרית; ענייני הנדל"ן: 
שירותים פיננסיים, במיוחד מימון ;; כולם נכללים בסוג 36.       

                                                      

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

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

European Community Trade Mark, 01/12/2009, No. 
008724411

איחוד האירופי לסימני מסחר, 01/12/2009, מספר 
008724411

Class: 36 סוג: 36

כ"ח אלול תשע"א - 4027/09/2011



YULLIA

יוליה
Trade Mark No. 228786 מספר סימן

Application Date 23/03/2010 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: Yulya Cosmetics שם: יוליה טיפולים קוסמטיים בע"מ

Address: 43 Yermiyahu Street, Tel Aviv, Israel כתובת : רחוב ירמיהו 43, תל אביב-יפו, ישראל

Identification No.: 514157874מספר זיהוי: 514157874

חברה פרטית

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Rami Nusel & Co., Advs.

Address: 41 Hameyasdim St., P.O.B. 1704, Even 
Yehuda, 40500, Israel

שם: רמי נוסל ושות', עו"ד

כתובת : רחוב המייסדים 41, ת.ד. 1704, אבן יהודה, 40500, 
ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 44 סוג: 44

Institutes for cosmetic services; all included in class 
44.

מכונים למתן שירותי קוסמטיקה; הנכללים כולם בסוג 44.         
          

כ"ח אלול תשע"א - 4127/09/2011



DFP

Trade Mark No. 229056 מספר סימן

Application Date 18/04/2010 תאריך הגשה

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

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

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

האנגלי.

 Owners

Name: Google Inc.

Address: 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, 
CA, 94043, U.S.A.

Identification No.: 800088

(Delaware Corporation)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Ellen Shankman, Adv.

Address: 10 Plaut St., Rehovot, Israel

שם: אלן שנקמאן, עו"ד

כתובת : רחוב פלאוט 10, רחובות, ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 42 סוג: 42

Computer services for administering online 
exchanges and online auctions for buying and selling 
advertising, for matching buyers and sellers of 
advertising, for tracking advertising performance, for 
managing, distributing and serving advertising, for 
analyzing advertising data, for reporting advertising 
data, and for optimizing advertising performance; all 
included in Class 42.

שירותי מחשב לפיקוח על המרות מקוונות ומכירות פומביות 
מקוונות לקניה או מכירה של פרסום, עבור התאמת קונים 
ומוכרים של פרסום, עבור מעקב אחר ביצועי פרסום, עבור 
ניהול, הפצה ושירותי פרסום, עבור ניתוח נתוני פרסום, עבור 
דיווח נתוני פרסום, ועבור אופטימיזציה של ביצועי פרסום; הכל 
כלול בסיווג 42.                                                               
                                                                                    

                                                  

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

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

U.S.A., 13/04/2010, No. 85013136 ארה"ב, 13/04/2010, מספר 85013136

Class: 42 סוג: 42

כ"ח אלול תשע"א - 4227/09/2011



DFP

Trade Mark No. 229058 מספר סימן

Application Date 18/04/2010 תאריך הגשה

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

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

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

האנגלי.

 Owners

Name: Google Inc.

Address: 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, 
CA, 94043, U.S.A.

Identification No.: 800088

(Delaware Corporation)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Ellen Shankman, Adv.

Address: 10 Plaut St., Rehovot, Israel

שם: אלן שנקמאן, עו"ד

כתובת : רחוב פלאוט 10, רחובות, ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 9 סוג: 9

Computer software for administering online 
exchanges and online auctions for buying and selling 
advertising, for matching buyers and sellers of 
advertising, for tracking advertising performance, for 
managing, distributing and serving advertising, for 
analyzing advertising data, for reporting advertising 
data, and for optimizing advertising performance; all 
included in Class 9.

תוכנת מחשב לפיקוח על המרות מקוונות ומכירות פומביות 
מקוונות לקניה או מכירה של פרסום, עבור התאמת קונים 
ומוכרים של פרסום, עבור מעקב אחר ביצועי פרסום, עבור 
ניהול, הפצה ושירותי פרסום, עבור ניתוח נתוני פרסום, עבור 
דיווח נתוני פרסום, ועבור אופטימיזציה של ביצועי פרסום; 

הנכללים כולם בסוג 9.                                                       
                                                                                    

                                                        

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

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

U.S.A., 13/04/2010, No. 85013136 ארה"ב, 13/04/2010, מספר 85013136

Class: 9 סוג: 9

כ"ח אלול תשע"א - 4327/09/2011



Trade Mark No. 229073 מספר סימן

Application Date 18/04/2010 תאריך הגשה

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 9 סוג: 9

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

נגני MP3; נטבוקים; ספרים אלקטרוניים; מגהצים חשמליים; 
מסלסלי שיער חשמליים; מכונות קפה חשמליות; זמזמים 
חשמליים; שעוני רדיו; סטים של טלפונים; טלפונים ניידים; 

כרטיסי SIM לטלפונים ניידים; מטעני סוללות; ציוד וידאו-טלפון; 
מחלפי טלפון; טלפונים פנימיים; משדרים-מקלטים; מקלטי 

טלוויזיה (סטים של TV); מקלטי רדיו עם שונים; רדיו לרכבים; 
מקלטי רדיו אחרים; משדרי רדיו; מכונות פקסימיליה וחלקיהן 
ואביזריהן; רשמקולים; כוננים; פטיפונים; מכונות ומכשירים 
להקלטת צליל; נגנים אודיו דיגיטלים; דיסקי אודיו דיגיטלים; 
נגנים וכונני דיסק אופטיים; נגני DVD; רשמקולי DVD; כונני 
DVD; מצלמות וידאו; מגברי אודיו; מיקרופונים; אוזניות; 
אקולייזרים; אנטנות; מחשבים; מחשבים ניידים; מדפסות 
לשימוש עם מחשבים ומחשבים ניידים; מדפסות למצלמות 
דיגיטאליות; שרתי מחשבים; נתונים ופרסומים הניתנים 

להורדה; הנכללים כולם בסוג 9.                                           
                                                                                    
                                                                                    

                                        

כ"ח אלול תשע"א - 4427/09/2011



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: MM Meyer Markenverwaltung & Co

Address: Bremgarten, Switzerland

Identification No.: 69801

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Reinhold Cohn and Partners

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

שם: ריינהולד כהן ושותפיו

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

כ"ח אלול תשע"א - 4527/09/2011



Trade Mark No. 229385 מספר סימן

Application Date 22/04/2010 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: Golan Zigron שם: גולן זיגרון

Address: Ra'anana, Israel כתובת : רעננה, ישראל

Identification No.: 024591406מספר זיהוי: 024591406

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: David Blum, Adv.

Address: 32 Ha'alon St., Hadera, 38244, Israel

שם: דויד בלום, עו"ד

כתובת : רח' האלון 32, חדרה, 38244, ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 14 סוג: 14

Jewelry and precious stones; all included in class 14. תכשיטים ואבנים יקרות; כולם כלולים בסוג 14.                     
    

כ"ח אלול תשע"א - 4627/09/2011



outside is in

Trade Mark No. 229425 מספר סימן

Application Date 29/04/2010 תאריך הגשה

 Owners

Name: Philip Morris Products S.A.

Address: Quai Jeanrenaud 3, Neuchatel, CH-2000, 
Switzerland

Identification No.: 38

Name: PHILIP MORRIS BRANDS SARL

Address: Quai Jeanrenaud 3, 2000 Neuchatel, 
Switzerland

Identification No.: 71903

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: D. Mirkin & Co., Advs.

Address: 52 Menachem Begin Rd., Tel Aviv, 67137, 
Sonol Tower, Israel

שם: ד. מירקין ושות', עו"ד

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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 34 סוג: 34

Tobacco, raw or manufactured; tobacco products, 
including cigars, cigarettes, cigarillos, tobacco for roll 
your own cigarettes, pipe tobacco, chewing tobacco, 
snuff tobacco, kretek; snus; tobacco substitutes (not 
for medical purposes); smokers’ articles, including 
cigarette paper and tubes, cigarette filters, tobacco 
tins, cigarette cases and ashtrays, pipes, pocket 
apparatus for rolling cigarettes, lighters; matches; all 
included in class 34.

טבק גלמי או מעובד; מוצרי טבק, לרבות סיגרים, סיגריות, 
סיגרילות, טבק לליפוף סיגריות באופן עצמי, טבק למקטרת, 
טבק ללעיסה, טבק להרחה, קריטק; סנוס; תחליפי טבק, 

(לצרכים שאינם רפואיים); חפצי מעשנים, לרבות ניר לסיגריות 
וגלילים, פילטרים לסיגריות, פחיות לטבק, נרתיקים לסיגריות 
ומאפרות, מקטרות, מכשירי כיס לליפוף סיגריות, מצתים; 

גפרורים; הנכללים כולם בסוג 34.                                       
                                                                                    
                                                                              

Goods/Services for which priority is claimed סחורות/שירותים לגביהם נטען דין קדימה
(If only classification code is indicated, Priority is claimed 
for all goods/services included in that class, and specified 
above under the 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, 19/03/2010, No. 52804/2010 שוויץ, 19/03/2010, מספר 52804/2010

Class: 34 סוג: 34

כ"ח אלול תשע"א - 4727/09/2011



Trade Mark No. 229580 מספר סימן

Application Date 05/05/2010 תאריך הגשה

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

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

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

האנגלי.

 Owners

Name: PK Peters Krizman AG

Address: Gessnerallee 38, CH-8001 ZURICH, 
Switzerland

Identification No.: 801217

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Reinhold Cohn and Partners

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

Supplements for foods, for medical use; 
Supplements for foods for non medical use, both 
existing of fiber containing high water 
absorbancequality for dietary purposes; all included 
in class 5.

תוספים למזון לשימוש רפוא; תוספים למזון לשימוש לא רפואי, 
שניהם עשויים מסיבים בעלי תכונה של ספיחת מים גבוהה 

למטרות דיאטטיות ; הנכללים כולם בסוג 5.                           
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TAOBAO

Trade Mark No. 229682 מספר סימן

Application Date 10/05/2010 תאריך הגשה

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

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

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

האנגלי.

 Owners

Name: Alibaba Group Holding Limited

Address: One Capital Place, 4th Floor, P.O.B. 847, 
George Town, Grand Cayman, Cayman Islands, Cayman 
Islands

Identification No.: 801227

Corporation of the Cayman Islands

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: 16 סוג: 16

Newspapers; magazines; periodicals; journals; paper, 
cardboard and goods made from these materials, not 
included in other classes; printed matter; bookbinding 
material; photographs; stationery; adhesives for 
stationery or household purposes; artists' materials; 
paint brushes; typewriters and office requisites 
(except furniture); instructional and teaching material 
(except apparatus); plastic materials for packaging 
(not included in other classes); printers' type; printing 
blocks; books, pamphlets, posters, printed cards, 
circulars, catalogues, calendars, price tags, price 
labels; carry bags of paper, cardboard and plastic; 
printed telephone, facsimile, electronic mail and web 
site directories; cards in the form of debit cards, 
credit cards, charge cards and telephone cards other 
than encoded and magnetic cards; marketing and 
promotional materials; printed advertisements; user 
manuals; packaging materials; tissues; handkerchiefs 
made of paper; models and figurines made of paper; 
paper party bags (paper party favors); all included in 
class 16.

עיתונים; מגזינים; כתבי עת; יומנים; נייר, קרטון וטובין העשויים 
מחומרים אלו, שאינם נכללים בסוגים אחרים; דברי דפוס; 
חומרים לכריכת ספרים; תצלומים; כלי כתיבה; דבקים לכלי 
כתיבה או לשימוש ביתי; חומרים לאומנים; מכחולים; מכונות 
כתביה וצרכי משרד (למעט רהיטים); חומרי לימוד והוראה 
(למעט מתקנים); חומרים פלסטיים לאריזה (שאינם נכללים 
בסוגים אחרים); אותיות דפוס; גלופות; ספרים, חוברות, 

פוסטרים, כרטיסים מודפסים, עלונים, קטלוגים, לוחות שנה, 
תגיות מחיר, תוויות מחיר; תיקי נשיאה העשויים מנייר, קרטון 
ופלסטיק; ספרי טלפונים, פקס, דואר אלקטרוני ואתרי אינטרנט 
מודפסים; כרטיסים בצורה של כרטיסי חוב, כרטיסי אשראי, 

כרטיסי חיוב וכרטיסי טלפון מלבד כרטיסים מקודדים ומגנטיים; 
חומרי שיווק וקידום; מודעות מודפסות; מדריכים למשתמש; 
חומרי אריזה; טישיו; ממחטות עשויות נייר; מודלים ופסלונים 
עשויים נייר; שקיות מסיבה מנייר (מתנות מסיבה מנייר); הכל 
כלול בסיווג 16.                                                               
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    

                                                              

כ"ח אלול תשע"א - 4927/09/2011



TAOBAO

Trade Mark No. 229683 מספר סימן

Application Date 10/05/2010 תאריך הגשה

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 35 סוג: 35

Advertising; business management; business 
administration; office functions; advertising agency 
services; advertising services provided for others; 
database management; compilation of information 
into computer databases; market research and 
business consulting services; business consultancy 
services relating to facilitating the transaction of 
business via local and global computer networks by 
locating and providing referrals for the delivery of a 
wide variety of business and consumer products and 
services; dissemination of business information of 
goods and services of others via local and global 
computer networks; business consultancy services 
relating to providing a web site on a global computer 
network by which third parties can offer and source 
goods and services, place, determine the status of 
and fulfill trade leads and orders, enter into contracts 
and transact business; providing computerized online 
ordering services; advertising of goods and services 
of others via local and global computer networks; 
international import and export agency services; 
rental of advertising space on communication media; 
online trading services relating to electronic 
auctioneering and providing online business 
evaluation relating thereto; online retail services of 
consumer products; providing a directory of third 
party web sites to facilitate business transactions; 
business consultancy services relating to operating 
an electronic marketplace for the buyers and sellers 
of goods and/or services on a global computer 
network; business assistance relating to facilitating 
business transaction via local and global computer 
networks; corporate management consultancy 
services; marketing and promotion services; 
publication of publicity materials; marketing of vacant 
premises; dissemination of advertising materials, 
updating of advertising materials, compilation of 
advertisements for use as web pages on the Internet; 
rental of advertising space; computer data 
processing; sales, business, promotional information 
services; telephone answering (for unavailable 
subscribers); telephone answering (for others); 
auctioneering provided on the Internet; personnel 
management; provision of sales, business, 
advertising and promotional information through a 
global computer network and via the Internet; 
presentation of goods on communication media for 
retail purposes;  the bringing together, for the benefit 
of others, of a variety of goods, enabling customers 
to conveniently view and purchase those goods from 
a general merchandise Internet web site and in a 
wholesale outlet; the bringing together, for the benefit 
of others, of a variety of goods, enabling customers 
to conveniently view and purchase those goods from 
a general merchandise catalogue by mail order or by 

פרסומות; ניהול עסקים; מינהל עסקים; פעולות משרדיות; 
שירותי סוכנות פרסום; שירותי פרסום עבור אחרים; ניהול 

מאגר נתונים; איסוף מידע למאגרי נתונים; שירותי מחקר שוק 
וייעוץ עסקי; שירותי ייעוץ עסקי הקשורים לאפשרות ביצוע 
עסקאות דרך רשתות מחשב מקומיות וגלובליות באמצעות 
איתור ומתן הפניות למתן מגוון רחב של מוצרים ושירותים 
עסקיים וצרכניים; הפצת מידע עסקי על טובין ושירותים של 
אחרים דרך רשתות מחשב מקומיות וגלובליות; שירותי ייעוץ 
עסקי הקשורים למתן אתר אינטרנט ברשת מחשב גלובלית 
דרכו צד שלישי יכול להציע ולהשיג טובין ושירותים, להזמין, 
לברר את המצב ולמלות אחר טיפים בענייני מסחר והזמנות, 
כניסה לחוזים וביצוע עסקאות; אספקת שירותי הזמנה מקוונים 
ממוחשבים; פרסום טובין ושירותים של אחרים דרך רשתות 

מחשב מקומיות וגלובליות; שירותי סוכנות ייבוא וייצוא 
בינלאומיים; השכרה של שטח פרסום במדיה תקשורתית; 

שירותי מסחר מקוונים הקשורים למכירות פומביות אלקטרוניות 
ומתן הערכה עסקית מקוונת בנוגע לנ"ל; שירותי קמעונאות 
מקוונים של מוצרי צריכה; מתן מדריך לאתרי רשת של צד 
שלישי לאפשר ביצוע עסקאות; שירותי ייעוץ עסקי הקשורים 
להפעלת שוק אלקטרוני עבור קונים ומוכרים של טובין ו/או 

שירותים על רשת מחשב גלובלית; סיוע עסקי המאפשר ביצוע 
עסקאות דרך רשתות מחשב מקומיות וגלובליות; שירותי ייעוץ 
ניהול תאגידי; שירותי שיווק וקידום; הוצאה לאור של חומרי 
פרסום; שיווק של אתרים פנויים; הפצת חומרי פרסום, עדכון 
חומרי פרסום, איסוף פרסומות לשימוש כדפי רשת באינטרנט; 
השכרת שטחי פרסום; עיבוד נתוני מחשב; שירותי מידע שיווקי 
למכירות, עסקים; מענה טלפוני (למנויים לא זמינים); מענה 

טלפוני (לאחרים); מכירות פומביות המסופקות דרך האינטרנט; 
ניהול כוח אדם; אספקה של מכירות, עסקים, פרסום ומידע 

שיווקי באמצעות רשת מחשב  גלובלית ודרך האינטרנט; הצגת 
טובין באמצעות מדיה תקשורתית למטרות קמעונאיות; איחוד 
של מגוון סחורות לרווחת הכלל, ומתן אפשרות ללקוחות לצפות 
ולרכוש בנוחות סחורות אלו מאתר אינטרנט של סחורות כלליות 
ובמכירה סיטונאית; איחוד של מגוון סחורות לרווחת הכלל, 
ומתן אפשרות ללקוחות לצפות ולרכוש בנוחות סחורות אלו 
מקטלוג סחורות כללי באמצעות הזמנה בדואר או באמצעי 
טלקומוניקציה; איחוד של מגוון סחורות לרווחת הכלל, ומתן 

אפשרות ללקוחות לצפות ולרכוש בנוחות סחורות אלו ממכירות 
קמעונאיות; מכירות קמעונאיות וסיטונאיות של טלפונים, 
שפופרות לטלפונים ניידים, אביזרים לטלפון נייד, סחורות 
אלקטרוניות ותקשורתיות, חומרת מחשב ותוכנת מחשב, 

סוללות, מטענים לסוללות, מתקנים ומכשירים להקלטה, קבלה, 
שידור ו/או שכפול נתונים, מידע, תמונות, דמויות ו/או קולות, 
מתכות יקרות, תכשיטים, אבנים יקרות, דברי דפוס, כלי 

כתיבה, כרטיסים מקודדים מגנטיים או לא מגנטיים, רהיטים, 
מסגרות לתמונות, כלים לבית ולמטבח, כלי זכוכית, חרסינה 
וחרס, אריגים, הלבשה, הנעלה, כיסוי ראש, תחרה ורקמה, 

כפתורים, סרטים, סיכות ומחטים, פרחים מלאכותיים, שטיחים, 
מרבדים, משחקים וצעצועים אלקטרוניים, כימיקלים לשימוש 
בתעשייה, מדע, צילום וחקלאות, צבעים, צבעים נותני ברק 
ולכות, מוצרי היגיינה  אישית, סבונים, תמרוקיה, תכשירי 

קוסמטיקה, תחליבים לגוף ולשיער, שמנים אתריים, תכשירים 
לניקוי והלבנה, חומרי סיכה, חומרי דלק, נרות, תכשירים 

רוקחיים, וטרינריים וסניטאריים, מוצרי ברזל ופריטים קטנים של 
כלי מתכת, מכונות וכלים למכונות, סכו"ם, סכיני גילוח וכלי 
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means of telecommunications; the bringing together, 
for the benefit of others, of a variety of goods, 
enabling customers to conveniently view and 
purchase those goods from retail outlets; retail and 
wholesale of telephones, mobile phone handsets, 
mobile phone accessories, electronic and 
telecommunications goods, computer hardware and 
computer software, batteries, battery chargers, 
apparatus and instruments for recording, receiving, 
transmitting and/or reproducing data, information, 
pictures, images and/or sound, precious metals, 
jewellery, precious stones, printed matter, stationery 
and magnetic and non magnetically encoded cards, 
furniture, picture frames, household and kitchen 
utensils, glassware, porcelain and earthenware, 
textiles, clothing, footwear, headgear, laces and 
embroidery, buttons, ribbons, pins and needles, 
artificial flowers, carpets, rugs, games and electronic 
toys, chemicals used in industry, science, 
photography and agriculture, paints, varnishes and 
lacquers, personal hygiene products, soaps, 
perfumery, cosmetics, hair and body lotions, 
essential oils, cleaning and bleaching preparations, 
lubricants, fuels, candles, pharmaceutical, veterinary 
and sanitary preparations, ironmongery and small 
items of metal hardware, machines and machine 
tools, cutlery, razors and hand tools, computers, 
calculating machines, electrical, photographic, 
cinematographic and optical apparatus and 
instruments, spectacles and sun glasses, surgical 
and medical apparatus and instruments, apparatus 
for lighting, heating, steam generating, cooking, 
refrigerating, drying, ventilating, water supply and 
sanitary purposes, vehicles, firearms, fireworks, 
silverware, horological and chronometric instruments, 
musical instruments, magazine, cards, paper and 
cardboard products, picture, typewriters and office 
requisites, packaging materials, rubber and plastics 
for manufacture use, packing and insulating 
materials, leather and imitations of leather and goods 
made from these materials, handbags, purses, 
wallets, leather holders, bags, luggage, umbrellas, 
mirrors, ropes, string, nets, tents, yarns and threads 
for textile use, coat hangers, place mats, 
dressmaker's articles, bed and table covers, 
playthings and sporting articles, foodstuffs and 
beverages, meat, fish, poultry, preserved, dried and 
cooked fruits and vegetables, jams and fruits sauces, 
eggs, milk and milk products, edible oils and fats, 
coffee, tea, cocoa, sugar, rice, flour, bread and 
cakes, condiments, fresh fruit and vegetables, beer, 
mineral water, fruit juices and other non-alcoholic 
drinks, alcoholic beverages, floral products, tobacco, 
smokers' articles and matches; direct mail 
advertising; buying and selling agency services; 
selection of goods and procurement of goods for 
individuals and businesses; ordering services [for 
others];  department store retailing services; 
supermarket retailing services; secretarial services; 
provision of business statistical information; 
organization of exhibitions for commercial or 
advertising purposes; business services relating to 
compilation and rental of mailing lists; business 
investigation; business administration services for the 
processing of sales made on the Internet; business 
referral services and personal placement; import-
export clearance agencies (import-export agency 

עבודה, מחשבים, מכונות חישוב, ומתקנים חשמליים, לצורכי 
צילום, קולנוע, ואופטיים, משקפיים ומשקפי שמש, מתקנים 
ומכשירים כירורגיים ורפואיים, מתקנים עבור תאורה, חימום, 
יצירת קיטור, בישול, קירור, ייבוש, אוורור, אספקת מים 
וסניטציה, רכבים, כלי נשק, זיקוקים, כלי כסף, שעונים 

ומכשירים כרונומטרים, כלי נגינה, כתבי עת, כרטיסים, מוצרי 
נייר וקרטון, תמונה, מכונות כתיבה וצרכי משרד, חומרי אריזה, 
גומי ופלסטיק לשימוש בייצור, חומרי אריזה ובידוד, עור וחיקויי 
עור וטובין העשויים מחומרים אלו, תיקי יד, ארנקים, ארנקי 
כסף, מחזיקי עור, תיקים, מזוודות, מטריות, מראות, חבלים, 
שרוכים, רשתות, אוהלים, חוטים טוויים ופתילים לשימוש 

בטקסטיל, קולבים, מפות שולחן אישיות, צרכי תפירת שמלות, 
כיסויי מיטה ושולחן, צעצועים ופריטי ספורט, מזון ומשקאות, 

בשר, דגים, עופות, פירות וירקות משומרים, מיובשים 
ומבושלים, ריבות ורוטבי פירות, ביצים, חלב ומוצרי חלב, 

שמנים ושומנים אכילים, קפה, תה, קקאו, סוכר, אורז, קמח, 
לחם ועוגות, תבלינים, פירות וירקות טריים, בירה, מים 
מינראליים, מיצי פירות ומשקאות אחרים ללא אלכוהול, 
משקאות אלכוהוליים, מוצרי פרחים, טבק, צרכי מעשנים 

וגפרורים; פרסום בדואר ישיר; קניה ומכירה של שירותי סוכנות; 
בחירת סחורות ורכישת סחורות ליחידים ולעסקים; שירותי 
הזמנה (לאחרים); שירותים קמעונאיים של חנויות כלבו; 

שירותים קמעונאיים של סופרמרקט; שירותים מזכירות; מתן 
מידע עסקי סטטיסטי; ארגון תצוגות למטרות מסחר או פרסום; 
שירותים עסקיים הקשורים לקומפילציה והשכרה של רשימות 
דיוור; חקירת עסקים; שירותי ניהול עסקים לתהליכי מכירות 
המבוצעות באינטרנט; שירותי הפניה עסקית והשמה אישית; 

סוכנויות שחרור ייבוא-ייצוא (שירותי סוכנות ייבוא-ייצוא); סוכנות 
למנויי עיתונים; שעתוק מסמכים; תעתוק (כולל כתיבה על נייר 
שכפול); השכרת ציוד משרדי; ניהול יחסי לקוח; שירותי ניהול 

עסקיים הקשורים למסחר אלקטרוני; שירותי ניהול 
ואדמיניסטרציה לעסקים הקשורים לתוכניות למתן חסויות; 
שירותי ראיית חשבון; שירותי ייעוץ, מידע ומתן עצה בנוגע 

לשירותים הנ"ל; הכל כלול בסיווג 35.                                   
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    

כ"ח אלול תשע"א - 5127/09/2011



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: Alibaba Group Holding Limited

Address: One Capital Place, 4th Floor, P.O.B. 847, 
George Town, Grand Cayman, Cayman Islands, Cayman 
Islands

Identification No.: 801227

Corporation of the Cayman Islands

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

services); agency for newspapers subscriptions; 
document reproduction; transcription (including 
stencil-paper writing);  rental of office equipment; 
customer relationship management; business 
management services relating to electronic 
commerce; business management and 
administration services relating to sponsorship 
programs; accounting services; consultancy, 
information and advisory services relating to the 
aforesaid services; all included in class 35.

                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                

כ"ח אלול תשע"א - 5227/09/2011



TAOBAO

Trade Mark No. 229684 מספר סימן

Application Date 10/05/2010 תאריך הגשה

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 9 סוג: 9

Scientific, nautical, surveying, photographic, 
cinematographic, optical, weighing, measuring, 
signaling, checking (supervision), life-saving and 
teaching apparatus and instruments; 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; computer programs; software for 
processing electronic payments to and from others; 
authentication software; computer software supplied 
on the Internet; on-line electronic publications 
(downloadable from the Internet or a computer 
network or a computer database); computer 
software, computer peripherals; notebook computers; 
laptop computers; portable computers; handheld 
computers; personal digital assistants; personal 
media players; mobile telephones; smart phones; 
digital cameras; computer workstations; servers; 
computer and telecommunications networking 
hardware; computer network adaptors, switches, 
routers and hubs; wireless and wired modems and 
communication cards and devices; laptop holders, 
computer bags; fire-extinguishing apparatus; 
computer hardware and firmware; computer software 
(including software downloadable from the Internet); 
compact discs; digital music (downloadable from the 
Internet); telecommunications apparatus; mouse 
mats; mobile phone handsets; mobile phone 
accessories; downloadable games, pictures, motion 
pictures, movies and music; alarm systems; security 
cameras; mobile radio and television broadcasting 
units; television broadcasting equipment; cameras; 
video cameras; headphones; ear pieces; speakers; 
Global Positioning System (GPS) apparatus and 
equipment; computer, electronic and video games 
programs and software (including software 
downloadable from the Internet);  liquid crystal 
displays for telecommunications and electronic 
equipment; set top box; remote control; data storage 
programs; spectacles and sunglasses; signboards; 
encoded or magnetic bank credit, debit, cash and 
identification cards; automatic teller machines, cash 
dispensers; all included in class 9.

מתקנים ומכשירים לצורכי מדע, חקירת הים, מדידות, צילום, 
אמנות הקולנוע, לצרכים אופטיים, שקילה, מדידה, איתות, 
בדיקה (פיקוח), הצלת נפשות והוראה; מתקנים ומכשירים 
להולכה, מיתוג, המרה, צבירה, וויסות או בקרה של חשמל; 
מתקנים להקלטה, שידור או שיחזור של קולות ותמונות; נשאי 
נתונים מגנטיים, דיסקים להקלטה; מכונות מכירה אוטומטיות 
ומנגנונים עבור  מכשירים המופעלים על ידי מטבעות; קופות 
רושמות, מכונות חישוב, ציוד לעיבוד נתונים ומחשבים; תוכנות 
מחשב; תוכנה לעיבוד תשלומים אלקטרונים לאחרים ומאחרים; 
תוכנת אימות; תוכנת מחשב המסופקת באמצעות האינטרנט; 
פרסומים אלקטרוניים מקוונים (הניתנים להורדה מהאינטרנט 
או מרשת מחשבים או ממאגר נתונים של מחשב); תוכנות 
מחשב, ציוד היקפי למחשב; מחשבים ניידים קלים משקל; 

מחשבים נישאים; מחשבים ניידים; מחשבי כף יד; מכשיר עוזר 
אישי דיגיטאלי; נגני מדיה אישיים; טלפונים ניידים; טלפונים 
חכמים; מצלמות דיגיטאליות; תחנות עבודה של מחשב; 
שרתים; חומרה עבור רשתות טלקומוניקציה ומחשבים; 

מתאמים, מתגים, נתבים ומרכזים של רשתות מחשב; מודמים 
חוטיים ואלחוטיים וכרטיסי והתקני תקשורת; מחזיקי מחשב 
נישא, תיקי מחשב; מכשירים לכיבוי אש; חומרת וקושחת 
מחשב; תוכנות מחשב (כולל תוכנות הניתנות להורדה 

מהאינטרנט); דיסקים; מוזיקה דיגיטאלית (הניתנת להורדה 
מהאינטרנט); מכשירי טלקומוניקציה; משטחים לעכבר; 

שפופרות לטלפונים ניידים; אביזרים לטלפונים ניידים; משחקים, 
תמונות, סרטי קולנוע, סרטים ומוזיקה הניתנים להורדה; 

מערכות אזעקה; מצלמות אבטחה; יחידות שידור ניידות של 
רדיו וטלוויזיה; ציוד עבור  שידורי טלוויזיה; מצלמות; מצלמות 
וידאו; אוזניות; אוזניות תוך אוזנית; רמקולים; מכשירים וציוד 
עבור מערכת למיקום גלובלי (GPS); תוכניות ותוכנות (כולל 
תוכנות הניתנות להורדה מהאינטרנט) עבור משחקי מחשב, 
אלקטרוניים ווידאו; צג גביש נוזלי (LCD) לטלקומוניקציה וציוד 
אלקטרוני; יחידת חיבור חיצוני לטלוויזיה; שלט רחוק; תוכנות 
לאחסון נתונים; משקפיים ומשקפי שמש; שלטים; כרטיסי בנק 

מקודדים או מגנטיים עבור אשראי, חיוב, מזומן וזיהוי; 
כספומטים, מכונות המנפיקות מזומנים; הכל כלול בסיווג 9.       
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    

                                                  

כ"ח אלול תשע"א - 5327/09/2011



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: Alibaba Group Holding Limited

Address: One Capital Place, 4th Floor, P.O.B. 847, 
George Town, Grand Cayman, Cayman Islands, Cayman 
Islands

Identification No.: 801227

Corporation of the Cayman Islands

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Ellen Shankman, Adv.

Address: 10 Plaut St., Rehovot, Israel

שם: אלן שנקמאן, עו"ד

כתובת : רחוב פלאוט 10, רחובות, ישראל

כ"ח אלול תשע"א - 5427/09/2011



Trade Mark No. 229699 מספר סימן

Application Date 03/05/2010 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: JOLIBAR, FILMTECHNICS PRODUCTS 
CONVERTING (1987) LIMITED 

שם: ג'וליבר עיבוד מוצרי פילמטכניקה (1987) בע"מ 

Address: P.O.B. 8380, Netanya, 42504, Israel כתובת : ת.ד. 8380, נתניה, 42504, ישראל

Identification No.: 511229049מספר זיהוי: 511229049

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Attorney and Notary Yoram Roth

Address: 

שם: יורם רוט עו"ד ונוטריון

כתובת : רח' היצירה 3, רמת גן, 52521, ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 1 סוג: 1

Non-processed plastic materials, non-processed 
artificial resins; all included in class 1.

חומרים פלסטיים בלתי מעובדים, שרפים מלאכותיים בלתי 
מעובדים; הנכללים כולם בסוג 1.                       

כ"ח אלול תשע"א - 5527/09/2011



DAXIBE 

Trade Mark No. 229732 מספר סימן

Application Date 03/05/2010 תאריך הגשה

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

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

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

האנגלי.

 Owners

Name: HELSINN HEALTHCARE SA

Address: Via Pian Scairolo 9, 6912 Lugano, Switzerland

Identification No.: 19026

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Dr. Yitzhak Hess & Partners

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

שם: ד"ר יצחק הס ושותפיו

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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 5 סוג: 5

Pharmaceutical products in the cancer supportive 
care field; all included in class 5.

מוצרי רוקחות בשטח טיפול תומך בסרטן; כל הסחורות נכללות 
בסוג 5.                                                 

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

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

Switzerland, 19/11/2009, No. 62991/2009 שוויץ, 19/11/2009, מספר 62991/2009

Class: 5 סוג: 5

כ"ח אלול תשע"א - 5627/09/2011



Trade Mark No. 229741 מספר סימן

Application Date 04/05/2010 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: Nativ - Eshkol Ltd. שם: נתיב אשכול בע"מ 

Address: כתובת : כוכב מיכאל, 79304, ישראל

Identification No.: 511697195מספר זיהוי: 511697195

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 30 סוג: 30

Flour and products made from cereals; all included in 
class 30.

קמח ומוצרים העשויים מדגנים; הנכללים כולם בסוג 30.           
                  

כ"ח אלול תשע"א - 5727/09/2011



Trade Mark No. 230030 מספר סימן

Application Date 23/05/2010 תאריך הגשה

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

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

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

האנגלי.

 Owners

Name: Beijing Kasly Investment Management Co., 
Ltd.

Address: Room 2101, Sky Plaza, No. 46 of 
Dongzhimenwai St, Dongcheng District, Beijing, People's 
Republic of China

Identification No.: 801261

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Eitan Mehulal Law Group

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

שם: איתן, מהולל, פאפו, קוגלר

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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 30 סוג: 30

coffee; coffee-based beverages; chocolate-based 
beverages; teas, tea substitute; tea-based 
beverages; iced tea; nutrition liquid, not for medical 
purpose, namely molasses syrup, chocolate syrup, 
flavoring syrup, golden syrup, starch syrup, table 
syrup, honey, honey for food, honey substitues, royal 
jelly for food purposes, royal jelly for human 
consumption not for medical purposes, propolis for 
human consumption; edible ices; ice cream; all 
included in class 30.

קפה; משקאות על בסיס קפה; משקאות על בסיס שוקולד; תה, 
תחליפי תה; משקאות על בסיס תה; תה קר; נוזל תזונה, שלא 
למטרות רפואיות, דהיינו, סירופ מולסה, סירופ שוקולד, סירופ 
להוספת טעם, סירופ זהב, סירופ עמילן, סירופ שולחן, דבש, 

דבש למזון, תחליפי דבש, מזון מלכות לצרכי מאכל, מזון מלכות 
לצריכת בני אדם שלא למטרות רפואיות, פרופוליס לצריכת בני 
אדם; קרחונים אכילים; גלידה; כולם נכללים בסוג 30.             
                                                                                    
                                                                                    

כ"ח אלול תשע"א - 5827/09/2011



Trade Mark No. 230070 מספר סימן

Application Date 24/05/2010 תאריך הגשה

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 16 סוג: 16

Paper, cardboard and goods made from these 
materials, not included in other classes; printed 
matter; bookbinding material; photographs; 
stationary; typewriters and office requisites (except 
furniture); instructional and teaching material (except 
apparatus) printers' type; printing blocks; fountain 
pens; atlases; posters; forms (printed); pads 
(stationary); loose-leaf binders; booklets; pamphlets; 
paper sheets (stationary); waxed paper; paper for 
recording machines; wood pulp paper; carbon paper; 
parchment paper; writing paper; wrapping paper; 
newsletters; signboards of paper or cardboard; 
shields (paper seals); engravings; slate pencils; bags 
(envelopes, pouches) of paper or plastic for 
packaging; tear-off calendars; pencils; pencil lead 
holders; charcoal pencils; books; ledgers (books); 
envelopes (stationary); postage stamps; writing 
instruments; writing cases (stationary); portable 
printing sets (office requisites); bookbinding cords; 
postcards; folders for papers; announcement cards 
(stationary); writing materials; paper clasps; 
prospectuses; printer's reglets; indexes; sealing 
machines for offices; envelope sealing machines for 
offices; vignetting apparatus; apparatus for mounting 
photographs; stapling presses (office requisites); 
handbooks (manuals); photo engravings; stencil 
cases; stamps (seals); All goods included in Class 16

נייר, קרטון וטובין העשויים מחומרים אלו, שאינם נכללים 
בסוגים אחרים; חומר מודפס; חומר כריכת ספרים; תצלומים; 
נייר מכתבים; תרכי מכונות כתיבה ומשרד (פרט לרהיטים); 
חומר הדרכה ולימוד (למעט התקנים); סרטי הדפסה; גלופות; 
עטים נובעים; אטלסים, כרזות; טפסים (מודפסים); רפידות 
(נייר מכתבים); קלסרים; חוברות; עלונים; דפי נייר (נייר 

מכתבים); נייר שעווה; נייר למכונות הקלטה; נייר עיסת ועץ; 
נייר פחם; נייר קלף; נייר כתיבה; נייר עטיפה; אגרות מידע; 
שלטים מנייר או קרטון; מגנים (חותמות נייר); תחריטים; 

עפרונות צפחה; שקיות (מעטפות, שקיות) של נייר או פלסטיק 
לאריזה; לוחות שנה; עפרונות; מחזיקי עפרון; עפרונות פחם; 
ספרים; פנקסים (ספרים); מעטפות (ציוד משרד); בולים, כלי 
כתיבה; תיקי כתיבה (ציוד משרד); ערכות הדפסה נישאות 

(צרכי משרד); מיתרי כריכת ספרים; גלויות; תיקיות עבור נייר; 
כרטיסי הודעה (ציוד משרדי); חומרי כתיבה; מהדקי נייר; 

פרוספקטים; מגשיי נייר למדפסת; אינדקסים; מכונות איטום 
למשרדים; מכונות איטום למעטפות עבור משרדים; התקני 
שבלונה; התקנים לערמת תצלומים; מלחצי מהדקים (צרכי 

משרד); ספרי יד (ספרי הדרכה); תחריטי צילום; תיקי סטנסיל; 
חותמות (חותמת); הנכללים כולם בסוג 16.                           
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    

כ"ח אלול תשע"א - 5927/09/2011



 Owners

Name: I.P. CREATIONS ENTERPRISES LIMITED

Address: Nicosia, Cyprus

Identification No.: 64040

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

כ"ח אלול תשע"א - 6027/09/2011



Trade Mark No. 230083 מספר סימן

Application Date 20/05/2010 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: A. MACHSAN HATEVA LTD. שם: א. מחסן הטבע בע"מ

Address: P.O.B. 45132, Jerusalem, 91450, Israel כתובת : ת.ד. 45132, ירושלים, 91450, ישראל

Identification No.: 512080383מספר זיהוי: 512080383

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 29 סוג: 29

Vegan food products that included wheat protein; all 
included in class 29.     

מוצרי מזון המבוססים על רכיבים צמחיים לרבות חלבון חיטה; 
הנכללים כולם בסוג 29.

כ"ח אלול תשע"א - 6127/09/2011



ECO DECK 

אקו דק 
Trade Mark No. 230157 מספר סימן

Application Date 23/05/2010 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: Poleg Sachar Etz Ltd. שם: פולג סחר עץ בע"מ

Address: 25Yad Harutzim St., Poleg Industrial Zone, 
Netanya, Israel

כתובת : רח' יד חרוצים 25, אזור התעשיה פולג, נתניה, ישראל

Identification No.: 513904839מספר זיהוי: 513904839

Address for serviceהמען למסירת הודעות

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

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

שם: משה ש. גולדברג ושות', עו"ד

כתובת : הברזל 32, תל אביב, 69710, ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 19 סוג: 19

Buildings, constructions, houses, pavilions, booths, 
storeroooms, warehouses, galeries, pergolas, 
banisters, balustrades, railings, barriers, parapets, 
fences and building materials and products, such as 
paving materials, tiles, bricks, roof tiles, plates, 
decks, covers, coverings, coatings, surfacings, made 
of wood and/or other natural materials and/or of 
synthetic materials (such as polimers) and/or of 
combinations or compunds of natural materials or 
natural and synthetic materials ; all included in class 
19.

מבנים, בתים, ביתנים, מחסנים, גלריות, פרגולות, מעקות, 
גדרות וכן חומרי בניה ומוצרי בניה כגון;

חומרי ריצוף, אריחים, לבנים, רעפים, משטחים, דקים, סיפונים, 
כיסויים, ציפויים, חיפויים-העשויים מעץ ו/או מחומרים טבעיים 
אחרים ו/או מחומרים סינתטים (כגון פולימרים), ו/או מתרכובות 
ושילובים של חומרים טבעיים, של חומרין סינתטים ושל חומרים 
טבעיים וסינתטים; הנכללים כולם בסוג 19.                           
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    

                                

כ"ח אלול תשע"א - 6227/09/2011



L A FUEL

Trade Mark No. 230225 מספר סימן

Application Date 31/05/2010 תאריך הגשה

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 30 סוג: 30

Coffee-based beverages; cocoa-based beverages; 
tea-based beverages; chewing gum for non-medical 
purposes; cookies; sweets; confectionery, 
sweetmeats; pastilles (confectionery); ice for 
refreshment; coffee, namely, roasted, powdered or 
granulated coffee; coffee drinks; tea, namely, black 
tea, chai tea, fruit teas, ginseng tea, green tea, herb 
tea for food purposes; cocoa, namely, roasted, 
powdered or granulated cocoa; cocoa drinks; brown 
sugar; white sugar; wholemeal rice; cooked or 
steamed rice; tapioca flour for food; sago palm starch 
for food; artificial coffee, namely coffee substitutes 
made from vegetable preparations for use as coffee; 
flour, namely, barley flour for food, buckwheat flour 
for food, corn flour for food; bread, namely, corn 
bread, crisp bread, frozen breads, fruit bread, garlic 
bread, pitta bread; pastry, namely, Danish pastry, 
pastries with fruits, pastry cream, pastry mixes, 
pastry shells, toaster pastries; confectionery, namely, 
snack foods, namely, chocolate; confectionery made 
of sugar; confectionery, namely, pastilles; 
confectionery, namely, fondants; frozen 
confectionery; edible fruit ices; honey for food; treacle 
for food; yeast, namely, yeast extracts for food, yeast 
powder; yeast baking powder; salt, namely, cooking 
salt, edible salt, mineral salt for human consumption, 
salt for preserving food, sea salt for cooking, table 
salt; mustard powder; flavored vinegar, wine vinegar, 
condiment, namely, pepper sauce, salsa sauce, 
Tabasco sauce, barbecue sauce, chili sauce, 
chimichurri sauce, curry sauce, pesto sauce, soy 
sauce, teriyaki sauce; spices, namely, cinnamon 
powder, curry powder, dry spice rub for meats and 
fish, ginger, hot pepper powder, mustard powder; all 
included in class 30.

משקאות המבוססים על קפה; משקאות המבוססים על קקאו; 
משקאות המבוססים על תה; גומי לעיסה שאינו לצרכים 

רפואיים; עוגיות; ממתקים; מגדנות, דברי מתיקה; סוכריות גומי 
(דברי מתיקה); קרח לכיבוד; קפה, דהיינו, קפה קלוי, קפה 

מיובש, קפה באבקה, קפה מגורען; משקאות קפה; תה, דהיינו, 
תה שחור, תה צ'אי, תה פירות, תה ג'ינסאנג, תה ירוק, תה 

צמחים לצרכי מאכל; קקאו, דהיינו, קקאו קלוי, מיובש, באבקה 
ומגורען; משקאות קקאו; סוכר חום; סוכר לבן; אורז מלא; אוז 

מבוקש או מאודה; קמח טפיוקה למאכל; עמילן דקל סגו 
למאכל; קפה מלאכותי, דהיינו, תחליפי קפה העשויים 

מתכשירים צמחיים לשימוש כקפה; קמח, דהיינו, קמח שעורה 
למאכל, 'מח כוסמת למאכל, קמח תירס למאכל; לחם, דהיינו, 
לחם תירס, לחמית, לחמים קפואים, לחמי פירות, לחמי שום, 
פיתות; דברי מאפה, דהיינו עוגות דייניש, מאפים עם פירות, 

מרפי קרם, תפזורת מאפים, מעטפת המאפה, מאפים 
המיועדים לחימום בטוסטר; מגדנות, דהיינו, חטיפים למאכל, 

דהיינו, שוקולד; מגדנות, דהיינו, פונדנט; מגדנות קפואות;  קרח 
פירות אכיל; דבש למאכל, סירופ סוכר למאכל; שמרים, דהיינו, 
תוצרי שמרים למאכל, אבקת שמרים; אבקת אפיה משמרים; 
מלח, דהיינו, מלח בישול, מלח למאכל, מלח מינרלי למאכל 
אדם, מלח לשימור אוכל, מלח ים לבישול, מלח שולחן; אבקת 
חרדל; חומץ בטעמים, חומץ מתובל, חומץ יין, רטבים (להדגשת 
טעם), דהיינו, רוטב פלפל, רוטב סלסה, רוטב טבסקו, רוטב 
ברביקיו, רוטב צ'ילי, רוטב צ'ימיצ'ורי, רוטב קארי, רוטב פסטו, 
רוטב סויה, רוטב טריאקי; תבלינים, דהיינו, אבקת קינמון, 
אבקת קארי, תערובת תבלינים יבשים למריחה על דגים 

ובשרים, ג'ינג'ר, אבקת פלפל חריף, אבקת חרדל; הכלולים 
כולם בסוג 30.                                                                 
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    

                                          

כ"ח אלול תשע"א - 6327/09/2011



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: Finderinvest S.A.

Address: 11 b, Boulevard Joseph II, Luxembourg, L-
1840, Luxembourg

Identification No.: 801282

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

כ"ח אלול תשע"א - 6427/09/2011



LOS ANGELES FUEL

Trade Mark No. 230232 מספר סימן

Application Date 31/05/2010 תאריך הגשה

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

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

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

האנגלי.

 Owners

Name: Finderinvest S.A.

Address: 11 b, Boulevard Joseph II, Luxembourg, L-
1840, Luxembourg

Identification No.: 801282

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Soroker-Agmon, Adv.

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

שם: סורוקר-אגמון, עו"ד

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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 30 סוג: 30

Coffee-based beverages; cocoa-based beverages; 
tea-based beverages; chewing gum for non-medical 
purposes; cookies; sweets; confectionery, 
sweetmeats; pastilles (confectionery); ice for 
refreshment; edible ices; coffee, tea, cocoa, sugar, 
rice, tapioca, sago, artificial coffee; flour and 
preparations made from cereals, bread, pastry and 
confectionery, edible ices; honey, treacle; yeast, 
baking-powder; salt, mustard; vinegar, sauces 
(condiments); spices; all included in class 30.

משקאות המבוססים על קפה; משקאות המבוססים על קקאו; 
משקאות המבוססים על תה; גומי לעיסה שאינו לצרכים 

רפואיים; עוגיות; ממתקים; מגדנות, דברי מתיקה;  סוכריות 
גומי (דברי מתיקה); קרח לכיבוד; קרח אכיל; קפה, תה, קקאו, 
סוכר, אורז, טפיוקה, סגו, קפה  מלאכותי; קמח ותכשירים 
העשויים מדיסה או דגנים, לחם, דברי מאפה ומגדנות, קרח 
אכיל; דבש, סירופ סוכר; שמרים, אבקת אפיה; מלח, חרדל; 
חומץ, רטבים (להדגשת טעם); תבלינים; הכלולים כולם בסוג 
                                                                               .30

                                                  

כ"ח אלול תשע"א - 6527/09/2011



STARBOX

Trade Mark No. 230273 מספר סימן

Application Date 02/06/2010 תאריך הגשה

 Owners

Name: SPI International B.V.

Address: Laan Copes van Cattenburch 52, 2585 GB 's-
Gravenhage, Netherlands

Identification No.: 801286

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Sanford T. Colb & Co.

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

שם: סנפורד ט. קולב ושות'

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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 38 סוג: 38

Broadcasting of radio and television programmes; all 
included in Class 38.

שידורי תוכניות של רדיו וטלויזיה; הכל כלול בסוג 38.             
                                    

כ"ח אלול תשע"א - 6627/09/2011



Trade Mark No. 230333 מספר סימן

Application Date 30/05/2010 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: Leumi Card Ltd. שם: לאומי קארד בע"מ

Address: 11 Ben Gurion Street, Bnei Brak, 51260, Israel כתובת : רחוב בן גוריון 11, בני ברק, 51260, ישראל

Identification No.: 512905423מספר זיהוי: 512905423

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Prof. Yuval Levy & Co., Advs.

Address: 8 Nes Ziona Street, P.O.B. 26379, Tel Aviv, 
63904, Israel

שם: פרופ' יובל לוי ושות', עו"ד

כתובת : רחוב נס ציונה 8, ת.ד. 26379, תל אביב, 63904, 
ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 9 סוג: 9

Electronic cards; all included in class 9.                       
                

כרטיסים אלקטרוניים ו/או כרטיסים מגנטיים; הנכללים כולם 
בסוג 9.

כ"ח אלול תשע"א - 6727/09/2011



Trade Mark No. 230334 מספר סימן

Application Date 30/05/2010 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: Leumi Card Ltd. שם: לאומי קארד בע"מ

Address: רחוב בן גוריון 11, בני ברק, 51260, ישראל כתובת : רחוב בן גוריון 11, בני ברק, 51260, ישראל

Identification No.: 512905423מספר זיהוי: 512905423

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Prof. Yuval Levy & Co., Advs.

Address: 8 Nes Ziona Street, P.O.B. 26379, Tel Aviv, 
63904, Israel

שם: פרופ' יובל לוי ושות', עו"ד

כתובת : רחוב נס ציונה 8, ת.ד. 26379, תל אביב, 63904, 
ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 36 סוג: 36

Financing; all included in class 36. מימון; הנכללים כולם בסוג 36.                 

כ"ח אלול תשע"א - 6827/09/2011



PREVENT

Trade Mark No. 230390 מספר סימן

Application Date 06/06/2010 תאריך הגשה

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

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

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

האנגלי.

 Owners

Name: 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: 42 סוג: 42

Medical and scientific research, namely conducting 
clinical trials; all included in class 42.

מחקר רפואי ומדעי, דהיינו עריכת ניסויים קליניים; הנכללים 
כולם בסוג 42.                                                 

כ"ח אלול תשע"א - 6927/09/2011



PREVENT

Trade Mark No. 230391 מספר סימן

Application Date 06/06/2010 תאריך הגשה

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

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

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

האנגלי.

 Owners

Name: 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: 16 סוג: 16

Printed educational materials in the field of clinical 
trial research and information; all included in class 
16.

חומרים חינוכיים מודפסים בתחום המחקר והמידע של ניסויים 
קליניים; הנכללים כולם בסוג 16.                                         

                

כ"ח אלול תשע"א - 7027/09/2011



Touch-On

Trade Mark No. 230394 מספר סימן

Application Date 06/06/2010 תאריך הגשה

 Owners

Name: LG Electronics Inc.

Address: 20 Yeouido-dong, Yeongdeungpo-gu, Seoul, 
150-721, Republic of Korea

Identification No.: 800774

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Sanford T. Colb & Co.

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

שם: סנפורד ט. קולב ושות'

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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 9 סוג: 9

Telephone sets; Wireless Telephone sets; Portable 
communications apparatus namely Handsets, 
Walkie-Talkies, Satellite Telephones and Personal 
digital assistants [PDA]; Mobile phones; MPEG audio 
layer-3 [MP3] players; Televisions receivers; 
Television remote controllers; Universal Serial Bus 
[USB] drives; Digital Media Broadcasting [DMB] 
players; Headsets for mobile phones; Portable 
Chargers for batteries; Electronic Photo Albums; 
Digital Picture Frames; Monitors for computer; Lap 
Top computers; Computers; Digital Versatile Disc 
[DVD] players; Portable hard disk drives; Apparatus 
for recording, transmission or reproduction of sound 
or images for use in telecommunication; Apparatus 
for recording, transmission or reproduction of sound 
or images; Computer software for mobile phone; 
Digital Versatile Disc [DVD] players for home 
theaters; Speakers for home theaters; Audio-Video 
[AV] receivers for home theaters; Projectors for home 
theaters; Integrated circuits; Audio Receivers; 
Electronic toll collection systems comprised of on 
board units and electronic card; Terminals for 
electronic transactions equipped in vehicle; Closed-
Circuit Television [CCTV] Cameras; Network 
monitoring cameras; all included in Class 9.

מכשירי טלפון; מכשירי טלפון אלחוטיים; התקני תקשורת 
ניידים, בעיקר, שפופרות, וואקי-טוקיים, טלפוני לוויין ומכשירי 

כף; טלפוניים ניידים; נגני MP3; מקליטי טלויזיה; שלטי 
טלויזיה; כונני USB; נגני DMB; אזניות לטלפונים ניידים; 
מטענים ניידים לסוללות; אלבומי תמונות חשמליים; מסגרות 

תמונה דיגיטליות; מסכי מחשב; מחשבים ניידים; מחשבים; נגני 
DVD; כונני דיסק קשיח ניידים; התקן להקלטה, שידור או 
העתקה של קולות או תמונות לשימוש בתקשורת; התקן 

להקלטה, שידור או העתקה של קולות או תמונות; תכנת מחשב 
לטלפון נייד; נגני DVD לקולנוע ביתי; רמקולים לקולנוע ביתי; 
מגברי אודיו-וידאו לקולנוע ביתי; מקרנים לקולנוע ביתי; מעגלים 

משולבים; מגברי אודיו; מערכות חשמליות לגביית אגרות 
הכוללות יחידות מובנות ברכב וכרטיס חשמלי; טרמינלים 

לעסקאות חשמליות מותקנים ברכבים; מצלמות טלויזיה במעגל 
סגור; מצלמות לפיקוח רשת; הכל כלול בסוג 9.                       
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    

            

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

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

Republic of Korea, 22/03/2010, No. 40-2010-
0014974

דרום קוריאה, 22/03/2010, מספר 40-2010-0014974

Class: 9 סוג: 9

כ"ח אלול תשע"א - 7127/09/2011



InfusionPlus

Trade Mark No. 230476 מספר סימן

Application Date 13/06/2010 תאריך הגשה

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

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

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

האנגלי.

 Owners

Name: SPX APV DANMARK A/S

Address: Pasteursvej 1, Silkeborg DK-8600, Denmark

Identification No.: 801311

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Reinhold Cohn and Partners

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

שם: ריינהולד כהן ושותפיו

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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 29 סוג: 29

Milk and milk products; all included in class 29. חלב ומוצרי חלב; הנכללים כולם בסוג 29.                         

כ"ח אלול תשע"א - 7227/09/2011



EKC

Trade Mark No. 230493 מספר סימן

Application Date 14/06/2010 תאריך הגשה

 Owners

Name: E.I. du Pont de Nemours and Company

Address: 1007 Market Street, Wilmington, Delaware, 
19898, U.S.A.

Identification No.: 800505

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

Chemicals used in the manufacture of goods in the 
semi-conductor, photovoltaic and led industries, 
namely post etch remover` post etch cleaner and 
post etch treatment ; all included in Class 1.

כימיקליים המשמשים בייצור טובין בתעשיות המוליכים למחצה, 
החשמלורית, והדיודות פולטות האור, בעיקר מסיר אחרי 

חריטה, מנקה אחרי חריטה וטיפולים אחרי חריטה;
 הנכללים כולם בסוג 1.                                               

כ"ח אלול תשע"א - 7327/09/2011



TOMTOVOK

Trade Mark No. 230511 מספר סימן

Application Date 14/06/2010 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: Boehringer Ingelheim International GmbH

Address: Ingelheim, 55218, Germany

Identification No.: 34942

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Reinhold Cohn and Partners

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

שם: ריינהולד כהן ושותפיו

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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 5 סוג: 5

Pharmaceutical preparations for the treatment of 
cancer; Pharmaceutical preparations for the 
treatment of tumours of any description; all included 
in class 5.

תכשירים רוקחיים לטיפול בסרטן; תכשירים רוקחיים לטיפול 
בגידולים מל סוג; 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, 17/12/2009, No. 3020090740941 גרמניה, 17/12/2009, מספר 3020090740941

Class: 5 סוג: 5

כ"ח אלול תשע"א - 7427/09/2011



CRADLE TO CRADLE PRODUCTS INNOVATION INSTITUTE

Trade Mark No. 230673 מספר סימן

Application Date 22/06/2010 תאריך הגשה

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

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

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

האנגלי.

 Owners

Name: McDonough Braungart Design Chemistry, LLC

Address: 1001 East Market Street, Suite 200, 
Charlottesville, Virginia, 22902, U.S.A.

Identification No.: 801348

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: 42 סוג: 42

Testing, analysis and evaluation of the goods of 
others for the purpose of certification; all included in 
class 42.

בדיקה, ניתוח והערכה של הטובין של אחרים לצרכי אישור; 
הכלולים כולם בסוג 42.                                                     

                                

כ"ח אלול תשע"א - 7527/09/2011



Trade Mark No. 230675 מספר סימן

Application Date 22/06/2010 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: AHAVA-DEAD SEA LABORATORIES LTD. שם: אהבה- מעבדות ים המלח בע"מ

Address: 1 Arava St., P.O.B 109, 70150, Airport City, 
Israel

כתובת : רחוב ערבה 1, ת.ד.109, 70150, קרית שדה התעופה, 
ישראל

Identification No.: 511334252מספר זיהוי: 511334252

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Reinhold Cohn and Partners

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

שם: ריינהולד כהן ושותפיו

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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 5 סוג: 5

Preparations for treatment and relief of skin 
disorders; all included in class 5.

תכשירים לטיפול והקלה במחלות עור; הנכללים כולם בסוג 5.   
                                                      

כ"ח אלול תשע"א - 7627/09/2011



PROCLICK

Trade Mark No. 230677 מספר סימן

Application Date 22/06/2010 תאריך הגשה

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

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

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

האנגלי.

 Owners

Name: 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: 10 סוג: 10

Injection devices for medical purposes; all included in 
class 10.

התקני הזרקה למטרות רפואיות; הנכללים כולם בסוג 10.         
                        

כ"ח אלול תשע"א - 7727/09/2011



40/4

Trade Mark No. 230694 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: Howe A/S

Address: Mandal Alle 23, Middelfart, DK-5500, Denmark

Identification No.: 801351

Denmark Company/Corporation

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Moshe Ben Porat c/ Fisher, Weiler Jones -  Adv. 
& Pat. Attys.

Address: 26 Habarzel Street, Ramat Hachayal, Tel Aviv, 
69710, Israel

שם: משה בן-פורת אצל פישר וילר ג'ונס -  עו"ד ועו"פ

כתובת : רחוב הברזל 26, רמת החייל, תל אביב, 69710, ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 20 סוג: 20

Furniture; office furniture; furniture for use in 
restaurants, cafeterias, institutions, schools and 
hospitals; all included in Class 20

רהיטים; ריהוט משרדי; ריהוט לשימוש במסעדות, במזנונים, 
במוסדות, בבתי ספר ובבתי חולים; הנכללים כולם בסוג 20       

                                                          

כ"ח אלול תשע"א - 7827/09/2011



Trade Mark No. 230723 מספר סימן

Application Date 24/06/2010 תאריך הגשה

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 30 סוג: 30

Coffee; tea; cocoa; sugar; rice; artificial coffee; meal 
and cereal preparations; bread; confectionery; ice 
cream; honey; golden syrup; yeast; baking-powder; 
salt; mustard; vinegar; condiments; spices; edible 
ices; peanut confectionery; bee glue (propolis) for 
human consumption; bean meal; meal; flour for 
foods; farinaceous foods; pastries; bread rolls; buns; 
sandwiches; sausage binding materials; binding 
agents for ice cream (edible ices); waffles; waffles 
with different fillings; vermicelli (noodles); oatmeal; 
oat flakes; oat-based food; biscuits; glucose for 
foods; fruit jellies (confectionery); chewing gum, not 
for medical purposes; custard; frozen yoghurt; 
flavorings, other than essential oils, for beverages; 
flavorings, other than essential oils, for cakes; 
aromatic preparations for food; coffee beverages with 
milk; cocoa beverages with milk; cocoa products; 
sandwiches; caramels (candy); lozenges 
(confectionery); potato flour for food; confectionery; 
crackers; roasted corn; confectionery for decorating 
Christmas trees; liquorice (confectionery); mint for 
confectionery; mayonnaise; macaroni; pasta; 
semolina; macaroons (pastry); almond paste; almond 
confectionery; pancakes; nutmegs; candy for food; 
coffee-based beverages; chocolate-based 
beverages; ravioli; cookies; cookies frosted with 
chocolate; pasty, pate (pastries); quiches with fruits; 
pizzas; chips (cereal products); fondants 
(confectionery); powders for ice cream; gingerbread; 
cake powder; preparations for stiffening whipped 
cream; rusks; petit-beurre biscuits; tabbouleh; cakes; 
tomato sauce; rice cakes; sherbets (ices); halvah; 
sweetmeats (candy); peppermint sweets; sugar 
confectionery; iced tea; chocolate; chocolate-based 
beverages with milk; all included in class 30.

קפה; תה; קקאו; סוכר; אורז; תחליפי קפה; קמח ומוצרים 
העשויים מדגנים; לחם; ממתקים; גלידות; דבש; סירופ זהב; 
שמרים; אבקת אפיה; מלח, חרדל, חומץ, רטבים (נותני טעם); 
תבלינים; קרחונים למאכל; ממתקים המכילים בוטנים; דבק של 
דבורה (פרופוליס) לאכילה ע"י בני אדם; קמח שעועית; סובין; 
קמח למזון; מזון עמילני; לחמניות; לחמניות מתוקות; כריכים; 
חומרי לפיפה לנקניקיה; חומרי לפיפה לגלידות (קרחונים 
אכילים); אפיפיות; אפיפיות בעלי מילוים שונים; ורמיצ'לי 
(אטריות); שיבולת שועל; מזון המבוסס על שיבולת שועל; 
פתיתי שיבולת שועל; ביסקוויטים; גלוקוזה למאכלים; ג'לי 

העשוי מפירות (ממתקים); גומי לעיסה, שאינו לצרכים רפואיים; 
רפרפת; יוגורט קפוא (פרוזן יוגרט); תבלינים, שאינם שמנים 
אתריים, עבור עוגות; תכשירים ריחניים לצורך מזון; משקאות 
קפה עם חלב; משקאות קקאו עם חלב; מוצרי קקאו; כריכים; 
קרמלים (ממתקים); לכסניות (ממתקים); תירס קלוי; ממתקים 
לקישוט עצי חג המולד; שוש (ממתקים); מנטה לצורך ממתקים; 

מיונית; מקרוני; פסטה; סולת; מקרונים (מאפים); ממרח 
שקדים; ממתקים המכילים שקדים; חמיטות; אגוזי מוסקט; 
סוכריות למזון; משקאות המבוססות על קפה; משקאות 

המבוססות על שוקולד; רביולי; עוגיות; עוגיות מצופות בשוקולד; 
פשטידה, ממרח (מאפים); קישים עם פירות; פיצות; טוגנים 

(מוצרי דגנים); מרקחות מסוכר - פונדנטים (ממתקים); אבקות 
לגלידה; עוגת זנגביל; אבקת עוגה; תכשירים לקשחת שמנת 

מוקצפת; בעלת מילוים שונים; חביצות; צנימים; עוגיות פתי בר; 
טבולה; עוגות; רוטב עגבניות; פריכיות אורז; שרבט (קרחונים); 

חלבה; דברי מתיקה (סוכריות); סוכריות מנטה חריפה; 
ממתקים מסוכרים; אייס תה; שוקולד; משקאות המבוססות על 
שוקולד עם חלב; הנכללים כולם בסוג 30.                             
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    

                                        

כ"ח אלול תשע"א - 7927/09/2011



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: Closed Joint Stock Company “Industrial 
Association “KONTI”

Address: 6-b Shevchenko Avenue, Donetsk, 83100, 
Ukraine

Identification No.: 801358

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: JMB, Factor & Co.

Address: 1 Hamarpe St., P.O.B. 45087, Jerusalem, 
91450, Israel

שם: ג'יי.אמ.בי, פקטור אנד קו

כתובת : המרפא 1, ת.ד. 45087, ירושלים, 91450, ישראל

כ"ח אלול תשע"א - 8027/09/2011



Trade Mark No. 230729 מספר סימן

Application Date 24/06/2010 תאריך הגשה

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 29 סוג: 29

Meat, fish, poultry, game; meat extracts; preserved, 
dried, non raw fruits and vegetables; jellies, jams, 
stewed fruits; eggs, edible oils and fats; preserved 
beans; whipped cream; cream (dairy products); 
preserved mushrooms; fat-containing mixtures for 
bread slices; prepared nuts; yogurt; hummus 
(chickpea paste); meat jellies; lard for food; suet for 
food; frozen fruits; salted fish; crystallized fruits; 
caviar; ginger jam; raisins; casein for food; cocoa 
butter; sauerkraut; potato crisps; potato flakes; kephir 
(milk beverage); products from sour milk; gelatin for 
food; charcuterie; coconut butter; blood sausage; 
croquettes; maize oil; spiny lobsters (not live); 
salmon; tinned (canned) meat; preserved meat; 
salted meat; margarine; marmalade; butter; coconut 
butter; chocolate nut butter; buttercream; mussels 
(not live); milk; condensed milk; milk beverages (milk 
predominating); milk products; shellfish (not live); 
tinned (canned) vegetables; vegetables salads; 
vegetable soup preparations; preserved vegetables; 
cooked vegetables; dried vegetables; gherkins; 
preserved olives; olive oil for food; herrings; liver 
pastes; liver; frosted fruits; fish (not live); preserved 
fish; salted fish; fishmeal for human consumption; 
tinned (canned) fish; food products made from fish; 
fruits salads; bacon; sardines; pork; cheese; whey; 
vegetables juices for cooking; sunflower oil for foods; 
sausages; sausages in batter; soups; tomato puree; 
tuna fish; fish fillets; fruits preserved in alcohol; fruit 
peel; fruit jellies; tinned (canned) fruits; fruit chips; 
anchovy; edible fats; edible oils; preserved onions; 
chips; ham; apple puree; powdered eggs; all included 
in class 29.

בשר, דגים, עופות, ציד; תמציות בשר; פירות וירקות משומרים, 
מיובשים ומבושלים; מרקחות, ריבות, לפתנים; ביצים, שמני 

ושומני מאכל; שעועית משומרת; שמנת מוקצפת; שמנת (מוצרי 
חלב); פטריות משומרות; תערובות לפרוסות לחם המכילות 

שומנים; אגוזים מוכנים; יוגורט; חומוס (ממרח חמצה); מרקחות 
בשר; שומן-חזיר למאכל; חלב כליות למאכל; פירות מוקפאים; 
דגים מלוחים; פירות גבישים; קוויאר; ריבת זנגביל; צימוקים; 
קזאין למאכל; חמאת קקאו; כרוב כבוש; צ'יפס תפוחי אדמה; 
פתיתי תפוח אדמה; קפיר (משקה חלב);  מוצרים מחלב חמוץ; 
ג'לטין למאכל; מעדניית בשרים; חמאת קוקוס; נקניקיית דם; 
קציצות; שמן תירס; לובסטרים קוצניים (שאינם בחיים); סלמון; 
בשר משומר בפחית;  בשר משומר; בשר מלוח; מרגרינה; 
מרמלאדה; חמאה; חמאת קוקוס; חמאת שוקולד ואגוזים; 
שמנת חמאה; מולים (שאינם בחיים); חלב; אבקת חלב; 
משקאות חלב (בעיקר מחלב); מוצרי חלב; רכיכות (שאינן 
בחיים); ירקות משומרים בפחית; סלטי ירקות; תכשירי מרק 
ירקות; ירקות משומרים; ירקות מבושלים; ירקות מיובשים; 

מלפפונים משומרים; זיתים משומרים; שמן זית למאכל;  הרינג; 
ממרחי כבד; כבד; פירות מצופים; דגים (שאינם בחיים); דגים 
משומרים; דגים מלוחים; דג טחון למאכל אדם; דג ים משומרים 
בפחית; מוצרי מזון העשויים מדגים; סלטי פירות; קתלי חזיר; 
סרדינים; בשר חזיר; גבינה; מי גבינה; מיצי ירקות לבישול; שמן 
חמנית למאכלים; נקניקיות; נקניקיות בתבליל; מרקים; רסק 
עגבניות; דג טונה; פילות דג; פירות משומרים באלכוהול; 

קליפת פרי; ג'לי העשוי מפירות; פירות משומרים בפחית; טוגני 
פירות; עפין;  שומנים למאכל; שמנים למאכל; בצלים משומרים; 
צ'יפס; ירך-חזיר; רסק תפוחים; אבקת ביצים; הנכללים כולם 

בסוג   29.                                                                       
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    

                                            

כ"ח אלול תשע"א - 8127/09/2011



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: Closed Joint Stock Company “Industrial 
Association “KONTI”

Address: 6-b Shevchenko Avenue, Donetsk, 83100, 
Ukraine

Identification No.: 801358

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: JMB, Factor & Co.

Address: 1 Hamarpe St., P.O.B. 45087, Jerusalem, 
91450, Israel

שם: ג'יי.אמ.בי, פקטור אנד קו

כתובת : המרפא 1, ת.ד. 45087, ירושלים, 91450, ישראל

כ"ח אלול תשע"א - 8227/09/2011



Trade Mark No. 230965 מספר סימן

Application Date 15/06/2010 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: Adina Cosmetics ltd. שם: עדינה קוסמטיקס בע"מ

Address: Jabotinsky st. 91/c apartment 7, Ramat Gan, 
52553, Israel

כתובת : ז'בוטינסקי 91/ג' דירה 7, רמת גן, 52553, ישראל

Identification No.: 514576180מספר זיהוי: 514576180

חברה פרטית

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: PROFESSIONAL PATENT SOLUTIONS

Address: Maskit 22, P.O.B. 654, Herzelia, 46105, Israel

שם: פטנטים פתרונות מקצועיים

כתובת : משכית 22, ת.ד. 654, הרצליה, 46105, ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 3 סוג: 3

Soaps; perfumes, essential oils, cosmetic 
preparations;hair washes; toothpastes; all included in 
class 3.

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

כ"ח אלול תשע"א - 8327/09/2011



grand konti

Trade Mark No. 231033 מספר סימן

Application Date 24/06/2010 תאריך הגשה

 Owners

Name: Closed Joint Stock Company “Industrial 
Association “KONTI”

Address: 6-b Shevchenko Avenue, Donetsk, 83100, 
Ukraine

Identification No.: 801358

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: JMB, Factor & Co.

Address: 1 Hamarpe St., P.O.B. 45087, Jerusalem, 
91450, Israel

שם: ג'יי.אמ.בי, פקטור אנד קו

כתובת : המרפא 1, ת.ד. 45087, ירושלים, 91450, ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 30 סוג: 30

Bread, pastry and confectionery, ices; honey, baking-
powder; mustard; vinegar, sauces (condiments); 
spices; peanut confectionery; farinaceous foods; 
pastries; waffles; waffle cakes; oat-based cookies; 
oat flakes; desserts (confectionery); dragees 
(confectionery); fruit jellies (confectionery); jelly 
candies; marshmallow; marshmallow covered with 
chocolate; cocoa products; caramels; pastilles 
(confectionery); cakes; nuts-and-honey bars; 
crackers; croissants; corn, roasted; corn flakes; 
confectionery for decorating Christmas trees; 
liquorice (confectionery); candy for food; marzipan; 
macaroons; almond confectionery; mousse; 
marshmallow sticks; cookies; cookies covered with 
chocolate; pies; chips (cereal products); fondants 
(confectionery); praline; lozenges; gingerbread; 
gingerbread with various fillings; puddings; Turkish 
delight; rice cakes; petits fours (cakes); halvah; 
bread; sweetmeats; waffle candies; chocolate; 
chocolate desserts; chocolate cream; chocolate 
dragees with raisins or nuts; chocolate paste; 
chocolate pastries; chocolate candies; chocolate 
sticks; chocolate figurines; all included in class 30.

לחם, דברי מאפה וממתקים, גלידות; דבש; אבקת אפיה; 
חרדל, חומץ, רטבים (נותני טעם); תבלינים; ממתקים המכילים 
בוטנים; מזון עמילני; דברי מאפה; אפיפיות; עוגות אפיפיות; 

עוגיות שיבולת שועל; פתיתי שיבולת שועל; קינוחים (ממתקים); 
דרגיות (ממתקים); ג'לי העשוי מפירות (ממתקים); סוכריות 

ג'לי; מרשמלו; מרשמלו מצופה בשוקולד; מוצרי קקאו; קרמלים; 
פסטילים (ממתקים); עוגות; חטיפי אגוזים ודבש; מציות; 

קרואסונים; תירס, פתיתי תירס קלויים; ממתקים לקישוט עצי 
חג המולד; שוש (ממתקים); סוכריות המיועד לאכילה; מרציפן; 
עוגיות מקרונים; ממתקים המכילים שקדים; קציפה; מקלוני 
מרשמלו; עוגיות; עוגיות מצופות בשוקולד; פשטידות; טוגנים 
(מוצרי דגנים); מרקחות מסוכר - פונדנטים (ממתקים); פרלין; 
לכסניות; עוגת זנגביל; עוגת זנגביל בעלת מילוים שונים; 

חביצות; רהט לקום; פריכיות אורז; פתי פור (עוגות); חלבה; 
לחם; דברי מתיקה; סוכריות אפיפית; שוקולד; קינוחי שוקולד; 
קרם שוקולד; דרגיות שוקולד המכילות צימוקים או אגוזים; 
ממרח שוקולד; מאפי שוקולד; ממתקי שוקולד; זרדי שוקולד; 
פסלוני שוקולד; הנכללים כולם בסוג 30.                               
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    

                                                                

כ"ח אלול תשע"א - 8427/09/2011



belissimo

Trade Mark No. 231034 מספר סימן

Application Date 24/06/2010 תאריך הגשה

 Owners

Name: Closed Joint Stock Company “Industrial 
Association “KONTI”

Address: 6-b Shevchenko Avenue, Donetsk, 83100, 
Ukraine

Identification No.: 801358

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: JMB, Factor & Co.

Address: 1 Hamarpe St., P.O.B. 45087, Jerusalem, 
91450, Israel

שם: ג'יי.אמ.בי, פקטור אנד קו

כתובת : המרפא 1, ת.ד. 45087, ירושלים, 91450, ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 30 סוג: 30

Coffee, tea, cocoa, rice, artificial coffee; bread, pastry 
and confectionery, ices; honey, baking-powder; 
mustard; vinegar, sauces (condiments); spices; ice; 
peanut confectionery; farinaceous foods; pastries; 
waffles; waffle cakes; oat-based cookies; oat flakes; 
desserts (confectionery); dragees (confectionery); 
fruit jellies (confectionery); jelly candies; 
marshmallow; marshmallow covered with chocolate; 
cocoa products; caramels; pastilles (confectionery); 
cakes; nuts-and-honey bars; crackers; croissants; 
corn, roasted; corn flakes; confectionery for 
decorating Christmas trees; liquorice (confectionery); 
candy for food; marzipan; macaroons; almond 
confectionery; mousse; marshmallow sticks; cookies; 
cookies covered with chocolate; pies; chips (cereal 
products); fondants (confectionery); praline; 
lozenges; gingerbread; gingerbread with various 
fillings; puddings; Turkish delight; rice cakes; petits 
fours (cakes); halvah; bread; sweetmeats; waffle 
candies; chocolate; chocolate desserts; chocolate 
cream; chocolate dragees with raisins or nuts; 
chocolate paste; chocolate pastries; chocolate 
candies; chocolate sticks; chocolate figurines; all 
included in class 30.

קפה, תה, קקאו, אורז, תחליפי קפה; לחם, דברי מאפה 
וממתקים, גלידות; דבש; אבקת אפיה; חרדל, חומץ, רטבים 
(נותני טעם); תבלינים; קרח.; ממתקים המכילים בוטנים; מזון 
עמילני; דברי מאפה; אפיפיות; עוגות אפיפיות; עוגיות שיבולת 

שועל; פתיתי שיבולת שועל; קינוחים (ממתקים); דרגיות 
(ממתקים); ג'לי העשוי מפירות (ממתקים); סוכריות ג'לי; 
מרשמלו; מרשמלו מצופה בשוקולד; מוצרי קקאו; קרמלים; 
פסטילים (ממתקים); עוגות; חטיפי אגוזים ודבש; מציות; 

קרואסונים; תירס, פתיתי תירס קלויים; ממתקים לקישוט עצי 
חג המולד; שוש (ממתקים); סוכריות המיועד לאכילה; מרציפן; 
עוגיות מקרונים; ממתקים המכילים שקדים; קציפה; מקלוני 
מרשמלו; עוגיות; עוגיות מצופות בשוקולד; פשטידות; טוגנים 
(מוצרי דגנים); מרקחות מסוכר - פונדנטים (ממתקים); פרלין; 
לכסניות; עוגת זנגביל; עוגת זנגביל בעלת מילוים שונים; 

חביצות; רהט לקום; פריכיות אורז; פתי פור (עוגות); חלבה; 
לחם; דברי מתיקה; סוכריות אפיפית; שוקולד; קינוחי שוקולד; 
קרם שוקולד; דרגיות שוקולד המכילות צימוקים או אגוזים; 
ממרח שוקולד; מאפי שוקולד; ממתקי שוקולד; זרדי שוקולד; 
פסלוני שוקולד; הנכללים כולם בסוג 30.                               
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    

  

כ"ח אלול תשע"א - 8527/09/2011



CERT

Trade Mark No. 231088 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: Carnegie Mellon University 

Address: Forbes Avenue, 5000, U.S.A.

Identification No.: 71074

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Edward Langer

Address: 312 Giron Center, P.O.B. 410, Raanana, 
43103, Israel

שם: אדוארד לנגר

כתובת : מרכז גירון 312, ת.ד. 410, רעננה, 43103, ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 41 סוג: 41

Educational services, namely, conducting seminars,  
meetings, conmferences, and workshops, all in the 
field of security of computer-stored information; all 
included in class 41.

שירותים חינוכיים, כולל עריכת סמינרים, מפגשים, כנסים 
וסדנאות, כולם בתחום של אבטחה של מידע אגור מחשב; 

הנכללים כולם בסוג 41.                                                     
                                                            

כ"ח אלול תשע"א - 8627/09/2011



CERT

Trade Mark No. 231089 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: Carnegie Mellon University 

Address: Forbes Avenue, 5000, U.S.A.

Identification No.: 71074

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Edward Langer

Address: 312 Giron Center, P.O.B. 410, Raanana, 
43103, Israel

שם: אדוארד לנגר

כתובת : מרכז גירון 312, ת.ד. 410, רעננה, 43103, ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 42 סוג: 42

Consultation services, namely, providing assistance 
and technical advice and support in the field of 
security of computer-stored information; computer 
services, namely, maintaining and providing on-line, 
alerts to computer security incidents, electronically 
distributed bulletins, and news summaries in the field 
of security of computer-stored information, in class 
42.

שירותי ייעוץ, כולל אספקת סיוע וייעוץ טכני ותמיכה בתחום של 
אבטחה של מידע אגור מחשב; שירותי מחשב, דהיינו, תחזוקה 
ואספקה מקוונת, התראות לתקריות אבטחת מחשב, עלונים 
וסיכומי חדשות בתחום של אבטחה של מידע אגור מחשב; 

הנכללים כולם בסוג 42.                                                     
                                                                                    
                                                                                    

                                                            

כ"ח אלול תשע"א - 8727/09/2011



CERT

Trade Mark No. 231090 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: Carnegie Mellon University 

Address: Forbes Avenue, 5000, U.S.A.

Identification No.: 71074

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Edward Langer

Address: 312 Giron Center, P.O.B. 410, Raanana, 
43103, Israel

שם: אדוארד לנגר

כתובת : מרכז גירון 312, ת.ד. 410, רעננה, 43103, ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 16 סוג: 16

Printed publications, namely, advisories, bulletins, 
news summaries, technical tips and guidelines, all in 
the field of security of computer stored information, in 
class 16.

פרסומים מודפסים, דהיינו, ייעוצים, עלונים, סיכומי חדשות, 
עצות טכניות, והדרכות, בכל התחומים של אבטחה של מידע 
אגור מחשב; הנכללים כולם בסוג 16.                                   

                                  

כ"ח אלול תשע"א - 8827/09/2011



RIBOMUSTIN

Trade Mark No. 231115 מספר סימן

Application Date 05/07/2010 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: Astellas Deutschland GmbH

Address: Georg Brauchle Ring 64 - 66,, MUNCHEN 
80992, Germany

Identification No.: 801388

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Reinhold Cohn and Partners

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

Provision and development of educational 
information relating to cytostatic (cell growth; cancer 
inhibiting) products; educational programmes and 
training relating to cytostatic (cell growth; cancer 
inhibiting) products; provision and development of 
educational information relating to cytostatic (cell 
growth; cancer inhibiting) produtcs, all for use via the 
internet; all included in class 41.

אספקה ופיתוח של מידע חינוכי בקשר למוצרים ציטוסטטיים 
(גידול תאים; מעכבי סרטן); תוכניות חינוכיות והדרכה בקשר 
למוצרים ציטוסטטיים (גידול תאים; מעכבי סרטן); אספקה 
ופיתוח של מידע חינוכי בקשר למוצרים ציטוסטטיים (גידול 
תאים; מעכבי סרטן), כולם לשימוש דרך האינטרנט; הנכללים 
כולם בסוג 41.                                                                 
                                                                                    
                                                                                    

    

כ"ח אלול תשע"א - 8927/09/2011



RIBOMUSTIN

Trade Mark No. 231116 מספר סימן

Application Date 05/07/2010 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: Astellas Deutschland GmbH

Address: Georg Brauchle Ring 64 - 66,, MUNCHEN 
80992, Germany

Identification No.: 801388

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Reinhold Cohn and Partners

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

Cytostatic (cell growth; cancer inhibiting) products; 
cytostatic (cell growth; cancer inhibiting) products for 
medical purposes; all included in class 5.

מוצרים ציטוסטטיים (גידול תאים; מעכבי סרטן); מוצרים 
ציטוסטטיים (גידול תאים; מעכבי סרטן) למטרות רפואיות; 

הנכללים כולם בסוג 5.                                                       
      

כ"ח אלול תשע"א - 9027/09/2011



RIBOMUSTIN

Trade Mark No. 231118 מספר סימן

Application Date 05/07/2010 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: Astellas Deutschland GmbH

Address: Georg Brauchle Ring 64 - 66,, MUNCHEN 
80992, Germany

Identification No.: 801388

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Reinhold Cohn and Partners

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

שם: ריינהולד כהן ושותפיו

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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 42 סוג: 42

Scientific and technological services and research 
and design for cytostatic (cell growth; cancer 
inhibiting) products;Scientific and technological 
services and research and design for cytostatic (cell 
growth; cancer inhibiting) products conducted and 
reviewed on the Internet; all included in class 42.

שירותים מדעיים וטכנולוגיים ומחקר ותכנון למוצרים 
ציטוסטטיים (גידול תאים; מעכבי סרטן);  שירותים מדעיים 
וטכנולוגיים ומחקר ותכנון למוצרים ציטוסטטיים (גידול תאים; 
מעכבי סרטן) המבוצעים ונבדקים באינטרנט; הנכללים כולם 

בסוג 42.                                                                         
                                                                                    

              

כ"ח אלול תשע"א - 9127/09/2011



EVOQUE

Trade Mark No. 231182 מספר סימן

Application Date 07/07/2010 תאריך הגשה

 Owners

Name: Land Rover

Address: Banbury Road, Gaydon, Warwick, CV35 0RR, 
United Kingdom

Identification No.: 801398

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

Land motor vehicles and parts and fittings therefor; 
all included in Class 12.

כלי רכב יבשתיים וחלקים ואביזרים עבורם; הכל כלול בסוג  
                                           .12

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

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

European Community Trade Mark, 07/01/2010, No. 
8797425

איחוד האירופי לסימני מסחר, 07/01/2010, מספר 8797425

Class: 12 סוג: 12

כ"ח אלול תשע"א - 9227/09/2011



Trade Mark No. 231227 מספר סימן

Application Date 08/07/2010 תאריך הגשה

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

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

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

האנגלי.

 Owners

Name: DERNAMARIA S.R.L.

Address: Viale Michelangelo, 74., Firenze, 50125, Italy

Identification No.: 801401

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: 25 סוג: 25

Men, women and children's clothing made of textile, 
knitwear, leather, fur, imitation leather and imitation 
fur, synthetic fibers namely, jerseys, pullovers, 
sweaters, sweatshirts, T-shirts, polo shirts, shirts, 
blouses, vests, waistcoats, skirts, trousers, shorts, 
jeans, suits, dresses, leather suits, jackets, 
windcheaters, coats, raincoats, overcoats, heavy 
jackets, padded jackets, scarves, shawls, neckties, 
belts (clothing), braces (suspenders), gloves 
(clothing), hats, caps, headgears, headbands, ear 
muffs, visors; underwear namely underpants, 
panties, briefs, socks, tights, stocking, suspender 
belts, brassieres, dressing gowns, pyjamas, corsets; 
sportswear namely gym suits, waterproof suits, snow 
suits, bathing suits, bathing trunks, bathrobes; 
footwear namely shoes, sport shoes, gym shoes, 
beach shoes, boots, ankle boot, sandals, slippers, ski 
boots ;all included in class 25.

ביגוד לגברים, נשים וילדים העשוי מטקסטיל, מסריג, מעור, 
מפרווה, מחיקויי עור, מחיקויי פרווה ומסיבים סינטטיים דהיינו, 
גופיות,  אפודות, סוודרים, מיזעים, חולצות טי, חולצות פולו, 
חולצות, חולצה אוורירית, וסטים, מקטורן, חצאיות, מכנסיים, 
מכנסיים קצרים, ג'ינס, חליפות, שמלות, חליפות עור, ג'קטים, 
מעילי רוח, מעילים, מעילי גשם, מעילים ארוכים, ג'קטים 
מעובים, ג'קטים מרופדים , צעיפים, שלים, עניבות, חגורות 
(ביגוד), כתפות (שלייקס), כפפות (ביגוד), כובעים, כומתות, 
כיסויי ראש, בנדנות ראש, כיסויי אוזניים, מצחיות; הלבשה 
תחתונה דהיינו תחתונים, תחתוני נשים, תחתוני גברים, 

גרביים, טייטס, גרבי ניילון, ביריות, חזיות, חלוקים, פיג'מות, 
מחוכים; הלבשת ספורט דהיינו חליפות כושר, חליפות חסינות 
מים, חליפות שלג, חליפות רחצה, בגדי ים לגברים, חלוקי 

רחצה; הנעלה דהיינו נעליים, נעלי ספורט, נעליים לחדר כושר, 
נעלי חוף, מגפיים, מגפי קרסול, סנדלים, נעלי בית, נעלי סקי; 
הנכללים כולם בסוג 25.                                                     

                              

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

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

Italy, 29/01/2010, No. FI2010C000136 FI2010C000136 איטליה, 29/01/2010, מספר

Class: 25 סוג: 25

כ"ח אלול תשע"א - 9327/09/2011



Trade Mark No. 231228 מספר סימן

Application Date 08/07/2010 תאריך הגשה

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

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

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

האנגלי.

 Owners

Name: DERNAMARIA S.R.L.

Address: Viale Michelangelo, 74., Firenze, 50125, Italy

Identification No.: 801401

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: 18 סוג: 18

Goods made of leather and imitation of leather 
namely bags, handbags, travelling bags, shoulder 
bags, bags with handles, envelopes of leather, sport 
bags, pocket wallets, coin purses (not in precious 
metal), key cases of leather, vanity cases (not fitted), 
business card eases, travelling sets namely luggage, 
suitcases, attache cases, briefcases, rucksacks, 
umbrellas, walking sticks, whips, harness and 
saddlery; all included in class 18.

טובין העשויים מעור וחיקויי עור דהיינו תיקים, תיקי יד, תיקי 
נסיעות, תיקי כתף, תיקים עם ידיות, מעטפות מעור, תיקי 

ספורט, ארנקי כיס, נרתיקי מטבעות (שאינם עשויים ממתכת 
יקרה), תיקי עור למפתחות, תיקי איפור (שאינם מצוידים), 
נרתיקים לכרטיסי ביקור, ערכות נסיעה דהיינו תיקי מטען, 
מזוודות, תיקי מנהלים, תיקי מסמכים, תרמילי גב, מטריות, 
מקלות הליכה, שוטים, רתמות ואוכפים; הנכללים כולם בסוג 
                                                                               .18

                                            

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

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

Italy, 29/01/2010, No. FI2010C000136 FI2010C000136 איטליה, 29/01/2010, מספר

Class: 18 סוג: 18

כ"ח אלול תשע"א - 9427/09/2011



SOLATEX

Trade Mark No. 231265 מספר סימן

Application Date 05/07/2010 תאריך הגשה

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 9 סוג: 9

Solar Glass and glassware for scientific, industrial, 
testing, surveying, electrical, electronic, photovoltaic, 
optical, measuring, signaling, control (inspection), 
calculating, analytical and for education apparatus, 
instruments and processes; optical fibers, frames for 
photographic transparencies, lenses, prisms; 
antiglare glass, acid-etched glass and thin glass 
covered by live transparent or translucid conductor 
coating for display screens, touch panels, liquid 
crystal displays, electro luminescent displays and 
field emission displays; glass covered by transparent 
or translucid conductor coating for filters for display 
screens; glass covered with a conducting layer; glass 
carrying an electrically conducting layer on one or 
two faces; flat glass and glass sheets covered with a 
conducting layer; apparatus and instruments for the 
conversion, storage and control of electricity, in 
particular for photovoltaic installations, solar and 
photovoltaic installations and their parts, including 
batteries and accumulators; solar cells and solar 
modules for electricity generation, in particular thin 
film solar modules, micro-, poly- and monocrystalline 
cells; electricity generating apparatus utilizing 
renewable energy resources including electricity 
generating apparatus utilizing solar power; solar 
cells; photovoltaic cells; solar collectors; solar panels; 
solar modules; portable solar panels for generating 
electricity; solar panel arrays; solar energy operating 
apparatus; solar powered electrical and electronic 
apparatus; meters including renewable energy 
meters, solar energy meters, solar energy indicators, 
batteries; battery chargers; switches; electric power 
controllers; charge regulators; diodes; electrical plugs 
and sockets; inverters; thermostats; automatic time 
switches; solar powered communications and 
telecommunications apparatus; solar powered 
telephones; solar powered radios; solar powered 
organizers; solar powered wires for electric fences; 
cathodic protection apparatus; parts and fittings for 
all the aforesaid goods; solar glass transparent 
electrodes for photovoltaic cells (micro-, poly-, and 
monocrystalline); included in class 9.

זכוכית סולארית ודברי זכוכית עבור מתקנים, מכשירים ויישומים 
למדע, תעשייה, בדיקה, סקירה, חשמל, אלקטרוניקה, פוטו 
אלקטריים, אופטיים, מדידה, איתות, בקרה (בדיקה), חישוב, 
אנליטיים ועבור חינוך; סיבים אופטיים, מסגרות עבור שקופיות 
צילום, עדשות, מנסרות; זכוכית מונעת השתקפות, זכוכית 

חרוטת חומצה וזכוכית דקה מכוסה ציפוי מוליך מחושמל שקוף 
או שקוף למחצה עבור מסכי תצוגה, לוחות מגע, מצגי קריסטל 
נוזלי, מצגי פולטי אור חשמליים ומצגי פליטת שדה; זכוכית 

מצופה מוליך שקוף או שקוף למחצה עבור מסננים עבור מסכי 
תצוגה; זכוכית מכוסה בשכבת הולכה; זכוכית נושאת שכבה 
מוליכת חשמל על אחד או שני שטחים; זכוכית שטוחה ולוחות 
זכוכית מכוסים בשכבת מוליך; מתקנים וכלים עבור המרה, 

אחסון ובקרה של חשמל, בפרט עבור מתקנים פוטו אלקטריים, 
סולאריים ומתקנים פוטו אלקטריים וחלקים שלהם, כולל סוללות 
ומצברים; תאים סולאריים ומודולים סולאריים לייצור חשמל, 
במיוחד מודולים סולאריים בשכבה דקה, תאים מיקרו-, פולי- 
ומונוקריסטלין; מתקן מייצר חשמל משתמש במשאבי אנרגיה 
מתחדשת כולל מתקן מייצר חשמל משתמש ביכולת סולארית; 
תאים סולאריים, תאים פוטו אלקטרוניים; קולטים סולאריים; 
פנלים סולאריים; מודלים סולאריים; פנלים סולאריים ניידים 

לייצור חשמל; מערכי פנל סולארי; מתקן מופעל על ידי אנרגיה 
סולארית; מתקנים חשמליים ואלקטרוניים מופעלים סולארית; 
מונים כולל מוני אנרגיה מתחדשת, מוני אנרגיה סולארית, 

אינדיקטורי אנרגיה סולארית, סוללות; מטעני סוללה; מתגים, 
בקרי חשמל; וסתי טעינה; דיודות; תקעים חשמליים וארובות; 
ממירים; תרמוסטטים; מתגי זמן אוטומטיים; מתקני תקשורת 
וטלקומיוניקציה מופעלים סולארית; טלפונים מופעלים סולארית; 

רדיו מופעל סולארית; מארגנים מופעלים סולארית; חוטים 
מופעלים סולארית לגדרות חשמליות; מתקני הגנה קתודית, 
חלקים ואביזרים עבור כל הטובין הנ"ל; אלקטרודות זכוכית 
סולרית שקופה עבור תאים-פוטו-אלקטריים (מיקרו-, פולי-, 

ומונוקריסטלין-); הכלולים בסוג 9.                                       
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    

      

כ"ח אלול תשע"א - 9527/09/2011



 Owners

Name: AGC Glass Europe

Address: chaussée de La Hulpe, 166 B., 1170 Brussels, 
Belgium

Identification No.: 71085

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Pearl Cohen Zedek Latzer

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

שם: פרל כהן צדק לצר

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

כ"ח אלול תשע"א - 9627/09/2011



SOLATEX

Trade Mark No. 231266 מספר סימן

Application Date 05/07/2010 תאריך הגשה

 Owners

Name: AGC Glass Europe

Address: chaussée de La Hulpe, 166 B., 1170 Brussels, 
Belgium

Identification No.: 71085

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Pearl Cohen Zedek Latzer

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

שם: פרל כהן צדק לצר

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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 11 סוג: 11

Sheets, plates, panels and partitions made of glass, 
wired glass, cast glass or figured glass for sanitary 
installations, 
in particular for shower screens and shower cubicle 
walls. included in class 11.

לוחות, פלטות, פנלים ומחיצות מזכוכית, זכוכית חוטית, זכוכית 
יצוקה או זכוכית מעוצבת עבור מתקנים סניטאריים, במיוחד 

עבור מחיצות מקלחת וקירות תא מקלחת.כלולים בסוג 11.       
                                                                                  

כ"ח אלול תשע"א - 9727/09/2011



SOLATEX

Trade Mark No. 231267 מספר סימן

Application Date 05/07/2010 תאריך הגשה

 Owners

Name: AGC Glass Europe

Address: chaussée de La Hulpe, 166 B., 1170 Brussels, 
Belgium

Identification No.: 71085

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Pearl Cohen Zedek Latzer

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

שם: פרל כהן צדק לצר

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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 19 סוג: 19

Glazing glass and glass for building; glazing, flooring, 
doors and partitions, textured glass for use in solar 
energy
units; all being non-metallic and for building; sheets, 
plates, rods and tubes, all of glass or reinforced glass 
and for building; flooring of plastic materials or 
reinforced plastic materials and for building; glass 
moldings for building; colored glass, window glass 
and security glass; insulating and deflecting glass; 
articles of plate glass including tempered, convex 
and silvered glass assembled more particularly to 
form glazing or laminated glazing, glass having semi-
reflecting properties, colored glass meant for 
buildings all the foregoing goods in this class; flat 
glass and glass sheets used in building; clear and 
extra clear glass sheets used in building; solar 
control, low emissivity and coated glass sheets used 
in building; building glass; window glass; glazing; 
double glazing units, multiple glazing units; windows, 
non-metallic window frames; non-metallic doors and 
door frames; non-metallic spacers for double-glazing; 
Included in class 19.

זיגוג זכוכית וזכוכית לבנייה; זיגוג, ריצוף, דלתות ומחיצות, 
זכוכית מרקם לשימוש ביחידות אנרגיה סולרית; כולם אשר 
אינם מתכתיים ועבור בניה; לוחות, פלטות, מוטות וצינורות, 
כולם מזכוכית או זכוכית מחוזקת ולבנייה; ריצוף מחומרים 

פלסטיים או חומרים פלסטיים מחוזקים ולבנייה; עיטורי זכוכית 
לבנייה; זכוכית צבעונית, זכוכית חלון וזכוכית ביטחון; זכוכית 
מבודדת ומסיטה; פריטים מזכוכית מצופה כולל זכוכית מזוגגת 
,קמורה ומוכספת מורכבת יותר בפרט כדי ליצור זיגוג או זיגוג 
מרובד, זכוכית עם נתוני שקיפות חלקית, זכוכית צבעונית 

המיועדת לבניית כל הסחורות לעיל בסוג זה; זכוכית שטוחה 
ולוחות זכוכית המשמשים בבנייה; זכוכית שקופה וזכוכית 
שקופה במיוחד המשמשות בבנייה; לוחות בקרה סולרית 

מזכוכית, בעלי אמיסיביות נמוכה ומצופים, המשמשים בבנייה; 
זכוכית לבנייה; זכוכית חלון; זיגוג; יחידות זיגוג כפול, יחידות 
זיגוג מרובה; חלונות, מסגרות חלונות שאינן מתכתיות; דלתות 
לא מתכתיות ומסגרות דלתות; שומרי מרווחים שאינם מתכתיים 
עבור זיגוג כפול; הנכללים כולם בסוג 19.                               
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    

                                                        

כ"ח אלול תשע"א - 9827/09/2011



BONHAMS

Trade Mark No. 231273 מספר סימן

Application Date 12/07/2010 תאריך הגשה

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

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

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

האנגלי.

 Owners

Name: Bonhams 1793 Limited

Address: Montpelier Galleries , Montpelier Street, London 
SW7 1HH, United Kingdom

Identification No.: 801406

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Reinhold Cohn and Partners

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

Valuation; insurance brokerage and insurance 
underwriting relating to goods; arranging loans 
against security; provision of loans; financial 
guarantees; financial consultancy; estate agency 
services; financial and real estate services, appraisal 
services for others for fine furniture, fine and 
decorative art, jewellery, stamps, coins, books and 
other valuable property; all included in class 36.

הערכה; ביטוח תיווך וחיתום ביטוח הקשור לסחורות; ארגון 
הלוואות כנגד ביטחון; אספקת הלוואות; ערבונות פיננסיים; יעוץ 
פיננסי; שירותי סוכנות נכסים; שירותים פיננסיים ונכסי דלא 
ניידי, שירותי אומדן לאחרים לריהוט יפה, אומנות יפה 

ודקורטיבית, תכשיטים, בולים, מטבעות, ספרים ורכוש אחר 
בעל-ערך; הנכללים כולם בסוג 36.                                       
                                                                                    

                                                                        

כ"ח אלול תשע"א - 9927/09/2011



BONHAMS

Trade Mark No. 231274 מספר סימן

Application Date 12/07/2010 תאריך הגשה

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

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

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

האנגלי.

 Owners

Name: Bonhams 1793 Limited

Address: Montpelier Galleries , Montpelier Street, London 
SW7 1HH, United Kingdom

Identification No.: 801406

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Reinhold Cohn and Partners

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

Auction services; building up,maintaining and 
providing of assets registers (other than in relation to 
real estate); taxation consultation; provision of 
catalogue subscriptions featuring goods for sale in 
the field of fine furniture and devorative art, antique 
and collectible articles, and other valuable property; 
auctioneering services; auction advice and 
consultancy services; organisation and conducting of 
Internet auctions; all included in class 35.

שירותי מכירה פומבית; בקמה, תחזוקה ואספקה מרשמי נכסים 
(חוץ מאשר בקשר לנכסי דלא ניידי); יעוץ מיסוי; אספקה של 
מנויים לקטלוג המציג מוצרים למכירה בתחומים של ריהוט 
איכותי ואומנות דקורטיבית, פריטים עתיקים ופרטי איסוף 

ונכסלים בעלי ערך אחרים;  שירותי מכירה פומבית; שירותי יעץ 
ויעוץ על מכירה פומבית; ארגון ועריכה של מכירות פומביות 

באינטרנט; הנכללים כולם בסוג 35.                                     
                                                                                    
                                                                                    

    

כ"ח אלול תשע"א - 10027/09/2011



Trade Mark No. 231301 מספר סימן

Application Date 13/07/2010 תאריך הגשה

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 42 סוג: 42

Game planning and design services for others; 
development of interactive lottery operated via the 
internet and via new media distribution channels that 
include mobile, PDAs, TV, and the like; development 
of interactive gaming, including sports wagering, 
monitor games, keno, poker, bingo, casino games, 
racing-base games, skill-based games and causal 
games, each operated via the internet and via new 
media distribution channels that include mobile, 
PDAs, TV, etc.; development of on-line, virtual-reality 
horse racing wagering games for others; technical 
support services, namely, troubleshooting of 
computer hardware and software problems for 
retailers of lottery systems and interactive gaming 
systems; computer software research, development 
and design in connection with computer unified 
software platform incorporating single or multiple 
applications featuring functional and graphical 
elements in the gambling field; application service 
provider featuring computer software for the provision 
of management, use and access of participants to 
on-line multimedia activities in the on-line gambling 
field; application service provider featuring computer 
application software for mobile phones in the on-line 
gambling field; providing temporary use of non-
downloadable computer software for the provision of 
management, use and access of participants to on-
line multimedia activities in the on-line gambling field; 
providing temporary use of non-downloadable 
computer application software for mobile phones in 
the on-line gambling field; all included in class 42.

שירותי תכנון ועיצוב למשחקים עבור אחרים; פיתוח הגרלות 
אינטראקטיביות המופעלות דרך האינטרנט ודרך ערוצי הפצת 
מדיה חדשים לרבות טלפון נייד, מחשב כף יד, טלוויזיה וכדומה; 

פיתוח משחקי מזל אינטראקטיביים, כולל הימורי ספורט, 
משחקי צג, קנו, פוקר, בינגו, משחקי קזינו, משחקים מבוססי 
מרוצים, משחקים מבוססי מיומנות ומשחקי סיבה-תוצאה שכל 
אחד מהם מופעל דרך האינטרנט ודרך ערוצי הפצת מדיה 

חדשים לרבות טלפון נייד, מחשבי כף יד, טלוויזיה וכולי; פיתוח 
משחקי הימורים במרוצי סוסים מקוונים ווירטואליים עבור 
אחרים; שירותי תמיכה טכנית, דהיינו פתרון בעיות חומרה 

ותוכנה לקמעונאים של מערכות הגרלה ומערכות משחקי מזל 
אינטראקטיביים; מחקר, פיתוח ועיצוב של תוכנות מחשב 

בהקשר של פלטפורמת תוכנה אחודה לשילוב יישומים יחידים 
או מרובים, המציעה רכיבים תפקודיים וגרפיים בתחום 
ההימורים; ספק שירותי יישומים המציע תוכנת מחשב 

המאפשרת ניהול, שימוש וגישה של משתתפים לפעילויות 
מולטימדיה מקוונות בתחום ההימורים המקוונים; ספק שירותי 

יישומים המציע תוכנת מחשב לטלפונים ניידים בתחום 
ההימורים המקוונים; הספקת שימוש זמני בתוכנת מחשב 
שאינה ניתנת להורדה המאפשרת ניהול, שימוש וגישה של 
משתתפים לפעילויות מולטימדיה מקוונות בתחום ההימורים 
המקוונים; הספקת שימוש זמני בתוכנת מחשב שאינה ניתנת 
להורדה לטלפונים ניידים בתחום משחקי המזל המקוונים; 

הנכללים כולם בסוג 42.                                                     
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    

              

כ"ח אלול תשע"א - 10127/09/2011



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: SCIPLAY INTERNATIONAL S.a.r.l.

Address: 23 Val Fleuri, L-1526, Luxembourg, 
Luxembourg

Identification No.: 801410

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Reinhold Cohn and Partners

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

שם: ריינהולד כהן ושותפיו

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

כ"ח אלול תשע"א - 10227/09/2011



Trade Mark No. 231303 מספר סימן

Application Date 13/07/2010 תאריך הגשה

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

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

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

האנגלי.

 Owners

Name: SCIPLAY INTERNATIONAL S.a.r.l.

Address: 23 Val Fleuri, L-1526, Luxembourg, 
Luxembourg

Identification No.: 801410

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Reinhold Cohn and Partners

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

שם: ריינהולד כהן ושותפיו

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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 39 סוג: 39

Ticket warehousing services, namely, storage of 
lottery tickes and scratch-off game cards and 
reporting relating to the storage of lottery tickets and 
scratch-off game cards; all included in class 39.

שירותי הבאה למחסן של כרטיסים, דהיינו, אחסון של כרטיסי 
הגרלות וכרטיסי גירוד למשחקים ודיווח בקשר לאחסון של 

כרטיסי הגרלות וכרטיסי גירוד למשחקים; הנכללים כולם בסוג 
                                                                             39

כ"ח אלול תשע"א - 10327/09/2011



SCIPLAY

Trade Mark No. 231305 מספר סימן

Application Date 13/07/2010 תאריך הגשה

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 42 סוג: 42

Game planning and design services for others; 
development of interactive lottery operated via the 
internet and via new media distribution channels that 
include mobile, PDAs, TV, and the like; development 
of interactive gaming, including sports wagering, 
monitor games, keno, poker, bingo, casino games, 
racing-base games, skill-based games and causal 
games, each operated via the internet and via new 
media distribution channels that include mobile, 
PDAs, TV, etc.; development of on-line, virtual-reality 
horse racing wagering games for others; technical 
support services, namely, troubleshooting of 
computer hardware and software problems for 
retailers of lottery systems and interactive gaming 
systems; computer software research, development 
and design in connection with computer unified 
software platform incorporating single or multiple 
applications featuring functional and graphical 
elements in the gambling field; application service 
provider featuring computer software for the provision 
of management, use and access of participants to 
on-line multimedia activities in the on-line gambling 
field; application service provider featuring computer 
application software for mobile phones in the on-line 
gambling field; providing temporary use of non-
downloadable computer software for the provision of 
management, use and access of participants to on-
line multimedia activities in the on-line gambling field; 
providing temporary use of non-downloadable 
computer application software for mobile phones in 
the on-line gambling field; all included in class 42.

שירותי תכנון ועיצוב למשחקים עבור אחרים; פיתוח הגרלות 
אינטראקטיביות המופעלות דרך האינטרנט ודרך ערוצי הפצת 
מדיה חדשים לרבות טלפון נייד, מחשב כף יד, טלוויזיה וכדומה; 

פיתוח משחקי מזל אינטראקטיביים, כולל הימורי ספורט, 
משחקי צג, קנו, פוקר, בינגו, משחקי קזינו, משחקים מבוססי 
מרוצים, משחקים מבוססי מיומנות ומשחקי סיבה-תוצאה שכל 
אחד מהם מופעל דרך האינטרנט ודרך ערוצי הפצת מדיה 

חדשים לרבות טלפון נייד, מחשבי כף יד, טלוויזיה וכולי; פיתוח 
משחקי הימורים במרוצי סוסים מקוונים ווירטואליים עבור 
אחרים; שירותי תמיכה טכנית, דהיינו פתרון בעיות חומרה 

ותוכנה לקמעונאים של מערכות הגרלה ומערכות משחקי מזל 
אינטראקטיביים; מחקר, פיתוח ועיצוב של תוכנות מחשב 

בהקשר של פלטפורמת תוכנה אחודה לשילוב יישומים יחידים 
או מרובים, המציעה רכיבים תפקודיים וגרפיים בתחום 
ההימורים; ספק שירותי יישומים המציע תוכנת מחשב 

המאפשרת ניהול, שימוש וגישה של משתתפים לפעילויות 
מולטימדיה מקוונות בתחום ההימורים המקוונים; ספק שירותי 

יישומים המציע תוכנת מחשב לטלפונים ניידים בתחום 
ההימורים המקוונים; הספקת שימוש זמני בתוכנת מחשב 
שאינה ניתנת להורדה המאפשרת ניהול, שימוש וגישה של 
משתתפים לפעילויות מולטימדיה מקוונות בתחום ההימורים 
המקוונים; הספקת שימוש זמני בתוכנת מחשב שאינה ניתנת 
להורדה לטלפונים ניידים בתחום משחקי המזל המקוונים; 

הנכללים כולם בסוג 42.                                                     
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    

              

כ"ח אלול תשע"א - 10427/09/2011



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: SCIPLAY INTERNATIONAL S.a.r.l.

Address: 23 Val Fleuri, L-1526, Luxembourg, 
Luxembourg

Identification No.: 801410

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Reinhold Cohn and Partners

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

שם: ריינהולד כהן ושותפיו

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

כ"ח אלול תשע"א - 10527/09/2011



SCIPLAY

Trade Mark No. 231307 מספר סימן

Application Date 13/07/2010 תאריך הגשה

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

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

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

האנגלי.

 Owners

Name: SCIPLAY INTERNATIONAL S.a.r.l.

Address: 23 Val Fleuri, L-1526, Luxembourg, 
Luxembourg

Identification No.: 801410

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Reinhold Cohn and Partners

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

שם: ריינהולד כהן ושותפיו

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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 39 סוג: 39

Ticket warehousing services, namely, storage of 
lottery tickes and scratch-off game cards and 
reporting relating to the storage of lottery tickets and 
scratch-off game cards; all included in class 39.

שירותי הבאה למחסן של כרטיסים, דהיינו, אחסון של כרטיסי 
הגרלות וכרטיסי גירוד למשחקים ודיווח בקשר לאחסון של 

כרטיסי הגרלות וכרטיסי גירוד למשחקים; הנכללים כולם בסוג 
                                                                           .39

כ"ח אלול תשע"א - 10627/09/2011



FRUIT SHOOT

Trade Mark No. 231405 מספר סימן

Application Date 15/07/2010 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: ROBINSONS SOFT DRINKS LIMITED

Address: Chelmsford, Essex, United Kingdom

Identification No.: 37802

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Reinhold Cohn and Partners

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

שם: ריינהולד כהן ושותפיו

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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 32 סוג: 32

Non-alcoholic beverages; cordials; squashes; 
carbonated non-alcoholic drinks; mineral and aerated 
waters; fruit drinks and fruit juices, slush drinks, 
syrups and other preparations for making beverages; 
all included in class 32.

משקאות לא אלכוהוליים; ליקרים; סקווש; משקאות תוססים לא 
אלכוהוליים; מים מינראליים ומוגזים; משקאות מפירות ומיצי 
פירות, משקאות סלש, סירופים ותכשירים אחרים להכנת 

משקאות; הנכללים כולם בסוג 32.                                       
                                              

כ"ח אלול תשע"א - 10727/09/2011



Trade Mark No. 231469 מספר סימן

Application Date 11/07/2010 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: R.B. BITON REFAEL HOLDINGS LTD שם: אר.בי. ביטון רפאל החזקות בע"מ

Address: 5 HACHAROSHET ST, BAT YAM, 59592, Israel כתובת : רח' החרושת 5, בת ים, 59592, ישראל

Identification No.: 513179796מספר זיהוי: 513179796

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Sror Shahar, Adv.

Address: 50 Dizezgof St., Tel-Aviv, 64332, Israel

שם: סרור שחר, עו"ד

כתובת : רח' דיזנגוף 50, תל אביב, 64332, ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 35 סוג: 35

Marketing, distributing and trading in air conditioning 
and cooling products and accompanying accessories; 
included in class 35.

שיווק, הפצה ומסחר במוצרי מיזוג אוויר וקירור ואביזרים נלווים; 
הנכללים כולם בסוג 35.                                                     
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ET LA'ASOT

עת לעשות
Trade Mark No. 231594 מספר סימן

Application Date 22/07/2010 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: Et La'asot Natanya שם: "עת לעשות" נתניה (ע"ר)

Address: 2b Harav Toldeno St. , P.O.B. 16060, Natanya, 
42060, Israel

כתובת : רח' הרב טולדנו 2ב', ת.ד. 16060, נתניה, 42060, 
ישראל

Identification No.: 580458248מספר זיהוי: 580458248

"עת לעשות" נתניה (ע"ר)

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: 41 סוג: 41

Arranging and conducting of conferences, seminars, 
workshops and lectures, all relating to children with 
special needs; Arranging and conducting of 
conferences, seminars, workshops and lectures, all 
relating to volunteering and contribution to the 
community among youths; organization and 
operation of camps for children with special needs; 
organization and operation of sport activities for 
children with special needs and their family 
members; arranging and conducting of culture events 
for children with special needs and their family 
members; arranging and conducting of social 
activities for children with special needs and their 
family members; educational services, namely, 
providing guidance to families of children with special 
needs; Education services, namely, providing tutoring 
for children with special needs; operating youth 
movement which integrates normative children and 
children with special needs; all included in class 41.

ארגון והפעלת כנסים, סמינרים וימי עיון, סדנאות והרצאות 
בנושא ילדים עם צרכים מיוחדים; ארגון והפעלת כנסים, 

סמינרים וימי עיון, סדנאות והרצאות במטרה לעודד התנדבות 
ותרומה לקהילה בקרב בני נוער; ארגון והפעלת קייטנות עבור 
ילדים עם צרכים מיוחדים; ארגון והפעלת פעילויות ספורט עבור 
ילדים עם צרכים מיוחדים ובני משפחותיהם; ארגון והפעלת 

אירועי תרבות עבור ילדים עם צרכים מיוחדים ובני 
משפחותיהם; ארגון והפעלת פעילויות חברתיות עבור ילדים עם 
צרכים מיוחדים ובני משפחותיהם; שירותים חינוכיים, דהיינו, 
מתן הכוונה לבני משפחה של ילדים עם צרכים; שירותי חינוך, 
דהיינו ארגון והפעלת חונכות אישית עבור ילדים עם צרכים 
מיוחדים; הפעלת תנועת נוער המשלבת ילדים נורמטיביים 

וילדים עם צרכים מיוחדים; הנכללים כולם בסוג 41.                 
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Developing in Motion 

נעים וצומחים 
Trade Mark No. 231599 מספר סימן

Application Date 19/07/2010 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: Yona Asiskovich  שם: יונה אסיסקוביץ

Address: 5/8 Anna Frank Street, Nes Ziona, 74057, Israel כתובת : רח' אנה פרנק 5/8, נס ציונה, 74057, ישראל

Identification No.: 057292450מספר זיהוי: 057292450

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 41 סוג: 41

Baby development workshop and private lessons, 
kids fitness workshops, baby massage workshops, 
workshops for parents and children, professional 
lectures; all included in class 41.

סדנאות התפתחות לתינוקות ושיעורים פרטניים, סדנאות 
תנועה לגיל הרך, סדנאות עיסוי תינוקות, סדנאות להפעלת 

הורים-ילדים, הרצאות; הנכללים כולם בסוג 41.                     
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TRAUPIX

Trade Mark No. 231614 מספר סימן

Application Date 22/07/2010 תאריך הגשה

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

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

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

האנגלי.

The applicant undertakes to limit the list of goods 
within five years of the application date to the specific 
preparations for which the mark is in actual use.

בעלת הבקשה מתחייבת להגביל את פרטת הסחורות תוך 
חמש שנים מיום הגשת הבקשה , לתכשירים הספציפיים 

שלסימונם נועד הסימן למעשה

 Owners

Name: Novartis AG

Address: Basel, CH-4002, Switzerland

Identification No.: 38909

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Luzzatto & Luzzatto

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

שם: לוצאטו את לוצאטו

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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 5 סוג: 5

Pharmaceutical preparations; all included in class 5. תכשירי רוקחות; הנכללים כולם בסוג 5.                               
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RECURRENT ENERGY 

Trade Mark No. 231630 מספר סימן

Application Date 20/07/2010 תאריך הגשה

 Owners

Name: Recurrent Energy LLC 

Address: 300 California Street, 8th Floor, San Francisco, 
California, 94104, U.S.A.

Identification No.: 71108

(Delaware Limited Liability Company)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

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

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

שם: הרצוג, פוקס, נאמן ושות', עו"ד

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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 9 סוג: 9

Complete solar power systems comprised primarily 
of solar cells, photovoltaic solar modules, inverters 
and solar cell mounting devices and electric cables 
for use in connecting solar power systems in parallel 
with the utility grid, sold as a unit, included in class 9.

מערכות אנרגיה סולרית מלאות, הכוללות בעיקר תאים סולרים, 
מודולים פוטו-וולטאים סולרים, ממירים ומתקנים להצבה של 
תאים סולרים וכבלים חשמליים לשימוש לשם חיבור מערכות 
אנרגיה סולרית במקביל לרשת החשמל, הנמכרות כיחידה 

אחת; הנכללים כולם בסוג 9.                                               
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RECURRENT ENERGY 

Trade Mark No. 231631 מספר סימן

Application Date 20/07/2010 תאריך הגשה

 Owners

Name: Recurrent Energy LLC 

Address: 300 California Street, 8th Floor, San Francisco, 
California, 94104, U.S.A.

Identification No.: 71108

(Delaware Limited Liability Company)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

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

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

שם: הרצוג, פוקס, נאמן ושות', עו"ד

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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 35 סוג: 35

Operation of solar energy distribution and 
transmission facilities for others, included in class 35.

הפעלת מתקנים להפצה ולהעברה של אנרגיה סולרית בעבור 
אחרים; הנכללים כולם בסוג 35.                                         
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RECURRENT ENERGY 

Trade Mark No. 231632 מספר סימן

Application Date 20/07/2010 תאריך הגשה

 Owners

Name: Recurrent Energy LLC 

Address: 300 California Street, 8th Floor, San Francisco, 
California, 94104, U.S.A.

Identification No.: 71108

(Delaware Limited Liability Company)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

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

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

שם: הרצוג, פוקס, נאמן ושות', עו"ד

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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 40 סוג: 40

Generation of solar energy; leasing equipment used 
in solar energy generation, included in class 40.

ייצור אנרגיה סולרית; השכרת ציוד לשם ייצור של אנרגיה 
סולרית; הנכללים כולם בסוג 40.                                       
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Live Green

Trade Mark No. 231637 מספר סימן

Application Date 25/07/2010 תאריך הגשה

 Owners

Name: LG Electronics Inc.

Address: 20 Yeouido-dong, Yeongdeungpo-gu, Seoul, 
150-721, Republic of Korea

Identification No.: 800774

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Sanford T. Colb & Co.

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

שם: סנפורד ט. קולב ושות'

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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 38 סוג: 38

Communications by fiber [fibre] optic networks; Data 
communication; Wireless Communication; VAN 
[Value Added Network] Communications; Remote 
screen communication; Rental of telecommunication 
equipment; Communication by computer terminals; 
News agencies; Cellular telephone communication; 
Broadcasting (Cable television -); Operation of 
broadband telecommunication networks; all included 
in Class 38

תקשורת דרך רשתות סיבים אופטיים; תקשורת נתונים; 
תקשורת אלחוטית; תקשורת VAN [רשת ערך מוסף]; 

תקשורת מסך רחוק; השכרת ציוד תקשורת; תקשורת על ידי 
טרמינלי מחשב; סוכנויות חדשות; תקשורת טלפון נייד; שידור 
(טלויזית כבלים); הפעלת רשתות תקשורת פס רחב; הכל כלול 
בסוג 38.                                                                         
                                                                                    
                                                                                    

                                            

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

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

Republic of Korea, 26/01/2010, No. 45-2010-
0000300

דרום קוריאה, 26/01/2010, מספר 45-2010-0000300

Class: 38 סוג: 38
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Trade Mark No. 231678 מספר סימן

Application Date 26/07/2010 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: BARBEQUE CENTER LTD שם: ברביקיו סנטר בע"מ

Address: 13 Rabinzon Street, Petach Tikva, Israel כתובת : רח' רבינזון 13, פתח תקוה, ישראל

Identification No.: 513437343מספר זיהוי: 513437343

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Reinhold Cohn and Partners

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

שם: ריינהולד כהן ושותפיו

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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 29 סוג: 29

Poultry and poultry products; all included in class 29. עוף ומוצרי עוף; הנכללים כולם בסוג 29.                               
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Trade Mark No. 231692 מספר סימן

Application Date 27/07/2010 תאריך הגשה

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

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

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

האנגלי.

 Owners

Name: Zanshin dba iPost

Address: 60 Galli Drive, Suite T, Novato, California 
94949, U.S.A.

Identification No.: 800539

Corporation of California

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: 42 סוג: 42

Providing temporary use by others of online, non-
downloadable software for automating business 
processes, for automating email marketing 
processes, for marketing purposes and/or for 
performing marketing data analysis; all included in 
class 42..

אספקת שימוש זמני על ידי אחרים בתוכנה מקוונת, שאינה 
ניתנת להורדה, לצורך אוטומציה של תהליכים עסקיים, לצורך 
אוטומציה של תהליכי שיווק באמצעות דואר אלקטרוני, למטרות 
ו/או לצורך ביצוע של ניתוח נתוני שיווק; הנכללים כולם בסוג 

                                                 .42
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Trade Mark No. 231693 מספר סימן

Application Date 27/07/2010 תאריך הגשה

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

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

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

האנגלי.

 Owners

Name: Zanshin dba iPost

Address: 60 Galli Drive, Suite T, Novato, California 
94949, U.S.A.

Identification No.: 800539

Corporation of California

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: 38 סוג: 38

Electronically transmitting and receiving advertising, 
promotional and marketing messages, documents , 
information and data for others; providing access for 
others to servers for accessing, interacting and 
communicating data regarding the foregoing services 
;all included in class 38.

העברה אלקטרונית וקבלה אלקטרונית של מסרים לפרסום, 
קידום מכירות ושיווק, מסמכים, מידע ונתונים עבור אחרים; 
אספקת גישה לאחרים לשרת לצורך גישה, אינטראקציה 

ותקשורת נתונים לגבי כל השירותים לעיל; הנכללים כולם בסוג 
                                                                               .38
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VERORAB

Trade Mark No. 231708 מספר סימן

Application Date 27/07/2010 תאריך הגשה

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

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

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

האנגלי.

 Owners

Name: Sanofi Pasteur

Address: Lyon, France

Identification No.: 51967

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Reinhold Cohn and Partners

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

שם: ריינהולד כהן ושותפיו

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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 5 סוג: 5

Vaccines for human use; all included in class 5. חיסונים לשימוש בני אדם; הנכללים כולם בסוג 5.         
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Trade Mark No. 231714 מספר סימן

Application Date 22/07/2010 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: Manfrotto Bags Ltd. שם: מנפרוטו - תיקים בע"מ

Address: P.O.B. 45078, Jerusalem, 91450, Israel כתובת : ת.ד. 45078, ירושלים, 91450, ישראל

Identification No.: 513684910מספר זיהוי: 513684910

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

Bags, satchels, carrying packs, pouches, packs, 
holsters, luggage and cases intended for products 
included in class 9, especially electronic, electric, 
photographic, filming, video, audio, communication, 
lighting and computer apparatus and instrument; 
bullet proof vests; vests intended for carrying 
electronic, electric, photographic, filming, video, 
audio, communication, lighting and computer 
apparatus and instrument; all included in class 9.

תיקים, ילקוטים, תיקי נשיאה, כיסונים, מארזים, נרתיקים, 
מזוודה ונרתיקים המיועדים למוצרים הכלולים בסוג 9, במיוחד 
התקני ומכשירי אלקטרוניקה, חשמל, צילום, הסרטה, וידאו, 

אודיו, תקשורת, תאורה ומחשב; אפודים חסיני כדורים; אפודים 
המיועדים לנשיאת התקני ומכשירי חשמל, אלקטרוניקה, צילום, 
הסרטה, וידאו, אודיו, תקשורת, תאורה ומחשב, הכלולים כולם 
בסוג 9.                                                                           
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Trade Mark No. 231715 מספר סימן

Application Date 22/07/2010 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: Manfrotto Bags Ltd. שם: מנפרוטו - תיקים בע"מ

Address: P.O.B. 45078, ירושלים, 91450, ישראל כתובת : ת.ד. 45078, ירושלים, 91450, ישראל

Identification No.: 513684910מספר זיהוי: 513684910

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Wolff, Bregman and Goller

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

שם: וולף, ברגמן וגולר

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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 18 סוג: 18

Imitation leather and goods made of leather not 
included in other classes, namely trunks and 
traveling bags; all purpose athletic bags, all purpose 
sport bags, animal game bags, barrel bags, beach 
bags, book bags, carry-on bags, duffel bags, gym 
bags, hunters’ game bags, shopping bags, mesh 
shopping bags, overnight bags, school bags, textile 
shopping bags, travel bags, traveling bags, leather 
bags for merchandise, packaging garment bags for 
travel, shoe bags for travel, tool bags sold empty; 
attaché cases, business card cases, calling card 
cases, credit card cases, document cases, key 
cases, overnight cases, cosmetic cases sold empty; 
toiletry cases sold empty, vanity cases sold empty; 
purses; backpacks; baby backpacks; packs; luggage, 
wallets; fobs; waist carrying packs; fanny backs; 
carrying packs; day packs; pouches; suitcases; 
handbags; belts; satchels; all included in class 18.

עור מלאכותי ומוצרים העשויים מעור שאינם נכללים בסוגים 
אחרים, דהיינו מזוודות ותיקי נסיעות; כל סוגי תיקי אתלטים, כל 
סוגי תיקי ספורט, תיקי בעלי חיים, תיקי גליל, תיקי חוף, תיקי 
ספר, תיקי נשיאה, תיקי הזוד, תיקי התעמלות, תיקי ציידים, 
תיקי קניות, תיקי קניות רשתיים, תיקי לילה, תיקי בית ספר, 

תיקי קניות מטקסטיל, תיקי נסיעה, תיקי טיולים, תיקי עור עבור 
סחורה, תיקי אריזת דבר לבוש עבור נסיעה, תיקי נעליים עבור 
נסיעה, תיקי כלי הנמכרים ריקים; נרתיקי נספחים, נרתיקי 
כרטיס עיסקי, נרתיקי כרטיס חיוג, נרתיקי כרטיס אשראי, 

נרתיקי מסמך, נרתיקי מפתח, נרתיקי לילה, נרתיקי קוסמטיקה 
הנמכרים ריקים, נרתיקי טואלטיקה הנמכרים ריקים, נרתיקי 
פרכוס הנמכרים ריקים; חרטים; תרמילי גב; מנשאי גב 

לתינוקות; מארזים; מטען, ארנקים; כיסונים, תיקי נשיאת מותן, 
תיקי ישבן; תיקי נשיאה; תיקי יום; כיסונים; מזוודות; תיקי יד; 
חגורות; ילקוטים; כולם כלולים בסוג 18.                               
                                                                                    

                                                

כ"ח אלול תשע"א - 12127/09/2011



Trade Mark No. 231746 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: Reckitt & Colman (Overseas) Limited

Address: Dansom Lane, Hull, HU8 7DS, United Kingdom

Identification No.: 39

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Glusman Chem-Tov Chowers Broid & Co.

Address: Azrieli Center 5 , The Square Tower , 29th 
Floor, Tel Aviv, 67025, Israel

שם: גלוזמן שם-טוב חוברס ברויד ושות'

כתובת : מרכז עזריאלי 5 המגדל המרובע , קומה 29, תל אביב, 
67025, ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 11 סוג: 11

Apparatus and instruments, all for scenting, purifying 
or freshening the atmosphere; parts and fittings for all 
the aforesaid goods; all included included in class 11.

התקנים ומכשירים, כולם לבישום, טיהור או ריענון 
האטמוספרה; חלקים ואביזרים עבור כל הטובין האמורים לעיל; 
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)

European Community Trade Mark, 12/02/2010, No. 
008878779

איחוד האירופי לסימני מסחר, 12/02/2010, מספר 
008878779

Class: 11 סוג: 11

כ"ח אלול תשע"א - 12227/09/2011



Trade Mark No. 231747 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: Reckitt & Colman (Overseas) Limited

Address: Dansom Lane, Hull, HU8 7DS, United Kingdom

Identification No.: 39

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Glusman Chem-Tov Chowers Broid & Co.

Address: Azrieli Center 5 , The Square Tower , 29th 
Floor, Tel Aviv, 67025, Israel

שם: גלוזמן שם-טוב חוברס ברויד ושות'

כתובת : מרכז עזריאלי 5 המגדל המרובע , קומה 29, תל אביב, 
67025, ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 3 סוג: 3

Perfuming preparations for the atmosphere; 
potpourri, essential oils, room perfume sprays; 
preparations for perfuming or fragrancing the air; all 
included in class 3.

תכשירי בישום לאטמוספרה; פוטפורי, שמנים אתריים, תרסיסי 
בישום חדרים; תכשירים לבישום או ניחוח האוויר; הנכללים 

כולם בסוג 3.                                                                   
                            

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

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

European Community Trade Mark, 12/02/2010, No. 
008878779

איחוד האירופי לסימני מסחר, 12/02/2010, מספר 
008878779

Class: 3 סוג: 3

כ"ח אלול תשע"א - 12327/09/2011



Trade Mark No. 231748 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: Reckitt & Colman (Overseas) Limited

Address: Dansom Lane, Hull, HU8 7DS, United Kingdom

Identification No.: 39

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Glusman Chem-Tov Chowers Broid & Co.

Address: Azrieli Center 5 , The Square Tower , 29th 
Floor, Tel Aviv, 67025, Israel

שם: גלוזמן שם-טוב חוברס ברויד ושות'

כתובת : מרכז עזריאלי 5 המגדל המרובע , קומה 29, תל אביב, 
67025, ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 5 סוג: 5

Air freshening preparations; air purifying 
preparations; room air fresheners; deodorants other 
than for personal use; preparations for neutralising 
odours; all included in class 5.

תכשירים לרענון אוויר; תכשירים לטיהור אוויר; מרענני אוויר 
לחדרים; דיאורדורנטים שאינם לשימוש אישי; תכשירים לנטרול 
ריחות; הנכללים כולם בסוג 5.                                             

                                      

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

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

European Community Trade Mark, 12/02/2010, No. 
008878779

איחוד האירופי לסימני מסחר, 12/02/2010, מספר 
008878779

Class: 5 סוג: 5

כ"ח אלול תשע"א - 12427/09/2011



Trade Mark No. 231749 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: Reckitt & Colman (Overseas) Limited

Address: Dansom Lane, Hull, HU8 7DS, United Kingdom

Identification No.: 39

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Glusman Chem-Tov Chowers Broid & Co.

Address: Azrieli Center 5 , The Square Tower , 29th 
Floor, Tel Aviv, 67025, Israel

שם: גלוזמן שם-טוב חוברס ברויד ושות'

כתובת : מרכז עזריאלי 5 המגדל המרובע , קומה 29, תל אביב, 
67025, ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 4 סוג: 4

Candles; fragranced or scented candles; all included 
in class 4.

נרות; נרות ריחניים או מבושמים; הנכללים כולם בסוג 4.         
                  

Goods/Services for which priority is claimed סחורות/שירותים לגביהם נטען דין קדימה
(If only classification code is indicated, Priority is claimed 
for all goods/services included in that class, and specified 
above under the 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, 12/02/2010, No. 
008878779

איחוד האירופי לסימני מסחר, 12/02/2010, מספר 
008878779

Class: 4 סוג: 4

כ"ח אלול תשע"א - 12527/09/2011



Trade Mark No. 231761 מספר סימן

Application Date 28/07/2010 תאריך הגשה

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 9 סוג: 9

Electric apparatus and instruments (included in class 
9) being parts, components and accessories for 
closures for buildings and boundary fences, including 
gates, doors, windows; measuring, signalling, and 
checking (supervision) instruments; apparatus for 
recording, transmission or reproduction of data and 
signals as well as data processing equipment, being 
parts and accessories for gate or door installations; 
electric and electronic door or gate openers; electric 
and electronic door or gate closers; control 
mechanisms, control apparatus, remote control 
mechanisms and remote control apparatus, checking 
(supervision) apparatus, measuring apparatus and 
signalling apparatus for opening and driving 
mechanisms, in particular for opening and driving 
mechanisms for doors, gates and other closures for 
buildings, boundary fences, entrances and exits 
(including for vehicles); control mechanisms, control 
apparatus, remote control mechanisms, checking 
(supervision) apparatus and measuring apparatus 
and signalling apparatus for locking systems and 
locks, electric and electronic encoding and decoding 
devices; detectors and sensors for monitoring and 
controlling the movement of windows, gates and 
doors; sending apparatus and receiving apparatus for 
the remote control of doors, gates or similar moving 
closures for buildings and boundary fences; signals, 
luminous or mechanical, and signal lamps, in 
particular being accessories for closures for 
entrances and exits (including for vehicles); hand-
held transmitters for activating gate opening 
mechanisms; fire and smoke protection doors, gates 
and flaps, including automatic fire and smoke 
protection doors, gates and flaps; parts and 
components for all the aforesaid goods in class 9; all 
included in class 9.

מכשירים וכלים חשמליים (הנכללים בסוג 9) בהיותם חלקים, 
מרכיבים ואביזרים לסגרים לבניינים וגדרות גבול, כולל שערים, 
דלתות, חלונות; כלים למדידה, לאיתות ולבדיקה (פיקוח); 

מכשירים להקלטה, שידור או שכפול של נתונים ואותות וכן ציוד 
לעיבוד נתונים, בהיותם חלקים או אביזרים למתקני שערים או 
דלתות; פותחנים חשמליים ואלקטרוניים לדלתות או שערים; 
סוגרים חשמליים ואלקטרוניים לדלתות או לשערים; מנגנוני 
שליטה, מכשירי שליטה, מנגנוני שליטה מרחוק ומכשירים 
לשליטה מרחוק, מכשירי בדיקה (פיקוח), מכשירי מדידה 

ומכשירי איתות למנגנוני פתיחה והנעה, בייחוד למנגנוני פתיחה 
והנעה לדלתות, שערים וסגרים אחרים עבור בניינים, גדרות 
גבול, כניסות ויציאות (כולל עבור כלי רכב); מנגנוני שליטה, 
מכשירי שליטה, מנגנוני שליטה מרחוק ומכשירים לשליטה 

מרחוק, מכשירי בדיקה (פיקוח), מכשירי מדידה ומכשירי איתות 
למערכות נעילה ומנעולים, התקנים חשמליים ואלקטרוניים 

לקידוד ופענוח; גלאים וחיישנים לניטור ולשליטה על תנועה של 
חלונות, שערים ודלתות; מכשירי שליחה ומכשירי קליטה 
לשליטה מרחוק על דלתות, שערים או סגרים נעים דומים 

לבניינים ולגדרות גבול; אותות, בוהקים או מכאניים, ומנורות 
איתות, בייחוד בהיותם אביזרים ליציאה לסגרים לכניסות 

ויציאות (כולל עבור כלי רכב);  משדרים נישאים ביד להפעלת 
מנגנוני פתיחת שערים; דלתות, שערים וכנפיים להגנה משריפה 

ועשן, הכוללים דלתות, שערים וכנפיים אוטומטיים להגנה 
משריפה ועשן; חלקים ורכיבים לכל הסחורות המוזכרות לעיל 
בסוג 9; הנכללים כולם בסוג 9.                                           
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    

                            

כ"ח אלול תשע"א - 12627/09/2011



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: Hoermann KG Verkaufsgesellschaft

Address: Upheider Weg 94-98, Steinhagen, 33803, 
Germany

Identification No.: 801463

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Reinhold Cohn and Partners

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

שם: ריינהולד כהן ושותפיו

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

כ"ח אלול תשע"א - 12727/09/2011



Trade Mark No. 231762 מספר סימן

Application Date 28/07/2010 תאריך הגשה

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 6 סוג: 6

Windows, doors and gates, in particular garage 
doors, of metal or mainly of metal; door, window and 
gate fittings, locks, door and gate openers, door and 
gate catches, windows, door and gate cases, and 
profiles for the manufacture thereof, door and gate 
leaves, panels for door and gate leaves, of metal or 
mainly of metal; building materials of metal or mainly 
of metal; building materials of metal or mainly of 
metal, namely moving and non-moving closures 
(gates, doors, fences, room partitions, partition walls; 
interior and exterior glazing and similar goods) and 
partial closures for buildings, property, boundary 
fences, entrances and exits (including for vehicles); 
buildings of metal or mainly of metal; ironmongery, 
small items of metal hardware, small metal goods, in 
particular being parts or accessories for moving and 
non-moving closures and partial closures for 
buildings, property or boundary fences; goods of 
metal or mainly of metal, included in class 6, in 
particular being parts and accessories for moving and 
non-moving closures for buildings, property or 
boundary fences; fittings of metal or mainly of metal 
for buildings; roofs of metal or mainly of metal, in 
particular canopies for house doors and entrance 
doors; rails and corner rails of metal or mainly of 
metal; facade elements of metal or mainly of metal; 
frames of metal for building; panels of metal or 
mainly of metal for doors and gates; profile rods and 
mouldings of metal or mainly of metal; parts and 
components for all the aforesaid goods of class 6; all 
included in class 6.

חלונות, דלתות ושערים, בייחוד שערים למוסך, ממתכת או 
בעיקר ממתכת; מתאמים לחלון ולשער, מנעולים, פותחני דלת 

ושער, תופסני דלת ושער, חלונות, תיבות לדלת ולשער, 
ופרופילים לייצור שלהן, כנפיים לדלת ושער, פאנלים לכנפיים 
לדלת ושער, ממתכת או בעיקר ממתכת; חומרי בניין ממתכת 
או בעיקר ממתכת; חומרי בניין ממתכת או בעיקר ממתכת, 
בעיקר סגרים נעים או לא נעים (שערים, דלתות, גדרות, 

מחיצות לחדרים, קירות מחיצה; זיגוג פנימי וחיצוני וסחורות 
דומות) וסגרים חלקיים לבניינים, נכסים, גדרות גבול, כניסות 
ויציאות (כולל עבור כלי רכב); בניינים ממתכת או בעיקר 
ממתכת; מוצרי ברזל, פריטים קטנים של כלים קשיחים 

מתכתיים, סחורות מתכתיות קטנות, בייחוד בהיותם חלקים או 
אביזרים לסגרים נעים או לא נעים וחלקי סגרים לבניינים, נכסים 
או גדרות גבול; סחורות ממתכת או בעיקר ממתכת, הנכללים 
בסוג 6, בייחוד בהיותם חלקים או אביזרים לסגרים נעים או לא 
נעים וחלקי סגרים לבניינים, נכסים או גדרות גבול; מתאמים 
ממתכת או בעיקר ממתכת לבניינים; גגות ממתכת או בעיקר 
ממתכת, בייחוד חופות לדלתות של בית ולדלתות כניסה; 

מסילות ומסילות פינתיות ממתכת או בעיקר ממתכת; מרכיבי 
חזית ממתכת או בעיקר ממתכת; מסגרות ממתכת לבניין; 
פאנלים ממתכת או בעיקר ממתכת לדלתות ושערים; מוטות 
פרופיל ותבליטים ממתכת או בעיקר ממתכת; חלקים ורכיבים 
לכל המוזכר לעיל לסחורות בסוג 6; הנכללים כולם בסוג 6.       
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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: Hoermann KG Verkaufsgesellschaft

Address: Upheider Weg 94-98, Steinhagen, 33803, 
Germany

Identification No.: 801463

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Reinhold Cohn and Partners

Address: 26a Habarzel St. Ramat Hahayal, P.O.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. 231777 מספר סימן

Application Date 25/07/2010 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: Tel-Hai academic college  שם: המכללה האקדמית תל-חי

Address: Upper Galilee, 12210, Israel כתובת : ד.נ. גליל עליון, 12210, ישראל

Identification No.: 11223333מספר זיהוי: 11223333

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Rachel Ben Ari, Adam Fish, Advs.

Address: 50 Moriah Avenue, Haifa, 34572, Israel

שם: רחל בן ארי, אדם פיש, עו"ד

כתובת : שדרות מוריה 50, חיפה, 34572, ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 41 סוג: 41

Higher education,  social,  economic and education 
development, study programs in science and 
technology, study programs in social sciences and 
humanities,  publications of scientific and teaching 
material in natural, environmental and exact 
sciences, and in social sciences and the humanities; 
all included in class 41.

השכלה גבוהה, חינוך ושירותי חינוך לקידום חברתי וכלכלי, 
תכניות לימוד בתחומי המדעים והטכנולוגיה, תכניות לימוד 

בתחומי מדעי החברה והרוח, פרסום חומר מדעי וחומרי הוראה 
בתחומי המדעים המדויקים, מדעי הסביבה, מדעי החיים, ומדעי 
החברה והרוח; הנכללים כולם בסוג 41.                               
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Trade Mark No. 231778 מספר סימן

Application Date 25/07/2010 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: Tel-Hai academic college  שם: המכללה האקדמית תל-חי

Address: ד.נ. גליל עליון, 12210, ישראל כתובת : ד.נ. גליל עליון, 12210, ישראל

Identification No.: 11223333מספר זיהוי: 11223333

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Rachel Ben Ari, Adam Fish, Advs.

Address: 50 Moriah Avenue, Haifa, 34572, Israel

שם: רחל בן ארי, אדם פיש, עו"ד

כתובת : שדרות מוריה 50, חיפה, 34572, ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 41 סוג: 41

Higher education,  social,  economic and education 
development, study programs in science and 
technology, study programs in social sciences and 
humanities,  publications of scientific and teaching 
material in natural, environmental and exact 
sciences, and in social sciences and the humanities; 
all included in class 41.

השכלה גבוהה, חינוך ושירותי חינוך לקידום חברתי וכלכלי, 
תכניות לימוד בתחומי המדעים והטכנולוגיה, תכניות לימוד 

בתחומי מדעי החברה והרוח, פרסום חומר מדעי וחומרי הוראה 
בתחומי המדעים המדויקים, מדעי הסביבה, מדעי החיים, ומדעי 
החברה והרוח; הנכללים כולם בסוג 41.                               
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Trade Mark No. 231806 מספר סימן

Application Date 26/07/2010 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: Resefh Yekutieli  שם: רשף יקותיאלי

Address: כתובת : ת.ד. 69, הלה, 24953, ישראל

Identification No.: 11223344מספר זיהוי: 11223344

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Yariv Kedem, Adv.

Address: 29 Hammered st, P.O.B. 50264, Tel Aviv, 
61502, lndustry House, Israel

שם: יריב קדם, עו"ד

כתובת : רח' המרד 29, ת.ד. 50264, תל אביב, 61502, בית 
התעשייה, ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 5 סוג: 5

Odorant devices, air freshner, air fragrant device; all 
included in class 5.

מפיץ ריח, מטהר אויר, מבשם אויר; הנכללים כולם בסוג 5.       
                                          

כ"ח אלול תשע"א - 13227/09/2011



BRAVO FRANCE 

בראבו פרנס 
Trade Mark No. 231807 מספר סימן

Application Date 26/07/2010 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: BRAVO TOURISM AND TRAVEL LTD שם: בראבו תיירות ונסיעות בע"מ

Address: 2 HaHagana st, Ramat Hasharon, 47203, Israel כתובת : רח' ההגנה 2, רמת השרון, 47203, ישראל

Identification No.: 514421593מספר זיהוי: 514421593

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 39 סוג: 39

Travel arrangements; all included in class 39. ארגון נסיעות; הנכללים כולם בסוג 39.                       
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Trade Mark No. 231808 מספר סימן

Application Date 29/07/2010 תאריך הגשה

 Owners

Name: Luxoil Company Ltd

Address: 1A, Yaroslavskay highway, Pushkino town, 
Moscow, Russian Federation

Identification No.: 801470

Limited liability

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

Antistatics household; wax for polishing; soaps; 
preparations for soaking linen; liquid cosmetic 
preparation for hair; liquids for cleaning glasses, 
including windscreen; cosmetic preparations for 
animals; cosmetic preparations; cosmetic 
preparations for baths; washing-up liquids, except for 
the used for industrial and medical purposes; 
perfumery products; cologne; preparations for 
washing linen; preparations for mitigation of linen at 
washing; preparations for cleaning sewers; 
preparations for protection of a leather [polishing]; 
preparations for removal of a rust; preparations for 
deducing spots; preparations for cleaning; 
preparations for removal of paints; all included in 
class 3.

מונעי הצטברות חשמל סטטי למשק הבית; שעווה לליטוש; 
סבונים; תכשירים להשריית מצעים; תכשירים קוסמטיים נוזליים 
לשיער; נוזלים לניקוי זכוכית כולל מגן-רוח; תכשירים קוסמטיים 

לבעלי חיים; תכשירים קוסמטים; תכשירים קוסמטיים 
לאמבטיות; נוזלי רחצה, למעט לשימוש למטרות תעשייתיות 
ורפואיות; מוצרי בישום; קולון; תכשירים לכיבוס מצעים; 
תכשירים לריכוך מצעים בכביסה; תכשירים לניקוי ביבים; 

תכשירים להגנה על עור [הברקה]; תכשירים להסרת חלודה; 
תכשירים להפחתת כתמים; תכשירים לניקוי; תכשירים להסרת 
צבעים; הנכללים כולם בסוג 3.                                             
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CASSIDIAN

Trade Mark No. 231848 מספר סימן

Application Date 28/07/2010 תאריך הגשה

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 9 סוג: 9

Scientific, nautical, geodesic, photographic, 
cinematographic, optical, weighing, measuring, 
signalling, checking (supervision), lifesaving and 
teaching apparatus and instruments; apparatus for 
recording, transmission or reproduction of sound or 
images; magnetic data carriers, acoustic discs; data 
processing equipment and computers; data carriers; 
transmitters, electrical cables, fibre optic cables, 
electronic media; data storage media containing flight 
and navigation instructions for helicopters, rotorcraft 
and drones; optical or infrared detection equipment 
and apparatus; thermal imagers; observation 
systems; infrared surveillance and tracking systems; 
secure observation and reconnaissance systems; 
heliborne surveillance systems; airborne surveillance 
systems, day/night surveillance systems; high 
precision optical devices; encoders or decoders, 
digital sound and image data transmitters; telemetry, 
remote control, radio altimetry and proximetry 
apparatus and instruments, detection apparatus and 
instruments, radar, antennas, sensors, computer 
security systems; radar, antennas, satellite 
transmitters and receivers, converters and 
transponders; electronic equipment for civilian and 
military use; tracking, detection and monitoring and 
mapping equipment; electrical and electronic 
equipment for radiolocation and radionavigation; 
radar imagery-based airborne ground surveillance 
and reconnaissance system; sensors for aircrafts 
without crew. Instruments for maritime, land, air and 
space navigation; guidance and navigation systems, 
fixed or portable computer, electronic and 
telecommunication apparatus and equipment, 
computer servers, servers and data storage devices, 
computer workstations, modems; computers; 
memories; display screens; wireless onboard data 
networks and by satellite; multi-platform interfaces; 
media for the storage of data and user terminals for 
the determination of position, mapping information, 
course guidance for land, aerial, marine or submarine 
vehicles; devices for displaying analysis and 
measurement reports and results, particularly in the 
form of graphs, charts and maps resulting from 
performance analysis and performance monitoring 
signals and/or navigation data or map data, satellite 
positioning electrical or electronic apparatus, satellite 
positioning electric or electronic instruments and 
satellite positioning equipment, digital onboard 
navigation and attack apparatus and equipment for 
aircraft, radioelectric and satellite positioning 
apparatus and equipment; geographic information 
processing systems, namely satellite systems, GPS; 
apparatus and equipment for the acquisition, 
compression, transmission, analysis and restoration 
of satellite images and aerial photographs; image 

התקנים ומכשירים לשימוש במדע, בחקירת הים, במדידת פני 
הקרקע וקביעת מיקום גיאוגרפי, בצילום, בקולנוע, בראיה, 

בשקילה, במדידה, באיתות, בבדיקה (פיקוח), בהצלת נפשות 
ובהוראה; התקנים להקלטה, העברה או שיחזור של קול וחוזי; 
נושאי נתונים מגנטיים, דיסקות להקלטה; מכונות חישוב, ציוד 
לעיבוד נתונים ומחשבים; נושאי נתונים; משדרים, כבלי חשמל, 
כבלים מסיבים אופטיים, מדיה אלקטרונית; מדיה של אחסון 
נתונים המכילה הוראות טיסה וניווט למסוקים, מטוסים מנועי 
פרופלור ומטוסים ומזל"טים; זיהוי אופטי או אינפרא-אדום ציוד, 
מכשירים; סורקים תרמיים; מערכות תצפית; מערכות פיקוח 
ומעקב אינפרא-אדום; מערכות תצפית וסיור מאובטחות; 

מערכות פיקוח מהאוויר; מערכות פיקוח לוחמה מובלות בכלי 
טיס, מערכות פיקוח יום/לילה; התקנים אופטיים ברמת דיוק 
גבוהה; קודאים או מפענחים, משדרים של צליל ותמונה 

דיגיטאליים; התקנים ומכשירים לטלמטריה, לשליטה מרחוק, 
ללמדידת גובה ומרחק, התקנים ומכשירים לזיהוי, רדאר, 

אנטנות, חיישנים, מערכות אבטחת המחשב; מכ"ם, אנטנות, 
משדרי לווין ומקלטים, ממירים ומשיבים; ציוד אלקטרוני לשימוש 

אזרחי וצבאי; ציוד מעקב, גילוי, פיקוח ומיפוי; ציוד חשמל 
ואלקטרוני לאיתור וניווט באמצעות גלי רדיו; מערכת מכ"ם 
מבוססת-תמונות למעקב אחר לחמה וסיור; חיישנים עבור 

מטוסים ללא צוות; מכשירים לניווט ימי, בקרקע, באוויר ובחלל; 
מערכות הדרכה וניווט, מחשב נייח או נייד, מכשירים וציוד 
אלקטרוניים וטלקומוניקציה, שרתי מחשב, התקני אחסון 

נתונים, תחנות עבודה למחשב, מודמים; מחשבים; זיכרונות; 
מסכים; רשתות נתונים משולבות אלחוטיות ובאמצעות לווין; 
ממשקים בפלטפורמות שרתים שונות; מדיה לאחסון נתונים 
ומסופי משתמשים לקביעתו של מיקום ,מידע מיפוי, הדרכת 
מסלול עבור כלי רכב לקרקע, לאוויר, לים או בצוללת; התקנים 
עבור הצגת ניתוח ודוחות מדידה ותוצאות, במיוחד בדמות 
גרפים, תרשימים ומפות הנובעות כתוצאה מניתוח ביצועים, 
פיקוח ביצוע אותות ו/או נתוני ניווט או מפה, מיקום לווייני של 
התקנים חשמליים או אלקטרוניים, מיקום לווייני של מכשירים 
חשמליים או אלקטרוניים ומיקום לווייני של ציוד, מכשירים וציוד 
משולבים דיגיטליים לניווט והתקפה עבור מטוסים, מכשירים 
וציוד למיקום לווייני וגלים חשמליים; מערכות עיבוד מידע 
גיאוגרפי, כלומר מערכות לוויין, GPS; מכשירים וציוד עבור 

רכישת, דחיסה, שידור, ניתוח ושחזור של תמונות לוויין ותצלומי 
אוויר; מערכות לשידור תמונות על-ידי קישור רדיו דיגיטלי; 
רכיבים אופטיים; מכשירים והתקנים מרחביים אופטיים; 

מכשירים והתקנים אופטיים עבור תעופה; ציוד ומכשירי טיסה 
להדרכה, נשלטי רדיו ואוטומטיים; חומרה ותוכנה (תוכנות 
מוקלטות) עבור קביעת מיקום, פיקוח ומעקב באזורים 

גיאוגרפיים מסוימים. חומרה ותוכנה (תוכנות מאוחסנות) לניטור 
ובקרה, מערכות פיקוח ומעקב באזורים גיאוגרפיים מסוימים, 
הדרכה לתמיכת מחשב על הפעולה, הביצוע ואבטחת מידע 
ומערכות קביעת מיקום, אמצעי אחסון של נתונים ומסופי 

משתמשים לקביעת מיקום, ניווט, מסדי נתונים של ניווט, מכ"ם 
או ניווט לוויין, ניווט רדיו עבור היישומים הבאים: מיפוי מידע, 
ציוד מכשירים והתקנים לאבטחה וחירום, מחקר (מלבד 

לשימוש רפואי) וציוד, התקנים ומכשירים מצילי חיים. אמצעי 
לאחסון נתונים ומסופי משתמשים לקביעת מיקום, מידע מיפוי, 
הדרכת מסלול עבור רכבי קרקע א  אוויר, התקנים ומכשירים 
חשמליים א  אלקטרוניים לקליטה, עיבוד ו/או שידור ש  אותות 

ניווט וחלקיהם ורכיביהם; התקנים ומכשירים חשמליים 
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transmission systems by digital radio link; optical 
components; spatial optic apparatus and instruments; 
optical apparatus and instruments for aerial 
reconnaissance aircraft, apparatus, machinery and 
devices for aeronautics; guidance, radio-control and 
automatic pilot equipment and apparatus; hardware 
and software (recorded programs) for position 
determination, monitoring and surveillance in specific 
geographical areas. Monitoring and control hardware 
and software (stored programs) position 
determination, monitoring and surveillance systems 
in specific geographical areas, computer support 
training on the operation, performance and security 
of information and position determination systems, 
media for the storage of data and user terminals for 
determination of position, navigation, navigation 
databases, radar or satellite navigation, 
radionavigation and for the following applications: 
mapping information, security and emergency 
equipment, instruments and apparatus, research 
(other than for medical use) and lifesaving 
equipment, instruments and apparatus. Media for the 
storage of data and user terminals for the 
determination of position, mapping information, 
course guidance for land or airborne vehicles, electric 
or electronic instruments and apparatus for the 
reception, processing and/or transmission of 
navigation signals and their elements and component 
parts; electric and electronic apparatus and 
instruments for the review, analysis and performance 
monitoring of navigation data and navigation signals 
and their parts and components; electric and 
electronic apparatus and instruments for the 
measurement, verification, checking, testing and 
monitoring of positions and the associated navigation 
data; computer software (recorded programs) for the 
measurement, verification, checking, testing and 
monitoring of positions and the associated navigation 
data; satellite localisation and satellite navigation 
equipment; telecommunication and radio 
communication apparatus, telecommunication and 
radio communication networks, digital 
telecommunication networks; communication and 
radio communication networks by wire, cable, fibre 
optics, radio or satellite; servers of call centres, 
multiplexers, demultiplexers, apparatus and 
instruments for controlling and administrating 
networks; receivers, electronic and radioelectric 
signal transmission apparatus; satellites for scientific 
use and satellites designed to receive and transmit 
radioelectric signals; terminals, communication 
terminals, fixed or mobile terminals; apparatus for 
communicating, transmitting, receiving voice, image, 
data and multimedia data; internetwork gateways; 
network infrastructures (basic equipment) and access 
interfaces to Internet Protocol (IP) networks; 
equipment and apparatus for the transmission of 
messages, information, data, sound and images over 
the airwaves, via cable, via fibre optics, via 
telephone, via satellite, via terminals, via 
telecommunication networks and via computer 
networks; telecommunications and office automation 
terminals for military applications. Telephony 
apparatus, mobile telephones, cordless telephones, 
radio paging apparatus, faxes, personal digital 
assistants, mobile devices for Internet access, spare 
parts for the abovementioned goods to allow 

ואלקטרוניים לסקירה, ניתוח ופיקוח ע  ביצועים ש  נתוני ניווט 
ואותות ניווט וחלקיהם ורכיביהם; התקנים ומכשירים חשמליים 
ואלקטרוניים למדידה, אימות, בקרה, בדיקה וניטור ש  עמדות 
ושל נתוני הניווט המשויכים; תוכנת מחשב (תוכנות מוקלטות) 
למדידה, אימות, בקרה, בדיקה וניטור ש  עמדות ושל נתוני 

הניווט המשויכים; ציוד למיקום וניווט לווין; התקני טלקומוניקציה 
ותקשורת רדיו, רשתות טלקומוניקציה ותקשורת רדיו, רשתות 
טלקומוניקציה דיגיטליות; רשתות תקשורת ורשתות תקשורת 
רדיו באמצעות חוט, כבלים, סיבים אופטיים, רדיו א  לווין; 
שרתים ש  מרכזיות שיחה, מרבבי אותות, מפרידי אותות, 
התקנים ומכשירים לבקרה וניהול רשתות; מקלטים, התקנים 
אלקטרוניים ומשדרי אות ש  גלים חשמליים; לוויינים לשימוש 
מדעי ולוויינים המיועדות לקבל ולשדר אותות  בגלים חשמליים; 
מסופים, מסופי תקשורת, מסופים קבועים א  ניידים; התקנים 

לתקשורת, שידור, קבלת קול, תמונה, נתונים ונתונים 
מולטימדיה; קשירת רשתות ע  ידי שערים; תשתיות רשת (ציוד 
בסיסי) וממשקים גישה לרשתות פרוטוקול אינטרנט (IP); ציוד 
ומכשירים להעברת הודעות, מידע, נתונים, קול ותמונות מעל 
גלי האתר, באמצעות כבל, דרך סיבים אופטיים, דרך הטלפון, 
דרך לווין, דרך מסופים, דרך רשתות תקשורת ודרך רשתות 
מחשב; מסופי טלקומוניקציה ומשרד ממוחשב אוטומטי 

ליישומים צבאיים. מכשיר טלפוניה, טלפונים ניידים, טלפונים 
אלחוטיים, מכשירי איתוריות, פקסים, מסייעים דיגיטליים 
אישיים, מכשירים ניידים לגישה לאינטרנט, חלקי חילוף 

לסחורות הנ"ל כדי לאפשר תקשורת, לנהל עסקאות מאובטחות 
ועסקים מקוונים; תוכנות מחשב בתבנית ניתנת לניצול על-ידי 
המחשב שסופק באמצעי מגנטי א  אופטי א  בתבנית הניתנת 
להורדה לשימוש ע  המוצרים שהוזכרו לעיל, תוכנות מחשב 
לתקשורת מאובטחת והקניית יכולת לאמת, לבדוק, לרשום 
ולנתח קשרי עסקים ועסקאות דרך מערכת ש  זכויות גישה 
מבוקרת ודיווחים, מסופי טלקומוניקציה ש  לוויין, ובמיוחד 

בטיסה; תוכנה, תוכנה (תוכנות מוקלטות) לתקשורת ורשתות 
תקשורת בגלי רדיו דרך חוט, כבלים, דרך סיבים אופטיים, דרך 
גלי רדיו א  דרך לווין; תוכנה (תוכנות מוקלטות) לפיקוח, ניהול, 
ניהול ארכיטקטורה, תצורת והגנה ע  רשתות מקומיות א  

מרוחקות עבור קול, תמונה ונתונים; מכשירים ותוכנה (תוכנות 
מוקלטות) לאבטחת הגישה לרשתות מחשב ולרשתות 

פרוטוקול אינטרנט (IP); תוכנה (תוכנות מוקלטות) להצפנה 
ופענוח; תוכנה (תוכנות מוקלטות) עבור קידוד ופענוח; תוכנה 
(תוכנות מוקלטות) עבור הצפנה והסרת הצפנה; תוכנה (תוכנות 
מוקלטות) עבור ארכיטקטורה, ניהול ואבטחת גישה לרשתות 
מחשבים ולרשתות פרוטוקול אינטרנט (IP), תוכנה להדמיה, 
מדגמים, בדיקות וניסוי, שרתים להדמיה של דגמים, בדיקות 

וניסויים של פעולות אזרחיות וצבאיות, תוכנה (תוכנות 
מוקלטות) עבור מחשבים לפיתוח, ייעול וניתוח ביצועים של 
שיטות ואלגוריתמים כמו גם של מעבדים (ביחידות עיבוד 

מרכזיות) ומודולי תוכנה עבור עיבוד ו/או הפקה של אותות ניווט 
ו/או נתונים הנוגעים לניווט או קרטוגרפיה; תוכנה המיועדת 
לביצוע הפונקציות של תכנון, רכישה, עיבוד והפצה של מידע 
מודיעיני באופן בלעדי באזורים של ביון וגיאוגרפיה, למטרת 
ההגנה ובטיחות, תוכנה עבור רשתות רדיו דיגיטליות הנותנות 
למשתמש גישה אל שירותי קול ונתונים כגון תקשורת קבוצתית 
במצב ממסר, שיחות אישיות, הודעות קצרות, הסדרה ושידור 
של נתונים, כל המוצרים האלה עבור רשתות רדיו דיגיטליות; 

תוכנה (תוכנות מוקלטות) למתן גישה לשירות העברת 
ההודעות אלקטרונית; תוכנות אבטחת עסקאות  עבור 

אינטרא-נט ומסופי נתונים באינטרנט, שרתים עבור הדמית 
דגמים, בדיקות וניסויים של פעולות אזרחיות וצבאיות, תחנות 
ומסופי תפעול לשם הצגת מידע באופן גרפי וטקסטואלית; ציוד 
עיבוד מידע מאובטח; תוכנת מחשב; ציוד תקשורת מאובטחת; 
מכשירי כף יד אלקטרוניים עבור קבלה ו/או העברת אלחוטית 
של נתונים מאובטחים, במיוחד הודעות והתקנים שמאפשרים 
למשתמש לשמור או לנהל מידע אישי; תוכנה עבור ניתוב 

מחדש של הודעות מאובטחות, דואר אלקטרוני באינטרנט ו/או 
נתונים אחרים להתקני כף-יד אלקטרוניים ממסד נתונים 

המאוחסן או מקושר עם מחשב אישי או שרת; תוכנה עבור 
סינכרון של נתונים מאובטחים בין תחנה או התקן מרחוק לבין 
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communications, to conduct secure transactions and 
business online; software programs in a format 
exploitable by computer provided on magnetic or 
optical media or in a downloadable format to be used 
with the aforementioned products, software programs 
for secure communications and enabling one to 
authenticate, check, record and analyse business 
relationships and transactions via a system of 
controlled access rights and notifications, satellite 
telecommunications stations, notably airborne; 
software, software (recorded programs) for 
communication and radio communication networks 
via wire, cable, via fibre optics, via radio or via 
satellite; software (recorded programs) for the 
management, administration, architecture 
management, configuration and protection of local or 
remote networks for voice, image and data; 
apparatus and software (recorded programs) for 
securement of access to computer networks and to 
Internet Protocol (IP) networks; software (recorded 
programs) for encryption and decryption; software 
(recorded programs) for encoding and decoding; 
software (recorded programs) for encryption and 
decryption; software (recorded programs) for the 
architecture, administration and securement of 
access to computer networks and to Internet Protocol 
(IP) networks, simulation, modelling, testing and 
experimentation software, servers for modelling 
simulation, testing and experimentation of civilian and 
military operations, software (recorded programs) for 
computers for the development, optimisation and 
performance analysis of methods and algorithms as 
well as processors (central processing units) and 
software modules for the processing and/or 
generation of navigation signals and/or data 
pertaining to navigation or cartography; software 
designed to perform the functions of planning, 
acquisition, processing and dissemination of 
intelligence information exclusively in the areas of 
intelligence and geography, for the purpose of 
defence and safety, software for digital radio 
networks giving the user access to voice services 
and data such as group communications in relay 
mode, individual calls, short messages and 
localisation and transmission of data, all these 
products for digital radio networks; software 
(recorded programs) for the provision of access to an 
electronic messaging service; transaction security 
software for Intranet and Internet data terminals, 
servers for modelling simulation, testing and 
experimentation of civilian and military operations, 
operating stations and terminals for presenting 
information graphically and textually; secure 
information processing equipment; computer 
software; secure telecommunications equipment; 
electronic handheld devices for the wireless receipt 
and/or transmission of secure data, particularly 
messages, and devices allowing the user to save or 
manage personal information; software for the 
redirection of secure messages, Internet e-mail 
and/or other data to one or more electronic handheld 
devices from a database stored in or associated with 
a personal computer or a server; software for the 
synchronization of secure data between a remote 
station or device and a fixed or remove station or 
device; electrical and electronic apparatus and 
instruments namely computers, processors (central 

תחנה או התקן קבוע; התקנים ומכשירים חשמליים 
ואלקטרוניים היינו מחשבים, מעבדים (ביחידות עיבוד מרכזיות) 
של נתונים ותוכנה (תוכנות מוקלטות) עבור מחשבים לפיתוח, 
לייעול וניתוח ביצועים של שיטות ואלגוריתמים כמו גם מעבדים 
(ביחידות עיבוד מרכזיות) ומודולי תוכנה עבור עיבוד ו/או הפקה 
של אותות ניווט ו/או נתונים הנוגעים לניווט; התקנים, מכשירים 

וציוד חשמליים ו/או אלקטרוניים להצגת דוחות וניתוחים 
ותוצאות מדידה, בפרט בצורה של גרפים, טבלאות ותרשימים 
הנובעים מניתוח ביצוע ופיקוח על ביצועים של אותות ניווט ו/או 
נתונים; התקנים ומכשירים חשמליים או אלקטרוניים המשמשים 
עבור בחינה וזיהוי של מקטעי שטח בשני ממדים או בשלושה 
ממדים; תוכנת מחשב (תוכנות מוקלטות) המשמשת עבור 

בחינה וזיהוי של מקטעי שטח בשני ממדים או בשלושה ממדים. 
מכשירים לפיקוח פרמטרים של טיסה של, במיוחד תוכנה 

(תוכנות מוקלטות) לניווט וטיסה עבור מסוקים,כלי רכב אוויריים 
עם פרופלור מסתובב ומזלט"ים, מערכות תקשורת ואנטנות 
עבור מטוסים; מערכות הקלטה עבור מכשירים עבור תנועה 
בקרקע, באוויר או במים; מערכות בקרה לטיסה אוטומטית; 
התקני בדיקה (מערכות זמן אמת) לביצוע בדיקות על מדגמים 

אלקטרוניים וחלקיהם, במיוחד בהתקנים לקלט נתונים, 
הקלטה, עיבוד ותצוגה, באפיק נתונים ובמערכות אפיקי נתונים, 

בממירי אנלוגי-דיגיטלי ודיגיטלי-אנלוגי, ממירים, תוכניות 
לדוגמא, מכשירי הדמיה להדמיה של תהליכים פונקציונאליים 
מכאניים, חשמליים ואלקטרוניים, גנרטורי נתונים של קישורי 

מודולים, מנתחי נתונים ומתגים ומתאמים סלקטיביים, ממשקים 
כגון ממשקי אפיקי נתונים אנלוגיים, דיגיטליים ונפרדים; ציוד 
בקרה עבור ציוד בדיקה ותוכניות ניתנות לעיון, שהוקלטו על 
נושאי נתונים עבור ציוד בקרה כזה; תוכניות בדיקה הניתנות 
לעיון, שהוקלטו על נושאי נתונים; מכשירים, חומרת מחשב 
ותוכנת מחשב להדמיה של מדגמים  אלקטרוניים ותהליכים 
מכאניים, חשמליים ואלקטרוניים כמו גם מכשירים, חומרת 
מחשב ותוכנת מחשב להדמיה של תהליכים פונקציונאליים 
אלקטרוניים ומכאניים; ציוד להצגה עבור הכנה וניהול בדיקות 
בדגימות אלקטרוניות ולעיבוד של תוצאות הבדיקה; תוכנה, 
כלומר מאגרי נתונים לניהול בדיקות על דגימות אלקטרוניות 
לבדיקת התצורה של מערכת הבדיקה והגדרה של מערכת 

הבדיקה; חומרה ותוכנה לקביעת מסמכי דוגמא; חומרה ותוכנה 
לחיבור של התקנות מבחן דרך תומכי תקשורת ו/או באמצעות 
האינטרנט ו/או רשתות מקומיות; מכשירים וציוד לבדיקה של 
רכבים והתקנים המיועדים לתנועה ביבשה, באוויר ובמים; 
מכשירי תקשורת לרכבים; התקני תקשורת חשמליים 

המותאמים לרכבים; הנכללים כולם בסוג 9.                           
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processing units) of data and software (recorded 
programs) for computers for the development, 
optimisation and performance analysis of methods 
and algorithms as well as processors (central 
processing units) and software modules for the 
processing and/or generation of navigation signals 
and/or data pertaining to navigation; electrical and/or 
electronic apparatus, electrical and/or electronic 
instruments and equipment for displaying reports and 
analysis and measurement results, in particular in the 
form of graphics, tables and charts resulting from the 
analysis of performance and the monitoring of 
performance of navigation signals and/or data; 
electrical or electronic apparatus and instruments 
used for examining and identifying space segments 
in two dimensions or in three dimensions; computer 
software (recorded programs) used for examining 
and identifying space segments in two dimensions or 
in three dimensions. Apparatus for monitoring flight 
parameters, particularly navigation and piloting 
software (recorded programs) for helicopters, 
rotorcraft and drones, communication systems and 
antennas for aircraft; recording systems for 
apparatus for locomotion by land, air or water; 
autoflight control systems; test devices (real time 
systems) for conducting tests on electronic samples 
and parts such as apparatus and particularly on data 
input, recording, process and display devices, data 
bus and data bus systems, analog-digital and digital-
analog converters, program samplers, simulators for 
the simulation of mechanical, electrical and electronic 
functional processes, linking modules data 
generators, data analyzers and selective switches 
and coordinators, interfaces such as analog, digital 
and discrete data bus interfaces; control equipment 
for test equipment and browsable programs, 
recorded on data carriers for such control equipment; 
browsable test programs, recorded on data carriers; 
instruments and computer hardware and software for 
the simulation of electronic samples and mechanical, 
electrical and electronic function processes as well as 
instruments and computer hardware and software for 
the simulation of electrical and mechanical functional 
processes; display equipment for preparing and 
conducting tests on electronic samples and for 
processing the test results; software, namely 
databanks for managing tests on electronic samples 
for checking the configuration of the test system and 
definition of the test system; computer hardware and 
software for establishing test documents; computer 
hardware and software for the connection of test 
installations via telecommunication supports and/or 
via Internet and/or local networks; instruments and 
installations for testing vehicles and apparatus for 
locomotion by land, air and water; vehicle 
communication apparatus; electrical communication 
apparatus adapted for vehicles; all included in class 
9.

                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    

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

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

France, 21/05/2010, No. 10/3740146 צרפת, 21/05/2010, מספר 10/3740146

Class: 9 סוג: 9
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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: CASSIDIAN SAS 

Address: 1 Boulevard Jean Moulin, ELANCOURT, 78990, 
ZAC de la Clef Saint Pierre, France

Identification No.: 801475

(Societe par actions simplifiee)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Hanni Rosenzweig & Co.

Address: 100 Hachashmonaim St., P.O.B. 20651, Tel 
Aviv, 61201, Israel

שם: הני רוזנצוויג ושות'

כתובת : רח' החשמונאים 100, ת.ד. 20651, תל אביב, 61201, 
ישראל
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Trade Mark No. 231855 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: Valvitalia S.p.A.

Address: Via Tortona 69, 27055 Rivanazzano PV, Italy

Identification No.: 801478

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Soroker-Agmon, Adv.

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

שם: סורוקר-אגמון, עו"ד

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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 7 סוג: 7

Machines for the reduction and regulation of pressure 
and parts thereof, including vall valves, sealant bal 
valves of metal, butterfly valves; mechanical, 
hydraulic and pneumatic actuators, electric operating 
actuators, electromechanical actuators ; all included 
in class 7

מכשירים להפחתה ולהסדרה של לחץ וחלקים עבורן, לרבות 
שסתומי כדור, שסתומי כדור אטומים עשויים ממתכת, שסתומי 

פרפר; מניעים מכאניים, הידראולים ופנאומטיים, מניעים 
חשמליים, מניעים אלקטרומכאניים ; הנכללים כולם בסוג 7.     
                                                                                    

                                              

כ"ח אלול תשע"א - 14027/09/2011



Trade Mark No. 231874 מספר סימן

Application Date 27/07/2010 תאריך הגשה

 Owners

Name: SanDisk Corporation

Address: 601 McCarthy Blvd., Milpitas, California, 95035, 
U.S.A.

Identification No.: 50869

(Delaware Corporation)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Wolff, Bregman and Goller

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

שם: וולף, ברגמן וגולר

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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 9 סוג: 9

Memory cards featuring digital multimedia content, 
namely, music, musical videos, related film clips, 
information about music and musicians and ring 
tones; included in class 9.

כרטיסי זיכרון המציגיה תוכן מולטימדיה דיגיטלי, דהיינו מוזיקה, 
קטעי וידאו מוזיקליים, קליפי סרט קשורים, מידע בנוגע למוזיקה 
ומוזיקאים ורינגטונים; הנכללים בסוג 9.                                 

      

כ"ח אלול תשע"א - 14127/09/2011



Trade Mark No. 231924 מספר סימן

Application Date 03/08/2010 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: Psycho (registered partnership) (שותפות רשומה) שם: פסיכו

Address: 17 Kibutz Galuyot St., Ashdod, Israel כתובת : קיבוץ גלויות 17, אשדוד, ישראל

Identification No.: 557969961מספר זיהוי: 557969961

פסיכו (שותפות רשומה)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Jacob and Hana Calderon, Adv.

Address: Habonim House, 4th Floor, 2 Habonim St., 
Ramat Gan, 52462, Israel

שם: יעקב וחנה קלדרון, עו"ד

כתובת : בית הבונים, קומה 4, רח' הבונים 2, רמת גן, 52462, 
ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 41 סוג: 41

Educational and instructional  services including 
preparation for psychometric exams;  educational 
and and instructional services on - line; publishing 
instructional and educational books for the 
preparation for psychometric exams; all included in 
class 41.

שירותי חינוך והוראה הכוללים בתוכם הכנה לבחינות 
הפסיכומטריות; לרבות מתן שירותי הוראה והדרכה בדרך 
מקוונת והוצאה לאור של ספרי לימוד והכנה לבחינות 

הפסיכומטריות ; הנכללים כולם בסוג 41.                             
                                                                                    

                                            

כ"ח אלול תשע"א - 14227/09/2011



Trade Mark No. 231925 מספר סימן

Application Date 29/07/2010 תאריך הגשה

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

The mark is limited to the colours dark blue, red and 
white as shown in the  mark.

הסימן מוגבל לצבעים כחול כהה, אדום ולבן הנראים בסימן.

 Owners

Name: Luxoil Company Ltd

Address: 1A, Yaroslavskay highway, Pushkino town, 
Moscow, Russian Federation

Identification No.: 801470

Limited liability

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: 4 סוג: 4

Technical oils and greasings; lubricants; fuel 
(including motor gasolines) and including gasoline; 
gas fuel [fuel gaseous]; gasoil; gasoline [gasoline]; 
non-chemical additives for motor fuel; fuel; additives 
not chemical for gas mixtures [motor fuel]; mixtures 
of vaporized fuels; diesel fuel; liquids for greasing 
and coolings; industrial greases; textile oils; castor oil 
for technical purposes; kerosene; lubricating oils; 
motor oil; grease for weapons; all included in class 4.

שמנים וגריסים טכניים; חומרי סיכה; דלק (כולל דלקי מנוע) 
וכולל בנזין; דלק גז [דלק גזי]; שמן דלק; דלק [בנזין]; תוספים 

שאינם כימיים עבור דלק רכב; דלק; תוספים לא כימיים 
לתערובות דלק [דלק מנוע]; תערובות של דלקים מתאדים; דלק 

דיזל; נוזלים לשימון וקירור; גריזים תעשייתיים; שמנים 
טקסטילים; שמן קיק למטרות טכניות; נפט; שמני סיכה; שמן 
מנוע; שמנים לנשק; הנכללים כולם בסוג 4.                           
                                                                                    
                                                                                    

                                              

כ"ח אלול תשע"א - 14327/09/2011



Trade Mark No. 231926 מספר סימן

Application Date 29/07/2010 תאריך הגשה

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

The mark is limited to the colours dark blue, red and 
white as shown in the  mark.

הסימן מוגבל לצבעים כחול כהה, אדום ולבן הנראים בסימן.

 Owners

Name: Luxoil Company Ltd

Address: 1A, Yaroslavskay highway, Pushkino town, 
Moscow, Russian Federation

Identification No.: 801470

Limited liability

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Pearl Cohen Zedek Latzer

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

שם: פרל כהן צדק לצר

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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 1 סוג: 1

The chemical products intended for use in industrial 
objectives; antifreezes; means from a scum; 
antistatics, except for household; washing [clearing] 
additives for gasoline; water distilled; water acidified 
for work accumulators; additives chemical for motor 
fuel; chemicals for removal of a deposit in engines; 
liquids brake; liquids for hydraulic systems; a liquid of 
transmission; liquids for removal of sulfates from 
electric accumulators; catalysts; solvents for 
varnishes; neutralizers for toxic gases; cooling 
substances, namely, low-freezing cooling liquids for 
cooling internal combustion engines, as well as fluids 
intended for other heat exchangers operating at low 
and mild temperatures; preparations, providing 
economical use of fuel; chemical additives for motor 
fuel; chemical additives for improvement of 
combustion of motor fuel; all included in class 1.

מוצרים כימיים המיועדים לשימוש למטרות תעשיתיות; נוגדי 
הקפאה; אמצעים לניקוי זוהמה; נוגדי חשמל סטטי, למעט עבור 

הבית; תוספי שטיפה [ניקוי] לבנזין; מים מזוקקים, מים 
מוחמצים למצברי עבודה; תוספים כימיים עבור דלק רכב; 

כימיקלים להסרת מרבץ במנועים; נוזלים לבלמים; נוזלים עבור 
מערכות הידראוליות; נוזל לגיר; נוזלים להסרה של סולפטים 
ממצברים חשמליים; זרזים; ממיסים לציפויים; מנטרלי גזים 
רעילים; חומרי קירור, דהיינו, נוזלי קירור בעלי נקודת קיפאון 

נמוכה לקירור מנועי בעירה פנימית וכן נוזלים המיועדים לממירי 
חום אחרים הפועלים בטמפרטורות נמוכות ובינוניות; תכשירים, 
המספקים שימוש חסכוני בדלק; תוספים כימיים עבור דלק רכב; 
תוספים כימיים לשיפור הבעירה של דלק רכב; הנכללים כולם 
בסוג 1.                                                                           
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    

            

כ"ח אלול תשע"א - 14427/09/2011



Superkind

Trade Mark No. 231938 מספר סימן

Application Date 03/08/2010 תאריך הגשה

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

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

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

האנגלי.

 Owners

Name: Dr. Willmar Schwabe Gmbh & Co.

Address: Karlsruhe, Germany

Identification No.: 18526

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Reinhold Cohn and Partners

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

שם: ריינהולד כהן ושותפיו

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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 5 סוג: 5

Homeopathic pharmaceutical preparations for the 
treatment of immune system strengthening; all 
included in class 5.

תכשירים רוקחיים הומאופתיים לטיפול בחיזוק המערת 
החיסונית; הנכללים כולם בסוג 5.                                         

                                  

כ"ח אלול תשע"א - 14527/09/2011



DXM

Trade Mark No. 231958 מספר סימן

Application Date 04/08/2010 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: International Truck Intellectual Property 
Company, LLC

Address: 4201 Winfield Road p.o.b. 1488, Warrenville, IL, 
60555, U.S.A.

Identification No.: 59992

(Illinois Corporation)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Eitan Mehulal Law Group

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

שם: איתן, מהולל, פאפו, קוגלר

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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 12 סוג: 12

motor vehicle suspension system; included in class 
12.

מערכות השעיה לרכב מנועי; נכלל בסוג 12.                         
        

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

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

U.S.A., 15/02/2010, No. 77935609 ארה"ב, 15/02/2010, מספר 77935609

Class: 12 סוג: 12

כ"ח אלול תשע"א - 14627/09/2011



Trade Mark No. 232023 מספר סימן

Application Date 01/08/2010 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: ICNR - The Israeli Call-Name Repository שם: אנ טי טי אם - מאגר שמות החיוג הישראלי 

Address: 3 Azrieli St., Tel Aviv-Yafo, Israel כתובת : רח' עזריאלי 3, תל אביב-יפו, ישראל

Identification No.: 514441724מספר זיהוי: 514441724

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Soroker-Agmon, Adv.

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

שם: סורוקר-אגמון, עו"ד

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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 38 סוג: 38

Telecommunications, dial name registration, spped 
dial, alphanumeric dial, management of dial name 
registry; all included in class 38.

טלקומניקציה, רישום שמות-חיוג, חיוג מקוצר, חיוג 
אלפא-נומרי, ניהול מרשם שמות-חיוג; הנכללים כולם בסוג 38.  

                                                               

כ"ח אלול תשע"א - 14727/09/2011



C:NAME 

Trade Mark No. 232026 מספר סימן

Application Date 01/08/2010 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: ICNR - The Israeli Call-Name Repository שם: אנ טי טי אם - מאגר שמות החיוג הישראלי 

Address: רח' עזריאלי 3, תל אביב-יפו, ישראל כתובת : רח' עזריאלי 3, תל אביב-יפו, ישראל

Identification No.: 514441724מספר זיהוי: 514441724

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Soroker-Agmon, Adv.

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

שם: סורוקר-אגמון, עו"ד

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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 38 סוג: 38

Telecommunications, dial name registry, speed dial, 
alphanumeric dial, managment of dial name registry; 
all included in class 38

תקשורת, טלקומניקציה, רישום שמות-חיוג, חיוג מקוצר, חיוג 
אלפא-נומרי, ניהול מרשם שמות-חיוג; הנכללים כולם בסוג 38.  

                                   

כ"ח אלול תשע"א - 14827/09/2011



Trade Mark No. 232027 מספר סימן

Application Date 01/08/2010 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: ICNR - The Israeli Call-Name Repository שם: אנ טי טי אם - מאגר שמות החיוג הישראלי 

Address: רח' עזריאלי 3, תל אביב-יפו, ישראל כתובת : רח' עזריאלי 3, תל אביב-יפו, ישראל

Identification No.: 514441724מספר זיהוי: 514441724

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Soroker-Agmon, Adv.

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

שם: סורוקר-אגמון, עו"ד

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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 38 סוג: 38

Telecommunications, dial name registry, speed dial, 
alphanumeric dial, dial name registry; all included in 
class 38.

תקשורת רחק, טלקומניקציה, רישום שמות-חיוג, חיוג מקוצר, 
חיוג אלפא-נומרי, ניהול מרשם שמות-חיוג; הנכללים כולם בסוג 

     .38

כ"ח אלול תשע"א - 14927/09/2011



Trade Mark No. 232041 מספר סימן

Application Date 03/08/2010 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: PHOTOFREAK LTD שם: פוטופריק בע"מ

Address: 20 Dohan st., Tel Aviv, Israel כתובת : רח' דוחן 20, תל אביב, ישראל

Identification No.: 514267228מספר זיהוי: 514267228

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: T.C.H. Ryterski & Co., Adv.

Address: 1 Ben-Gurion Road, B.S.R. Tower, Bnei Brak, 
52522, Israel

שם: ת.ח. ה. ריטרסקי, א. רון ושות', עו"ד

כתובת : דרך בן גוריון 1, מגדל ב.ס.ר. 2, בני ברק, 51201, 
ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 9 סוג: 9

Personal and social services provided by others to 
meet the individual needs; all included in class 9.

התקנים ומכשירים לשימוש בצילום-סטודיו וציוד לצילום; 
הנכללים כולם בסוג 9.                                                       

        

כ"ח אלול תשע"א - 15027/09/2011



CALLMYNAME

Trade Mark No. 232098 מספר סימן

Application Date 11/08/2010 תאריך הגשה

 Owners

Name: NTTM (Name To Telephone Mapping) Limited

Address: 7 Florinis Street, Greg Tower, Nicosia, Cyprus

Identification No.: 801505

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Soroker-Agmon, Adv.

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

שם: סורוקר-אגמון, עו"ד

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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 38 סוג: 38

Telecommunications, dial name registry, speed dial, 
alphanumeric dial, dianl name registry; all included in 
class 38

תקשורת רחק (טלקומוניקציה),רישום שמות חיוג, חיוג מקוצר, 
חיוג אלפא-נומרי, ניהול מרשם שמות חיוג ; הנכללים כולם בסוג 

   38

כ"ח אלול תשע"א - 15127/09/2011



Trade Mark No. 232164 מספר סימן

Application Date 15/08/2010 תאריך הגשה

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 21 סוג: 21

Toiletry sets and utensils; electric or non-electric 
combs; comb cases; toilet sponges; toilet brushes; 
powder compacts; powder puffs; toothbrushes; 
beakers; toothbrush cases; shaving brushes; shaving 
brush stands; soap boxes; soap dispensers; soap 
holders; sponge holders; towel holders; cosmetic 
utensils; perfume atomizers and sprayers; perfume 
burners; all included in class 21

ערכות וכלי טיפוח; מסרקים חשמליים או בלתי חשמליים; 
נרתיקים למסרקים; ספוגי טיפוח; מברשות טיפוח; פודריות; 
כריות פודרה; מברשות שיניים; כלי קיבול בעל זרבובית; 

נרתיקים למברשות שיניים; מברשות גילוח; מעמדים למברשות 
גילוח; קופסאות לסבון; מנפקי סבון; מחזיקי סבונים; מחזיקי 

ספוגים; מחזיקי מגבות; כלים לתמרוקים; מרססי ומתיזי בושם; 
מבערי בושם; הנכללים כולם בסוג 21                                   

                          

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

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

Switzerland, 23/02/2010, No. 601.220 שוויץ, 23/02/2010, מספר 601.220

Class: 21 סוג: 21

כ"ח אלול תשע"א - 15227/09/2011



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: Elite Licensing Company SA

Address: Fribourg, Switzerland

Identification No.: 46644

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

כ"ח אלול תשע"א - 15327/09/2011



Trade Mark No. 232165 מספר סימן

Application Date 15/08/2010 תאריך הגשה

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 8 סוג: 8

Hand-operated hand tools and instruments; scissors; 
rasps (tools); scraping tools; farriers' knives; electric 
and non-electric razors; blades and cases for razors; 
shaving sets; electric and non-electric beard clippers; 
non-electric hand appliances for curling hair; irons 
(non-electric tools); curling irons; electric and non-
electric hair clippers; electric or non-electric 
depilation appliances; hair-removing tweezers; 
electric manicure sets; manicure and pedicure sets; 
electric or non-electric nail clippers; cuticle clippers; 
corn and callus trimmers (for non-medical use); 
electric or non-electric nail files; electric or non-
electric fingernail polishers; nail nippers; eyelash 
curlers; sharpening instruments; sharpening stones; 
all included in class 8

כלים ומכשירים ידניים המופעלים ידנית; מספריים; משופים 
(כלים); מכשירי קרצוף; סכינים למפרזלי סוסים; מכשירי גילוח 
חשמליים ובלתי חשמליים; תערים ונרתיקים עבור מכשירי 

גילוח; ערכות גילוח; מקצצי זקנים חשמליים ובלתי חשמליים; 
מכשירים ידניים בלתי חשמליים לסלסול שיער; מגהצים (כלים 
בלתי חשמליים); צבתות סלסול; קוצצי שיער חשמליים ובלתי 

חשמליים; מכשירים להסרת שיער חשמליים או בלתי חשמליים; 
מלקטות להסרת שיער; ערכות מניקור חשמליות; ערכות מניקור 
ופדיקור; קוצצי ציפורנים חשמליים או בלתי חשמליים; קוצצי עור 
קרני; מסירי יבלות ועור קרני (לשימוש בלתי רפואי); פצירות 
ציפורניים חשמליות או בלתי חשמליות; מלטשי ציפורניים 

חשמליים או בלתי חשמליים; מצבטי ציפורניים; מסלסלי ריסים; 
מכשירי השחזה; אבני השחזה; הנכללים כולם בסוג 8             
                                                                                    

                                    

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

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

Switzerland, 23/02/2010, No. 601.220 שוויץ, 23/02/2010, מספר 601.220

Class: 8 סוג: 8

כ"ח אלול תשע"א - 15427/09/2011



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: Elite Licensing Company SA

Address: Fribourg, Switzerland

Identification No.: 46644

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

כ"ח אלול תשע"א - 15527/09/2011



Trade Mark No. 232166 מספר סימן

Application Date 15/08/2010 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: Elite Licensing Company SA

Address: Fribourg, Switzerland

Identification No.: 46644

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: 26 סוג: 26

Hair ornaments; hair bands and pins for the hair; 
plaits and tresses of hair; wigs; false hair; head 
bands; hair slides (hair grips); elastic ribbons; shoe 
buckles; buckles (clothing accessories); brooches 
(clothing accessories); belt clasps; all included in 
class 26

קישוטים לשיער; רצועות לשיער וסיכות לשיער; צמות ותלתלים 
משיער; פאות נוכריות; שיער מלאכותי; רצועות לראש; מכבנות 
לשיער (תופסי שיער); סרטים אלסטיים; אבזמי נעליים; אבזמים 
(אביזרים להלבשה); סיכות נוי (אביזרים להלבשה); אבזמי 

חגורות; הנכללים כולם בסוג 26                                          

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

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

Switzerland, 23/02/2010, No. 601.220 שוויץ, 23/02/2010, מספר 601.220

Class: 26 סוג: 26

כ"ח אלול תשע"א - 15627/09/2011



Trade Mark No. 232167 מספר סימן

Application Date 15/08/2010 תאריך הגשה

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 11 סוג: 11

Air conditioning apparatus and installations; 
ionization apparatus for the treatment of air; air 
cleaning devices; air deodorising apparatus; 
apparatus for warming or cooling air; air humidifiers 
and dryers; drying apparatus and installations; 
tanning apparatus; ultraviolet ray lamps (not for 
medical purposes); bathtubs and their fittings; spa 
baths; sauna bath installations; whirlpool-jet 
apparatus; bath installations; shower cubicles; bath 
fittings; hair dryers; electric hair curlers or 
straighteners; curling lamps; all included in class 11

מתקני והתקני מיזוג אוויר; מתקני יוניזציה לטיפול באוויר; 
התקנים לניקוי אוויר; מתקני טיהור אוויר; מתקני חימום או צינון 
אוויר; מלחלחי ומייבשי אוויר; מתקני והתקני ייבוש; מתקני 
שיזוף; מנורות בעלות קרניים אולטרה-סגוליות (לא למטרות 
רפואיות); אמבטיות ומתאמים עבורן; אמבטיות ספא; התקני 
אמבטיות סאונה; מתקני זרם מים-מערבולת; התקני אמבט; 
תאי מקלחת; מתאמים לאמבט; מייבשי שיער; מסלסלי או 

מחליקי שיער חשמליים; מנורות סלסול; 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)

Switzerland, 23/02/2010, No. 601.220 שוויץ, 23/02/2010, מספר 601.220

Class: 11 סוג: 11

כ"ח אלול תשע"א - 15727/09/2011



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: Elite Licensing Company SA

Address: Fribourg, Switzerland

Identification No.: 46644

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

כ"ח אלול תשע"א - 15827/09/2011



Trade Mark No. 232168 מספר סימן

Application Date 15/08/2010 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: STRAUSS GROUP LTD. שם: שטראוס גרופ בע"מ

Address: Hasivim 49, Petach Tikva, 49517, Israel כתובת : הסיבים 49, פתח תקוה, 49517, ישראל

Identification No.: 520003781מספר זיהוי: 520003781

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Seligsohn Gabrieli  & Co.

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

שם: זליגסון  גבריאלי ושות'

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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 30 סוג: 30

Snacks; confectionery; wafers (biscuits); pastry 
products; all included in class 30.

חטיפים; ממתקים; אפיפיות; מוצרי אפייה; הנכללים כולם בסוג 
                                                   .30

כ"ח אלול תשע"א - 15927/09/2011



Trade Mark No. 232200 מספר סימן

Application Date 17/08/2010 תאריך הגשה

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

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

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

האנגלי.

 Owners

Name: Tectia Corporation

Address: Kumpulantie, Helsinki, Finland

Identification No.: 801514

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

Business consulting in relation to securing data and 
communications, retail and wholesale of computer 
software for securing data and communications; all 
included in class 35.

יעוץ עיסקי ביחס לאבטחת מידע, נתונים ותקשורת, מכירה 
בקמעונאות וסיטונאות של תוכנות מחשב לאבטחת מידע, 

נתונים ותקשורת; הנכללים כולם בסוג 35.                             
                                                

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

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

Finland, 02/06/2010, No. T201001663 T201001663 פינלנד, 02/06/2010, מספר

Class: 35 סוג: 35

כ"ח אלול תשע"א - 16027/09/2011



Trade Mark No. 232201 מספר סימן

Application Date 17/08/2010 תאריך הגשה

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

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

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

האנגלי.

 Owners

Name: Tectia Corporation

Address: Kumpulantie, Helsinki, Finland

Identification No.: 801514

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

Providing secure telecommunications; all included in 
class 38.

אספקת תקשורת מאובטחת; הנכללים כולם בסוג 38.             
                          

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

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

Finland, 02/06/2010, No. T201001663 T201001663 פינלנד, 02/06/2010, מספר

Class: 38 סוג: 38

כ"ח אלול תשע"א - 16127/09/2011



Trade Mark No. 232203 מספר סימן

Application Date 17/08/2010 תאריך הגשה

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

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

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

האנגלי.

 Owners

Name: Tectia Corporation

Address: Kumpulantie, Helsinki, Finland

Identification No.: 801514

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Dr. Shlomo Cohen & Co.

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

שם: ד"ר שלמה כהן ושות'

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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 42 סוג: 42

Computer and software programming, consultation, 
installation, maintenance and repair in relations to 
securing data and communication; computer system 
analysis and diagnostics services in relation to 
securing data and communications; all included in 
class 42.

תכנות מחשבים ותוכנה יעוץ, התקנה, אחזקה ותיקון ביחס 
לאבטחת מידע ותקשורת; ניתוח מערכות מחשב ושירותי אבחון 
ביחס לאבטחת מידע ותקשורת; הנכללים כולם בסוג 42.         
                                                                                    
                                                                                    

                                        

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

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

Finland, 02/06/2010, No. T201001663 T201001663 פינלנד, 02/06/2010, מספר

Class: 42 סוג: 42

כ"ח אלול תשע"א - 16227/09/2011



Trade Mark No. 232204 מספר סימן

Application Date 17/08/2010 תאריך הגשה

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

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

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

האנגלי.

 Owners

Name: Tectia Corporation

Address: Kumpulantie, Helsinki, Finland

Identification No.: 801514

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Dr. Shlomo Cohen & Co.

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

שם: ד"ר שלמה כהן ושות'

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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 9 סוג: 9

Computer software for securing data and 
communications; all included in class 9.

,תוכנות מחשב לאבטחת מידע, נתונים ותקשורת; הנכללים 
כולם בסוג 9.                                     

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

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

Finland, 02/06/2010, No. T201001663 T201001663 פינלנד, 02/06/2010, מספר

Class: 9 סוג: 9

כ"ח אלול תשע"א - 16327/09/2011



MIRA DX 

Trade Mark No. 232217 מספר סימן

Application Date 17/08/2010 תאריך הגשה

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

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

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

האנגלי.

 Owners

Name: Mira DX, Inc.

Address: 300 George Street, New Haven, CT, U.S.A.

Identification No.: 801516

Delaware Corporation

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Dr. Shlomo Cohen & Co.

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

שם: ד"ר שלמה כהן ושות'

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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 42 סוג: 42

Research and development services in the 
pharmaceutical and biotechnology fields, namely, 
research for and development of gene-based 
laboratory tests based on genomic research 
conducted on micro RNAs; all included in class 42.

שרותי מחקר ופיתוח בתחום הרוקחות והביוטכנולוגיה, שהם, 
מחקר ופיתוח של מבחני מעבדה מבוססי גנים המבוססים על 
מחקר גנום המבוצע על מיקרו RNAs; הנכללים כולם בסוג 42. 
                                                                                    

                                                      

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

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

U.S.A., 05/03/2010, No. 77/951482 ארה"ב, 05/03/2010, מספר 77/951482

Class: 42 סוג: 42

כ"ח אלול תשע"א - 16427/09/2011



GLOBAL AP

Trade Mark No. 232267 מספר סימן

Application Date 22/08/2010 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: DePuy, Inc.

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

Identification No.: 48625

(Delaware Corporation)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Reinhold Cohn and Partners

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

שם: ריינהולד כהן ושותפיו

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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 10 סוג: 10

Orthopaedic joint implants; artificial shoulders and 
parts thereof; surgical instruments for implanting 
artificial joints; all included in class 10.

שתלי מפרקים אורטופדיים; כתפיים מלאכותיות וחלקיהן; 
מכשירים כירורגיים להשתלת מפרקים מלאכותיים; הנכללים 
כולם בסוג 10.                                                                 

    

כ"ח אלול תשע"א - 16527/09/2011



QUICKSPARK

Trade Mark No. 232273 מספר סימן

Application Date 23/08/2010 תאריך הגשה

 Owners

Name: Herbalife International, Inc.

Address: 800 W. Olympic Blvd., ste. 406, Los Angeles, 
CA 90015, U.S.A.

Identification No.: 801527

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

Food supplements composed of vitamins or vitamin 
precursors; all included in Class 5.

תוספי מזון מורכבים מוויטמינים או מקדימי ויטמינים; הנכללים 
כולם בסוג 5.                               

כ"ח אלול תשע"א - 16627/09/2011



AVENTADOR

Trade Mark No. 232278 מספר סימן

Application Date 23/08/2010 תאריך הגשה

 Owners

Name: Automobili Lamborghini Holding S.p.A.

Address: via Modena, 12, 40019 Sant' Agata Bolognese 
(BO), Italy

Identification No.: 801529

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

Passenger cars and constructive parts thereof; all 
included in class 12.

מכוניות נוסעים וחלקים תומכים בעבורם; הנכללים כולם בסוג 
                             .12

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

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

Italy, 01/03/2010, No. MI2010C002064 MI2010C002064 איטליה, 01/03/2010, מספר

Class: 12 סוג: 12

כ"ח אלול תשע"א - 16727/09/2011



AVENTADOR

Trade Mark No. 232280 מספר סימן

Application Date 23/08/2010 תאריך הגשה

 Owners

Name: Automobili Lamborghini Holding S.p.A.

Address: via Modena, 12, 40019 Sant' Agata Bolognese 
(BO), Italy

Identification No.: 801529

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: 28 סוג: 28

Model cars and toy cars, radiocontrolled; all included 
in class 28.                                   

מכוניות דגם ומכוניות צעצוע, מכוניות צעצוע הנשלטות על ידי 
רדי ; 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)

Italy, 01/03/2010, No. MI2010C002064 MI2010C002064 איטליה, 01/03/2010, מספר

Class: 28 סוג: 28

כ"ח אלול תשע"א - 16827/09/2011



Trade Mark No. 232298 מספר סימן

Application Date 11/08/2010 תאריך הגשה

 Owners

Name: Zakryte Aktsionerne Tovarstvo "Obolon" Kyiv, 
Ukraine

Address: Bogatyrska St. 3, Kiev, 04655, Ukraine

Identification No.: 53844

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Dr. David Agranov

Address: Alony Abba Post, P.O.B. 15, Kyriat Tivon, 
36005, Israel

שם: ד"ר דוד אגרנוב

כתובת : דואר אלוני אבא, ת.ד. 15, קרית טבעון, 36005, ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 32 סוג: 32

Non-alcoholic beverages; non-alcoholic fruit juice 
beverages; lemonades; syrups for beverages; syrups 
for lemonade; all included in class 32.

משקאות לא כוהליים; משקאות לא כוהליים ממיצי פירות, 
לימונדות, תרכיזים להכנת משקאות ולימונדות; הנכללים כולם 

בסוג 32.                                                         

כ"ח אלול תשע"א - 16927/09/2011



Trade Mark No. 232299 מספר סימן

Application Date 11/08/2010 תאריך הגשה

 Owners

Name: Zakryte Aktsionerne Tovarstvo "Obolon" Kyiv, 
Ukraine

Address: Bogatyrska St. 3, Kiev, 04655, Ukraine

Identification No.: 53844

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Dr. David Agranov

Address: Alony Abba Post, P.O.B. 15, Kyriat Tivon, 
36005, Israel

שם: ד"ר דוד אגרנוב

כתובת : דואר אלוני אבא, ת.ד. 15, קרית טבעון, 36005, ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 32 סוג: 32

Non-alcoholic beverages; non-alcoholic fruit juice 
beverages; lemonades; syrups for beverages; syrups 
for lemonade; all included in class 32.

משקאות לא כוהליים; משקאות לא כוהליים ממיצי פירות, 
לימונדות, תרכיזים להכנת משקאות ולימונדות; הנכללים כולם 

בסוג 32.                                                         

כ"ח אלול תשע"א - 17027/09/2011



Trade Mark No. 232300 מספר סימן

Application Date 11/08/2010 תאריך הגשה

 Owners

Name: Zakryte Aktsionerne Tovarstvo "Obolon" Kyiv, 
Ukraine

Address: Bogatyrska St. 3, Kiev, 04655, Ukraine

Identification No.: 53844

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Dr. David Agranov

Address: Alony Abba Post, P.O.B. 15, Kyriat Tivon, 
36005, Israel

שם: ד"ר דוד אגרנוב

כתובת : דואר אלוני אבא, ת.ד. 15, קרית טבעון, 36005, ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 32 סוג: 32

Non-alcoholic beverages; non-alcoholic fruit juice 
beverages; lemonades; syrups for beverages; syrups 
for lemonade; all included in class 32.

משקאות לא כוהליים; משקאות לא כוהליים ממיצי פירות, 
לימונדות, תרכיזים להכנת משקאות ולימונדות; הנכללים כולם 

בסוג 32.                                                         

כ"ח אלול תשע"א - 17127/09/2011



CONFORXY

Trade Mark No. 232311 מספר סימן

Application Date 24/08/2010 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: Actelion Pharmaceuticals Ltd.

Address: Gewerbestrasse 16, CH-4123 Allschwil, 
Switzerland

Identification No.: 800696

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Reinhold Cohn and Partners

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

שם: ריינהולד כהן ושותפיו

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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 5 סוג: 5

Pharmaceutical preparations; all included in class 5. תכשירים רוקחיים; הנכללים כולם בסוג 5.                             
    

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

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

Switzerland, 02/03/2010, No. 520732010 שוויץ, 02/03/2010, מספר 520732010

Class: 5 סוג: 5

כ"ח אלול תשע"א - 17227/09/2011



Trade Mark No. 232331 מספר סימן

Application Date 25/08/2010 תאריך הגשה

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

The mark is limited to the colours  Pantone No. 123C 
as shown in the  mark.

הסימן מוגבל לצבעים Pantone No. 123C הנראים בסימן.

 Owners

Name: Astellas Pharma Inc.

Address: 3-11, Nihonbashi-Honcho 2-chome, Chuo-ku, 
Tokyo, Japan

Identification No.: 800450

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Sanford T. Colb & Co.

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

שם: סנפורד ט. קולב ושות'

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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 5 סוג: 5

Pharmaceutical preparations for the treatment of   
urological diseases; all included in class 5.

תכשירים רוקחיים לטיפול במחלות אורלוגיות; הכל כלול 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)

Japan, 11/08/2010, No. 2010-063440 יפן, 11/08/2010, מספר 2010-063440

Class: 5 סוג: 5

כ"ח אלול תשע"א - 17327/09/2011



Trade Mark No. 232356 מספר סימן

Application Date 26/08/2010 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: Schwabe North America, Inc.

Address: 825 Challenger Drive, Green Bay, Wisconsin, 
54311, U.S.A.

Identification No.: 801539

(Utah Corporation)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: S. Horowitz & Co.

Address: 31 Achad Ha'am, P.O.B. 2499, Tel Aviv, 65202, 
Israel

שם: ש. הורוביץ ושות'

כתובת : אחד העם 31, ת.ד. 2499, תל אביב, 65202, ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 5 סוג: 5

Dietary and nutritional suplements; all included in 
class 5

תוספים דיאטתיים ותזונתיים; הנכללים כולם בסוג 5               
            

כ"ח אלול תשע"א - 17427/09/2011



GS250

Trade Mark No. 232418 מספר סימן

Application Date 31/08/2010 תאריך הגשה

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

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

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

האנגלי.

 Owners

Name: 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 ; all included 
in class 12

כלי רכב וחלקי מבנה שלהם; הנכללים כולם בסוג 12               
                              

כ"ח אלול תשע"א - 17527/09/2011



Trade Mark No. 232466 מספר סימן

Application Date 02/09/2010 תאריך הגשה

 Owners

Name: The Antigua Group, Inc.

Address: 16651 N 84th Ave, Peoria, AZ 85385, U.S.A.

Identification No.: 801551

(Nevada 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: 25 סוג: 25

Clothing, footwear and headgear; sportswear; 
clothing for men; clothing for women; clothing for 
children; sports shoes, trainers, boots, walking boots, 
football boots, shoes, cycling shoes; waterproof and 
weatherproof clothing; thermal clothing; lightweight 
clothing; coats; sports clothing; jackets, anoraks, 
pullovers, trousers, shirts, t-shirts, cagoules, smocks 
and salopettes; gloves, hats, balaclavas, socks, 
underwear and gaiters; clothing, footwear and 
headgear for fashion, leisure, industrial and sports 
purposes; wet suits (clothing); safety clothing, gloves, 
headgear and footwear (other than for protection 
against accidents and injuries); sports headgear 
(other than helmets); sports uniforms; sporting 
articles (clothing) for equestrian use; fishing smocks; 
fishing jackets, boots and vests; all included in Class 
25.

בגדים, נעליים וכובעים; בגדי ספורט; בגדים לגברים; בגדים 
לנשים; בגדים לילדים; נעלי ספורט, נעליים ספורטיביות, 

מגפיים, מגפי הליכה, מגפי כדורגל, נעליים, נעליים לרכיבה על 
אופניים; בגדים חסיני-מים ועמידים בפגעי מזג האוויר; בגדים 
תרמיים; בגדים קלי משקל; מעלים; בגדי ספורט; מקטורנים, 
אנוראקים, שוודרים, מכנסיים, חולצות, טישירטים, מעילי גשם, 

חלוקים  ובגדי גוף; כפפות, כובעים, כובעי גרב, גרביים, 
תחתונים וקרסוליות; בגדים, נעליים וכובעים לשימושי אופנה, 
פנאי, תעשייה וספורט; חליפות צלילה (בגדים); בגדי, כפפות, 
כובעי ונעלי בטיחות (חוץ מאלה להגנה מפני תאונות וחבלות); 

כובעי ספורט (למעט קסדות); מדי ספורט; חפצי ספורט 
(בגדים) לשימוש לרכיבה על סוסים; חלוקי דייג; מעילי, מגפי 

ואפודי דייג; הכל כלול בסוג 25.                                           
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                

כ"ח אלול תשע"א - 17627/09/2011



Trade Mark No. 232483 מספר סימן

Application Date 26/08/2010 תאריך הגשה

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 11 סוג: 11

Air-conditioning installations; ventilation (air-
conditioning) installations and apparatus; air 
reheaters; radiators, electric; heat accumulators; 
laundry dryers, electric; fans (air-conditioning); air 
dehumidifiers; air purifying apparatus and machines; 
cooking apparatus and installations; extractor hoods 
for kitchen use; coal gas water heaters; electric water 
heaters; electromagnetic oven; cooking utensils, 
electric; electric drinking water dispensers; electric 
kettles; air humidifiers; pressure cookers 
(autoclaves), electric; air-conditioners for vehicles; 
fans (parts of air-conditioning installations); filters for 
air-conditioning; heaters for vehicles; air dryers; air 
sterilizers; electric hair dryers; evaporators; 
sterilizers; sterilizing cupboards; heat exchangers 
(not parts of machines); exhaust fans; solar energy 
water heaters; electric iron pans; heaters for baths; 
gas burners; air refreshers; refrigerators; microwave 
ovens (cooking apparatus); water purification 
installations; egg boilers; electric appliances for 
making yogurt; steam facial apparatus (saunas); 
bread toasters; electric coffee machines; electric foot 
washers; bakers' ovens; electric slow cookers; 
electric humidifiers for air heaters; electric kettles with 
filters; all included in class 11.

מתקני מיזוג אוויר; מתקני והתקני איוורור (מיזוג אוויר); התקני 
חימום אוויר מחדש; רדיאטורים, חשמליים; מצברי חום; מייבשי 
כביסה, חשמליים; מאווררים (מיזוג אוויר); התקני לחות אוויר; 
התקני ומכונות טיהור אוויר; התקני ומתקני ומתקני בישול; 
קולטי אדים לשימוש במטבח; התקני חימום מים גז פחמי, 
התקני חימום מים חשמליים; תנורים אלקטרו-מגנטיים; כלי 

בישול, חשמליים; התקני חלוקת מי שתייה חשמליים; מיחמים 
חשמליים, התקני לחות אוויר; התקני בישול לחץ (סירי לחץ), 
חשמליים; מזגני אוויר עבור כלי רכב; מאווררים (חלקים של 

מתקני מיזוג אוויר); מסננים עבור מיזוג אוויר; מחמם עבור כלי 
רכב; מייבשי אוויר; התקני חיטוי אוויר; מייבשי שיער חשמליים; 
התקני אידוי; התקני חיטוי; ארונות חיטוי חשמליים, מחליפי חום 
(שאינם חלקים של מכונות); מאוורי פליטה; מחממי מים מופעלי 
אנרגיה סולרית; מחבתות ברזל חשמליות; התקני חימום עבור 

אמבטיות; כבשני גז; התקני רענון אוויר; מקררים; תנורי 
מיקרוגל (התקני בישול); מתקני טיהור מים; תנורי ביצה 

חשמליים; מכשירים חשמליים להכנת יוגורט; התקני קיטור 
פנימי (סאונות); התקני קליית לחם; מכונות קפה חשמליות; 

התקני רחיצת רגל חשמליים; תנורי אפיה; התקני אפיה; התקני 
אפיה איטית חשמליים; התקני לחות חשמליים עבור מחממי 

אוויר; מיחמים חשמליים בעלי מסננים; הנכללים כולם בסוג 11. 
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    

                        

כ"ח אלול תשע"א - 17727/09/2011



 Owners

Name: GREE ELECTRIC APPLIANCES, INC. OF 
ZHUHAI

Address: Jinji West Road, Qianshan Zhuhai, Guangdong, 
People's Republic of China

Identification No.: 64029

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Wolff, Bregman and Goller

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

שם: וולף, ברגמן וגולר

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

כ"ח אלול תשע"א - 17827/09/2011



CLICK SWITCH REFRESH

Trade Mark No. 232527 מספר סימן

Application Date 07/09/2010 תאריך הגשה

 Owners

Name: BRITISH AMERICAN TOBACCO (BRANDS) 
LIMITED

Address: Globe House, 4 Temple Place, London, WC2R 
2PG, United Kingdom

Identification No.: 800394

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Sanford T. Colb & Co.

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

שם: סנפורד ט. קולב ושות'

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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 34 סוג: 34

Cigarettes; tobacco; tobacco products; lighters; 
matches; smokers' articles; all included in Class 34.

סיגריות; טבק; מוצרי טבק; מצתים;  גפרורים ; צרכי מעשנים; 
הכל כלול בסוג 34.                                                           

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

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

Azerbaijan, 15/03/2010, No. 20100261 אזרביגאן, 15/03/2010, מספר 20100261

Class: 34 סוג: 34

כ"ח אלול תשע"א - 17927/09/2011



Trade Mark No. 232571 מספר סימן

Application Date 30/08/2010 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: Sonica Elecctricity Ltd שם: סוניקה חשמל בע"מ

Address: Or Yehuda, Israel כתובת : אור יהודה, ישראל

Identification No.: 513062422מספר זיהוי: 513062422

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Haddad - Ben Zvi, Adv.

Address: 33 Ben Gurion St., Herzlia, 46785, Israel

שם: חדד - בן צבי, עו"ד

כתובת : רח' בן גוריון 33, הרצליה, 46785, ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 35 סוג: 35

Import and marketing of electrical appliances; all 
included in class 35.

ייבוא ושווק מוצרי חשמל; הנכללים כולם בסוג 35.                   
                                    

כ"ח אלול תשע"א - 18027/09/2011



GAM & GAM 

Trade Mark No. 232609 מספר סימן

Application Date 01/09/2010 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: GAM AND GAM LTD שם: גם א.נ.ד גם בע"מ

Address: כתובת : רח' מרזוק 9, קרית אתא, ישראל

Identification No.: 514293497מספר זיהוי: 514293497

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 25 סוג: 25

Clothing, pyjamas, shirts, socks and underwear; all 
included in class 25.

דברי הלבשה, כותנות, חולצות, גרביים והלבשה תחתונה; 
הנכללים כולם בסוג 25.     

כ"ח אלול תשע"א - 18127/09/2011



L`ABSOLU NU

Trade Mark No. 232650 מספר סימן

Application Date 17/09/2010 תאריך הגשה

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

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

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

האנגלי.

 Owners

Name: Lancome Parfums et Beaute & Cie

Address: Paris, France

Identification No.: 1259

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Dr. Shlomo Cohen & Co.

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

שם: ד"ר שלמה כהן ושות'

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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 3 סוג: 3

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

מוצרים קוסמטיים ותכשירי איפור; הנכללים כולם בסוג 3.         
                          

כ"ח אלול תשע"א - 18227/09/2011



FIBRE DELIGHTS

Trade Mark No. 232747 מספר סימן

Application Date 20/09/2010 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: GENERAL MILLS INTERNATIONAL SARL

Address: Avenue Reverdil 8 - 10, Nyon 1260, Switzerland

Identification No.: 801580

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Reinhold Cohn and Partners

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

Ready to eat grain based food snacks; ready to eat 
grain based food bars; all included in class 30.         

נשנוושי מזון מוכנים לאכילה על בסיס דגנים; חטיפי מזון מוכנים 
לאכילה על בסיס דגנים; הנכללים כולם בסוג 30.

כ"ח אלול תשע"א - 18327/09/2011



BOARDWALK EMPIRE

Trade Mark No. 232775 מספר סימן

Application Date 24/09/2010 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: Home Box Office, Inc.

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

Identification No.: 55194

(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: 16 סוג: 16

Printed matter, namely, calendars, posters, 
postcards, newsletters, fan magazines, notebooks, 
blank journals, stickers, decals, photographs, 
stationery,decalcomanias, paper coasters, trading 
cards, trivia cards and a series of books, all featuring 
content from or relating to an ongoing television 
series; pens, pencils; all included in class 16.

דברי דפוס, שהינם, לוחות שנה, פוסטרים, גלויות, עלוני 
חדשות, מגזיני מעריצים, מחברות, יומנים ריקים, מדבקות, 

מדבקות שקופות, צילומים, נייר מכתבים, העברת תמונות מנייר 
לזכוכית, תחתיות נייר, כרטיסים להחלפה, כרטיסי טריוויה 

וסידרת ספרים, בכולם מופיע תוכן המתייחס לסדרות טלויזיה ; 
עטים, עפרונות; הנכללים כולם בסוג 16.                               

                                                  

כ"ח אלול תשע"א - 18427/09/2011



Trade Mark No. 232904 מספר סימן

Application Date 20/09/2010 תאריך הגשה

 בעלים

שם: הראלד טריביון - הארץ שותפות

כתובת : רח' שוקן 21, תל אביב, 66532, ישראל

מספר זיהוי: 540188299

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Zeev Liond & Co., Adv.

Address: 23 Yehouda HaLevi St. Discount Bldg., 19th 
Floor, Tel Aviv, 61297, Israel

שם: זאב ליאונד ושות', עו"ד

כתובת : רח' יהודה הלוי 23 בנין דיסקונט, קומה 19, תל אביב, 
61297, ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 16 סוג: 16

Lifestyle magazine; included in class 16. מגזין סגנון חיים; הנכללים כולם בסוג 16.     

כ"ח אלול תשע"א - 18527/09/2011



Trade Mark No. 232952 מספר סימן

Application Date 07/09/2010 תאריך הגשה

International Trademark No. 1035905 מספר סימן בינלאומי

Conditions/Disclaimers

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

 Owners

Name: Beachbody, LLC

Address: 3301 Exposition Boulevard,,3rd Floor, Santa 
Monica, CA 90404, U.S.A.

Identification No.: 71189

(California, United States LTD LIABILITY COMPANY)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 5 סוג: 5

Dietary supplements and diet aids, namely vitamins 
and mineral supplements.

Class: 9 סוג: 9

Pre-recorded video cassettes and DVD's featuring 
exercise, fitness and dietary information and 
instruction.

כ"ח אלול תשע"א - 18627/09/2011



Trade Mark No. 232994 מספר סימן

Application Date 03/10/2010 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: BIOPET LTD שם: ביופט בע"מ

Address: Kibbutz Ma'abarot, 40230, Israel כתובת : קיבוץ מעברות, 40230, ישראל

Identification No.: 511820136מספר זיהוי: 511820136

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Green, Degani, Talmon, Adv.

Address: 3 Daniel Frish St., Tel Aviv, 64731, Israel

שם: גרין, דגני, טלמון, עו"ד

כתובת : רח' דניאל פריש 3, תל אביב, 64731, ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 31 סוג: 31

Foodstuffs for animals; all included in class 31. מזון לבעלי חיים; הנכללים כולם בסוג 31.                       

כ"ח אלול תשע"א - 18727/09/2011



Trade Mark No. 233073 מספר סימן

Application Date 12/10/2010 תאריך הגשה

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 7 סוג: 7

Machines and machine tools for making, processing 
and coocking food and beverages,namely, food 
processors, meat grinders, blenders, juice press, ice-
cream makers, vegetable peeling and slicing 
apparatus, kneading machines, devices for grinding, 
milling, crushing and chopping food;  coffee grinders; 
electric can openers, electric meat grinders, garbage 
disposals; vacuum cleaners and parts and 
accessories for all the above; all included in Class 7.

מכשירים וכלים חשמליים הקשורים בהכנה ועיבוד של מזון 
ומשקה, דהיינו, מעבדי מזון, מטחנות בשר, מערבלים, מסחטות 
מיצים, מכונות להכנת גלידה, מכונות לקילוף וחיתוך ירקות; 
מכונות לישה, מכונות טחינה,גריסה, ריסוק וקיצוץ מזון; 
מטחנות קפה; פותחני קופסאות חשמליים, משחזות בשר 

חשמליות, גורסי אשפה; שואבי אבק וחלקים ואביזרים הנלווים 
לכל אלה ;כולם נכלים בסוג 7.                                             
                                                                                    
                                                                                    

    

Class: 11 סוג: 11

Lightning, heating, steaming and cocking devices; 
devices for cooling, drying, airing, water supplying 
and sanitary proposes - such as flashlights, lamps, 
bulbs, chandeliers, neons, Ultra-violets; ovens, 
cooking stoves, toaster ovens, hotplates, electric 
grills, electric bread bakers, electric pans, electric 
frying devices, electric rice pots, bread toasters, 
microwaves, electric kettles, samovars; coffee 
machines, coffee roasters; refrigerators, freezers, 
ice¬boxes; heaters, filaments, heat conductors, air-
conditioners, ventilator, ceiling fans; hair fans; 
watering devices, water purifying and/or filtering 
devices; water pressure cleaning devices, steam 
cleaning devices; oven hoods, water filtering and 
purifying devices and parts and accessories for all 
the above; all included in Class 11.

התקנים למאור, לחימום, להפקת אדים, לבישול, לקירור, 
לייבוש, לאוורור, לאספקת מים ולמטרות סניטריות, כגון פנסים, 
נורות, מנורות, נברשות, ניאונים, פלורוסנטים; תנורי אפיה, 
כיריים, פלטות חימום, גרילים חשמליים, אופי לחם חשמליים; 

מחבתות חשמליות, מכשירי טיגון חשמליים, סירי אורז 
חשמליים, טוסטרים, מצנמים, מיקרוגלים, קומקומים חשמליים, 
מיחמים, מכונות קפה, קולי קפה;  מקררים, מקפיאים, תאי 

קרח; תנורי חימום, גופי חימום, מפזרי חום, מזגנים, מאווררים 
ומאווררי תקרה; מכשירי יבוש שיער, התקני השקיה, מטהרי 
ו/או מסנני מים, מכשירי ניקוי בלחץ מים, מכשירי ניקוי בקיטור; 
קולטי אדים, מכונות לטיהור ולסינון מים וחלקים ואביזרים 

הנלווים לכל אלה; כולם כלולים בסוג 11.                               
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    

                                                  

כ"ח אלול תשע"א - 18827/09/2011



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

כ"ח אלול תשע"א - 18927/09/2011



DEAL4ME

Trade Mark No. 233113 מספר סימן

Application Date 11/10/2010 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: oren lavi שם: אורן לביא

Address: 15/2 יוסף יבנאי, P.O.B. 1157,  ,70800 ,גן יבנה
ישראל

כתובת : יוסף יבנאי 15/2, ת.ד. 1157, גן יבנה, 70800, ישראל

Identification No.: 032177917מספר זיהוי: 032177917

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Avi Montekio, Adv.

Address: Levinstein Tower 23 Menachem Begin Road, 
Tel Aviv, 66180, Israel

שם: אבי מונטקיו, עו"ד

כתובת : מגדל לוינשטיין דרך מנחם בגין 23, תל אביב, 66180, 
ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 35 סוג: 35

Provision and management Advertising services 
through the Internet, advertising services by web 
advertisement systems, marketing, sales and trading 
on e-commerce on the internet for individuals and 
group purchases, management of social networking, 
online communities and forums in commerce and 
advertising on the internet; all included in class 35.

ניהול ואספקת שירותי פרסום ומודעות באמצעות האינטרנט, 
שרותי פרסום באמצעות מערכות ניהול פרסום מקוון, שירותי 
שיווק, מכירה ומסחר מקוון ליחידים וברכישות קבוצתיות, ניהול 
רשת חברתית ושירותי פורומים וקהילות באינטרנט בתחום 

המסחר והפרסום; הנכללים כולם בסוג 35.                           
                                                                                    
                                                                                    

    

כ"ח אלול תשע"א - 19027/09/2011



MUSH

Trade Mark No. 233121 מספר סימן

Application Date 17/10/2010 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: Deckers Outdoor Corporation

Address: 495-A South Fairview Avenue, Goleta, 
California, U.S.A.

Identification No.: 54055

(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: 25 סוג: 25

Footwear, jackets, pants, shorts, shirts, sweaters, 
vests, dresses, skirts, underwear, swimwear, socks, 
hats, caps, gloves, mittens, belts; all included in class 
25             

הנעלה, מקטורנים, מכנסיים, מכנסיים קצרים, חולצות, מיזעים, 
אפודות, שמלות, חצאיות, הלבשה תחתונה, בגדי  ים, גרביים, 
כובעים, כומתות, כפפות, כסיות, חגורות; הנכללים כולם בסוג 

25

כ"ח אלול תשע"א - 19127/09/2011



V-GATE

Trade Mark No. 233140 מספר סימן

Application Date 14/10/2010 תאריך הגשה

 Owners

Name: FRESENIUS MEDICAL CARE DEUTSCHLAND 
GMBH

Address: Bad Homburg, Germany

Identification No.: 40055

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Wolff, Bregman and Goller

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

שם: וולף, ברגמן וגולר

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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 10 סוג: 10

Medical instruments, apparatus and devices; medical 
spare parts, accessories and disposables; all 
included in class 10.

מכשירים, התקנים ומתקנים רפואיים; חלקי חילוף, אביזרי וציוד 
מתכלה רפואיים; הנכללים כולם בסוג 10.                             

                      

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

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

European Community Trade Mark, 20/05/2010 איחוד האירופי לסימני מסחר, 20/05/2010

Class: 10 סוג: 10
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SEAL-V

Trade Mark No. 233198 מספר סימן

Application Date 21/10/2010 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: SEALANTIS LTD. שם: סילנטיס בע"מ

Address: MALAT Building, Haifa, 32500, Israel כתובת : בנין מלת, חיפה, 32500, ישראל

Identification No.: 514346296מספר זיהוי: 514346296

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

Medical adhesives for sealing tissues; adhesives for 
medical use; adhesive compositions for medical use; 
all included in class 5.

דבקים רפואיים להדבקת רקמות; דבקים לשימוש רפואי; 
תכשירי הדבקה לשימוש רפואי; הנכללים כולם בסוג 5.           

                                                          

Class: 10 סוג: 10

Supplementary medical equipment used in tissue 
sealing; adhesive medical apparatus (supportive); 
adhesive medical instruments (supportive); adhesive 
surgical instruments; adhesive sutures; all included in 
class 10.

ציוד רפואי נלווה להדבקת רקמות; התקנים רפואיים להדבקה 
(תומכים); מכשירים רפואיים להדבקה (תומכים); כלי ניתוח 

להדבקה; תפרים דביקים; הנכללים כולם בסוג 10.                 
                                                                                    

                              

כ"ח אלול תשע"א - 19327/09/2011



Trade Mark No. 233246 מספר סימן

Application Date 21/10/2010 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: HyperThrapy Yezum LTD שם: היפרתרפיה ייזום בע"מ

Address: כתובת : רח' דה וינצ'י לאונרדו 9, תל אביב-יפו, 64733, ישראל

Identification No.: 514496835מספר זיהוי: 514496835

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Baruch Avrahami, Advs.

Address: 9 Leonardo De Vinchi St., Tel Aviv, Israel

שם: ברוך אברהמי, עו"ד

כתובת : רח' ליאונרדו דה וינצ'י 9 פינת קפלן 12, תל אביב, 
ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 44 סוג: 44

Medical care; hygienic treatments; beauty 
treatments; all included in class 44.

טיפולים רפואיים, טיפולים היגניים וטיפולי יופי; הנכללים כולם 
בסוג 44                         

כ"ח אלול תשע"א - 19427/09/2011



Trade Mark No. 233255 מספר סימן

Application Date 24/10/2010 תאריך הגשה

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

Registration of this mark shall give no right to the 
exclusive use of the slogan האיזון שלך לחיים, but in the 
combination of the mark.

רישום סימן זה לא יתן זכות לשימוש ייחודי בסיסמא האיזון שלך 
לחיים, אלא בהרכב הסימן.

Ownersבעלים

Name: N.Y. Tivoni Ltd. שם: נ.י. טבעוני בע"מ

Address: 33 Remez Street, Yahud, Israel כתובת : רחוב רמז 33, יהוד, ישראל

Identification No.: 512323486מספר זיהוי: 512323486

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Amit Ben-Gal, Adv.

Address: 7 Zabotinskiy St., Ramat Gan, 52520, Israel

שם: עמית בן-גל,עו"ד

כתובת : רחוב ז'בוטינסקי 7, רמת גן, 52520, ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 44 סוג: 44

Holistic medical treatment, medical treatment, 
hygienic and beauty care; all included in class 44.

טיפול בשיטות רפואה משלימה, טיפול רפואי, טיפול הגייני ויופי; 
הנכללים כולם בסוג 44.                                   
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Trade Mark No. 233265 מספר סימן

Application Date 25/10/2010 תאריך הגשה

 Owners

Name: Yuyao Xinyu Sanitary Ware Co Ltd

Address: Lubu Town, Yoyau City, Zhejiang Province, 
wuma industrial zone, People's Republic of China

Identification No.: 71269

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Amir Fridman & Co., Adv.

Address: 3 Badner St., Ramat Gan, 52542, Israel

שם: עמיר פרידמן ושות', משרד עו"ד

כתובת : רח' בדנר 3, רמת גן, 52542, ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 11 סוג: 11

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

התקנים למאור, לחימום, להפקת אדים, לבישול, לקירור, 
לייבוש, לאוורור, לאספקת מים ולמטרות סניטריות; הנכללים 
כולם בסוג 11.                                                                 
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REDI TRADER

Trade Mark No. 233274 מספר סימן

Application Date 26/10/2010 תאריך הגשה

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 36 סוג: 36

Financial services, namely, providing financial 
information in the nature of market and quotation 
information for foreign currencies and foreign 
currency exchange transactions; trading support 
services in the fields of foreign currencies and foreign 
currency exchange transactions, namely, trade 
comparison, collection, processing, tabulation, 
distribution, negotiation, and execution; classification 
of foreign currencies and foreign currency exchange 
transactions; creation, distribution and updating 
foreign currency values and prices; automated 
financial services, namely, online brokerage of 
foreign currencies and conducting foreign currency 
exchange transactions via a global computer 
network; providing online electronic computer 
databases featuring foreign currencies and foreign 
currency exchange transactions information via a 
global computer network; providing online electronic 
computer databases which provide subscribers with 
trading information concerning foreign currencies and 
foreign currency exchange transactions and provide 
institutions and individual investors with an automatic 
network for trading in foreign currencies and 
conducting foreign currency exchange transactions; 
investment funds; mutual funds; investment funds 
management, distribution and advisory services; 
financial services in the nature of pooled investment 
funds; providing for the automated trading of 
commodities, settlement services in the field of 
commodities trading, and commodities calculation 
services; providing financial information in the field of 
commodities; commodities information services, 
namely, managing, tracking, and reporting 
commodities purchase and sale transactions; 
financial analysis of commodities trade transactions 
and values; financial information provided by 
electronic means, namely, providing online 
databases which provide access to commodities 
trade account information; financial research in the 
field of commodities; financial consultation services, 
namely, providing commodities financial information; 
financial services, namely, providing for the online 
trading of commodities; all included in class 36.

שירותים פיננסיים, דהיינו, אספקת מידע פיננסי מסוג מידע של 
שווקים והצעות מסחר למטבעות חוץ ועסקאות המרה של 

מטבע חוץ; שירותי תמיכת סחר בתחומי מטבעות חוץ ועסקאות 
המרה של מטבע חוץ, דהיינו, השוואה, איסוף, עיבוד, עריכה 
בטבלאות, הפצה, משא ומתן, והוצאה לפועל של סחר; סיווג 
מטבעות חוץ ועסקאות המרה של מטבע חוץ; יצירה, הפצה 
ועדכון ערכים ומחירים של מטבע חוץ; שירותים פיננסיים 

אוטומטיים, דהיינו, תיווך מקוון של מטבעות חוץ וניהול עסקאות 
המרה של מטבע חוץ דרך רשת מחשבים גלובלית; אספקה 

מקוונת של בסיסי נתונים אלקטרוניים של מחשב המציגים מידע 
על מטבעות חוץ ועסקאות המרה של מטבע חוץ דרך רשת 

מחשבים גלובלית; אספקה מקוונת של בסיסי נתונים 
אלקטרוניים של מחשב המספקים למנויים מידע על סחר הנוגע 

למטבעות חוץ ועסקאות המרה של מטבע חוץ ומספקים 
למוסדות ולמשקיעים פרטיים רשת אוטומטית לסחר במטבעות 
חוץ וניהול עסקאות המרה של מטבע חוץ; קרנות השקעה; 
קרנות נאמנות; שירותי ניהול, הפצה ויעץ לקרנות השקעה; 
שירותים פיננסיים מסוג מצבור קרנות השקעה; אספקה עבור 

הסחר האוטומטי בסחורות, שירותי הסדר בתחום סחר 
בסחורות, ושירותי חישוב סחורות; אספקת מידע פיננסי בתחום 
סחורות; שירותי מידע על סחורות, דהינו, ניהול, מעקב, ודיווח 

על עסקות רכישת ומכירה של סחורות; ניתוח פיננסי של 
עסקאות וערכי סחר בסחורות; מידע פיננסי המסופק באמצעים 

אלקטרוניים, דהיינו, אספקה מקוונת של בסיסי נתונים 
המספקים גישה למידע חשבון סחר סחורות; מחקר פיננסי 

בתחום הסחורות; שירותי יעוץ פיננסיים, דהיינו, אספקת מידע 
פיננסי של סחורות; שירותים פיננסיים, דהיינו, אספקה לסחר 
המקוון של סחורות; הנכללים כולם בסוג 36.                         
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Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

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

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

 Owners

Name: Goldman, Sachs & Co.

Address: 200 West St., New York, New York, 10282, 
U.S.A.

Identification No.: 46247

(New York Limited Partnership)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Reinhold Cohn and Partners

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

שם: ריינהולד כהן ושותפיו

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

כ"ח אלול תשע"א - 19827/09/2011



ECOTAINER

Trade Mark No. 233278 מספר סימן

Application Date 26/10/2010 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: International Paper Company

Address: Memphis, Tennessee, U.S.A.

Identification No.: 65983

(New York 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: 16 סוג: 16

Containers made of paperboard for use in the food 
and beverage service industry, namely, cup carriers, 
cup sleeves, boxes, buckets, and bags; all included 
in class 16.

מיכלים העשויים מקרטון לשימוש בתעשיית שירותי המזון 
והשתייה, שהם נושאי כוסות, שרוולי כוסות, קופסאות, דליים 
ושקיות; הנכללים כולם בסוג 16.                                         

                          

Class: 21 סוג: 21

Containers made of paperboard and plastic for use in 
the food and beverage service industry, namely, 
cups, bowls, plates and serving platters; all included 
in class 21.

מיכלים העשויים מקרטון ופלסטיק לשימוש בתעשיית שירותי 
המזון והשתייה, שהם כוסות, קערות, פלטות ומגשי הגשה; 

הנכללים כולם בסוג 21.                                                     
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LOOK 

Trade Mark No. 233301 מספר סימן

Application Date 25/10/2010 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: Danel Marketing Ltd. שם: דנהל שיווק (1999) בע"מ

Address: Park Ofir 136, Tozeret Ha'aretz 3, Beer Sheva, 
84887, Israel

כתובת : רח' תוצרת הארץ 3, פרק אופיר 136, באר שבע, 
84887, ישראל

Identification No.: 512857954מספר זיהוי: 512857954

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Nachman Dovrat, Law Office

Address: 8 Yair St., P.O.B. 5043, Beer Sheva, 84221, 
Israel

שם: נחמן דברת, משרד עו"ד

כתובת : יאיר 43, ת.ד. 5043, באר שבע, 84221, ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 35 סוג: 35

Importing and marketing of cookware, namely, pans 
and pots for cooking; all included in class 35.

יבוא ושיווק כלי בישול, דהיינו, מחבתות וסירים לבישול; 
הנכללים כולם בסוג 35.                                               

כ"ח אלול תשע"א - 20027/09/2011



MOTOROLA XOOM 

Trade Mark No. 233351 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: Motorola Trademark Holdings, LLC

Address: 600 North US Highway 45, Libertyville, IL, 
U.S.A.

Identification No.: 801655

(Delaware limited liability company)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Dr. Shlomo Cohen & Co.

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

שם: ד"ר שלמה כהן ושות'

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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 9 סוג: 9

Mobile computers and related accessories, namely, 
docks, cradles, mounts, holders, stands, carrying 
cases, covers, protective or decorative skins, 
batteries, power adaptors, cables, connectors, 
headsets and speakers; all included in class 9.

מחשבים ניידים ואביזרים נלווים, שהם תחנות עגינה למחשב, 
עריסות, מסגרות, מחזיקים, מעמדים, נשאים, תיקים, כיסויים, 
מעטות מגנות ודקורטיביות, בטריות, מתאמי כוח, כבלים, 

מחברים, אוזניות ורמקולים; הנכללים כולם בסוג 9.                 
                                                    

כ"ח אלול תשע"א - 20127/09/2011



Trade Mark No. 233358 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: Dynamic Brands, LLC

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

Identification No.: 801025

Virginia Limited Liability Company

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Reinhold Cohn and Partners

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

שם: ריינהולד כהן ושותפיו

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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 12 סוג: 12

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

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

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

נגררות לאופניים; הנכללים כולם בסוג 12.                             
                                                      

כ"ח אלול תשע"א - 20227/09/2011



INIBSACAIN 

Trade Mark No. 233383 מספר סימן

Application Date 31/10/2010 תאריך הגשה

 Owners

Name: LABORATORIOS INIBSA, S.A.

Address: Llica de Vall (Barcelona), Spain

Identification No.: 40277

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Wolff, Bregman and Goller

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

שם: וולף, ברגמן וגולר

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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 5 סוג: 5

Pharmaceutical preparations for anaesthetic 
purposes; all included in class 5.

תכשירי רוקחות למטרות הרדמה ואלחוש; הנכללים כולם בסוג 
                                               .5

כ"ח אלול תשע"א - 20327/09/2011



Trade Mark No. 233430 מספר סימן

Application Date 24/09/2010 תאריך הגשה

International Trademark No. 1053184 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: PIERRE FABRE DERMO-COSMETIQUE

Address: 45 Place Abel Gance, F-92100 BOULOGNE, 
France

Identification No.: 71302

(France Société par Actions Simplifiée)

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

Soap; essential oils; cosmetics; cosmetics for skin 
care and hair care; food and nutritional supplements 
for cosmetic purposes.

Class: 5 סוג: 5

Pharmaceutical [and sanitary] preparations for skin 
and hair care and protection; dermatologicals; 
dermo-cosmetic preparations for skin care and hair 
care; dietetic substances adapted for medical use; 
food and nutritional supplements 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)

France, 12/04/2010, No. 10 3729027 צרפת, 12/04/2010, מספר 3729027 10

Class: 3 סוג: 3

Class: 5 סוג: 5

כ"ח אלול תשע"א - 20427/09/2011



Trade Mark No. 233431 מספר סימן

Application Date 24/09/2010 תאריך הגשה

International Trademark No. 1053185 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: PIERRE FABRE DERMO-COSMETIQUE

Address: 45 Place Abel Gance, F-92100 BOULOGNE, 
France

Identification No.: 71302

(France Société par Actions Simplifiée)

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

Soap; essential oils; cosmetics; cosmetics for skin 
care and hair care; food and nutritional supplements 
for cosmetic purposes.

Class: 5 סוג: 5

Pharmaceutical [and sanitary] preparations for skin 
and hair care and protection; dermatologicals; 
dermo-cosmetic preparations for skin care and hair 
care; dietetic substances adapted for medical use; 
food and nutritional supplements 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)

France, 12/04/2010, No. 10 3729025 צרפת, 12/04/2010, מספר 3729025 10

Class: 3 סוג: 3

Class: 5 סוג: 5

כ"ח אלול תשע"א - 20527/09/2011



BLACK RAM

Trade Mark No. 233675 מספר סימן

Application Date 11/11/2010 תאריך הגשה

 Owners

Name: Vinprom Peshtera SA 

Address: 5 Dunav Blvd, Plovdiv, 4000, Bulgaria

Identification No.: 71460

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Zahi Abu El-Assal, Adv.

Address: A53 Paul VI Street, P.O.B. 50605, Nazareth, 
16164, Israel

שם: זאהי אבו-אלעסל, עו"ד

כתובת : רחוב פאולוס השישי 53 א', ת.ד. 50605, נצרת, 
16164, ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 33 סוג: 33

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

כ"ח אלול תשע"א - 20627/09/2011



FLIRT

Trade Mark No. 233676 מספר סימן

Application Date 11/11/2010 תאריך הגשה

 Owners

Name: Vinprom Peshtera SA 

Address: 5 Dunav Blvd, Plovdiv, 4000, Bulgaria

Identification No.: 71460

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Zahi Abu El-Assal, Adv.

Address: A53 Paul VI Street, P.O.B. 50605, Nazareth, 
16164, Israel

שם: זאהי אבו-אלעסל, עו"ד

כתובת : רחוב פאולוס השישי 53 א', ת.ד. 50605, נצרת, 
16164, ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 33 סוג: 33

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

כ"ח אלול תשע"א - 20727/09/2011



חתחתול 
Trade Mark No. 233793 מספר סימן

Application Date 14/11/2010 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: Foxmind Ltd. שם: פוקסמיינד בע"מ

Address: 12 רחוב  מרווה, P.O.B. 123,  ,25147 ,כפר ורדים
ישראל

כתובת : רחוב  מרווה 12, ת.ד. 123, כפר ורדים, 25147, ישראל

Identification No.: 513226795מספר זיהוי: 513226795

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Gilead Sher & Co., Law Offices

Address: Azrieli Center 1, Round Tower, 17th. Floor, Tel 
Aviv, 67021, Israel

שם: גלעד שר ושות', עו"ד

כתובת : עזריאלי 1, בניין עגול, קומה 17, תל אביב, 67021, 
ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 41 סוג: 41

Online and cellular games; all included in class 41. שרותי משחק מקוונים וסלולריים; הנכללים כולם בסוג 41.   

כ"ח אלול תשע"א - 20827/09/2011



מפלצתונים
Trade Mark No. 233794 מספר סימן

Application Date 14/11/2010 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: Foxmind Ltd. שם: פוקסמיינד בע"מ

Address: 12 רחוב  מרווה, P.O.B. 123,  ,25147 ,כפר ורדים
ישראל

כתובת : רחוב  מרווה 12, ת.ד. 123, כפר ורדים, 25147, ישראל

Identification No.: 513226795מספר זיהוי: 513226795

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Gilead Sher & Co., Law Offices

Address: Azrieli Center 1, Round Tower, 17th. Floor, Tel 
Aviv, 67021, Israel

שם: גלעד שר ושות', עו"ד

כתובת : עזריאלי 1, בניין עגול, קומה 17, תל אביב, 67021, 
ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 28 סוג: 28

Games and toys; all included in class 28. משחקים וצעצועים; הנכללים כולם בסוג 28.       

כ"ח אלול תשע"א - 20927/09/2011



מפלצתונים
Trade Mark No. 233795 מספר סימן

Application Date 14/11/2010 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: Foxmind Ltd. שם: פוקסמיינד בע"מ

Address: 12 רחוב  מרווה, P.O.B. 123,  ,25147 ,כפר ורדים
ישראל

כתובת : רחוב  מרווה 12, ת.ד. 123, כפר ורדים, 25147, ישראל

Identification No.: 513226795מספר זיהוי: 513226795

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Gilead Sher & Co., Law Offices

Address: Azrieli Center 1, Round Tower, 17th. Floor, Tel 
Aviv, 67021, Israel

שם: גלעד שר ושות', עו"ד

כתובת : עזריאלי 1, בניין עגול, קומה 17, תל אביב, 67021, 
ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 41 סוג: 41

Online and cellular games; all included in class 41. שרותי משחק מקוונים וסלולריים; הנכללים כולם בסוג 41.   

כ"ח אלול תשע"א - 21027/09/2011



Trade Mark No. 233812 מספר סימן

Application Date 15/11/2010 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: Pandoor Industries Ltd. שם: פן-דור תעשיות בע"מ

Address: Hetzel 20St., Rishon Le Zion, 75706, Israel כתובת : רחוב אצ"ל 20, א.ת. חדש, ראשון לציון, 75706, ישראל

Identification No.: 520039199מספר זיהוי: 520039199

חברה פרטית

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Ayelet Tapiero, Adv. 

Address: HaeEtzel St 20, Rishon LeZion, Israel

שם: אילת טפירו, עו"ד 

כתובת : רחי אצ"ל 20, ראשון לציון, ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 35 סוג: 35

Sale and manufacture of interior doors and exterior 
doors; all included in class 5.

מכירה ושיווק של דלתות פנים ודלתות כניסה; הנכללים כולם 
בסוג 35.                                           

כ"ח אלול תשע"א - 21127/09/2011



Trade Mark No. 233830 מספר סימן

Application Date 16/11/2010 תאריך הגשה

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

Registration of this mark shall give no right to the 
exclusive use of the phrase  שטיפת מכוניות חכמה וירוקה
.but in the combination of the mark ,במיוחד

רישום סימן זה לא יתן זכות לשימוש ייחודי בצירוף שטיפת 
מכוניות חכמה וירוקה במיוחד, אלא בהרכב הסימן.

Ownersבעלים

Name: CARINSE ECOLOGY LTD שם: קאריינס אקולוגיה בע"מ

Address: כתובת : רח' הרצל 30, ראשון לציון, 75288, ישראל

Identification No.: 514465129מספר זיהוי: 514465129

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

Car wash and car rinse electric machines and 
devices, including portable car wash machines 
without infrastructure; ecologic and water recycling 
car wosh machines; and parts and accessories for all 
the above; all included in class 7.

מכונות והתקנים חשמליים לניקוי שטיפת רכבים, לרבות מכונות 
שטיפה כאמור שהן ניידות ללא תשתיות, מכונות שטיפה 
אקולוגיות והממחזרות מים; וכן חלקים ואביזרי חילוף לנ"ל; 

הנכללים כולם בסוג 7.                                                       
                                                    

כ"ח אלול תשע"א - 21227/09/2011



Trade Mark No. 233876 מספר סימן

Application Date 24/11/2010 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: Barak Baron  שם: ברק ברון

Address: Israel Idud 8, Petach Tikva, 49707, Israel כתובת : ישראל עידוד 8, פתח תקוה, 49707, ישראל

Identification No.: 037687555מספר זיהוי: 037687555

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 20 סוג: 20

Goods made of wood; furniture, mirrors, picture 
frames all made of wood; all included in class 20.

טובין העשויים מעץ; רהיטים, מראות ומסגרות לתמונות כולם 
עשויים מעץ; הנכללים כולם בסוג 20.                       

כ"ח אלול תשע"א - 21327/09/2011



BLACK RAM 

Trade Mark No. 233980 מספר סימן

Application Date 25/11/2010 תאריך הגשה

 Owners

Name: Vinprom Peshtera SA 

Address: 5 Dunav Blvd, Plovdiv, 4000, Bulgaria

Identification No.: 71460

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Zahi Abu El-Assal, Adv.

Address: A53 Paul VI Street, P.O.B. 50605, Nazareth, 
16164, Israel

שם: זאהי אבו-אלעסל, עו"ד

כתובת : רחוב פאולוס השישי 53 א', ת.ד. 50605, נצרת, 
16164, ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 33 סוג: 33

Alcoholic beverages; wines; liqueurs; vodka; all 
included in class 33

משקאות אלכוהוליים, יינות, ליקרים, וודקה; כל הסחורות 
הנכללות בסוג 33.   

כ"ח אלול תשע"א - 21427/09/2011



FLIRT 

Trade Mark No. 233982 מספר סימן

Application Date 25/11/2010 תאריך הגשה

 Owners

Name: Vinprom Peshtera SA 

Address: 5 Dunav Blvd, Plovdiv, 4000, Bulgaria

Identification No.: 71460

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Zahi Abu El-Assal, Adv.

Address: A53 Paul VI Street, P.O.B. 50605, Nazareth, 
16164, Israel

שם: זאהי אבו-אלעסל, עו"ד

כתובת : רחוב פאולוס השישי 53 א', ת.ד. 50605, נצרת, 
16164, ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 33 סוג: 33

Alcoholic beverages; wines; liqueurs; vodka; all 
included in class 33.

משקאות אלכוהוליים, יינות, ליקרים, וודקה; הנכללים כולם בסוג 
                 .33

כ"ח אלול תשע"א - 21527/09/2011



Trade Mark No. 233991 מספר סימן

Application Date 29/11/2010 תאריך הגשה

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 9 סוג: 9

Electrical and electronic communications and 
telecommunications apparatus and instruments, 
communications and telecommunications apparatus 
and instruments, electrical and electronic apparatus 
and instruments all for processing, logging, storing, 
transmission, retrieve or reception of data; apparatus 
and instruments for recording, transmission, 
amplifying or reproduction of sound, images, 
information or encoded data; cameras; photographic 
apparatus, instruments and equipment; image 
processing apparatus, instruments and equipment, 
television and radio apparatus and instruments; 
telecommunication, radio and television broadcasting 
transmitters and receivers; apparatus for access to 
broadcast or transmitted programs; holograms; 
computers; peripheral equipment for computers, 
programmed-data-carrying electronic circuits; 
computer programs; computers software; discs, 
tapes in wires all being magnetic data carriers; blank 
and pre-recorded magnetic cards; data cards; 
memory cards; smart cards, cards containing 
microprocessors; integrated circuits cards; electronic 
identification cards; telephone cards; telephone credit 
cards; credit cards, debit cards; cards for electronic 
games designed for use with telephones, CD-ROMS; 
magnetic, digital and optical data carriers; magnetic 
digital and optical data recording and storage media 
(blank and pre-recorded); computer software 
supplied from the internet; electronic publications 
(downloadable); provided on-line from computer 
databases or the internet; computer software and 
telecommunications apparatus (including modems) to 
enable connection to databases, local area networks 
and the internet, computer software to enable 
teleconferencing, videoconferencing and videophone 
services; computer software to enable searching and 
retrieval of data; computer software for accessing 
databases, telecommunications services, computer 
networks and electronic bulletin boards; computer 
game software; digital music (downloadable) 
provided from a computer database or the internet; 
digital music (downloadable) provided from MP3 
internet websites; devices for playing music received 
from the internet; MP3 players; photographs, 
pictures, graphics, sound bytes, films, videos and 
audio-visual programmes (downloadable) provided 
on-line or from computer databases or the internet or 
internet websites; remote monitoring apparatus and 
instruments, computer software for use in remote 

מכשירי וכלי תקשורת וטלקומוניקציה חשמליים ואלקטרוניים; 
מכשירי וכלי תקשורת וטלקומוניקציה; מכשירים והתקנים 

חשמליים ואלקטרונים המיועדים כולם לעיבוד, רישום, איחסון, 
שידור; אחזור או קבלה של נתונים; מכשירים והתקנים לרישום 
שידור, הגברה או שיעתוק של צליל, דמויות , מידע או נתונים 
מקודדים; מצלמות; מכשירים, התקנים, וציוד צילומי; מכשירים, 
התקנים וציוד לעיבוד תמונות; מכשירי והתקני טלוויזיה ורדיו; 
משדרי ומקלטי טלקומוניקציה, ושידור רדיו וטלוויזיה; מכשיר 
לגישה לתוכניות משודרות או מועברות; הולוגרמות; מחשבים; 
ציוד פריפריאלי למחשבים; מעגלים אלקטרוניים המתוכנתים 

לנשיאת נתונים; תוכניות מחשב; תוכנת מחשב; דיסקים קלטות 
וחוטים שכולם נושאי נתונים מגנטיים ; כרטיסים מגנטיים ריקים 

ומוקלטים מראש; כרטיסי נתונים; כרטיסי זכרון; כרטיסים 
חכמים; כרטיסים המכילים מיקרו-מאמנים; כרטיסי מעגלים 

משולבים; כרטיסי זיהוי אלקטרוני; כרטיסי טלפון כרטיסי אשראי 
לטלפון; כרטיסי אשראי ; כרטיס חיוב ישיר; כרטיסים למשחקים 
 ;CD-ROMS ;אלקטרונים המתוכננים לשימוש עם טלפונים

נשאי נתונים מגנטיים דיגיטליים ואופטיים; מדיית רישום ואחסון 
נתונים מגנטיים דיגיטלים ואופטיים (ריקים ומוקלטים מראש); 
תוכנת מחשב המסופקת מהאינטרנט; פרסומים אלקטרונים 
(ניתנים להורדה) המסופקים באופן מקוון ממאגרי נתונים 

ממוחשבים או מהאינטרנט; תוכנת מחשב ומכשירי 
טלקומוניקציה (ובכללם מודמים) לאפשור חיבור לבסיסי נתונים 
רשתות מקומיות והאינטרנט; תוכנת מחשב לאפשור שיחות 
וועידה טלפוניות ; שיחות וועידה בווידאו ושירותי טלפון ווידאו; 
תוכנת מחשב המאפשרת חיפוש באחזור של נתונים; תוכנת 
מחשב לגישה לבסיסי נתונים, שירותי טלקומוניקציה, רשתות 
מחשב ולוחות מודעות אלקטרוניים; תוכנת משחקי מחשב; 

מוסיקה דיגיטלית (הניתנת להורדה) המסופקת מבסיס נתונים 
ממוחשב או מהאינטרנט; מוסיקה דיגיטלית (הניתנת להורדה) 
המסופקת מאתרי אינטרנט של MP3; התקנים לניגון מוסיקה 
המתקבלת מהאינטרנט; נגני MP3; צילומים, תמונות, גרפיקה, 

בייטים של צליל, סרטים, ווידאו ותוכניות אודיו ויזואליות 
(הניתנות להורדה) המסופקות באופן מקוון או מבסיסי נתונים 
ממוחשבים או מהאינטרנט או מאתרי אינטרנט; מכשירי והתקני 

מעקב מרוחקים; תוכנת מחשב לשימוש במעקב מרוחק; 
משדרים ומקלטים לווייניים; לווייני טלקומוניקציה ושידור; אותות 

טלפון רדיו ואנטנות טלפון; חוטים וכבלים אופטיים; חוטי 
התנגדות ; אלקטרודות ; מערכות ומתקני טלקומוניקציה; 

מסופים לרשתות טלפון; מרכזיות טלפון; מכשיר לקלט, אחסון, 
המרה, עיבוד, אותות טלקומוניקציה; ציוד טלפון; ציוד לטלפונים 
כבויים, ניידים, ללא ידיים או מופעלים באמצעות קול; מסופי 
מולטימדיה; מסופים אינטראקטיביים להצגת והזמנת טובין 

ושירותים; התקנים ומכשירים לזימון רדיו ורדיו-טלפון; טלפונים, 
טלפונים ניידים ושפופרות טלפון; מתאמים לשימוש עם 

טלפונים; מטעני בטריות לשימוש עם טלפונים; יחידות מורכבות 
על שולחן עבודה או מכונית המכילות רמקול המאפשר לשימוש 
ללא הידיים בשפופרת טלפון; עריסות שפופרת טלפון במכונית; 
תיקים ומארזים המותאמים באופן מיוחד להחזקת או נשיאת 
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monitoring; satellite transmitters and receivers; 
telecommunications and broadcasting satellites; 
radio telephone beacons and telephone masts; 
electric wires and cables; optical cables, resistance 
wires; electrodes, telecommunications systems and 
installations, terminals for telephone networks; 
telephone switchboards; telecommunications signal 
input, storage, conversion and processing apparatus; 
telephone equipment, equipment for fixed, 
transportable, mobile, hands-free or voice-activated 
telephones; multimedia terminals; interactive 
terminals for displaying and ordering goods and 
services paging; radio paging and radio-telephone 
apparatus and instruments, telephones, mobile 
telephones and telephone handsets; facsimile 
machines; accessories for telephones and telephone 
handsets; adapters for use with telephones; battery 
chargers for use with telephones ; desk or car 
mounted units incorporating a loudspeaker to allow a 
telephone handset to be used hands-free, in-car 
telephone handset cradles ; bags and cases specially 
adapted for holding and carrying portable telephones 
and telephone equipments and accessories; 
computerized personal organisers; aerials, batteries; 
microprocessors, key boards; modems, calculators; 
display screens; electronic global positioning 
systems; electronic navigational, tracking and 
positioning apparatus and instruments; monitoring 
(other than in-vivo monitoring) apparatus and 
instruments; radio apparatus and instruments; 
electrical control, testing (other than in-vivo testing), 
signaling, checking (supervision) and teaching 
apparatus and instruments; optical and electro-
optical apparatus and instruments; video films; audio-
visual apparatus and equipment; electronic games 
equipment and apparatus , electrical and electronic 
accessories and peripheral equipment designed and 
adapted for use with computers, audio-visual 
apparatus and electronic games equipment and 
apparatus; parts and fittings for all the aforesaid 
goods; all included in class 9 .

טלפונים ניידים וציוד טלפון ואביזרים; ארגוניות אישיות 
ממוחשבות; משושות ; בטריות ; מיקרו מעבדים; מקלדות; 

מודמים; מחשבונים; צגים; מערכות מיקום גלובליות 
אלקטרוניות; מכשירים והתקנים אלקטרוניים לניווט איתור 
ומיקום; מכשירי והתקני מעקב (לא כולל מעקב בשידור חי); 
מכשירי והתקני רדיו; מכשירים והתקנים לבקרה חשמלית, 
בחינה (חוץ מבחינה בשידור חי) , איתות, בדיקה, בחינה, 

והוראה; מכשירים והתקנים אופטיים ואלקטרו אופטיים ; סרטי 
ווידאו; ציוד והתקנים אודיו ויזואלים; ציוד והתקני משחקים 
אלקטרוניים; אביזרים חשמלים ואלקטרונים וציוד פריפריאלי 
המתוכננים ומותאמים לשימוש ע מחשבים, מכשירים אודיו 

ויזואלים וציוד ומכשירי משחקים אלקטרוניים; חלקים והתאמות 
לכל הטובין הנזכרים לעיל ; הנכללים כולם בסוג 9                   
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Class: 35 סוג: 35

Advertising; business promotion; business 
management; business administration; organisation 
and management of business incentive and loyalty 
schemes; business information services; 
administrative processing and organising of mail 
order services; arranging of business introductions; 
business research and survey services; business 
forecasting services; provision of business, clerical 
and secretarial services; news and current affairs 
clippings and information services; arranging and 
conducting of exhibitions for business purposes; the 
bringing together, for the benefit of others, of a 
variety of goods (excluding the transport thereof), 
enabling customers to conveniently view and 
purchase those goods; all of the aforesaid provided 
on-line from a computer database or via the internet 
or provided by other means; the bringing together, for 
the benefit of others, of a variety of 
telecommunications, computing, electronic and 
electrical goods, parts, fittings and accessories for 
the aforesaid goods, data cards, security devices and 
equipment, clothing, footwear, headgear, 
accessories, textiles, household linen goods, luggage 
and bags, printed materials and stationery, gift items, 
toys, games and sports equipment, jewellery, 
horological instruments, household equipment and 
utensils, furniture and furnishings, cosmetics and 
personal care products, general pharmacy products, 
cleaning products, healthcare products, human foods 
and grocery products, beverages, enabling 
customers to conveniently view and purchase these 
goods; auctioneering provided on the internet ; 
business administration services for the processing of 
sales made on the internet; advertising services for 
the promotion of e-commerce; provision of 
information and advice on the supplying and 
promotion of commodities and selection and display 
of goods; provision of information and advice to the 
prospective purchasers of commodities and goods; 
compilation and transcription of data; compilation of 
advertisements for use as web pages on the internet; 
compilation of directories for publishing on the 
internet; provision of space on websites for 
advertising goods and services; database and data 
processing services; telephone answering and 
message handling services; operation of telephone 
call centres; operation of remote monitoring centres; 
data management and electronic stocktaking 
services; All included in class 35.

פרסום; קידום עסקי; ניהול עסקי; מינהל עסקי; ארגון וניהול של 
תוכניות לעידוד ולנאמנות של עסקים; שירותי מידע עסקי; עיבוד 

מינהלי וארגון של שירותי הזמנה באמצעות הדואר; ארגון 
מצגות עיסקיות; שירותי מחקר וסקירה עסקיים; שירותי חיזוי 

עסקיים; מתן שירותים עסקיים פקידותיים ושל מזכירות; שירותי 
חדשות, קטעי אקטואליה ומידע; ניהול וביצוע תערוכות למטרות 

עסקיות; קיבוץ, לטובתם של אחרים,של מגוון טובין (ללא 
הכללת תחבורתם), בכדי לאפשר ללקוחות לצפות ולרכוש 

בנוחיות את טובין אלו; כל הנזכרים לעיל מסופקים באופן מקוון 
ממאגר נתונים של מחשב או דרך האינטרנט או מסופקים 
באמצעים אחרים; הקיבוץ, לטובת אחרים, של מגוון טובין, 
חלקים, מתאמים, ואביזרים של טלקומוניקציה, מחשוב, 
אלקטרוניקה וחשמל עבור הטובין הנזכרים לעיל, כרטיסי 
נתונים, התקנים ומיוד בטחון, ביגוד, הנעלה, אביזרי ראש, 

אביזרים, טקסטיל, טובין של מצעי משק בית, מזוודות ותיקים, 
חומרים מודפסים וכלי כתיבה, פריטי מתנה, צעצועים, משחקים 
ומיוד ספורט, תכשיטים, מכשירים למדידת זמן, ציוד למשק 
הבית וסכו"ם, רהיטים וריהוט, מוצרי קוסמטיקה וטיפוח אישי, 
מוצרי בית מרקחת כליים, מוצרי ניקוי, מוצרי בריאות, מוצרי 

מזון ומצרכים לאדם, משקאות, אפשור ללקוחות לצפות ולרכוש 
לנוחיות טובין אלו, מכירה פומבית הניתנת באינטרנט; שירותי 
ניהול עסקי לעיבוד המכירות הנעשות באינטרנט; שירותי 

פרסום לקידום מסחר אלקטרוני; מתן מידע והיצע על האספקה 
וקידום של סחורות ובחירה בהצגה של טובין; מתן מידע והיצע 
לרוכשים המיועדים של סחורות וטובין; איסוף והעתקת נתונים; 

איסוף פרסומות כעמודי רשת באינטרנט; איסוף ספריות 
לפרסום באינטרנט; אספקת חלל לאתרי רשת לפרסום טובין 
ושירותים; שירותי בסיסי נתונים ועיבוד נתונים, שירותי מענה 
טלפוני וטיפול בהודעות; תפעול מרכזי שירות טלפוני; תפעול 

מרכזי מעקב מרוחקים; שירותי ניהול וספירת מלאי אלקטרונית; 
הנכללים כולם בסוג 35.                                                     
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Class: 36 סוג: 36

Insurance; financial affairs; monetary affairs; 
insurance and financing of telecommunications 
apparatus, systems and installations; provision of 
credit card facilities and services; provision of 
electronic funds transfer services and on-line 
transaction facilities; financial services; banking 
services; investment and fund management services; 
administration of funds and investments; 
computerized financial services; provision of on-line 
valuation services; real estate affairs; real estate 
property management and information and advice 
relating to the aforesaid; provision of financial 
information; stock exchange quotations; stocks and 
shares information services; stocks and bonds 
brokerage; fund raising activities; charitable 
collections, organizing collections and organizing 
fund raising activities; financial sponsorship; discount 
services; information and advisory services relating to 
insurance, financial affairs, monetary affairs, home 
and Internet banking, stocks and share information, 
stocks and bonds brokerage, provided on-line from a 
computer database or  the Internet; all included in 
class 36.

ביטוח; עסקים כלכליים; עסקים כספיים; ביטוח, מימון והתקנה 
של מתקנים ומערכות טלקומוניקציה; אספקת שירותי ומתקני 
כרטיסי אשראי; אספקת שירותי העברת כספים אלקטרונית 
ואמצעים לעסקאות מקוונות; שירותים פיננסיים; שירותי 

בנקאות; שירותי ניהול השקעות ומימון; ניהול קרנות והשקעות; 
שירותים פיננסיים ממוחשבים; אספקת שירותי הערכה מקוונים; 
עסקי נדל"ן; ניהול רכוש נדל"ן ומידע ויעוץ לגבי הנ"ל; אספקת 
מידע עסקי; הצעות מחירי מניות; שירותי מידע לגבי מניות 

וחלקים; ניהול תיקי מניות ואגרות חוב; פעולות גיוס הון; גבייה 
למטרות צדקה; ארגון פעולות גיוס הון וגבייה למטרות צדקה; 
הענקת חסות כלכלית; שירותי הנחה; מידע ושירותי יעוץ בנוגע 

לביטוח, עסקים פיננסיים, עסקים כספיים, בנקאות ביתית 
ובאינטרנט, מידע על מניות, ניהול תיקי מניות ואגרות חוב, 

מסופקים בצורה מקוונת ממאגר מידע ממוחשב או מהאינטרנט; 
הנכללים כולם בסוג 36.                                                     
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    

                              

Class: 37 סוג: 37

Installation, maintenance and repair of 
telecommunications apparatus and systems, 
telephones, mobile telephones and telephone 
handsets, paging apparatus, radio paging apparatus, 
radio telephone apparatus, computers and personal 
organisers, computers hardware, satellite 
transmitters and receivers; information, advisory and 
consultancy services relating to all the 
aforementioned provided on-line from a computer 
database or the Internet or provided by other means; 
information and advisory services relating to 
household construction, maintenance and repair all 
provided by means of a telecommunications link; 
information and advisory services relating to vehicle 
maintenance and repair all provided by means of a 
telecommunications link; information services relating 
to repair or installation, provided on-line from a 
computer database or the internet; updating of 
computer hardware; all included in class 37

התקנה, תחזוקה ותיקון של מתקנים ומערכות טלקומוניקציה, 
טלפונים, טלפונים ניידים ושפופרות לטלפונים, מכשירי איתור, 
מכשירי רדיו לאיתור, מכשירי טלפון-רדיו, יומנים ממוחשבים 
אישיים, חומרת מחשב, משדרים ומקלטים לווייניים; שירותי 

מידע, ייעוץ והכוונה הקשורים לכל הנ"ל המסופקים באופן מקוון 
דרך מסד נתונים של מחשב או דרך האינטרנט או בדרך אחרת; 
שירותי מידע וייעוץ בנוגע לבניית משק הבית, תחזוקתו ותיקונו 
כולם מסופקים בדרך של קישורי טלקומוניקציה; שירותי מידע 
הקשורים לתיקון או תחזוקה של כלי רכב המסופקים בצורה 
מקוונת באמצעות קישורי טלקומוניקציה; שירותי מידע בנוגע 
לתיקון או התקנה המסופקים בצורה מקוונת מבסיס נתונים 
ממוחשב או האינטרנט; עדכון של חומרת מחשב; הנכללים 

כולם בסוג 37.                                                                 
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Class: 38 סוג: 38

Telecommunications services; communications 
services, telephone, mobile telephone, facsimile, 
telex, message collection and transmission, radio-
paging, call diversion, answerphone, directory 
enquiries and electronic mail services; transmission, 
delivery and reception of sound, data, images, music 
and information; electronic messages delivery 
services; on-line information services relating to 
telecommunications; data interchange services; 
transfer of data by telecommunications; satellite 
communication services; broadcasting services; 
broadcasting or transmission of radio or television 
programmes and of films, teleshopping and 
webshopping programmes; videotext, teletext and 
viewdata services; broadcasting and delivery of 
multimedia content over electronic communications 
networks; video massaging services; video 
conferencing services; video telephone services; 
telecommunication of information (including web 
pages), computer programs and any other data; 
providing user access to the Internet; providing 
telecommunications connections or links to the 
Internet or databases; providing user access to the 
internet (services providers); provision and operation 
of electronic conferencing, discussion groups and 
chat rooms; providing access to digital music 
websites on the internet; providing access to MP3 
websites on the internet; delivery of digital music by 
telecommunications; providing access to 
telecommunications infrastructures for other 
operators; telecommunications access services; 
computer aided transmission of messages and 
images; communication by computer; news agency 
services; transmission of news and current affairs 
information; hire, leasing, rental, apparatus, 
instruments, installations, components for use in the 
provision of the aforementioned services; advisory, 
information and consultancy services relating to all 
the aforementioned; leasing of access time to a 
computer database; leasing of access time to 
computer bulletin and message boards and to 
computer networks; provision of access to an 
electronic on-line network for information retrieval; all 
included in class 38.

שירותי טלקומוניקציה; שירותי תקשורת; שירותי טלפון 
פקסימיליה, טלקס, איסוף ושידור הודעות , זימון רדיו, הפניית 

שיחות, מזכירה אלקטרונית, שאילתות ספרייה, ודואר 
אלקטרוני; שידור, אספקה וקבלה של צלילים, נתונים, דמויות, 
מוסיקה, ומידע; שירותי אספקת הודעות אלקטרוניות; שירותי 
מידע מקוונים הקשורים לטלקומוניקציה; שירותי החלפת 
נתונים; העברת נתונים באמצעות טלקומוניקציה; שירותי 

תקשורת לווינית; שירותי שידור; שידור או העברת תוכניות רדיו 
וטלוויזיה ושל סרטים, ותוכניות קניות בטלפון וברשת; שירותי 
וידיאו טקסט, טלטקסט, ונתוני צפייה; שידור ואספקת תוכן 
מולטימדיה ברשתות תקשורת אלקטרוניות; שירותי הודעות 
בווידאו; שירותי שיחות וועידה בווידאו; שירותי טלפון ווידאו; 

טלקומוניקציה של מידע (ובכללם דפי רשת), תוכניות מחשבים 
וכל נתון אחר; אספקת גישת משתמש לאינטרנט; אספקת 

חיבורי טלקומוניקציה או קישורים לאינטרנט או למאגרי נתונים; 
אספקת גישת משתמש לאינטרנט (ספקי שירות); אספקת 
ותפעול שיחות וועידה אלקטרוניות, קבוצות דיון וחדרי דיון; 
אספקת גישה מאתרי מוסיקה דיגיטלית באינטרנט; אספקת 
גישה לאתרי MP3 באינטרנט; אספקת מוסיקה דיגיטלית 

באמצעות טלקומוניקציה; אספקת גישה לתשתיות 
טלקומוניקציה עבור מפעילים אחרים; שירותי גישה 

טלקומוניקציה; שידור המסוייע בידי מחשב של הודעות ודמויות; 
תקשורת בידי מחשב; שירותי סוכנות ידיעות; שידור חדשות 
ומידע אקטואלי; השכרת וחכירת מכשירים, התקנים, מתקנים 
או רכיבים לשימוש באספקת השירותים לעיל; שירותי ייעוץ 
מידע והכוונה המתקשרים לכל העיל; השכרה של זמן כניסה 
למסדי נתונים במחשב; השכרה של זמן כניסה לעלוני מחשב 
ולוחות הודעות ולרשתות מחשב; מתן גישה לרשת אלקטרונית 
מקוונת עבור אחזור מידע; הנכללים כולם בסוג 38.                 
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    

                                    

Class: 39 סוג: 39

Collection, storage and delivery of goods; arranging 
and conducting of mail order delivery services; 
wrapping and packaging of goods; transport and 
travel arrangements; travel reservation services; 
travel and transport information and advisory 
services; arranging travel and information therefor, all 
provided on-line from a computer database or the 
Internet; provision of vehicle rental, purchase and 
parking arrangements including reservations 
provided via a telecommunications link; vehicle 
chartering services; automotive price and 
specification comparisons and information services 
provided by telecommunications means; traffic 
information services; provision of advice and 
information in relation to all the aforementioned 
services; all included in class 39.

איסוף, אחסון ואספקה של מוצרים; סידור וניהול שירותים 
להזמנת שליחויות דואר; עטיפת ואריזת מוצרים; סידורי נסיעה 
והובלה; שירותים להזמנת מקום מראש בנסיעות; שירותי מידע 
וייעוץ על תחבורה ונסיעות; סידור נסיעות ומידע, הכל מסופק 
באופן מקוון באמצעות מאגר מידע או באמצעות האינטרנט; 
אספקת שירותי רכישה והשכרה של רכב וסידורי חניה כולל 

הזמנות באמצעי קישורי טלקומוניקציה; שירותי מידע לתנועה;  
שירותי שכירת רכב; השוואות מחירים ופירוט של רכבים 

ושירותי מידע המסופקים באמצעי טלקומוניקציה; אספקת יעוץ 
ומידע בנוגע לכל האמור לעיל; הנכללים כולם בסוג 39.           
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    

                                          

כ"ח אלול תשע"א - 22027/09/2011



Class: 41 סוג: 41

Education and training services; entertainment 
services; sporting and cultural activities; information 
relating to education, entertainment, sporting and 
cultural events provided on-line from a computer 
database or the Internet or provided by other means; 
electronic games services provided from a computer 
database or by means of the Internet; video and 
audio rental services; radio and television 
entertainment services; production of films, radio and 
television programmes and of teleshopping and 
webshopping programmes; organizing of games and 
competitions; providing on-line electronic 
publications; publication of electronic books and 
journals on-line; publication of texts in electronic 
format or otherwise; publishing and production 
services for sound and/or visual media; exhibition 
services; provision of on-line access to exhibitions 
and exhibition services; news programming services 
for transmission across the Internet; arranging and 
conducting of conferences, seminars, symposia, 
tutorials and workshops, courses, and session 
provided on-line via a telecommunications link or 
computer network or provided by other means; 
translation services; art gallery services provided on-
line via a telecommunications link; gaming services; 
club services; ticket reservation and booking services 
for entertainment, sporting and cultural events; 
electronic library services for the supply of electronic 
information (including archive information) in the form 
of electronic texts, audio and/or video information 
and data, games and amusements; provision and 
operation of electronic conferencing, discussion 
groups and chat rooms; providing digital music (not 
downloadable) from the Internet, providing digital 
music (not downloadable) from MP3 Internet 
websites, providing photographs, pictures, graphics, 
sound bytes, films, videos and audio-visual 
programmes (not downloadable) on-line or from 
computer databases or the internet or internet 
websites; photography services; provision of 
information and device relating to all of the aforesaid 
services; all included in class 41

שירותי חינוך והכשרה ; שירותי בידור; פעילויות ספורט 
ותרבות; מידע הנוגע לחינוך, בידור, וארועי ספורט ותרבות 

הניתנים באופן מקוון מבסיס נתונים ממוחשב או מהאינטרנט או 
הניתנים באמצעים אחרים; שירותי משחקים אלקטרוניים 
הניתנים מבסיס נתונים ממוחשב או באמצעות האינטרנט; 
שירותי השכרת ווידאו, שירותי בידור רדיו וטלוויזיה; הפקת 

סרטים, תוכניות רדיו וטלוויזיה, ותוכניות קנייה בטלפון וברשת; 
ארגון משחקים ותחרויות; אספקת פרסומים אלקטרוניים באופן 
מקוון; פרסום ספרים ויומנים אלקטרוניים באופן מקוון; פרסום 
טקסטים בפורמט אלקטרוני או באופן אחר; שירותי פרסום 
והפקה עבור מדיית צליל ו\או ויזואלית; שירותי תערוכה; 

אספקת גישה מקוונת לתערוכות ולשירותי תערוכה; תוכניות 
שידור חדשות לשידור לאורך האינטרנט; ארגון וביצוע כנסים, 
סמינירים, סימפוזיונים, הדרכות, סדנאות, קורסים, וועידות, 
ותערוכות; קורסים ופגישות המסופקים באופן מקוון באמצעות 
קישור טלקומוניקציה או רשת מחשבים או הניתנים באמצעים 
אחרים; שירותי תרגום; שירותי גלריית אומנות הניתנים באופן 

מקוון הניתנים באמצעות קישור טלקומוניקציה ; שירותי 
הימורים; שירותי מועדון; שירותי שמירה והזמנת כרטיסים 
לאירועי בידור ספורט ותרבות; שירותי ספרייה אלקטרונית 
לאספקת מידע אלקטרוני (ובכללם מידע ארכיון) בצורת 

טקסטים אלקטרוניים או ווידאו ונתונים, משחקים ואמצעי בידור; 
אספקת ותפעול שיחות וועידה אלקטרוניות קבוצות דיון וחדרי 

דיון; אספקת מוסיקה דיגיטלית (שאינה ניתנת להורדה) 
מהאינטרנט; אספקת מוסיקה דיגיטלית (שאינה ניתנת להורדה) 
מאתרי אינטרנט של MP3; אספקת תמונות, צילומים, גרפיקה, 

בייטים של סאונד, סרטים ווידאו ותוכניות אודיו וויזואליות 
(שאינם ניתנים להורדה) מבסיסי נתונים ממוחשבים או 

מהאינטרנט או מאתרי אינטרנט; שירותי צילום; אספקת מידע 
וייעוץ הנוגעים לכל השירותים לעיל; הנכללים כולם בסוג 41.     
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Class: 42 סוג: 42

Scientific and technological services and research 
and design relating thereto; research laboratory 
services; management of research, design and 
development projects; product research, design and 
development; technical research; research; design 
and development services relating to computers, 
computer programs, computer systems, computer 
software application solutions, data processing 
systems, data management, computerized 
information processing systems, communications 
services, communications solutions, communication 
applications, communications systems and network 
interfaces and provision of technical consultancy, 
information and advice relating to the aforesaid; 
technical testing; industrial testing; preparation of 
technical reports and studies; design of computer 
hardware; maintenance, updating and design of 
computer firmware, computer software and computer 
programs; computer programming services; 
preparation and provision of information in relation to 
computers and computer network facilities; technical 
advice and consultation services in the field of 
information technology and telecommunications, 
design and development of computer systems and of 
telecommunications systems and equipment; 
computer management services; operational support 
services for computer networks, telecommunications 
networks and data transmission networks; 
programming services given on-line; computer rental; 
design, drawing and commissioned writing, all for the 
compilation of web pages to the Internet; virtual and 
interactive image creation services; creating, 
operating and maintaining databases, Intranets and 
web sites; hosting the web sites for others; 
installation and maintenance of computer software; ; 
Internet service provider (ISP) services; creating, 
operating and maintaining web sites, web pages and 
portals for logging text, images and music provided 
either via computers or mobile telephones; provision 
of information and advisory services on-line from a 
computer database or via the Internet; weather 
forecasting; weather information services; interior 
design services; information and advisory services 
relating to all the aforesaid services; operating and 
providing search engines; all included in class 42.

שירותים ומחקר מדעיים וטכנולוגיים ועיצוב הקשור אליהם; 
שירותי מעבדות מחקר; ניהול של מחקר, עיצוב ופיתוח 

פרויקטים; מחקר, עיצוב ופיתוח מוצר; מחקר טכני; מחקר; 
שירותי עיצוב ופיתוח הקשורים למחשבים, תוכניות מחשב, 
מערכות מחשב, פתרונות אפליקציית תוכנת מחשב, מערכות 
עיבוד נתונים, ניהול נתונים, מערכות ממוחשבות לעיבוד מידע, 
שירותי תקשורת, פתרונות תקשורת, ואספקת ייעוץ טכני, מידע 

ועצה המתקשרים לעיל; בחינה טכנית; בחינה תעשייתית; 
הכנת דו"חות ומחקרים טכניים; תקשורת, מערכות תקשורת 
וממשקי רשת; עיצוב של חומרת מחשב; תחזוק, עדכון ועיצוב 
של חומרת מחשב, תוכנות ותוכניות מחשב, שירותי תכנות 

מחשב; הכנה ומתן מידע הקשור למתקני מחשב והתקני רשת 
מחשב; שירותי ייעוץ טכני והתייעצות בתחום של מידע טכנולוגי 
וטלקומוניקציה, עיצוב ופיתוח של מערכות מחשב ומערכות 
טלקומוניקציה וציוד; שירותי ניהול מחשב; שירותי תמיכה 
תפעוליים לרשתות מחשב, רשתות טלקומוניקציה ורשתות 
תמסורת נתונים; שירותי תכנות הניתנים בצורה מקוונת; 

השכרת מחשב; עיצוב, ציור וכתיבה מוסמכת, הכל עבור יצירה 
של דפי רשת באינטרנט; שירותי יצירת דמויות וירטואליות 
ואינטראקטיביות; יצירה, תפעול ותחזוק מסדי נתונים, 

אינטראנט ואתרים; אחסון אתרים של אחרים; התקנה ותחזוק 
של תוכנת מחשב; שירותי ספק מחשב (ISP); יצירה, תפעול 
ותחזוק של אתרי רשת, דפי רשת ושערי כניסה לרישום טקסט, 

דמויות ומוסיקה הניתנים באמצעות מחשבים או טלפונים 
ניידים; מתן שירותי מידע וייעוץ מקוון דרך מסדי נתונים של 
מחשב או באמצעות האינטרנט; חיזוי מזג אוויר; שירותי מידע 

על מזג האוויר; שירותי עיצוב פנים; שירותי מידע וייעוץ 
הקשורים לכל השירותים לעיל; הפעלת ואספקת מנועי חיפוש; 
הנכללים כולם בסוג 42.                                                     
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    

                        

Class: 44 סוג: 44

Healthcare, medical and personal well-being 
monitoring, consultancy, information and advisory 
services; medical aid and medical assistance 
services; emergency monitoring and assistance 
services in the medical and healthcare areas; 
pharmacy information and advisory services; 
veterinary and pet care information and advisory 
services; beauty consultancy, information and 
advisory services; garden design and gardening 
information and advisory services; information and 
advice relating to nutrition; All included in class 44.

שירותי מעקב, ייעוץ, מידע והכוונה רפואיים, בריאותיים ולרווחה 
אישית; שירותים רפואיים ושירותי סיוע רפואי; שירותי סיוע 
ומעקב בעת חירום בתחומי הבריאות והרפואה; שירותי סיוע 
ומידע רוקחי; שירותי מידע וייעוץ וטרינריים ושל טיפול בחיות 
מחמד; שירותי ייעוץ, מידע והכוונה של טיפוח היופי; שירותי 
מידע וייעוץ של עיצוב גנים וגינון; מידע ועצה המתקשרים 

לתזונה; הנכללים כולם בסוג 44.                                         
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    

                            

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

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

כ"ח אלול תשע"א - 22227/09/2011



Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

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

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

 Owners

Name: Orange Brand Services Limited

Address: St. James Court, Great Park Road, 
Almondsbury Park, Bradley Stoke, Bristol, United 
Kingdom

Identification No.: 800715

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Dr. Shlomo Cohen & Co.

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

שם: ד"ר שלמה כהן ושות'

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

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

European Community Trade Mark, 10/11/2010, No. 
9561721

איחוד האירופי לסימני מסחר, 10/11/2010, מספר 9561721

Class: 9 סוג: 9

Class: 35 סוג: 35

Class: 36 סוג: 36

Class: 37 סוג: 37

Class: 38 סוג: 38

Class: 39 סוג: 39

Class: 41 סוג: 41

Class: 42 סוג: 42

Class: 44 סוג: 44

כ"ח אלול תשע"א - 22327/09/2011



Trade Mark No. 234076 מספר סימן

Application Date 05/12/2010 תאריך הגשה

 Owners

Name: Leonardo Rodriguez-Moreno

Address: 42 Arboleda de la Hacienda, Atizapan de 
Zaragoza, Mexico

Identification No.: 801725

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Fisher Weiler Jones, Adv, and Patent Attorneys

Address: 26 Habarzel Street, Tel-Aviv, 69710, Ramat 
Hachayal, Israel

שם: פישר וילר ג'ונס, עו"ד ועו"פ

כתובת : רח' הברזל 26, תל אביב, 69710, רמת החי"ל, ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 33 סוג: 33

Tequila; included in class 33 טקילה; הנכללת בסוג 33                 

כ"ח אלול תשע"א - 22427/09/2011



Trade Mark No. 234206 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.

Ownersבעלים

Name: M.D. Fast Food Limited שם: מ.ד. פאסט פוד בע"מ

Address: Tzachar Industrial Park, P.O. Box: 607, Rosh 
Pina, 12000, Israel

כתובת : פארק תעשייה צח"ר, ת.ד. 607, ראש פינה, 12000, 
ישראל

Identification No.: 514469154מספר זיהוי: 514469154

מ.ד. פאסט פוד 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: 43 סוג: 43

Preparation of take-away and fast food; operating 
fast food restaurants; all included in Class 43

הכנה של מזון בהזמנה (take-away) ומזון מהיר; שירותי 
הפעלת מסעדות למזון מהיר; הנכללים כולם בסוג 43   

כ"ח אלול תשע"א - 22527/09/2011



FOOTFIT 

Trade Mark No. 234510 מספר סימן

Application Date 20/12/2010 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: NA'ALE NAOT (1994) LIMITED שם: נעלי נאות (1994) בע"מ

Address: Kibbutz Naot Mordechai, D.N. Galil Elyon, 
12120, Israel

כתובת : קיבוץ נאות מרדכי, ד.נ. גליל העליון, 12120, ישראל

Identification No.: 520041914מספר זיהוי: 520041914

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Larry Goldstein, Adv.

Address: P.O.B. 1032, Kiryat Shmona, 11019, Israel

שם: לארי גולדשטיין, עו"ד

כתובת : ת.ד. 1032, קרית שמונה, 11019, ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 10 סוג: 10

Orthopedic products and accessories, foot supports 
and insoles; all included in class 10.

אביזרים ומוצרים אורטופדיים, מדרסים; הנכללים כולם בסוג 
                                                                 .10

Class: 25 סוג: 25

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

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

Class: 35 סוג: 35

Retail and wholesale of clothing, f'ootwear and 
headgear, including in stores and online; import and 
marketing ; of clothing, footwear and headgear , 
direct mail order services of clothing footwear and 
headgear; chain store  management in the filed of 
clothing, f'ootwear and headgear; the sale of clothing, 
footwear and headgear within a chain store; all 
included in class 35.

מכירה קמעונאית וסיטונאית של דברי הלבשה, הנעלה וכיסויי 
ראש, הן בחנויות והן בצורה מקוונת; יבוא ושיווק של דברי 
הלבשה, הנעלה וכיסויי ראש; שירותי דיוור ישיר של דברי 
הלבשה, הנעלה וכיסויי ראש; ניהול רשת חנויות בתחום 

ההלבשה, הנעלה וכיסויי ראש; מכירת דברי הלבשה, הנעלה 
וכיסויי ראש ברשת חנויות; הנכללים כולם בסוג 35.                 
                                                                                    

                                                

כ"ח אלול תשע"א - 22627/09/2011



פוטפיט 
Trade Mark No. 234514 מספר סימן

Application Date 20/12/2010 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: NA'ALE NAOT (1994) LIMITED שם: נעלי נאות (1994) בע"מ

Address: קיבוץ נאות מרדכי, ד.נ. גליל העליון, 12120, ישראל כתובת : קיבוץ נאות מרדכי, ד.נ. גליל העליון, 12120, ישראל

Identification No.: 520041914מספר זיהוי: 520041914

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Larry Goldstein, Adv.

Address: P.O.B. 1032, Kiryat Shmona, 11019, Israel

שם: לארי גולדשטיין, עו"ד

כתובת : ת.ד. 1032, קרית שמונה, 11019, ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 10 סוג: 10

Orthopedic products and accessories, foot supports 
and insoles; all included in class 10.

אביזרים ומוצרים אורטופדיים, מדרסים; הנכללים כולם בסוג 
                                                                 .10

Class: 25 סוג: 25

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

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

Class: 35 סוג: 35

Retail and wholesale of clothing, f'ootwear and 
headgear, including in stores and online; import and 
marketing ; of clothing, footwear and headgear , 
direct mail order services of clothing footwear and 
headgear; chain store  management in the filed of 
clothing, f'ootwear and headgear; the sale of clothing, 
footwear and headgear within a chain store; all 
included in class 35.

מכירה קמעונאית וסיטונאית של דברי הלבשה, הנעלה וכיסויי 
ראש, הן בחנויות והן בצורה מקוונת; יבוא ושיווק של דברי 
הלבשה, הנעלה וכיסויי ראש; שירותי דיוור ישיר של דברי 
הלבשה, הנעלה וכיסויי ראש; ניהול רשת חנויות בתחום 

ההלבשה, הנעלה וכיסויי ראש; מכירת דברי הלבשה, הנעלה 
וכיסויי ראש ברשת חנויות; הנכללים כולם בסוג 35.                 
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Trade Mark No. 234515 מספר סימן

Application Date 20/12/2010 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: Moshe Sides & Son Ltd. שם: משה סידס ובנו בע"מ

Address: 3Hayotzer Street, P.O.B. 246, Beer Yaakov, 
70350, Israel

כתובת : רחוב היוצר 3, ת.ד. 246, באר יעקב, 70350, ישראל

Identification No.: 510874191מספר זיהוי: 510874191

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Zellermayer, Pelossof and Co., Adv.

Address: 12 Lincolen St., P.O.B. 14041, Tel Aviv, 67134, 
Rubinstein House, Israel

שם: צלרמאיר, פילוסוף ושות', עו"ד

כתובת : בית רובינשטיין, רחוב לינקולן 20, ת.ד. 14041, תל 
אביב, 67134, ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 30 סוג: 30

Soy sauce; all included in class 30. רוטב סויה; הנכללים כולם בסוג 30.         

כ"ח אלול תשע"א - 22827/09/2011



PCX

Trade Mark No. 234517 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: HONDA MOTOR CO., LTD.

Address: 1-1, Minami-Aoyama 2-chome, Minato-ku, 
Tokyo, 107-8556, Japan

Identification No.: 57594

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Reinhold Cohn and Partners

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

שם: ריינהולד כהן ושותפיו

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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 12 סוג: 12

Motorcycles and parts and fittings thereof; all 
included in class 12.

אופנועים וחלקים ומתאמים עבורם; הנכללים כולם בסוג 12.     
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Trade Mark No. 234519 מספר סימן

Application Date 28/12/2010 תאריך הגשה

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

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

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

האנגלי.

 Owners

Name: JAS Worldwide, S. à r. l.

Address: 6 C, Parc d"Activites Syrdall, Munsbach, L-
5365, Luxembourg

Identification No.: 801767

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

Computer programs and computer software, 
including computer programs and computer software 
designed for use in connection with transportation, 
freight management, packaging and storage of goods 
and travel arrangement; all included in class 09.

תוכניות מחשב ותוכנות מחשב, לרבות תוכניות מחשב ותוכנות 
מחשב המיועדות לשימוש בתחום התחבורה, ניהול מטענים, 

אריזה ואחסון של טובין וארגון נסיעות; הנכללים כולם בסוג 09. 
                                                                                    
                                                                              

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

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

European Community Trade Mark, 16/08/2010, No. 
9316993

איחוד האירופי לסימני מסחר, 16/08/2010, מספר 9316993

Class: 9 סוג: 9
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Trade Mark No. 234645 מספר סימן

Application Date 27/12/2010 תאריך הגשה

 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], 
Atomizers (Insecticide -) (hand tools], Garden tools 
(hand-operated], Manicure sets, Hammers (hand 
tools], Files [tools], Axes, Belts (Tool-) [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, Machetes, Knives, Shears, 
Secateurs; all included in class 8.

כלי שפשוף ידני, כלי חקלאים ידני, את ידני, מתקן ידני להדברת 
חרקים, כלי גינה המופעלים ביד, סט מניקור, פטישים ידניים, 
פצירה, גרזנים,רצועות, מלחציים, לחצנים לנגרים וחבתנים, 

מקדדים, להבי מסור, מברגים, מקצועה, צבתות, מוטות, כלי יד 
לחיתוך, כלי יד לשפשוף, כלי עבודה ידניים, מסורים ידניים, 
מסגרות למסורים ידניים, איזמלים, מקדח ידני, מפתח ברגים 
ידני, מחגר משונן (ראצ'ט), כלים לחיתוך צינורות, מכונות 

סמרור ידניות, אקדחים לשיוחל לכה, משאבות ידניות, מחפרים  
ידניים, מקדחים, כלי גילוך ידניים, מרית ישרה, שפכטלים, 
מאצ'טות,סכינים, מספריים גדולים, מזמרה; הנכללים כולם 

בסוג 8.                                                                           
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    

    

כ"ח אלול תשע"א - 23127/09/2011



Trade Mark No. 234726 מספר סימן

Application Date 07/10/2010 תאריך הגשה

International Trademark No. 0641835 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: Vandex International AG

Address: Rötistrasse 6, CH-4501 Solothurn, Switzerland

Identification No.: 71677

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 1 סוג: 1

Chemical goods, including damp-proofing and 
sealing agents and protective agents for the building 
industry and civil engineering (on land and at sea), 
particularly for renovation or sanitation and protection 
of buildings, monuments, masonry and concrete 
constructions (such as roads, tunnels, bridges, 
landing strips, silos) against humidity and other 
environmental influences; adhesives used in the 
building industry.

Class: 19 סוג: 19

Non-metallic building materials, including cement, 
mortar and sealing mortar; renovation mortar and 
filling materials for cementing and filling cracks, 
cavities and other faults in buildings, monuments, 
masonry and concrete constructions; non-metallic 
building materials for protecting the surfaces of 
buildings, monuments, masonry and concrete 
buildings.

Class: 42 סוג: 42

Professional consulting and project design and 
development and engineering consulting services for 
the building industry and civil engineering (on land 
and at sea), particularly sealing and protection of 
buildings, monuments, masonry and concrete 
constructions (such as roads, tunnels, bridges, 
landing strips, silos) against humidity and other 
environmental influences.

כ"ח אלול תשע"א - 23227/09/2011



Trade Mark No. 234734 מספר סימן

Application Date 18/10/2010 תאריך הגשה

International Trademark No. 0976731 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: Rotkäppchen Sektkellerei GmbH

Address: Sektkellereistr. 5, 06632 Freyburg/U., Germany

Identification No.: 71684

(Germany Company with limited liability)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 32 סוג: 32

Beers; mineral waters and aerated waters and other 
non-alcoholic beverages; de-alcoholised beverages, 
fruit drinks and fruit juices; syrups and other 
preparations for making beverages.

Class: 33 סוג: 33

Alcoholic beverages (except beers).

כ"ח אלול תשע"א - 23327/09/2011



Trade Mark No. 234737 מספר סימן

Application Date 25/10/2010 תאריך הגשה

International Trademark No. 0989826 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: SIA "Fresh International"

Address: Buller Iela 9, LV-1055 Riga, Latvia

Identification No.: 71686

Societe a responsabilite limitee

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 30 סוג: 30

Tea, tea-based beverages, iced tea.

כ"ח אלול תשע"א - 23427/09/2011



Trade Mark No. 234749 מספר סימן

Application Date 05/10/2010 תאריך הגשה

International Trademark No. 1061106 מספר סימן בינלאומי

Conditions/Disclaimers

The mark is limited to the colours  word Red = 
Pantone 1935 and grey = Pantone 417. as shown in 
the  mark.

 Owners

Name: Mayer-Kuvert-network GmbH

Address: Wannenäckerstraße 65, 74078 Heilbronn, 
Germany

Identification No.: 71693

(Germany GmbH)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 16 סוג: 16

Envelopes, correspondence pockets (as included in 
this class), each of them padded and unpadded.

Goods/Services for which priority is claimed סחורות/שירותים לגביהם נטען דין קדימה
(If only classification code is indicated, Priority is claimed 
for all goods/services included in that class, and specified 
above under the 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, 07/04/2010, No. 30 2010 021 100.8/16 גרמניה, 07/04/2010, מספר 100.8/16 021 2010 30

Class: 16 סוג: 16
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Trade Mark No. 234753 מספר סימן

Application Date 05/10/2010 תאריך הגשה

International Trademark No. 1026367 מספר סימן בינלאומי

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 1 סוג: 1

Chemicals used in industry, in particular for the 
surface treatment of metals and metal alloys 
including aluminum and aluminum alloys and 
including chemical products for the treatment and 
renovation of sewage produced thereby; water 
purification preparations; chemical products for 
laboratory analysis (except for medical or veterinary 
purposes), in particular for the purpose of proceeding 
and monitoring of the surface treatment of metals 
and metal alloys including aluminum and aluminum 
alloys.

Class: 6 סוג: 6

Goods made of metal (not included in other classes), 
in particular tanks and storage containers of metal, in 
particular of steel and stainless steel for the storage 
of chemicals.

Class: 7 סוג: 7

Machines for the surface treatment of metals and 
metal alloys including aluminum and aluminum 
alloys, in particular for the electrolytic anodic 
oxidation and coloration of aluminum and aluminum 
alloys and machine parts therefor, in particular 
immersion tanks for electrolyte baths, droplet 
separators, plate filters and candle filters, lifting 
apparatus, in particular cranes for immersing and 
lifting of workpieces into and out of immersion tanks; 
separators (machines) and filtering machines, filter 
presses (machines), chamber filter presses 
(machines), pumps (machines), in particular dosing 
pumps and filter pumps; installations for the 
treatment of metals and metal alloys including 
aluminum and aluminum alloys, in particular for the 
electrolytic anodic oxidation and coloration of 
aluminum and aluminum alloys (Eloxal installations), 
mainly consisting of machines for the surface 
treatment of aluminum and aluminum alloys and 
machine parts therefor.
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Conditions/Disclaimers

The mark is limited to the colours  word Blue and 
white. as shown in the  mark.

 Owners

Name: Metall- und Oberflächenchemie Sperzel GmbH

Address: Freisenbergstrasse 18, 58513 Lüdenscheid, 
Germany

Identification No.: 71697

(Federal Republic of Germany limited liability company)

Class: 11 סוג: 11

Air purifying apparatus and machines; gas scrubbers 
(parts of gas installations); cooling installations and 
machines, cooling towers (cooling installations), heat 
exchangers; installations for the treatment of water, 
mainly consisting of ion exchanger and reverse 
osmosis apparatus for the treatment of sewage 
resulting from the surface treatment of aluminum and 
aluminum alloys; drying oven.

Class: 20 סוג: 20

Containers and storage vessels, not of metal and not 
of masonry, for the storage of chemicals.

כ"ח אלול תשע"א - 23727/09/2011



Trade Mark No. 234757 מספר סימן

Application Date 05/10/2010 תאריך הגשה

International Trademark No. 0728196 מספר סימן בינלאומי

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 7 סוג: 7

Motors, including their parts, other than for land 
vehicles, motor parts for land vehicles including filters 
for cleaning cooling air (for engines), glow plugs for 
Diesel engines; machine coupling and transmission 
components (except for land vehicles) including 
clutches other than for land vehicles, jacks 
(machines); agricultural implements other than hand-
operated.

Class: 12 סוג: 12

Apparatus for locomotion by land, air or water 
including their parts including vehicles and their 
parts, automobiles and their parts, engines for land 
vehicles.

Class: 16 סוג: 16

Goods made from paper, cardboard, included in this 
class; printed matter; stationery; typewriters, pens 
and office articles (excluding furniture); instructional 
and teaching material (except apparatus) including 
playing cards, atlases, calendars, geographical 
maps, printed publications, ball-point pens and 
pencils, flags (of paper), table napkins of paper.

Class: 28 סוג: 28

Games and playthings; gymnastic and sporting 
articles included in this class, including scale model 
vehicles, especially scale model cars, balls, plush 
toys, apparatus for electronic games other than those 
adapted for use with television receivers only.

Class: 35 סוג: 35

Advertising; business management; business 
administration; office work including personnel 
recruitment, personnel management consultancy, 
business management consultancy, public relations, 
organization of trade fairs for commercial or 
advertising purposes.

כ"ח אלול תשע"א - 23827/09/2011



Class: 36 סוג: 36

Insurance including health insurance underwriting, 
insurance brokerage, accident insurance 
underwriting; financial affairs, monetary affairs 
including issuance of credit cards, banking, loans 
(financing), instalment loans, credit bureaux, financial 
consultancy, hire-purchase financing, saving banks, 
instalment loans; real estate affairs including 
apartment house management, real estate 
management, real estate appraisal, rental of offices 
(real estate), renting of flats, real estate agencies, 
accommodation bureaux (apartments), leasing of real 
estates.

Class: 37 סוג: 37

Repair and maintenance of vehicles including vehicle 
repair in the course of vehicle breakdown service; 
cleaning, repairing, maintenance and varnishing of 
vehicles.

Class: 38 סוג: 38

Telecommunication; news agencies, electronic mail, 
rental of telecommunication equipment.

Class: 39 סוג: 39

Transport including towing, taxi transport, car 
transport, arranging of tours, rental and leasing of 
vehicles, especially automobiles, transport of people, 
especially by motor buses.

Class: 40 סוג: 40

Material treatment including waste treatment 
(transformation), metal treating.

Class: 41 סוג: 41

Teaching; education information; entertainment; 
sporting and cultural activities including arranging 
and conducting of conferences, congresses, 
symposiums, organization of exhibitions for cultural 
or educational purposes, providing cinema facilities, 
presentation of live performances, providing 
museums facilities (presentation, exhibitions), 
orchestra services, organization of sport 
competitions, gaming.

Class: 42 סוג: 42

Providing of food and drink; temporary 
accomodation; legal services; scientific and industrial 
research; computer programming; services that 
cannot be classified in other classes including cafés; 
rental of temporary accommodation, consultancy in 
the field of computer hardware, psychological testing, 
rental of computer software, computer rental, 
technical project studies; mechanical and technical 
research.

כ"ח אלול תשע"א - 23927/09/2011



 Owners

Name: Volkswagen Aktiengesellschaft

Address: 38436 Wolfsburg, Germany

Identification No.: 71701

(Germany Joint Stock Company)
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Trade Mark No. 234760 מספר סימן

Application Date 05/10/2010 תאריך הגשה

International Trademark No. 1009751 מספר סימן בינלאומי

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 1 סוג: 1

Chemicals used in industry, namely for the surface 
treatment of aluminum and aluminum alloys including 
chemical products for the treatment and renovation of 
sewage produced thereby; water purification 
preparations; chemical products for laboratory 
analysis (except for medical or veterinary purposes) 
for the purpose of proceeding and monitoring of the 
surface treatment of aluminum and aluminum alloys.

Class: 6 סוג: 6

Goods made of metal (as far as not contained in 
other classes), in particular tanks and storage 
containers of metal, in particular of steel and 
stainless steel for the storage of chemicals.

Class: 7 סוג: 7

Machines for the surface treatment of aluminum and 
aluminum alloys, in particular for the electrolytical 
anodic oxidation and coloration of aluminum and 
aluminum alloys and machine parts therefor, in 
particular immersion tanks for electrolyte baths, 
droplet separators, plate filters and candle filters, 
lifting apparatus, in particular cranes for immersing 
and lifting of workpieces into and out of immersion 
tanks; separators (machines) and filtering machines, 
filter presses (machines), chamber filter presses 
(machines), pumps (machines), in particular dosing 
pumps and filter pumps; installations for the 
treatment of aluminum and aluminum alloys, in 
particular for the electrolytical anodic oxidation and 
coloration of aluminum and aluminum alloys (Eloxal 
installations), mainly consisting of machines for the 
surface treatment of aluminum and aluminum alloys 
and machine parts therefore.

Class: 11 סוג: 11

Air purifying apparatus and machines; gas scrubbers 
(parts of gas installations); cooling installations and 
machines, cooling towers (cooling installations), heat 
exchangers; installations for the treatment of water, 
mainly consisting of ion exchanger and reverse 
osmosis apparatus for the treatment of sewage 
resulting from the surface treatment of aluminum and 
aluminum alloys; drying oven.

Class: 20 סוג: 20

Containers and storage vessels, not of metal and not 
of masonry, for the storage of chemicals.

כ"ח אלול תשע"א - 24127/09/2011



 Owners

Name: Metall-und Oberflächenchemie Sperzel GmbH

Address: Freisenbergstrasse 18, 58513 Lüdenscheid, 
Germany

Identification No.: 71704

(Federal Republic of Germany limited liability company)

כ"ח אלול תשע"א - 24227/09/2011



Trade Mark No. 234762 מספר סימן

Application Date 30/11/2010 תאריך הגשה

International Trademark No. 1039954 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: FROMAGERIES BEL

Address: 16 boulevard Malesherbes, F-75008 PARIS, 
France

Identification No.: 71705

(FRANCE Société anonyme)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 29 סוג: 29

Eggs, milk (in all its forms), butter, cream, cheese 
and specialty cheese products, yogurts, milk proteins 
and whey and other dairy products; milk-based 
beverages.

כ"ח אלול תשע"א - 24327/09/2011



OPTI-FREE SEPT

Trade Mark No. 234961 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: Alcon, Inc.

Address: Bosch 69, CH-6331 Hunenberg, Switzerland

Identification No.: 45186

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Reinhold Cohn and Partners

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

שם: ריינהולד כהן ושותפיו

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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 5 סוג: 5

Contact lens solutions; included in class 5. תמיסות לעדשות מגע; הנכללות בסוג 5.                     

כ"ח אלול תשע"א - 24427/09/2011



Trade Mark No. 234962 מספר סימן

Application Date 14/01/2011 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: Okuma Fishing Tackle Co., LTD.

Address: 11 , Jhongshan Rd., Tanzih Township, Taiwan

Identification No.: 801792

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Dr. Shlomo Cohen & Co.

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

שם: ד"ר שלמה כהן ושות'

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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 28 סוג: 28

Fishing bobbers, lighted fishing bobbers, fishing 
reels, fishing reel shields, fish attractants, fishing 
creels, fishing rods, fishing rod straps, fishing hooks, 
fishing plugs, fishing weights, fishing flies, fishing fly 
boxes, fishing floats, fishing bags, fishing tackle 
containers, fishing tackle boxes, fishing safety 
harness; All included in class 28.

פיתיונות דיג, פיתיונות דיג מוארים, מגני סלילי דיג, מושכי 
דגים, סלי דיג, חכות דיג, רצועות לחכות דיג, ספרי דיג, קרסי 
דיג, משקולות דיג, פיתיונות דיג מלאכותיים, קופסאות פיתיונות 
מלאכותיים, מצופי דיג, תיקי דיג, מכלי ציוד דיג, קופסאות ציוד 
דיג, רתמת בטיחות לדיג; הנכללים כולם בסוג 28.                   
                                                                                    

                                                      

כ"ח אלול תשע"א - 24527/09/2011



Trade Mark No. 234967 מספר סימן

Application Date 12/01/2011 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: Tomer Camus  שם: תומר כמוס

Address: 24/7 Hertzel st, Safed, 13250, Israel כתובת : רח' הרצל 24/7, צפת, 13250, ישראל

Identification No.: 028891844מספר זיהוי: 028891844

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Camus & Dimri, Adv.

Address: 9 Haim Sireni, Holon, 58432, Israel

שם: כמוס & דמרי, עו"ד

כתובת : חיים סירני 9, חולון, 58432, ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 35 סוג: 35

Art, paintings, jewelry and judaic selling services; all 
included in class 35.

שרותי ממכר אמנות, תמונות, תכשיטים ויודאיקה; הנכללים 
כולם בסוג 35.                           

כ"ח אלול תשע"א - 24627/09/2011



SESI

Trade Mark No. 234969 מספר סימן

Application Date 16/01/2011 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: SALAMANDER (ENGINEERING) LIMITED

Address: The Health Business & Technical Park, 
Runcorn, Cheshire, WA7 4QX, United Kingdom

Identification No.: 801795

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

Apparatus for the treatment of water and aqueous 
solutions; central heating apparatus; water supply 
apparatus; water regulating apparatus; water saving 
devices; apparatus for the inhibition of water scale; 
water softening apparatus; water purifiers; water 
flushing apparatus; parts and fittings for all the 
aforesaid goods; all included in class 11.

התקן לטיפול במים ופתרונות מימיים; התקן לחימום מרכזי; 
התקן לאספקת מים; התקן לויסות מים; מכשירים לחיסכון 

במים; התקן לאינהיביציה של אבנית ממים; התקן לריכוך מים; 
מטהרי מים; התקן להזרמת מים; חלקים ואביזרים לכל הטובין 
לעיל; הנכללים כולם בסוג 11.                                             
                                                                                    
                                                                                    

        

כ"ח אלול תשע"א - 24727/09/2011



SALAMANDER

Trade Mark No. 234970 מספר סימן

Application Date 16/01/2011 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: SALAMANDER (ENGINEERING) LIMITED

Address: The Health Business & Technical Park, 
Runcorn, Cheshire, WA7 4QX, United Kingdom

Identification No.: 801795

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

Apparatus for the treatment of water and aqueous 
solutions; central heating apparatus; water supply 
apparatus; water regulating apparatus; water saving 
devices; apparatus for the inhibition of water scale; 
water softening apparatus; water purifiers; water 
flushing apparatus; parts and fittings for all the 
aforesaid goods; all included in class 11.

התקן לטיפול במים ופתרונות מימיים; התקן לחימום מרכזי; 
התקן לאספקת מים; התקן לויסות מים; מכשירים לחיסכון 

במים; התקן לאינהיביציה של אבנית ממים; התקן לריכוך מים; 
מטהרי מים; התקן להזרמת מים; חלקים ואביזרים לכל הטובין 
לעיל; הנכללים כולם בסוג 11.                                             
                                                                                    
                                                                                    

        

כ"ח אלול תשע"א - 24827/09/2011



FLOOD

Trade Mark No. 234971 מספר סימן

Application Date 16/01/2011 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: 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, chewing gum, bubble gum, candy, 
mints, drops and lozenges; all included in Class 30.

דברי מתיקה, גומי לעיסה, מסטיק, ממתקים, מנטות, סוכריות 
ולכסניות; הנכללים כולם בסוג 30.                             

כ"ח אלול תשע"א - 24927/09/2011



Trade Mark No. 234972 מספר סימן

Application Date 16/01/2011 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: Engarrafamento Pitu Ltda.

Address: 55 Vitoria de Santo Antao, Pernambuco, Brazil

Identification No.: 67111

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Reinhold Cohn and Partners

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

שם: ריינהולד כהן ושותפיו

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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 33 סוג: 33

Alcoholic distilled beverages and sugar cane spirits; 
all included in class 33.

משקאות אלכוהוליים מזוקקים וכהלים מקנה סוכר; הנכללים 
כולם בסוג 33.                             

כ"ח אלול תשע"א - 25027/09/2011



פרדקסה
Trade Mark No. 234973 מספר סימן

Application Date 16/01/2011 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 Pharma GmbH & Co. KG

Address: Ingelheim am Rhein, Germany

Identification No.: 41926

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Reinhold Cohn and Partners

Address: 26a Habarzel St. Ramat Hahayal, P.O.B. 
13239, Tel Aviv, 61131, 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 blood and blood 
forming organs; all included in class 5.

תכשירים רוקחיים לדם ואברים יוצרי דם; הנכללים כולם בסוג 
                                                               .5

כ"ח אלול תשע"א - 25127/09/2011



אירובנט
Trade Mark No. 234974 מספר סימן

Application Date 16/01/2011 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 Pharma GmbH & Co. KG

Address: Ingelheim am Rhein, Germany

Identification No.: 41926

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Reinhold Cohn and Partners

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

שם: ריינהולד כהן ושותפיו

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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 5 סוג: 5

Pharmaceutical preparation for treatment of 
obstructive airways diseases; all included in class 5.

תכשיר רוקחי המיועד לטיפול במחלות חסימתיות של דרכי 
הנשימה;  הנכללים כולם בסוג 5.                                       

כ"ח אלול תשע"א - 25227/09/2011



אגרנוקס
Trade Mark No. 234975 מספר סימן

Application Date 16/01/2011 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 Pharma GmbH & Co. KG

Address: Ingelheim am Rhein, Germany

Identification No.: 41926

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Reinhold Cohn and Partners

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

Cardiovascular preparations; all included in Class 5. תכשירים לטיפול בלב ובכלי הדם; הנכללים כולם בסוג 5.       

כ"ח אלול תשע"א - 25327/09/2011



Trade Mark No. 234978 מספר סימן

Application Date 16/01/2011 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: NO FEAR INTERNATIONAL LIMITED

Address: Brook Park East, Shirebrook, United Kingdom

Identification No.: 801065

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Dr. Shlomo Cohen & Co.

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

שם: ד"ר שלמה כהן ושות'

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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 25 סוג: 25

Clothing; headgear; footwear; sports shoes, trainers, 
boots, walking boots, football boots, shoes, cycling 
shoes; waterproof and weatherproof clothing; thermal 
clothing; lightweight clothing; coats; sports clothing; 
jackets, anoraks, scarves; pullovers, trousers, shirts, 
T-shirts; tank-tops; cagoules, smock and salopettes; 
gloves, hats, balaclavas, socks, underwear and 
gaiters; belts; sweat bands; wrist bands; footwear 
and headgear for fashion, leisure, industrial and 
sports purposes including tennis, squash, table 
tennis, softball, golf, badminton, volleyball, basketball 
and baseball; leisure clothing; wet suits; swimwear; 
surf shorts; articles of clothing for windsurfing; 
protective clothing for surfwear; safety clothing, 
gloves, headgear and footwear (other than for 
protection against accidents or injuries); sports 
headgear (other than helmets); sportswear; sports 
uniforms; skiwear; sporting articles (clothing) for 
equestrian use; fishing smocks; fishing jackets, boots 
and vests; all included in class 25.

ביגוד; כיסויי ראש; הנעלה; נעלי ספורט, אימוניות, מגפיים,  
מגפי הליכה, מגפי כדורגל, נעליים, נעלי רכיבה; ביגוד חסין מים 
וחסין מזג אוויר; ביגוד תרמי; ביגוד קל משקל; מעילים; ביגוד 

ספורט; מקטורנים, דובונים, צעיפים; אפודות, מכנסיים, חולצות, 
חולצות-טי; גופיות; מעיל גשם, חלוק ומכנסי סקי; כפפות, 

כובעים, כובעי גרב, גרביים, תחתונים וערדליים; חגורות; סרטי 
הזעה; סרטי מותן; הנעלה וכיסויי ראש למטרות אופנה, פנאי, 
תעשייה וספורט הכוללים טניס, סקווש, טניס שולחן, כדור בסיס 
רך, גולף, בדמינטון, כדור-עף, כדורסל וכדור בסיס; ביגוד פנאי; 
חליפות צוללים; בגדי ים; מכנסי גלישה; פריטים לביגוד גלישת 
רוח, ביגוד מגן לגלישה; ביגוד בטיחות, כפפות, כיסויי ראש 
והנעלה (שאינם מגנים נגד תאונות או פציעות); כיסויי ראש 
לספורט (שאינם קסדות); בגדי ספורט; חליפות ספורט; בגדי 

סקי; פריטי ספורט (ביגוד) לשימוש רוכבים; חלוקי דייג; 
מקטורני דייג, מגפיים ואפודות; הנכללים כולם בסוג 25.           
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    

                      

כ"ח אלול תשע"א - 25427/09/2011



אופטי-פרי ספט
Trade Mark No. 234979 מספר סימן

Application Date 17/01/2011 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: Alcon, Inc.

Address: Bosch 69, CH-6331 Hunenberg, Switzerland

Identification No.: 45186

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Reinhold Cohn and Partners

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

שם: ריינהולד כהן ושותפיו

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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 5 סוג: 5

Contact lens solutions; included in class 5. תמיסות לעדשות מגע; הנכללות בסוג 5.                     

כ"ח אלול תשע"א - 25527/09/2011



המספר החזק
Trade Mark No. 234982 מספר סימן

Application Date 17/01/2011 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 lottries, 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                   

                                                          

כ"ח אלול תשע"א - 25627/09/2011



מפעל הפיס
Trade Mark No. 234983 מספר סימן

Application Date 17/01/2011 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 lottries, 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                   

                                                            

כ"ח אלול תשע"א - 25727/09/2011



777

Trade Mark No. 234988 מספר סימן

Application Date 17/01/2011 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 lottries, 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                   

                                                          

כ"ח אלול תשע"א - 25827/09/2011



POMPEIAN 

Trade Mark No. 234989 מספר סימן

Application Date 18/01/2011 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: Pompeian, Inc.

Address: 4201 Pulaski Highway, Baltimore, Maryland, 
21224, U.S.A.

Identification No.: 801797

Maryland 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: 29 סוג: 29

Edible oils in Class 29. שמנים אכילים בסוג 29.       

כ"ח אלול תשע"א - 25927/09/2011



GLADE BOUQUET

Trade Mark No. 234990 מספר סימן

Application Date 18/01/2011 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: S.C. Johnson & Son, Inc.

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

Identification No.: 679

(Wisconsin 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: 5 סוג: 5

Air fresheners, air deodorants, air purifying 
preparations, air sanitizers, fabric deodorizers, carpet 
and room deodorizers in Class 5.

מטהרי אוויר, מבשמי אוויר, תכשירים לטיהור אוויר, תכשירים 
לחיטוי אוויר, מבשמי בדים, מבשמי שטיחים וחדרים; הנכללים 

בסיווג 5.                               

כ"ח אלול תשע"א - 26027/09/2011



AMERICAN EAGLE

Trade Mark No. 234991 מספר סימן

Application Date 18/01/2011 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: Retail Royalty Company

Address: 101 Convention Center Drive, Las Vegas, 
Nevada, 89109, U.S.A.

Identification No.: 39456

(Nevada Corporation)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Hanni Rosenzweig & Co.

Address: 100 Hachashmonaim St., P.O.B. 20651, Tel 
Aviv, 61201, Israel

שם: הני רוזנצוויג ושות'

כתובת : רח' החשמונאים 100, ת.ד. 20651, תל אביב, 61201, 
ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 18 סוג: 18

Handbags, shoulder bags, purses, wallets, tote bags, 
backpacks, umbrellas, and leather key chains; all 
included in class 18   

תיקי יד, תיקי כתף, ארנקים, ארנקי כסף, תיקים גדולים 
לסחיבת חפצים, תיקי גב, מטריות, ומחזיקי מפתחות מעור ; 

הנכללים כולם בסוג 18

Class: 25 סוג: 25

Footwear; all included in class 25 דברי הנעלה; הנכללים כולם בסוג 25     

כ"ח אלול תשע"א - 26127/09/2011



PARTY BULLET

Trade Mark No. 234997 מספר סימן

Application Date 18/01/2011 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: Homeland Housewares, LLC

Address: 11755 Wilshire Blvd, Suite 1200, California, Los 
Angeles, 90025, U.S.A.

Identification No.: 65362

(California Corporation)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Freimann & Goldberg

Address: 5 Droyanov Street, Tel Aviv, 63143, Israel

שם: פריימן & גולדברג

כתובת : רח' דרויאנוב 5, תל אביב, 63143, בית כלל, קומה 10, 
ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 7 סוג: 7

Electronic appliances, namely, kitchen food 
processors; all included in class 7

מכשירים אלקטרוניים, דהיינו, מעבדי מזון למטבח; הנכללים 
כולם בסוג 7                             

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

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

U.S.A., 16/12/2010, No. 85199359 ארה"ב, 16/12/2010, מספר 85199359

Class: 7 סוג: 7

כ"ח אלול תשע"א - 26227/09/2011



עגלו
Trade Mark No. 235006 מספר סימן

Application Date 13/01/2011 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: Agaloo Ltd. שם: עגלו בע"מ

Address: P.O.B. 6173, Tel Aviv, 61061, Israel כתובת : ת.ד. 6173, תל אביב, 61061, ישראל

Identification No.: 514580885מספר זיהוי: 514580885

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Blum, Gador & Co., Adv.

Address: 53 Derech Hashalom, Givatayim, 53454, Israel

שם: בלום, גדור ושות', עו"ד

כתובת : דרך השלום 53, גבעתיים, 53454, ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 35 סוג: 35

Advertising services; dissemination of advertising via 
an on-line electronic communications network; Retail 
store services featuring babies and toddlers goods; 
providing product information on babies' and toddlers' 
goods via the Internet or other communications 
networks; computerized on-line ordering services 
featuring babies' and toddlers' goods; providing an 
on-line database and advertising guide featuring 
babies' and toddlers' goods, which can be searched 
and provide data the Internet or other 
communications networks; all included in class 35.

שרותי פרסומת; הפצת פרסומת באמצעות רשת תקשורת 
אלקטרונית מקוונת; שירותי חנות קמעונאית למוצרי תינוקות 
ופעוטות; הספקת מידע על מוצרי תינוקות ופעוטות באמצעות 

האינטרנט או רשתות תקשורת אחרות; שירותי הזמנה 
ממוחשבים ומקוונים של מוצרי תינוקות ופעוטות; הספקת בסיס 
מידע ומדריך פרסומת מקוון למוצרי תינוקות ופעוטות הניתנים 

לחיפוש והספקת מידע, באמצעות האינטרנט או רשתות 
תקשורת אחרות; הנכללים כולם בסוג 35.                             
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    

                                              

כ"ח אלול תשע"א - 26327/09/2011



דובוני איכפת לי
Trade Mark No. 235007 מספר סימן

Application Date 19/01/2011 תאריך הגשה

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 16 סוג: 16

Books, namely, series of children's books, books 
featuring travel, adventure stories, holidays and 
cultures, fill-in-the-blank books, and fun projects to 
do, photo albums, writing journals, children's fill-in 
books, books for stamp collections, collages, very 
small paintings, autograph books, pictures, pre-made 
stickers, scrapbooks, address and telephone books, 
stationery organizers, general books on travel, paper 
and plastic bookmarks, book covers, story books, 
paper note tablets, passport holders, picture books, 
coloring books, printed guides for children's travel, 
wire-bound books, recipe books, song books, talking 
children's books, magazines for children featuring 
information, namely, parenting and children's art and 
children's care and children's events and children's 
contests and children's awards and children's travel 
guides and lists of the best children's books and 
children's websites; desk supplies, namely, paper clip 
holders, drawing rulers, straight edges, stamp pads, 
stationery and envelopes, stationery boxes, stenciling 
machines, stencils, stickers, storage containers made 
of paper, paper envelopes for packaging, paper 
expanding files, paper file jackets, paper report 
covers, paper staplers, paper stock, paper trays, 
partially printed forms, paste for stationery or 
household purposes, pen and pencil trays, pen 
cases, pen or pencil holders, pencil and pen boxes, 
pencil cases, pencil sharpeners, pencils, pens, 
personal organizers, pocket calendars, pocket 
secretaries, plastic portable desks, bulletin boards, 
business cards, desk blotters, book covers, three-ring 
binders, receipt books, adhesive tape dispensers for 
household or stationery use, adhesive tapes for 
stationery or household purposes, staplers, staples. 
cards, posters, charts and certificates, namely, 
printed invitations, postcards, social note cards, 
pictorial prints, trivia cards, posters, trading cards, 
picture postcards, place cards, posters, not 
magnetically encoded pre-paid telephone calling 
card, printed greeting cards, printed award 
certificates, printed certificates, printed charts, printed 
emblems, printed forms, wall calendars, table-top 
calendars, printed greeting cards with electronic 
information stored therein, paper flip charts, wall 
charts, tarot cards, self-esteem cards, bumper 
stickers, motivational cards, game cards; home 
items, namely, paper doilies, paper baby bibs, paper 
tablemats, paper napkins, tissue paper, toilet paper, 
paper table linens, paper towels, paper washcloths, 
plastic food storage bags for household use, plastic 
sandwich bags; art supplies, namely, paint brushes, 
paint paddles, palettes, painting sets for children, 
printed hologram stickers, paper die cut shapes, 
temporary tattoos, paper emblems, paper mache, 
paper mache figurines, paper party bags, paper party 

ספרים, דהינו, סדרה של ספרי ילדים, ספרים המתארים 
נסיעות, סיפורי הרפתקה, חופשות ותוויות, ספרים השלימו את 
הרווח, ופרויקטי כיף לעשייה, אלבומי צילומים, יומני כתיבה, 
ספרים לילדים להשלים את הרווח, ספרים עבור אוספי בולים, 
קולז'ים, תמונות קטנות מאד, ספרי חתימות, תמונות, מדבקות 
מוכנות מראש, אלבומי הדבקות, ספרי כתובת ומספרי טלפון, 
מארגני צרכי כתיבה, ספרים כלליים בעניין נסיעות, סימניות 
מנייר ומפלסטיק, עטיפי ספרים, ספרים המכילים סיפורים, 

פנקסי פתקים מנייר, מחזקי דרכונים, ספרים המכילים תמונות, 
ספרי צביעה, מדריכים מודפסים לנסיעות עבור ילדים, ספרים 
הכרוכים עם ספיראלות, ספרי מתכונים, ספרים המכילים 

שירים, ספרים מדברים עבור ילדים,  מגזינים לילדים המכילים 
מידע, דהינו, לשימוש הורה ואמנות של ילדים וטיפול של ילדים 
ואירועים לילדים ותחרויות לילדים ופרסים לילדים ומדריכי 
נסיעות לילדים ורשימות של ספרי הילדים הטובים ואתרי 

אינטרנט לילדים; הצע לשולחן כתיבה, דהינו, מחזקי מהדקים, 
סרגלים, סרגלי-טי, חותמות בפנקס, צרכי כתיבה  ומעטפות, 
תיבות לצרכי כתיבה, מכונות סטנסיל, סטנסילים, מדבקות,  
מכלי אחסון העשויים מנייר, מעטפות מנייר לצורך אריזה, 

קלסרים מתרחבים מנייר, עטיפי נייר לקלסרים, כיסויי תעודות 
מנייר, מהדקים לנייר, הצע של נייר, מגשים לנייר, טפסים 
מודפסים חלקית,  דבק לצרכי כתיבה או לצרכי בית, מגשים 
לעטים ולעפרונות, קופסאות לעטים, מחזקי עט או עפרון, 
קופסאות לעפרונות ולעטים, קלמרים, מחדדים לאפרונות, 

עפרונות, עטים, יומני כיס, מכתבות כיס,שולחני כתיבה ניידים 
מפלסטיק, לוחות מודעות, כרטיסי ביקור,  נייר סופג לשולחני 
כתיבה, עטיפי ספרים, קלסרי שלוש טבעות,  ספרי קבלות, 

התקנים לחלוקת סרט הדבקה לשימוש ביתי או לצרכי כתיבה, 
סרטי הדבקה לצרכי כתיבה או לשימוש ביתי, שדכנים, כליבים, 

כרטיסים, פוסטרים,  שרטוטים ותעודות, דהינו, הזמנות 
מודפסות, גלויות, כרטיסים להערות חברתיות, הדפסים 
מאוירים, כרטיסי טריוויה, פוסטרים, כרטיסי סחר, גלויות 

מאוירים, כרטיסי מקומות ישיבה,  פוסטרים, כרטיסי שיחות 
טלפון משולמים מראש שאינם בעלי קידוד מגנטי, כרטיסי ברכה 

מודפסים, תעודות הוקרה מודפסות, תעודות מודפסות, 
תרשימים מודפסים, סימנים מודפסים, טפסים מודפסים,  לוחות 

שנה לתלייה בקיר, לוחות שנה שולחניים,  כרטיסי ברכה 
מודפסים בעלי מידע אלקטרוני המאוחסן בתוכם, פליפ צ'אטים 
העשויים מנייר, צ'אטים לקיר, כרטיסי טארוט, כרטיסי הערכה 
עצמית, מדבקי פגוש, כרטיסי מוטיבציה, כרטיסי משחק; 
פריטים ביתיים, דהינו, מפיות מנייר דמוי תחרה, סינריות 
לתינוקות מנייר, תחתיות לשולחן מנייר, מפיות מנייר, נייר 
טישיו, נייר טואלט, מצעי שולחן מנייר, מגבות נייר, מטליות 
רחצה מנייר, שקיות נייר לאחסון מזון לשימוש ביתי העשויות 
מפלסטיק, שקיות כריכים מפלסטיק; הצע אמנות, דהינו, 
מכחולים, מבחשי צבע, פלטות, ערכות לצביעה לילדים, 

מדבקות הולוגרמה מודפסות, חיתוכים דו צדדים מנייר, כתובות 
קעקע זמניות, סימנים מנייר, עיסת נייר,  פסלונים העשויים 
מעיסת נייר,  שקיות למסיבות מנייר, קישוטי מסיבות מנייר, 
אביזרי מסיבות מנייר, כובעי מסיבות מנייר, דגלונים מנייר, 
דגלים מנייר, סרטים מנייר, אותיות ומספרים עם דבק על 

גביהם לשימוש בעשיית שלטים, צבעי פסטל, שבלונות מנייר 
לצביעה וציור, סטנסילים מנייר, תבניות לעשיית תחפושות, 
חותמות גומי, ודפים מפלסטיק לצורך כתיבה, הדפסה, ציור 
ורישום;  תגי שמות מנייר, שלטים מנייר, תווי מחיר, כרטיסי 

כ"ח אלול תשע"א - 26427/09/2011



 Owners

Name: Those Characters From Cleveland, Inc.

Address: Cleveland, Ohio, U.S.A.

Identification No.: 11635

(Ohio Corporation)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: JMB, Factor & Co.

Address: 1 Hamarpe St., P.O.B. 45087, Jerusalem, 
91450, Israel

שם: ג'יי.אמ.בי, פקטור אנד קו

כתובת : המרפא 1, ת.ד. 45087, ירושלים, 91450, ישראל

decorations, paper party favors, paper party hats, 
paper pennants, paper flags, paper ribbons, 
adhesive-backed letters and numbers for use in 
making signs, pastels, paper patterns for coloring 
and painting, paper stencils, patterns for making 
costumes, rubber stamps, and plastic sheets for 
writing, printing, painting and marking on; paper 
name badges, paper banners, price tags, price 
tickets, printed mail response cards relating to 
invitation to events, printed paper signs, paper bags 
for packaging gifts, paper gift boxes, paper cartons 
for delivering goods, paper containers, paper display 
boxes, holiday-decorated paper bags, paper pouches 
for packaging, plastic gift wrap, paper shopping bags, 
paper tags, non-textile printed packaging labels; all 
included in class 16.

מחיר, כרטיסי תשובה בדואר מודפסים הקשורים להזמנה 
לאירועים, שלטים מודפסים מנייר, שקיות מנייר לאריזת מתנות, 
תיבות מתנות מנייר, קרטונים מנייר למשלוח טובין, מכילים 

מנייר, תיבות ראווה מנייר, שקיות נייר מקושטות לחג, פאוצ'ים 
מנייר לאריזה, חומר אריזה למתנות מפלסטיק, שקיות קניות 
מנייר, תגים מנייר, תוויות מודפסות לא אריג לאריזה; הנכללים 
כולם בסוג 16.                                                                 
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    

                  

Class: 41 סוג: 41

Entertainment and educational services in the nature 
of on-going television programs in the field of 
children's entertainment; entertainment services in 
the nature of animated motion picture theatrical film 
production; entertainment services, namely, 
production of animated cartoons on dvds and video 
cassettes; entertainment services, namely, providing 
interactive database of comics and animated 
cartoons via global computer network; entertainment 
services provided via global computer networks and 
wireless communication networks featuring online 
computer games, videos, music, and activities in the 
nature of comedy, drama, action, adventure, and 
animation in the field of children's entertainment and 
education; entertainment, namely conducting online 
contests and fan club services; providing information 
relating to entertainment online via a global computer 
network containing information regarding computer 
games, interactive children's activities, and stories for 
children and their parents; providing on-line non-
downloadable publications in the nature of 
magazines and books featuring entertainment in the 
nature of comedy, drama, action, adventure, and 
animation, stories and games for children; providing 
non-downloadable online interactive computer 
games; all included in class 41.

שירותי בידור בצורת תוכניות טלוויזיה מתמשכות בתחום בידור 
ילדים; שירותי בידור בצורת סרט קולנוע עם אנימציה והפקה 
של סרט תיאטרוני; שירותי בידור, דהינו, הפקה של קרטונים 
מונפשים ב- DVD ובקלטות וידיאו: שירותי בידור, דהינו, 
אספקת  מאגר מידע אינטראקטיבי של קומיקס וקרטונים 
מונפשים באמצעות רשת מחשוב גלובלית; שירותי בידור 
המסופקים באמצעות רשתות מחשוב גלובליות ורשתות 

תקשורת אלחוטיות המציגות משחקי מחשב מקוונים, וידיאו, 
מוזיקה, ופעילויות בצורה של קומדיה, דרמה, פעולה, 

הרפתקה, ואנימציה בתחום בידור לילדים וחינוך; בידור, דהינו 
עריכת תחרויות מקוונות ושירותי מועדון מעריצים; אספקת 
מידע הקשור לבידור מקוון באמצעות רשת מחשוב גלובלית 
המכילה מידע לגבי משחקי מחשב, פעילויות אינטראקטיביות 
לילדים, וסיפורים לילדים והורים שלהם; אספקת הוצאה לאור 
מקוונת שאינה ניתנת להורדה בצורה של מגזינים וספרים 

המכילים בידור בצורה של קומדיה, דרמה, פעולה, הרפתקה, 
ואנימציה, סיפורים ומשחקים לילדים; אספקת משחקי מחשב 
מקוונים ואינטראקטיביים שלא ניתנים להורדה; הנכללים כולם 
בסוג 41.                                                                         
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    

                                                        

כ"ח אלול תשע"א - 26527/09/2011



AGALOO 

Trade Mark No. 235008 מספר סימן

Application Date 13/01/2011 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: Agaloo Ltd. שם: עגלו בע"מ

Address: P.O.B. 6173, Tel Aviv, 61061, Israel כתובת : ת.ד. 6173, תל אביב, 61061, ישראל

Identification No.: 514580885מספר זיהוי: 514580885

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Blum, Gador & Co., Adv.

Address: 53 Derech Hashalom, Givatayim, 53454, Israel

שם: בלום, גדור ושות', עו"ד

כתובת : דרך השלום 53, גבעתיים, 53454, ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 35 סוג: 35

Advertising services; dissemination of advertising via 
an on-line electronic communications network; Retail 
store services featuring babies and toddlers goods; 
providing product information on babies' and toddlers' 
goods via the Internet or other communications 
networks; computerized on-line ordering services 
featuring babies' and toddlers' goods; providing an 
on-line database and advertising guide featuring 
babies' and toddlers' goods, which can be searched 
and provide data the Internet or other 
communications networks; all included in class 35.

שרותי פרסומת; הפצת פרסומת באמצעות רשת תקשורת 
אלקטרונית מקוונת; שירותי חנות קמעונאית למוצרי תינוקות 
ופעוטות; הספקת מידע על מוצרי תינוקות ופעוטות באמצעות 

האינטרנט או רשתות תקשורת אחרות; שירותי הזמנה 
ממוחשבים ומקוונים של מוצרי תינוקות ופעוטות; הספקת בסיס 
מידע ומדריך פרסומת מקוון למוצרי תינוקות ופעוטות הניתנים 

לחיפוש והספקת מידע, באמצעות האינטרנט או רשתות 
תקשורת אחרות; הנכללים כולם בסוג 35.                             
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    

                                              

כ"ח אלול תשע"א - 26627/09/2011



MOM'S CHICKEN

Trade Mark No. 235015 מספר סימן

Application Date 19/01/2011 תאריך הגשה

Base for International Trademark No. 1068122 בסיס לסימן מסחר בינלאומי מס.

Ownersבעלים

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

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

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

Identification No.: 570000745מספר זיהוי: 570000745

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Reinhold Cohn and Partners

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

שם: ריינהולד כהן ושותפיו

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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 29 סוג: 29

Poultry and processed poultry; all included in class 
29.

עופות ועופות מעובדים; הנכללים כולם בסוג 29.                     
      

כ"ח אלול תשע"א - 26727/09/2011



WaTech

Trade Mark No. 235018 מספר סימן

Application Date 19/01/2011 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: Mekorot Water Co. Ltd. שם: מקורות חברת מים בע"מ

Address: 9 Lincoln st., Tel-Aviv, Israel כתובת : רחוב לינקולן 9, תל אביב-יפו, ישראל

Identification No.: 520010869מספר זיהוי: 520010869

מקורות חברת מים 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: 35 סוג: 35

Advertisement services; marketing and business 
administration in the fields of water and clean-tech 
technologies; all included in class 35.

שירותי פרסום; שיווק וניהול עסקים בתחומי המים וטכנולוגיות 
קלינטק; הנכללים כולם בסוג 35.                                         

                                                                  

Class: 36 סוג: 36

Money management services; capital fund services 
in the fields of water and clean-tech technologies; all 
included in class 36.

שירותי ניהול כספים; שירותי קרן הון בתחומי המים וטכנולוגיות 
קלינטק; הנכללים כולם בסוג 36.                                         

                                    

Class: 42 סוג: 42

Scientific technological services; analysis, research 
and development services in the fields of water and 
clean-tech technologies; all included in class 42.

שירותים מדעיים טכנולוגיים; שירותי ניתוח, מחקר ופיתוח 
בתחומי המים וטכנולוגיות קלינטק; הנכללים כולם בסוג 42.     
                                                                                    

            

כ"ח אלול תשע"א - 26827/09/2011



Trade Mark No. 235025 מספר סימן

Application Date 16/01/2011 תאריך הגשה

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

 Owners

Name: AMERICAN INSTITUTE OF CERTIFIED PUBLIC 
ACCOUNTANTS

Address: 1211 Avenue of the Americas, New York, New 
York, U.S.A.

Identification No.: 51376

(D.C. non-profit 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: 45 סוג: 45

Certification services, namely, certification of service 
organizations and entities whose internal controls 
over security, availability, processing integrity, 
confidentiality and privacy have been found to meet 
the professional certification standards; certification 
services, namely, certification of service 
organizations and entities whose internet websites 
have been found to meet professional certification 
standards with respect to security; all included in 
class 45.

שירותי אישור, דהיינו, אישור של ארגוני וישויות שירות אשר 
הבקרות הפנימיות שלהם בהתייחס לבטיחות, תועלתיות, יושר 
עיבוד, חיסיון ופרטיות נמצאו כתואמי סטנדרטי אישור מקצועי; 
שירותי אישור, דהיינו, אישור של ארגוני וישויות שירות אשר 

אתרי האינטרנט שלהם נמצאו כתואמי סטנדרטי אישור מקצועי 
בנוגע לבטיחות; הנכללים כולם בסוג 45.                               
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    

                                          

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

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

U.S.A., 24/09/2010, No. 85/137,763 ארה"ב, 24/09/2010, מספר 85/137,763

Class: 45 סוג: 45

כ"ח אלול תשע"א - 26927/09/2011



PERIOWAVE 

Trade Mark No. 235026 מספר סימן

Application Date 16/01/2011 תאריך הגשה

 Owners

Name: ONDINE INTERNATIONAL LTD 

Address: Fidelity House, Suite 2 Wildey Business Park 
St, Michael, Barbados

Identification No.: 71753

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Wolff, Bregman and Goller

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

שם: וולף, ברגמן וגולר

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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 5 סוג: 5

Photosensitizing agents for medical and/or dental 
applications, namely, pharmaceuticals for the 
treatment of infectious diseases; pharmaceuticals for 
the treatment of topical infectious diseases; light-
activated disinfectant compositions for killing 
disease-causing micro-organisms; light-activated 
therapeutic preparations for killing bacterial, fungal 
and viral infections; light-activated pharmaceutical 
preparations used in dental care; photosensitizing 
compositions for use in photodynamic therapy and/or 
photo-disinfection, all included in class 5.

מגיבי פוטו-סינתזה עבור יישומים רפואיים ו/או דנטאליים, 
דהיינו תכשירי רוקחות לטיפול של מחלות זיהומיות; תכשירי 
רוקחות לטיפול של מחלות זיהומיות מקומיות; תרכובות חיטוי 
מופעלות אור עבור מחלת הרג - הנגרמת ממיקרו אורגניזמים; 
תכשירים רפואיים מופעלי אור עבור הריגת בקטריה, פטרייה 
וזיהומים ויראליים; תכשירי רוקחות מופעלי אור המשמשים 
בטיפול דנטאלי; תרכובות פוטו - סינתזה לשימוש בריפוי 

פוטו-דינאמי ו/או חיטוי אור; הנכללים כולם בסוג 5.                 
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                  

Class: 10 סוג: 10

Medical and dental equipment, namely, lasers, 
sterilizable light wands, intra-oral dental light system, 
sensory light therapy unit for use in the field of 
photodynamic therapy and/or photo-disinfection; a 
light delivery device for use in photo-disinfection of 
oral cavity; dental equipment, namely, intra-oral 
dental light system, lasers, LEDs, sterilizable light 
wands, fiber optic probe tips and syringes used in 
treatment of periodontal diseases; optic probe tips for 
use with laser and/or intra-oral dental light system, 
medical syringes used in photodynamic therapy 
and/or photo-disinfection, all included in class 10.

ציוד רפואי ודנטאלי, דהיינו, לייזרים, מוטות אור הניתנים 
לחיטוי, מערכת אור דנטאלית תוך - פה, יחידת ריפוי אור 

תחושתי לשימוש בשדה של ריפוי פוטו-דינאמי ו/או חיטוי - אור; 
מתקן משלוח אור לשימוש בחיטוי - אור של חלל פה; ציוד 

דנטאלי, דהיינו, מערכת אור דנטאלית תוך - פה, לייזרים, דיודה 
פולטת אור, מוטות אור הניתנים לחיטוי, קצוות מבחנה סיב 

אופטי ומזרקים המשמשים בטיפול של מחלות מסב השן; קצוות 
מבחנה סיב אופטיים לשימוש עם לייזר ו/או מערכת אור 
דנטאלית תוך - פה, מזרקים רפואיים המשמשים בריפוי 

פוטו-דינאמי ו/או חיטוי אור; הנכללים כולם בסוג 10.               
                                                                                    
                                                                                    

          

כ"ח אלול תשע"א - 27027/09/2011



Trade Mark No. 235027 מספר סימן

Application Date 17/01/2011 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: OF TOV PRODUCTS (2001) LTD. שם: מוצרי עוף טוב (2001) בע"מ

Address: D.N. Beit Shean, 10900, Israel כתובת : ד.נ. בית שאן, 10900, ישראל

Identification No.: 513153510מספר זיהוי: 513153510

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Golan, Goldschmidt and Co.,  Advs.

Address: 2 Vizman St., Tel Aviv, 64239, Israel

שם: גולן, גולדשמידט ושות', עו"ד

כתובת : רח' ויצמן 2, תל אביב, 64239, ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 29 סוג: 29

Sausage; all included in class 29. נקניק; הנכללים כולם בסוג 29.             

כ"ח אלול תשע"א - 27127/09/2011



Trade Mark No. 235028 מספר סימן

Application Date 17/01/2011 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: NEGEV & GALILEE ENTERPRISE LTD שם: נגב וגליל יזמות בע"מ

Address: P.O.B. 3217, Beit Yehoshua, Israel כתובת : ת.ד. 3217, בית יהושע, ישראל

Identification No.: 514012624מספר זיהוי: 514012624

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 43 סוג: 43

Hotels services; temporary accommodation; all 
included in class 43.

שירותי בתי מלון, לינה זמנית; הנכללים כולם בסוג 43.           
                        

כ"ח אלול תשע"א - 27227/09/2011



Trade Mark No. 235030 מספר סימן

Application Date 29/11/2010 תאריך הגשה

International Trademark No. 1062295 מספר סימן בינלאומי

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; clocks and 
chronometric instruments; jewelry articles; gold and 
silver ware (other than cutlery, forks and spoons); 
coins; rings (jewelry); earrings; bracelets (jewelry); 
brooches (jewelry); necklaces (jewelry); tie pins; 
ornaments (jewelry); works of art of precious metal; 
jewelry cases, jewelry cases; watches; chronographs 
(watches); cases, wristbands, chains, springs or 
glasses for watches; novelty key rings, statues or 
figurines (statuettes) of precious metal; boxes and 
cases for timepieces and jewellery; medals.

Class: 18 סוג: 18

Leather and imitations of leather, and goods made of 
these materials and not included in other classes; 
animal skins; trunks and travelling bags; umbrellas, 
parasols and walking sticks; card cases (notecases); 
key cases (leatherware); attaché cases; briefcases; 
moleskin (imitation of leather), imitation leather; 
sunshades, bags for climbers, bags for campers, 
traveling bags, beach bags, school bags; cases 
designed to contain toiletry articles; travelling sets 
(leatherware); leather and imitation leather boxes, 
business cases, empty cases for make-up products, 
traveling sets (leatherware), briefcases (leatherware), 
key cases (leatherware), toiletry and make-up bags 
(unfitted), wallets, purses (not of precious metal); 
collars or covers for animals; shopping nets or bags; 
bags or small bags (envelopes, pouches) for 
packaging (made of leather); bags for sports.

Class: 25 סוג: 25

Clothing, footwear, headgear; shirts, leather or 
imitation leather clothing; clothing; feminine clothing 
articles; hoods (clothing); belts (clothing); gloves 
(clothing); scarves; neckties, hosiery; socks; slippers; 
beach, ski or sports footwear; babies' diapers of 
textile; clothing; overalls; shirts; chemisettes; tee-
shirts; combinations (clothing); slips 
(undergarments); suits; trousers; jackets; pullovers; 
waistcoats; sweaters; frocks; shirt yokes; shirt fronts; 
ready-made linings (parts of clothing); coats; stuff 
jackets; pelerines; gabardines (clothing); waterproof 
clothing; pockets for clothing; pocket squares; jerseys 
(clothing); knitwear (clothing); underwear; dressing 
gowns; pajamas; dressing gowns; caps; sashes for 
wear; underwear.

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

כ"ח אלול תשע"א - 27327/09/2011



 Owners

Name: Royer Brands International Sarl

Address: 6 Domaine des Ormilles, L-8088 BERTRANGE, 
Luxembourg

Identification No.: 71754

(Luxembourg société à responsabilité limitée 
unipersonnelle)

(If only classification code is indicated, Priority is claimed 
for all goods/services included in that class, and specified 
above under the 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, 22/06/2010, No. 1205234 בנלוקס, 22/06/2010, מספר 1205234

Class: 14 סוג: 14

Class: 18 סוג: 18

Class: 25 סוג: 25

כ"ח אלול תשע"א - 27427/09/2011



Trade Mark No. 235031 מספר סימן

Application Date 22/11/2010 תאריך הגשה

International Trademark No. 1062343 מספר סימן בינלאומי

Conditions/Disclaimers

Registration of this mark shall give no right to the 
exclusive use of the Words in Cyrillic characters 
whose translation is "Morojenoe plombir", and whose 
translation is "tutti frutti ice cream". separately, but in 
the combination of the mark.

 Owners

Name: Sovmestnoe obchtchestvo s ogranitchennoi 
otvetstvennostiou "Morozprodoukt"

Address: d. 133, k. 5, oul. Oktiabrskaia,,g. Marina 
Gorka,,, 222810 Minskaia obl., Belarus

Identification No.: 71694

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 30 סוג: 30

Tutti frutti ice cream.

כ"ח אלול תשע"א - 27527/09/2011



Trade Mark No. 235042 מספר סימן

Application Date 15/12/2010 תאריך הגשה

International Trademark No. 0832135 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: Edrington Distillers Limited

Address: 2500 Great Western Road, Glasgow G15 6RW, 
United Kingdom

Identification No.: 71762

(United Kingdom Private Limited Company)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 25 סוג: 25

Articles of clothing, footwear and headgear.

Class: 32 סוג: 32

Beers, ale, stout, lager and porter; non-alcoholic 
drinks and preparations for making such drinks; 
mineral and aerated waters; fruit juices, tonic waters.

Class: 33 סוג: 33

Whisky; wines, spirits and liqueurs.

כ"ח אלול תשע"א - 27627/09/2011



Trade Mark No. 235051 מספר סימן

Application Date 23/11/2010 תאריך הגשה

International Trademark No. 1062670 מספר סימן בינלאומי

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 9 סוג: 9

Computer telephony software, namely, software 
applications for establishing and performing phone 
calls, video conferencing and virtual video 
conferencing over a variety of networks in the nature 
of the internet; downloadable software for use with 
wireless telecommunications devices to provide 
wireless transmission of e-mail, text, music, video, 
voice, still images, information, data, video 
conferencing, virtual video conferencing and other 
content via the internet and via wireless local area 
network devices; computer and telecommunications 
network hubs, switches and routers; computer 
hardware and communications software for use in 
connecting telecommunications equipment, 
telephones, computers, wired and wireless computer 
networks; computer software and hardware for 
providing transmission and exchange of voice, video, 
data, images and graphics in the fields of 
telecommunications, video conferencing and virtual 
video conferencing; hardware for telecommunications 
for connecting devices via in-home phone and 
electrical wiring, namely, computer network hubs, 
computer switches and computer routers designed to 
provide in-home voice over internet protocol (VOIP) 
communications.

Class: 38 סוג: 38

Telephony communications services; 
teleconferencing services; video conferencing and 
virtual video conferencing 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., 19/11/2010, No. 85181313 ארה"ב, 19/11/2010, מספר 85181313

Class: 9 סוג: 9

Class: 38 סוג: 38

כ"ח אלול תשע"א - 27727/09/2011



 Owners

Name: Vonage Marketing LLC

Address: 23 Main Street, Holmdel NJ 07733, U.S.A.

Identification No.: 71769

(Delaware, United States Ltd Liability Company)

כ"ח אלול תשע"א - 27827/09/2011



Trade Mark No. 235056 מספר סימן

Application Date 14/12/2010 תאריך הגשה

International Trademark No. 0797229 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: The Macallan Distillers Limited

Address: Macallan Distillery,,Craigellachie, Aberlour, 
Banffshire AB38 9RX, United Kingdom

Identification No.: 71774

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 33 סוג: 33

Whisky.

כ"ח אלול תשע"א - 27927/09/2011



Trade Mark No. 235058 מספר סימן

Application Date 29/10/2010 תאריך הגשה

International Trademark No. 1050419 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: Keyreus AG

Address: Leopoldstraße 62, 80802 München, Germany

Identification No.: 71775

(Germany AG)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 35 סוג: 35

Arrangement of business transactions for third 
parties, in particular of business transactions with 
regard to products in the field of life style and luxury 
by means of a customer card with exclusive 
conditions adapted to the customer card owner; 
providing an online platform for arranging high-quality 
services and products of third parties for 
advertisement and for generating and maintaining 
customer contacts for a closed circle of users; 
advertisement; marketing (marketing research).

Class: 41 סוג: 41

Organisation and execution of sports and cultural 
events.

Class: 45 סוג: 45

Personal and social services by third parties 
regarding individual needs, in particular butler 
service.

כ"ח אלול תשע"א - 28027/09/2011



SECRET POTION

Trade Mark No. 235068 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: Procter & Gamble International Operations SA

Address: 47, route de Saint-Georges, 1213 Petit-Lancy, 
Geneva, Switzerland

Identification No.: 801802

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, בשמים, שמנים אתריים, תכשירי לטיפוח הגוף והיופי, 
תרחצים לשיער, 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, 23/07/2010, No. 57707/2010 שוויץ, 23/07/2010, מספר 57707/2010

Class: 3 סוג: 3

כ"ח אלול תשע"א - 28127/09/2011



BIZU

Trade Mark No. 235106 מספר סימן

Application Date 23/01/2011 תאריך הגשה

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

When the Hebrew version of the lists of goods or any 
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 אינו חד משמעי, או שגוי, יש לפרשו בהתאם לנוסח האנגלי.

 Owners

Name: Spin Master Ltd.

Address: 450 Front Street West, Toronto, Ontario M5V 
1B6, Canada

Identification No.: 70500

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Plinner & Co - law offices

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

שם: פלינר ושות - עורכי דין

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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 28 סוג: 28

Toys, games and playthings; toy jewellery making 
kits; all included in class 28.

צעצועים, משחקים ודברי משחק; ערכות להכנת תכשיטי 
צעצוע; הנכללים כולם בסוג 28.           

כ"ח אלול תשע"א - 28227/09/2011



ACAMOLI STICK PACK

אריזת אקמולי סטיק
Trade Mark No. 235107 מספר סימן

Application Date 23/01/2011 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: TEVA PHARMACEUTICAL INDUSTRIES LTD. שם: טבע תעשיות פרמצבטיות בע"מ

Address: Jerusalem, Israel כתובת : ירושלים, ישראל

Identification No.: 520013954מספר זיהוי: 520013954

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: S. Horowitz & Co.

Address: 31 Achad Ha'am, P.O.B. 2499, Tel Aviv, 65202, 
Israel

שם: ש. הורוביץ ושות'

כתובת : אחד העם 31, ת.ד. 2499, תל אביב, 65202, ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 5 סוג: 5

Analgesic and antipyretic; all included in class 5. תכשיר משכך כאבים ומוריד חום; הנכללים כולם בסוג 5.     

כ"ח אלול תשע"א - 28327/09/2011



ACAMOL STICKS

אקמול סטיקס
Trade Mark No. 235109 מספר סימן

Application Date 23/01/2011 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: TEVA PHARMACEUTICAL INDUSTRIES LTD. שם: טבע תעשיות פרמצבטיות בע"מ

Address: Jerusalem, Israel כתובת : ירושלים, ישראל

Identification No.: 520013954מספר זיהוי: 520013954

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: S. Horowitz & Co.

Address: 31 Achad Ha'am, P.O.B. 2499, Tel Aviv, 65202, 
Israel

שם: ש. הורוביץ ושות'

כתובת : אחד העם 31, ת.ד. 2499, תל אביב, 65202, ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 5 סוג: 5

Analgesic and antipyretic; all included in class 5. תכשיר משכך כאבים ומוריד חום; הנכללים כולם בסוג 5.     

כ"ח אלול תשע"א - 28427/09/2011



Trade Mark No. 235110 מספר סימן

Application Date 23/01/2011 תאריך הגשה

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 35 סוג: 35

Online advertising on a computer network, rental of 
advertising space, direct mail advertising, layout 
services for advertising purposes, Dissemination of 
advertising matters; commercial information and 
advice for consumers; business information; 
compilation of information into computer databases; 
systemization of information into computer 
databases; online preparation of shopping lists; all 
included in class 35

פרסום מקוון ברשת מחשבים, השכרת שטחי פרסום, פרסום 
באמצעות דיוור ישיר, שירותי עריכה למטרות פרסום, הפצת 
נושאים פרסומיים; מידע מסחרי וייעוץ עבור צרכנים; מידע 
עסקי; קומפילציה של מידע אל לבסיסי נתונים ממוחשבים; 

סיסטמזציה של מידע לבסיסי נתונים ממוחשבים; הכנה מקוונת 
של רשימת קניות; הנכללים כולם בסוג 35.                           
                                                                                    
                                                                                    

                                            

Class: 43 סוג: 43

Providing an online database to consumers in the 
field of recipes, cooking information, ingredients and 
their nutritional value; providing an interactive 
website to consumers with a searchable database in 
the field of recipes, cooking information, ingredients 
and nutritional values of various foods; providing an 
interactive website in the field of recipes, cooking 
information, ingredients and their nutritional values 
with various sorting and organizing options related to 
the online preparation of shopping lists for 
ingredients or selected recipes; providing online 
information related to the aforementioned services; 
all included in class 43

אספקת מידע מקוון לצרכנים אודות מתכונים, מידע אודות 
בישול, מרכיבים וערכם התזונתי; אספקת אתר אינטרנט 

אינטראקטיבי עבור צרכנים המאפשר חיפוש בבסיס נתונים של 
מתכונים, מידע אודות בישול, מרכיבים וערכם התזונתי של סוגי 
מזון שונים; אספקת אתר אינטרנט אינטראקטיבי עבור צרכנים 

בתחום המתכונים, מידע אודות בישול, מרכיבים, וערכם 
התזונתי של מזונות, המכיל מגוון אפשרויות לסיווג וארגון של 
רשימת קניות מקוונת לגבי מרכיבים או מתכונים נבחרים; 
אספקת מידע מקוון עבור כלל השירותים המוזכרים לעיל; 

הנכללים כולם בסוג 43.                                                     
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    

        

כ"ח אלול תשע"א - 28527/09/2011



Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

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

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

האנגלי.

Ownersבעלים

Name: Dalit Saharon שם: דלית סהרון

Address: Shaar Hagai 16/2, Ariel, 40700, Israel כתובת : שער הגיא 16/2, אריאל, 40700, ישראל

Identification No.: 027927144מספר זיהוי: 027927144

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Glusman Chem-Tov Chowers Broid & Co.

Address: Azrieli Center 5 , The Square Tower , 29th 
Floor, Tel Aviv, 67025, Israel

שם: גלוזמן שם-טוב חוברס ברויד ושות'

כתובת : מרכז עזריאלי 5 המגדל המרובע , קומה 29, תל אביב, 
67025, ישראל

כ"ח אלול תשע"א - 28627/09/2011



ACAMOLI STICKS

אקמולי סטיקס
Trade Mark No. 235115 מספר סימן

Application Date 23/01/2011 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: TEVA PHARMACEUTICAL INDUSTRIES LTD. שם: טבע תעשיות פרמצבטיות בע"מ

Address: Jerusalem, Israel כתובת : ירושלים, ישראל

Identification No.: 520013954מספר זיהוי: 520013954

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: S. Horowitz & Co.

Address: 31 Achad Ha'am, P.O.B. 2499, Tel Aviv, 65202, 
Israel

שם: ש. הורוביץ ושות'

כתובת : אחד העם 31, ת.ד. 2499, תל אביב, 65202, ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 5 סוג: 5

Analgesic and antipyretic; all included in class 5. תכשיר משכך כאבים ומוריד חום; הנכללים כולם בסוג 5.     

כ"ח אלול תשע"א - 28727/09/2011



ACAMOL STICK PACK

אריזת אקמול סטיק
Trade Mark No. 235116 מספר סימן

Application Date 23/01/2011 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: TEVA PHARMACEUTICAL INDUSTRIES LTD. שם: טבע תעשיות פרמצבטיות בע"מ

Address: Jerusalem, Israel כתובת : ירושלים, ישראל

Identification No.: 520013954מספר זיהוי: 520013954

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: S. Horowitz & Co.

Address: 31 Achad Ha'am, P.O.B. 2499, Tel Aviv, 65202, 
Israel

שם: ש. הורוביץ ושות'

כתובת : אחד העם 31, ת.ד. 2499, תל אביב, 65202, ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 5 סוג: 5

Analgesic and antipyretic; all included in class 5. תכשיר משכך כאבים ומוריד חום; הנכללים כולם בסוג 5.     

כ"ח אלול תשע"א - 28827/09/2011



XDENSITY

Trade Mark No. 235142 מספר סימן

Application Date 23/01/2011 תאריך הגשה

 Owners

Name: IXIA

Address: 26601 W. Agoura Road, Calabasas, California, 
91302, U.S.A.

Identification No.: 801685

A California Corporation

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Sanford T. Colb & Co.

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

שם: סנפורד ט. קולב ושות'

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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 9 סוג: 9

Computer hardware for use in simulating traffic 
across communications networks and testing and 
troubleshooting the performance of those networks; 
all included in Class 9.

חמרת מחשב לשימוש בסימולציית תנועה ברשתות תקשורת 
ובבדיקה של ואיתור תקלות בביצוען של רשתות אלו; הכל כלול 
בסוג 9.                                                                           

                                              

כ"ח אלול תשע"א - 28927/09/2011



Trade Mark No. 235145 מספר סימן

Application Date 23/01/2011 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: Trijicon, Inc.

Address: Wixom, Michigan, U.S.A.

Identification No.: 46487

(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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 9 סוג: 9

Weapon sights; sighting devices; all included in class 
9

כוונות כלי נשק, מתקני כוון; הנכללים כולם בסוג 9                   

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

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

U.S.A., 11/08/2010, No. 85/104,835 ארה"ב, 11/08/2010, מספר 85/104,835

Class: 9 סוג: 9

כ"ח אלול תשע"א - 29027/09/2011



Trade Mark No. 235158 מספר סימן

Application Date 19/01/2011 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: MIFGASH HASHECH 1992 LTD שם: מפגש השייח 1992 בע"מ

Address: 23 Haoman St., P.O.B. 52152, Jerusalem, 
Israel

כתובת : רח' האומן 23, ת.ד. 52152, ירושלים, ישראל

Identification No.: 511664484מספר זיהוי: 511664484

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 43 סוג: 43

Services for providing food and drink; all included in 
class 43.

שירותים להספקת מזון ומשקה; הנכללים כולם בסוג 43.         
                        

כ"ח אלול תשע"א - 29127/09/2011



Trade Mark No. 235159 מספר סימן

Application Date 20/01/2011 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: PAVILION SPARK TRADE (1980) LTD שם: ביתן ספרק סחר (1980) בע"מ

Address: Mivtsa Kadesh 68 st, Bene Beraq, Israel כתובת : מבצע קדש 68, בני ברק, ישראל

Identification No.: 510851843מספר זיהוי: 510851843

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Gil Rivlin, Adv.

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

שם: גיל ריבלין, עו"ד

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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 4 סוג: 4

Automotive lubricants; car care products; all included 
in class 4.

חומרי סיכה לרכב, חומרי טיפול לרכב; הנכללים כולם בסוג 4.   
                    

Class: 12 סוג: 12

Automotive spare parts; automotive accessories; all 
included in class 12.

חלקי חילוף לרכב, אביזרי רכב; הנכללים כולם בסוג 12.           
                                    

כ"ח אלול תשע"א - 29227/09/2011



Trade Mark No. 235161 מספר סימן

Application Date 20/01/2011 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.                           

כ"ח אלול תשע"א - 29327/09/2011



SUMMIT PARTNERS CREDIT OPPORTUNITIES OFFSHORE FUND 

Trade Mark No. 235181 מספר סימן

Application Date 20/01/2011 תאריך הגשה

 Owners

Name: Summit Partners, L.P.

Address: 222 Berkeley Street, Boston, Massachusetts, 
02116, U.S.A.

Identification No.: 47020

(Delaware Corporation)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Wolff, Bregman and Goller

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

שם: וולף, ברגמן וגולר

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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 36 סוג: 36

Financial and investment services, namely, providing 
private equity, venture capital investment funds and 
debit funds except those provided by traditional 
consumer banking institutions; all included in class 
36.

שירותים פיננסים ושירותי השקעות, דהיינו הון עצמי פרטי, 
קרנות השקעה הון סיכון וקרנות חוב למעט כאלה המוענקות 
באמצעות מוסדות בנקאות צרכנית מסורתיים; הנכללים כולם 
בסוג 36.                                                                         

                  

כ"ח אלול תשע"א - 29427/09/2011



BRIGHT BEGINNINGS 

Trade Mark No. 235182 מספר סימן

Application Date 20/01/2011 תאריך הגשה

 Owners

Name: PBM PRODUCTS, LLC 

Address: 204North Main street, Gordonsville, Virginia 
22942, U.S.A.

Identification No.: 71783

(Delaware Corporation)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Wolff, Bregman and Goller

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

שם: וולף, ברגמן וגולר

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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 5 סוג: 5

Infant formula; food for babies, beverages for infants, 
nutritional supplements for infants, vitamins for 
infants; all included in class 5.

פורמולה לתינוקות; מזון עבור תינוקות, משקאות עבור תינוקות, 
תוספי מזון עבור תינוקות, ויטמינים עבור תינוקות; הנכללים 

כולם בסוג 5.                           

כ"ח אלול תשע"א - 29527/09/2011



Trade Mark No. 235475 מספר סימן

Application Date 16/12/2010 תאריך הגשה

International Trademark No. 1062815 מספר סימן בינלאומי

Conditions/Disclaimers

Registration of this mark shall give no right to the 
exclusive use of the "ART FOUNDATION". 
separately, but in the combination of the mark.

 Owners

Name: Boris Lurie Art Foundation

Address: 7th Floor,,2302 49th Avenue, Long Island City, 
NY 11101, U.S.A.

Identification No.: 71347

(Liechtenstein FOUNDATION)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 36 סוג: 36

Charitable activities, namely, making grants in the 
fields of the arts and art preservation.

Class: 37 סוג: 37

Providing information in the field of art preservation.

Class: 41 סוג: 41

Art exhibition services, namely, preparing, arranging, 
organizing, circulating and displaying works of art; 
providing information regarding art exhibitions.

כ"ח אלול תשע"א - 29627/09/2011



Trade Mark No. 235476 מספר סימן

Application Date 22/10/2010 תאריך הגשה

International Trademark No. 1062824 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: Max Hamburgerrestauranger AB

Address: Box 814, SE-971 25 Luleå, Sweden

Identification No.: 71797

(Sweden Limited liability company)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 43 סוג: 43

Services for providing fast food; restaurant services; 
providing ready-made food and drink.

כ"ח אלול תשע"א - 29727/09/2011



Trade Mark No. 235484 מספר סימן

Application Date 22/12/2010 תאריך הגשה

International Trademark No. 1062795 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: BRIDGESTREET TM, LLC

Address: 485 Spring Park Place, Suite 200, Herndon VA 
20170, U.S.A.

Identification No.: 71555

(Delaware, United States LTD LIABILITY COMPANY)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 43 סוג: 43

Providing furnished temporary housing and 
accommodations to the general public as an 
alternative to hotel and/or motel accommodations.

כ"ח אלול תשע"א - 29827/09/2011



Trade Mark No. 235486 מספר סימן

Application Date 01/10/2010 תאריך הגשה

International Trademark No. 1062993 מספר סימן בינלאומי

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 29 סוג: 29

Beans, preserved; soya beans, preserved, for food; 
peas, preserved; mushrooms, preserved; fruit jellies; 
fruit-based snack food; raisins; caviar; vegetables, 
canned; fruits, canned; gherkins; toasted laver; 
onions, preserved; piccalilli; fruit pulp; vegetables, 
preserved; vegetables, dried; vegetables, cooked; 
olives, preserved; tomato purée; jams; fermented 
vegetable foods (kimchi); cranberry sauce; apple 
purée; vegetable salads; fruit salads; tomato juice for 
cooking; vegetable juices for cooking; dates; 
crystallized fruits; frozen fruits; fruit, preserved; fruit 
preserved in alcohol; fruit, stewed; fruit peel; lentils, 
preserved; potato chips; fruit chips; weed extracts for 
food.

Class: 35 סוג: 35

Import-export agencies; demonstration of goods; 
organization of exhibitions for commercial or 
advertising purposes; sales promotion for others; 
advertising; procurement services for others 
(purchasing goods and services for other 
businesses).

כ"ח אלול תשע"א - 29927/09/2011



Conditions/Disclaimers

The mark is limited to the colours  word White, blue, 
light green, dark green, brown and black. as shown in 
the  mark.

 Owners

Name: Tami Co., Ltd.

Address: 19 A, rue Rousskaja, RU-690039 Vladivostok, 
Primorsky Krai, Russian Federation

Identification No.: 71805

כ"ח אלול תשע"א - 30027/09/2011



Trade Mark No. 235487 מספר סימן

Application Date 07/12/2010 תאריך הגשה

International Trademark No. 1063303 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: CARTIER INTERNATIONAL AG

Address: Hinterbergstrasse 22,Postfach 61, CH-6312 
Steinhausen, Switzerland

Identification No.: 71311

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 14 סוג: 14

Cuff links, tie clips, rings, bracelets, earrings, 
necklaces, brooches, key rings, watches, 
chronometers, clocks, watch bands, boxes of 
precious metal for watches and jewelry.

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

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

Switzerland, 01/07/2010, No. 606009 שוויץ, 01/07/2010, מספר 606009

Class: 14 סוג: 14

כ"ח אלול תשע"א - 30127/09/2011



Trade Mark No. 235488 מספר סימן

Application Date 09/12/2010 תאריך הגשה

International Trademark No. 0515981 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: LOTUS BAKERIES, naamloze vennootschap

Address: Gentstraat 52, B-9971 Lembeke, Belgium

Identification No.: 71806

(BE Joint stock company)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 30 סוג: 30

Biscuit, cookie, bakery and pastry products; industrial 
pastry products.

כ"ח אלול תשע"א - 30227/09/2011



Trade Mark No. 235497 מספר סימן

Application Date 17/12/2010 תאריך הגשה

International Trademark No. 1020208 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: Boris Tatievski

Address: Martin-Buber-Str. 12, 14163 Berlin, Germany

Identification No.: 71812

(German)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 1 סוג: 1

Chemical additives to industrial oils and greases and 
lubricants, namely for oils for motor vehicles; 
chemical additives for fuels; transmission fluid.

Class: 3 סוג: 3

Maintenance products for motor vehicles, namely 
cleaning preparations, polishing preparations and 
preserving preparations (included in this class).

Class: 4 סוג: 4

Industrial oils and greases; lubricants; lubricating oil, 
motor oils, gear oils, hydraulic oils, machine oils, 
industrial oils; oils for motor vehicles; lubricating 
grease; fuels and motor fuel.

כ"ח אלול תשע"א - 30327/09/2011



Trade Mark No. 235502 מספר סימן

Application Date 19/11/2010 תאריך הגשה

International Trademark No. 1063255 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: Red Bull GmbH

Address: Trade Mark Department,,Am Brunnen 1, A-5330 
Fuschl am See, Austria

Identification No.: 71816

(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. AM3147/2010 AM3147/2010 אוסטריה, 26/05/2010, מספר

Class: 32 סוג: 32

כ"ח אלול תשע"א - 30427/09/2011



Trade Mark No. 235505 מספר סימן

Application Date 21/12/2010 תאריך הגשה

International Trademark No. 1063273 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: ISYS Technologies, Inc.

Address: 299 South Main, Suite 1300, Salt Lake City, UT 
84111, U.S.A.

Identification No.: 71818

(Nevada, United States CORPORATION)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 9 סוג: 9

Computer carrying cases; computer chassis; 
computer expansion boards; computer hardware; 
computer interface boards; computer peripherals; 
computers.

Goods/Services for which priority is claimed סחורות/שירותים לגביהם נטען דין קדימה
(If only classification code is indicated, Priority is claimed 
for all goods/services included in that class, and specified 
above under the 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. 85067958 ארה"ב, 21/06/2010, מספר 85067958

Class: 9 סוג: 9

כ"ח אלול תשע"א - 30527/09/2011



Trade Mark No. 235507 מספר סימן

Application Date 22/12/2010 תאריך הגשה

International Trademark No. 1063284 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: Société des Produits Nestlé S.A.

Address: CH-1800 Vevey, Switzerland

Identification No.: 71360

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 11 סוג: 11

Apparatus for heating milk and for foaming milk; 
electric apparatus for preparing beverages; electric 
coffee machines, coffee makers and percolators; 
parts and components for all the aforesaid 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, 01/12/2010, No. 609096 שוויץ, 01/12/2010, מספר 609096

Class: 11 סוג: 11

כ"ח אלול תשע"א - 30627/09/2011



Trade Mark No. 235509 מספר סימן

Application Date 22/12/2010 תאריך הגשה

International Trademark No. 0976084 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: VOCO AMERICA, INC.

Address: 555 Pleasantville Rd,,Suite 120 - North Building, 
Briarcliff Manor, NY 10510, U.S.A.

Identification No.: 71821

(New York, United States CORPORATION)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 5 סוג: 5

Pharmaceutical preparations and materials for use in 
dentistry, namely, dental filling materials and 
cements.

Class: 10 סוג: 10

Dental apparatus and instruments, namely cartridge 
systems for use in connection with temporary 
crowns, inlays and outlays, bridges and luting; mix 
dispensers, namely mixing tips and caps for filling 
and luting materials; capsule applicators for applying 
dental filling materials; capsules containing dental 
filling materials, dental preparation clips; syringes.

כ"ח אלול תשע"א - 30727/09/2011



Trade Mark No. 235510 מספר סימן

Application Date 02/12/2010 תאריך הגשה

International Trademark No. 1053564 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: medi GmbH & Co. KG

Address: Medicusstraße 1, 95448 Bayreuth, Germany

Identification No.: 71542

(Germany Limited partnership with a limited company as 
general part.)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 10 סוג: 10

Medical stockings for arm and leg (compression 
stockings, anti-thrombosis stockings, support 
stockings), medical tights (compression, anti-
thrombosis and support tights) and parts for the 
aforesaid goods; articles for heat and cold therapy 
(included in this class), especially electric heating 
pillows and pads for medical purposes; draw-sheets 
for sick beds, anti-bedsore pads; orthopaedic articles; 
bandages; cervical, trunk, shoulder, arm, hand, leg, 
knee, foot and ankle joint ortheses; medical 
instruments and apparatus for physiotherapy and 
rehabilitation (included in this class); surgical, 
medical, dental and veterinary instruments and 
apparatus; artificial eyes and teeth, artificial limbs; 
prostheses accessories of silicon; endoprosthetic 
articles (included in this class), artificial joints, knee 
joints, hip joints, shoulder joints; prostheses for joints, 
parts of prostheses, valves for prostheses, knee 
caps, liners for prostheses, feet for prostheses, 
covers for prostheses, adapters for prostheses, 
artificial implants, bone screws.

כ"ח אלול תשע"א - 30827/09/2011



Trade Mark No. 235583 מספר סימן

Application Date 03/12/2010 תאריך הגשה

International Trademark No. 1063466 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: Roche Diagnostics GmbH

Address: Sandhofer Str. 116, 68305 Mannheim, Germany

Identification No.: 71833

(Germany Limited liability (German GmbH))

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 1 סוג: 1

Chemical, biochemical and biological preparations 
used in industry, science and photography as well as 
agriculture, horticulture and forestry; in-vitro 
diagnostic agents (expect for medical and veterinary 
purposes); solutions and reagents for accuracy 
control of test results, for function control of 
apparatus and instruments, and for the calibration of 
apparatus and instruments.

Class: 5 סוג: 5

In vitro diagnostic agents, reagents, solutions and 
test strips for medical and veterinary purposes, 
except for pregnancy and ovulation tests.

Goods/Services for which priority is claimed סחורות/שירותים לגביהם נטען דין קדימה
(If only classification code is indicated, Priority is claimed 
for all goods/services included in that class, and specified 
above under the 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, 28/07/2010, No. 30 2010 045 298.6/01 גרמניה, 28/07/2010, מספר 298.6/01 045 2010 30

Class: 1 סוג: 1

Class: 5 סוג: 5

כ"ח אלול תשע"א - 30927/09/2011



Trade Mark No. 235585 מספר סימן

Application Date 03/12/2010 תאריך הגשה

International Trademark No. 1063510 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: "Silesia" Gerhard Hanke GmbH & Co. KG

Address: Am Alten Bach 20-24, 41470 Neuss, Germany

Identification No.: 71835

(Germany GmbH & Co. KG)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 3 סוג: 3

Essential oils; flavours (essential oils).

Class: 30 סוג: 30

Flavours (not for medical purposes) in form of a melt 
granulate, except essential 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)

Germany, 19/08/2010, No. 30 2010 049 186.8/03 גרמניה, 19/08/2010, מספר 186.8/03 049 2010 30

Class: 3 סוג: 3

Class: 30 סוג: 30

כ"ח אלול תשע"א - 31027/09/2011



Trade Mark No. 235588 מספר סימן

Application Date 30/09/2010 תאריך הגשה

International Trademark No. 1063599 מספר סימן בינלאומי

Conditions/Disclaimers

The mark is limited to the colours  word Yellow, red, 
green and brown. as shown in the  mark.

 Owners

Name: Josef Manner & Comp. Aktiengesellschaft

Address: Wilhelminenstraße 6, A-1171 Wien, Austria

Identification No.: 71838

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 30 סוג: 30

Chocolate; chocolate products, in particular 
chocolate banana confectionery; confectionery; fine 
cakes and pastry.

Goods/Services for which priority is claimed סחורות/שירותים לגביהם נטען דין קדימה
(If only classification code is indicated, Priority is claimed 
for all goods/services included in that class, and specified 
above under the 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, 26/04/2010, No. AM 2547/2010 AM 2547/2010 אוסטריה, 26/04/2010, מספר

Class: 30 סוג: 30

כ"ח אלול תשע"א - 31127/09/2011



Trade Mark No. 235589 מספר סימן

Application Date 06/12/2010 תאריך הגשה

International Trademark No. 1063633 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: PSB INVESTISSEMENT, Société par actions 
simplifiée

Address: 12 rue Jules Ferry, F-93110 Rosny Sous Bois, 
France

Identification No.: 71547

(FRANCE Société par actions simplifiée)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 9 סוג: 9

Apparatus for recording, transmission or reproduction 
of sound or images; sound amplifying apparatus, 
amplifiers, car radios, loudspeakers, cabinets for 
loudspeakers, telephone hands-free kits, vehicle 
radios; docking stations for mobile telephones and 
smartphones.

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

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

European Community Trade Mark, 14/06/2010, No. 
009173345

איחוד האירופי לסימני מסחר, 14/06/2010, מספר 
009173345

Class: 9 סוג: 9

כ"ח אלול תשע"א - 31227/09/2011



Trade Mark No. 235590 מספר סימן

Application Date 06/12/2010 תאריך הגשה

International Trademark No. 1063634 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: PSB INVESTISSEMENT, Société par actions 
simplifiée

Address: 12 rue Jules Ferry, F-93110 Rosny Sous Bois, 
France

Identification No.: 71547

(FRANCE Société par actions simplifiée)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 9 סוג: 9

Apparatus for recording, transmission or reproduction 
of sound or images; sound amplifying apparatus, 
amplifiers, car radios, loudspeakers, cabinets for 
loudspeakers, telephone hands-free kits, vehicle 
radios; docking stations for mobile telephones and 
smartphones.

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

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

European Community Trade Mark, 14/06/2010, No. 
009173352

איחוד האירופי לסימני מסחר, 14/06/2010, מספר 
009173352

Class: 9 סוג: 9

כ"ח אלול תשע"א - 31327/09/2011



Trade Mark No. 235591 מספר סימן

Application Date 16/12/2010 תאריך הגשה

International Trademark No. 1063637 מספר סימן בינלאומי

Conditions/Disclaimers

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

 Owners

Name: CHO YUNG (CYPRUS) LTD

Address: 74 Ivikou Street, CY-3081 LIMASSOL, Cyprus

Identification No.: 71839

(Cyprus Private Company Limited by Shares)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 30 סוג: 30

Tea.

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

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

Cyprus, 01/12/2010, No. 78836 קפריסין, 01/12/2010, מספר 78836

Class: 30 סוג: 30

כ"ח אלול תשע"א - 31427/09/2011



Trade Mark No. 235596 מספר סימן

Application Date 01/10/2010 תאריך הגשה

International Trademark No. 1063873 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: Dynamic Tire Corp.

Address: 155 Delta Park Boulevard, Brampton, Ontario 
L6T 5M8, Canada

Identification No.: 71842

(Canada CORPORATION)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 12 סוג: 12

Tires for passenger vehicles, trucks, off road and 
military vehicles, industrial vehicles and material 
handling equipment vehicles.

כ"ח אלול תשע"א - 31527/09/2011



Trade Mark No. 235597 מספר סימן

Application Date 16/12/2010 תאריך הגשה

International Trademark No. 1063939 מספר סימן בינלאומי

Conditions/Disclaimers

The mark is limited to the colours  word Purple, 
yellow, orange and red. as shown in the  mark.

 Owners

Name: Unilever Plc

Address: Port Sunlight, Wirral, Mersyside, CH62 4ZD, 
United Kingdom

Identification No.: 71326

(Public Limited Company)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 29 סוג: 29

Meat; fish; poultry and game; meat extracts; 
preserved, dried and cooked fruits and vegetables; 
jellies; jams; fruit sauces; eggs; milk and milk 
products; soy based food products; margarine; edible 
oils and fats.

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, 
herb sauces; spices; ice.

כ"ח אלול תשע"א - 31627/09/2011



Trade Mark No. 235609 מספר סימן

Application Date 20/12/2010 תאריך הגשה

International Trademark No. 0703203 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: Alvetra u. Werfft GmbH

Address: Boltzmanngasse 11, A-1090 Wien, Austria

Identification No.: 71847

(Austria Limited Liability Company)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 5 סוג: 5

Veterinary products.

כ"ח אלול תשע"א - 31727/09/2011



Trade Mark No. 235616 מספר סימן

Application Date 01/10/2010 תאריך הגשה

International Trademark No. 0996284 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: Djevdet Braimi

Address: Tetovo, 31, "160" str., The former Yugoslav 
Republic of Macedonia

Identification No.: 71854

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 34 סוג: 34

Tobacco; smokers' articles; matches.

כ"ח אלול תשע"א - 31827/09/2011



Trade Mark No. 235688 מספר סימן

Application Date 20/12/2010 תאריך הגשה

International Trademark No. 1064355 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: Meso Scale Diagnostics, LLC

Address: 9238 Gaither Road, Gaithersburg, MD 20877, 
U.S.A.

Identification No.: 71308

(Delaware, United States LTD LIABILITY COMPANY)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 9 סוג: 9

Multi-well plates that can be used in chemical or 
biological analysis using electrochemiluminescence 
for scientific, laboratory or medical research use; 
cartridges for use in chemical or biological analysis 
using electrochemiluminescence for scientific, 
laboratory or medical research use.

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

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

U.S.A., 15/07/2010, No. 85085542 ארה"ב, 15/07/2010, מספר 85085542

Class: 9 סוג: 9

כ"ח אלול תשע"א - 31927/09/2011



Trade Mark No. 235690 מספר סימן

Application Date 24/12/2010 תאריך הגשה

International Trademark No. 1064457 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: Invensys Controls UK Limited

Address: 3rd Floor, 40 Grosvenor Place, London SW1X 
7AW, United Kingdom

Identification No.: 71867

(UK Limited Company)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 9 סוג: 9

Controllers for commercial refrigeration; supervision 
and monitoring system used to record data and 
manage the alarms of small and medium-size 
installations; wireless device and wireless 
communication network used for monitoring and 
control systems in commercial refrigeration and air-
conditioning applications.

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

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

European Community Trade Mark, 15/11/2010, No. 
009521261

איחוד האירופי לסימני מסחר, 15/11/2010, מספר 
009521261

Class: 9 סוג: 9

כ"ח אלול תשע"א - 32027/09/2011



Trade Mark No. 235691 מספר סימן

Application Date 08/12/2010 תאריך הגשה

International Trademark No. 1064494 מספר סימן בינלאומי

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 7 סוג: 7

Parts of machines, of road making machines, of 
industrial machines, of agricultural machines and 
weeding machines, namely, machine wheels, 
transmissions for machines, axles for machines, 
shaft couplings; quick release mechanisms for 
coupling dual wheels to machines, to road making 
machines, to agricultural machines, to industrial 
machines, to weeding machines; agricultural 
implements other than hand-operated; 
electrohydraulic cranes.

Class: 12 סוג: 12

Parts for vehicles, for agricultural vehicles, for 
tractors and for industrial vehicles, namely vehicle 
wheels, dual wheels, vehicle wheel rims, spacer rings 
and mounting parts for wheels and wheel rims, 
vehicle wheel hubs, tires for vehicle wheels, valves 
for vehicle tires, hub caps, freewheels for land 
vehicles, gearing for land vehicles, transmissions for 
land vehicles, couplings and transmission 
components for land vehicles, brakes for vehicles 
and components; quick release mechanisms for 
coupling dual wheels to vehicles, to agricultural 
vehicles, to tractors, to delivery tricycles and to goods 
handling carts; couplings for wheels; trailers for 
vehicles with electrohydraulic cranes; trailer hitches 
for vehicles.

Class: 42 סוג: 42

Development in the field of constructing vehicles and 
machines, wheels, rims, dual wheel systems and 
their transportation and handling 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)

Switzerland, 29/06/2010, No. 607177 שוויץ, 29/06/2010, מספר 607177

Class: 7 סוג: 7

Class: 12 סוג: 12

Class: 42 סוג: 42

כ"ח אלול תשע"א - 32127/09/2011



 Owners

Name: Gebr. Schaad AG Räderfabrik

Address: Gewerbestrasse 3, CH-4553 Subingen, 
Switzerland

Identification No.: 71868

(Duly organized under the laws of Switzerland Joint Stock 
company)

כ"ח אלול תשע"א - 32227/09/2011



Trade Mark No. 235692 מספר סימן

Application Date 12/11/2010 תאריך הגשה

International Trademark No. 1064529 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: Walter Niemetz Südwarenfabrik-Fabrikation 
von Zucker-, Schokolade, -Konditorei, - und 
Dauerbackwaren OHG

Address: Aspangstrasse 27, A-1030 Wien, Austria

Identification No.: 71869

(Austria General Partnership)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 30 סוג: 30

Confectionery, confectionery containing mousses.

Goods/Services for which priority is claimed סחורות/שירותים לגביהם נטען דין קדימה
(If only classification code is indicated, Priority is claimed 
for all goods/services included in that class, and specified 
above under the 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, 12/05/2010, No. AM 2915/2010 AM 2915/2010 אוסטריה, 12/05/2010, מספר

Class: 30 סוג: 30

כ"ח אלול תשע"א - 32327/09/2011



Trade Mark No. 235698 מספר סימן

Application Date 20/12/2010 תאריך הגשה

International Trademark No. 1064589 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: Meso Scale Diagnostics, LLC

Address: 9238 Gaither Road, Gaithersburg, MD 20877, 
U.S.A.

Identification No.: 71308

(Delaware, United States LTD LIABILITY COMPANY)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 9 סוג: 9

Biological, biochemical and chemical analyzers for 
assays, selection, screening, testing, imaging, 
electrochemiluminescence and diagnostics of 
biological, biochemical and chemical samples 
excluding mass spectrometers and mass selective 
detectors.

Class: 42 סוג: 42

Research and development in the fields of assays, 
selection, screening, testing, imaging and diagnostics 
using electrochemiluminescence.

כ"ח אלול תשע"א - 32427/09/2011



Trade Mark No. 235699 מספר סימן

Application Date 22/12/2010 תאריך הגשה

International Trademark No. 1064590 מספר סימן בינלאומי

Conditions/Disclaimers

The mark is limited to the colours  word The mark 
consists of a rectangle with rounded corners 
depicting a radar screen. as shown in the  mark.

 Owners

Name: Apple Inc.

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

Identification No.: 71318

(California, United States Corporation)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 9 סוג: 9

Computer software for use in geographically locating 
and tracking electronic 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)

U.S.A., 23/06/2010, No. 85069782 ארה"ב, 23/06/2010, מספר 85069782

Class: 9 סוג: 9

 Computer software for use in geographically locating 
and tracking electronic devices

כ"ח אלול תשע"א - 32527/09/2011



Trade Mark No. 235707 מספר סימן

Application Date 15/12/2010 תאריך הגשה

International Trademark No. 1064771 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: Brendan Byrne

Address: 1882 Malvern Road, Malvern East VIC 3145, 
Australia

Identification No.: 71882

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 25 סוג: 25

Caps (headwear); headwear; peaked headwear.

כ"ח אלול תשע"א - 32627/09/2011



Trade Mark No. 235708 מספר סימן

Application Date 16/12/2010 תאריך הגשה

International Trademark No. 1064798 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: WATERMAN SAS

Address: 122 avenue du Général Leclerc, F-92100 
BOULOGNE-BILLANCOURT, France

Identification No.: 71883

(Société par actions simplifiée)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 16 סוג: 16

Writing, drawing implements and markers; inks and 
ink refills, cartridges for writing and drawing 
instruments and markers; refills and cartridges for 
ball-point writing devices and those with porous tips 
and for ball-point felt pens; pencil leads, pencil lead 
refills; cases, sets and boxes for writing and drawing 
instruments and markers, for inks and ink refills, for 
cartridges, pencil leads and pencil lead refills; nibs 
and points for writing and drawing instruments and 
markers; rubber erasers; correction fluids, adhesive 
films and strips (adhesive materials) for stationery, 
for correcting mistakes in handwritten, printed and 
typed texts; thinners for use with the aforementioned 
correction fluids; covers (stationery) for appointment 
books; agendas, document portfolios (stationery), 
passport covers, passport holders, planners 
(stationery), writing instrument cases; money clips; 
component parts and pieces of all these goods.

Class: 18 סוג: 18

Briefcases (leatherware), document holders, 
business card cases, purses not of precious metal, 
small cases, small cases intended for containing 
cosmetic products, handbags, traveling bags, 
traveling sets (leatherware), traveling trunks and 
suitcases, key cases (leatherware), wallets, 
component parts and pieces of all these goods.

כ"ח אלול תשע"א - 32727/09/2011



Trade Mark No. 235717 מספר סימן

Application Date 07/12/2010 תאריך הגשה

International Trademark No. 0519830 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: PATAUGAS

Address: 28, avenue de Flandre, F-75019 PARIS, France

Identification No.: 71891

(FRANCE Société Anonyme)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 25 סוג: 25

Stockings, socks; clothing and footwear of all kinds 
(excluding orthopedic footwear).

כ"ח אלול תשע"א - 32827/09/2011



Trade Mark No. 235729 מספר סימן

Application Date 21/12/2010 תאריך הגשה

International Trademark No. 1058574 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: Novartis AG

Address: CH-4002 Basel, Switzerland

Identification No.: 71545

(Suisse Société anonyme (Corporation))

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 5 סוג: 5

Vaccines for human use.

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

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

Switzerland, 21/06/2010, No. 602586 שוויץ, 21/06/2010, מספר 602586

Class: 5 סוג: 5

כ"ח אלול תשע"א - 32927/09/2011



Trade Mark No. 235854 מספר סימן

Application Date 19/11/2010 תאריך הגשה

International Trademark No. 1064925 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. AM3151/2010 AM3151/2010 אוסטריה, 26/05/2010, מספר

Class: 32 סוג: 32

כ"ח אלול תשע"א - 33027/09/2011



Trade Mark No. 235855 מספר סימן

Application Date 19/11/2010 תאריך הגשה

International Trademark No. 1064927 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. AM3149/2010 AM3149/2010 אוסטריה, 26/05/2010, מספר

Class: 32 סוג: 32

כ"ח אלול תשע"א - 33127/09/2011



Trade Mark No. 235861 מספר סימן

Application Date 22/12/2010 תאריך הגשה

International Trademark No. 1065019 מספר סימן בינלאומי

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.

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.

Class: 7 סוג: 7

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.

כ"ח אלול תשע"א - 33227/09/2011



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.

Class: 11 סוג: 11

Apparatus for lighting, heating, steam generating, 
cooking, refrigerating, drying, ventilating, water 
supply and sanitary purposes.

Class: 16 סוג: 16

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

Class: 40 סוג: 40

Treatment of materials.

Class: 42 סוג: 42

Scientific and technological services and research 
and design relating thereto; industrial analysis and 
research services; design and development of 
computer hardware and software.

Goods/Services for which priority is claimed סחורות/שירותים לגביהם נטען דין קדימה
(If only classification code is indicated, Priority is claimed 
for all goods/services included in that class, and specified 
above under the 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, 15/10/2010, No. 30 2010 061 182.0/01 גרמניה, 15/10/2010, מספר 182.0/01 061 2010 30

Class: 1 סוג: 1

Class: 5 סוג: 5

Class: 7 סוג: 7

Class: 9 סוג: 9

Class: 11 סוג: 11

Class: 16 סוג: 16

Class: 40 סוג: 40

כ"ח אלול תשע"א - 33327/09/2011



Conditions/Disclaimers

The mark is limited to the colours  word Dark red and 
bright red. as shown in the  mark.

 Owners

Name: Merck KGaA

Address: Frankfurter Strasse 250, 64293 Darmstadt, 
Germany

Identification No.: 71879

Class: 42 סוג: 42

כ"ח אלול תשע"א - 33427/09/2011



Trade Mark No. 235866 מספר סימן

Application Date 21/12/2010 תאריך הגשה

International Trademark No. 1065066 מספר סימן בינלאומי

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.

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.

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.

כ"ח אלול תשע"א - 33527/09/2011



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.

Class: 11 סוג: 11

Apparatus for lighting, heating, steam generating, 
cooking, refrigerating, drying, ventilating, water 
supply and sanitary purposes.

Class: 16 סוג: 16

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

Class: 40 סוג: 40

Treatment of materials.

Class: 42 סוג: 42

Scientific and technological services and research 
and design relating thereto; industrial analysis and 
research services; design and development of 
computer hardware and software.

Goods/Services for which priority is claimed סחורות/שירותים לגביהם נטען דין קדימה
(If only classification code is indicated, Priority is claimed 
for all goods/services included in that class, and specified 
above under the 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, 15/10/2010, No. 30 2010 061 181.2/01 גרמניה, 15/10/2010, מספר 181.2/01 061 2010 30

Class: 1 סוג: 1

Class: 5 סוג: 5

Class: 7 סוג: 7

Class: 9 סוג: 9

Class: 11 סוג: 11

Class: 16 סוג: 16

Class: 40 סוג: 40

כ"ח אלול תשע"א - 33627/09/2011



Conditions/Disclaimers

The mark is limited to the colours  word Dark blue 
and bright blue. as shown in the  mark.

 Owners

Name: Merck KGaA

Address: Frankfurter Strasse 250, 64293 Darmstadt, 
Germany

Identification No.: 71879

Class: 42 סוג: 42

כ"ח אלול תשע"א - 33727/09/2011



Trade Mark No. 235867 מספר סימן

Application Date 22/12/2010 תאריך הגשה

International Trademark No. 1065067 מספר סימן בינלאומי

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.

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.

Class: 7 סוג: 7

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.

כ"ח אלול תשע"א - 33827/09/2011



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.

Class: 11 סוג: 11

Apparatus for lighting, heating, steam generating, 
cooking, refrigerating, drying, ventilating, water 
supply and sanitary purposes.

Class: 16 סוג: 16

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

Class: 40 סוג: 40

Treatment of materials.

Class: 42 סוג: 42

Scientific and technological services and research 
and design relating thereto; industrial analysis and 
research services; design and development of 
computer hardware and software.

Goods/Services for which priority is claimed סחורות/שירותים לגביהם נטען דין קדימה
(If only classification code is indicated, Priority is claimed 
for all goods/services included in that class, and specified 
above under the 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, 15/10/2010, No. 30 2010 061 183.9/01 גרמניה, 15/10/2010, מספר 183.9/01 061 2010 30

Class: 1 סוג: 1

Class: 5 סוג: 5

Class: 7 סוג: 7

Class: 9 סוג: 9

Class: 11 סוג: 11

Class: 16 סוג: 16

Class: 40 סוג: 40

כ"ח אלול תשע"א - 33927/09/2011



Conditions/Disclaimers

The mark is limited to the colours  word Dark green 
and bright green. as shown in the  mark.

 Owners

Name: Merck KGaA

Address: Frankfurter Strasse 250, 64293 Darmstadt, 
Germany

Identification No.: 71879

Class: 42 סוג: 42

כ"ח אלול תשע"א - 34027/09/2011



Trade Mark No. 235868 מספר סימן

Application Date 24/12/2010 תאריך הגשה

International Trademark No. 1065068 מספר סימן בינלאומי

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.

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.

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.

כ"ח אלול תשע"א - 34127/09/2011



Conditions/Disclaimers

The mark is limited to the colours  word Dark yellow 
and bright yellow. as shown in the  mark.

 Owners

Name: Merck KGaA

Address: Frankfurter Strasse 250, 64293 Darmstadt, 
Germany

Identification No.: 71879

Class: 16 סוג: 16

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

Class: 42 סוג: 42

Scientific and technological services and research 
and design relating thereto; industrial analysis and 
research services; design and development of 
computer hardware and software.

Goods/Services for which priority is claimed סחורות/שירותים לגביהם נטען דין קדימה
(If only classification code is indicated, Priority is claimed 
for all goods/services included in that class, and specified 
above under the 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, 15/10/2010, No. 30 2010 061 184.7/01 גרמניה, 15/10/2010, מספר 184.7/01 061 2010 30

Class: 1 סוג: 1

Class: 5 סוג: 5

Class: 9 סוג: 9

Class: 16 סוג: 16

Class: 42 סוג: 42

כ"ח אלול תשע"א - 34227/09/2011



Trade Mark No. 235874 מספר סימן

Application Date 22/12/2010 תאריך הגשה

International Trademark No. 1065151 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: OXY'PHARM

Address: 917 rue Marcel Paul, F-94500 CHAMPIGNY-
SUR-MARNE, France

Identification No.: 71919

(REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES DE 
CRETEIL SARL)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 5 סוג: 5

Liquid product for airborne disinfection of surfaces 
and used for disinfecting all environments frequented 
by humans and animals (doctors' offices, day 
nurseries, transportation systems, hotels, veterinary 
premises, undertakers' premises, foodstuffs).

כ"ח אלול תשע"א - 34327/09/2011



Trade Mark No. 235877 מספר סימן

Application Date 30/09/2010 תאריך הגשה

International Trademark No. 1065251 מספר סימן בינלאומי

Conditions/Disclaimers

The mark is limited to the colours  word Yellow, red, 
green and brown. as shown in the  mark.

 Owners

Name: Josef Manner & Comp. Aktiengesellschaft

Address: Wilhelminenstrasse 6, A-1171 Wien, Austria

Identification No.: 71922

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 30 סוג: 30

Chocolate; chocolate products, in particular 
chocolate banana confectionery; confectionery; fine 
cakes and pastry.

Goods/Services for which priority is claimed סחורות/שירותים לגביהם נטען דין קדימה
(If only classification code is indicated, Priority is claimed 
for all goods/services included in that class, and specified 
above under the 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, 26/04/2010, No. AM 2548/2010 AM 2548/2010 אוסטריה, 26/04/2010, מספר

Class: 30 סוג: 30

כ"ח אלול תשע"א - 34427/09/2011



Trade Mark No. 235893 מספר סימן

Application Date 07/12/2010 תאריך הגשה

International Trademark No. 0988001 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: LYTESS

Address: 18 rue du Pont de l'arche, F-37550 Saint 
Avertin, France

Identification No.: 71931

(France Société anonyme)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 3 סוג: 3

Soaps; perfumery; essential oils; cosmetics.

Class: 25 סוג: 25

Clothing; footwear; headgear; socks; tights; 
stockings; microencapsulated tights; slips 
(underwear); body linen; leggings; garters; petticoats; 
pajamas; nightshirts and nightgowns; underwear.

כ"ח אלול תשע"א - 34527/09/2011



Trade Mark No. 235984 מספר סימן

Application Date 07/12/2010 תאריך הגשה

International Trademark No. 1066099 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: COIALNÎC VICTOR

Address: str. Onisifor Ghibu,,Nr 1, ap. 76, MD-2051 
Chisinau, Republic of Moldova

Identification No.: 71955

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 34 סוג: 34

Tobacco, smokers' articles, matches, cigarettes, 
cigarillos, cigars, lighters for smokers, snuff, tobacco 
pipes, tobacco pouches, chewing tobacco, cigarette 
paper, cigarette filters.

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

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

Republic of Moldova, 15/11/2010, No. 028117 מולדובה, 15/11/2010, מספר 028117

Class: 34 סוג: 34

כ"ח אלול תשע"א - 34627/09/2011



Trade Mark No. 235985 מספר סימן

Application Date 15/12/2010 תאריך הגשה

International Trademark No. 1066113 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: CANTINA DELLA VOLTA DI CHRISTIAN 
BELLEI & C. S.r.l.

Address: Via per Modena, 82, I-41030 BOMPORTO 
(MO), Italy

Identification No.: 71956

(Italy Limited Liability Company)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 33 סוג: 33

Wines; 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, 06/07/2010, No. MO2010C000612 MO2010C000612 איטליה, 06/07/2010, מספר

Class: 33 סוג: 33

כ"ח אלול תשע"א - 34727/09/2011



Trade Mark No. 235989 מספר סימן

Application Date 23/11/2010 תאריך הגשה

International Trademark No. 1066176 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: Norsk Hydro ASA

Address: N-0240 Oslo, Norway

Identification No.: 71959

(ASA)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 6 סוג: 6

Common metals and their alloys; metal building and 
construction materials; coated or non coated sheets 
or strips of metal; metal for manufacturing of 
reflectors and for manufacturing of mirrors.

Class: 11 סוג: 11

Equipment and components for lighting, heating and 
energy production; reflectors for lighting as well as 
reflectors and mirrors for solar collectors and solar 
energy equipment.

Class: 40 סוג: 40

Treatment of metals; coating of sheets or strips 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)

Norway, 01/06/2010, No. 201005759 נורבגיה, 01/06/2010, מספר 201005759

Class: 6 סוג: 6

Class: 11 סוג: 11

Class: 40 סוג: 40

כ"ח אלול תשע"א - 34827/09/2011



Trade Mark No. 235993 מספר סימן

Application Date 22/12/2010 תאריך הגשה

International Trademark No. 1066279 מספר סימן בינלאומי

Conditions/Disclaimers

The mark is limited to the colours  word Red, yellow, 
gold, black, white and gray. as shown in the  mark.

 Owners

Name: Warren Distribution, Inc.

Address: 727 South 13th Street, Omaha NE 68102, 
U.S.A.

Identification No.: 71962

(Nebraska, United States Corporation)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 1 סוג: 1

Automotive chemical additives, namely, brake fluid 
comprised of glycol ethers, lead substitute containing 
petroleum distillates for preventing valve seal wear, 
power steering sealers and conditioners, power 
steering fluid, gas treatment additives containing 
petroleum distillates, tire inflator pressurized 
compositions for sealing and inflating tires, and fuel 
system cleaner.

Class: 2 סוג: 2

Pressurized undercoating spray compositions to 
prevent rust and corrosion.

Class: 3 סוג: 3

Fuel injector and carburetor cleaners, choke 
cleaners, brake cleaners for use on disc and drum 
brakes, glass cleaner spray formulation for cleaning 
glass and removing paint and tape residues, and 
engine degreasers for removing oil and grease 
residues; hand cleaners.

Class: 4 סוג: 4

Motor oil for use in vehicles.

כ"ח אלול תשע"א - 34927/09/2011



Trade Mark No. 235996 מספר סימן

Application Date 22/11/2010 תאריך הגשה

International Trademark No. 1066326 מספר סימן בינלאומי

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 12 סוג: 12

Automobiles; trucks; fork lift trucks; lifting vehicles; 
concrete mixing vehicles; coaches; cars; electric 
vehicles; motorcycles; bicycles; automobile tires; 
engines for land vehicles.

Class: 35 סוג: 35

Sales promotion for others; auctioneering services; 
import-export agencies; advertising services; 
advertising planning services; personnel 
management consultancy; issuing invoices for 
others; accounting; auditing; commercial 
management consultancy.

Class: 36 סוג: 36

Financing loans; financial evaluation of insurance, 
banking and real estate; financing services; financial 
management; mortgage banking; savings banks; 
financial consultancy; financial information; stocks 
and bonds brokerage; stock exchange quotation.

Class: 37 סוג: 37

Motor vehicle maintenance services; vehicle repair 
services; vehicle washing services; vehicle polishing; 
vehicle service stations for refueling and 
maintenance; gas station services; vehicle varnishing 
services; anti-rust treatment for vehicles; vehicle 
lubricating services; mending rubber tires.

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

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

כ"ח אלול תשע"א - 35027/09/2011



 Owners

Name: BEIQI FOTON MOTOR CO., LTD.

Address: Laoniuwan Village North,,Shayang Road, 
Shahe Town,, 102206 Beijing, People's Republic of China

Identification No.: 71964

(P.R. China Corporation)

People's Republic of China, 09/06/2010, No. 
8377990

סין, 09/06/2010, מספר 8377990

Class: 12 סוג: 12

People's Republic of China, 09/06/2010, No. 
8378628

סין, 09/06/2010, מספר 8378628

Class: 35 סוג: 35

People's Republic of China, 09/06/2010, No. 
8378687

סין, 09/06/2010, מספר 8378687

Class: 36 סוג: 36

People's Republic of China, 09/06/2010, No. 
8378698

סין, 09/06/2010, מספר 8378698

Class: 37 סוג: 37

כ"ח אלול תשע"א - 35127/09/2011



Trade Mark No. 235997 מספר סימן

Application Date 17/12/2010 תאריך הגשה

International Trademark No. 1066335 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: Koninklijke Philips Electronics N.V.

Address: Groenewoudseweg 1, NL-5621 BA Eindhoven, 
Netherlands

Identification No.: 71965

(The Netherlands Limited Liability Company)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 9 סוג: 9

Electric and electronic apparatus for the operation 
and control of lighting systems, including light and 
motion sensors, ballasts for lighting purposes; light 
emitting diodes (LEDs), laser diodes and zener 
diodes; software.

Class: 11 סוג: 11

Electric lamps, lighting fixtures and lighting 
installations, including bicycle lights, vehicle lights 
and car lamps, lighting fixtures and lighting 
installations, fitted with LED light sources; parts of the 
aforesaid 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)

Benelux, 21/06/2010, No. 1205119 בנלוקס, 21/06/2010, מספר 1205119

Class: 9 סוג: 9

Class: 11 סוג: 11
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Trade Mark No. 236001 מספר סימן

Application Date 16/12/2010 תאריך הגשה

International Trademark No. 1066456 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: FASHION BOX S.P.A.

Address: Via Marcoai, 1, ASOLO FRAZIONE CASELLA 
(TREVISO), Italy

Identification No.: 71925

(Italy Joint Stock Company)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 25 סוג: 25

Denim wear; jeans; trousers; skirts; jackets; track 
suits; Bermuda shorts; brassieres; singlets; corsets; 
petticoats; suspenders; leggings; nightgowns; 
pyjamas; dressing gowns; pullovers; bath robes; 
bathing suits; bathing caps; gloves and muffs for 
clothing; cardigans; jerseys; neckties; neckerchiefs; 
scarves; sweaters; socks; stockings; tights; hosiery; 
jerkins; shirts; blouses; blousons; half coats; blazers; 
overalls; shorts; polo-shirts; tops being clothing; body 
shirts; head bands; neck bands; sweat bands; wrist 
bands; waistcoats; vests; jumpers; pants; panties; 
under pants; T-shirts; sweatshirts; suits and dresses; 
overcoats; coats; anoraks; raincoats; pareus; 
swimwear; underwear; beachwear; clothing for 
babies; babies pants; sleeveless T-shirts; belts and 
sashes for clothing; shoes; sport shoes; boots; ski 
boots; snow board boots; sandals; slippers; hats; 
caps.

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

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

Italy, 04/08/2010, No. PD2010C 000850 PD2010C 000850 איטליה, 04/08/2010, מספר

Class: 25 סוג: 25

כ"ח אלול תשע"א - 35327/09/2011



Trade Mark No. 236011 מספר סימן

Application Date 22/12/2010 תאריך הגשה

International Trademark No. 0183487 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: BP Europa SE

Address: Max-Born-Strasse 2, 22761 Hamburg, Germany

Identification No.: 71973

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 4 סוג: 4

Industrial oils and greases, greasing oils and 
greases.

כ"ח אלול תשע"א - 35427/09/2011



Trade Mark No. 236012 מספר סימן

Application Date 18/11/2010 תאריך הגשה

International Trademark No. 0585216 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

Materials for dressings and plasters, all the aforesaid 
goods containing hydrocolloid.
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Trade Mark No. 236016 מספר סימן

Application Date 03/12/2010 תאריך הגשה

International Trademark No. 0788996 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: BAXI S.P.A.

Address: Via Trozzetti, 20, I-36061 BASSANO DEL 
GRAPPA (VI), Italy

Identification No.: 71977

(ITALY JOINT-STOCK COMPANY)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 11 סוג: 11

Boilers, wall-mounted boilers.

כ"ח אלול תשע"א - 35627/09/2011



Trade Mark No. 236020 מספר סימן

Application Date 22/11/2010 תאריך הגשה

International Trademark No. 0915024 מספר סימן בינלאומי

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 8 סוג: 8

Glaziers' diamonds (parts of hand tools); rammers 
(hand tools); cutting bars; razors, electric or non-
electric; scythe stones; sharpening steels; crow bars; 
hand drills (hand tools); gimlets (hand tools); 
carpenters' augers; levers; hoes (hand tools); table 
forks; forks; lawn clippers (hand instruments); 
harpoons; harpoons for fishing; nail drawers (hand 
tools); rakes (hand tools); cutter bars; whetstone 
holders; priming irons (hand tools); bush hammers; 
lifting jacks, hand-operated; drills; bludgeons; shovels 
(hand tools); rabbeting planes; bits (hand tools); 
chisels; engraving needles; cutlery; garden tools 
(hand-operated); abrading instruments (hand 
instruments); numbering punches; goffering irons; 
implements for decanting liquids (hand tools); 
depilation appliances, electric and non-electric; 
sharpening instruments; cattle marking tools; nail 
clippers (electric or non-electric); oyster openers; 
polishing irons (glazing tools); ear-piercing apparatus; 
tube cutting instruments; riveters (hand tools); 
expanders (hand tools); cutting tools (hand tools); 
hand tools, hand-operated; picks (hand tools); stone 
hammers; sharpening stones; punch rings (knuckle 
dusters); centre punches (hand tools); daggers; 
pickaxes; mallets (hand instruments); punch pliers 
(hand tools); blades (weapons); annular screw plates; 
tap wrenches; ladles for wine; ladles (hand tools); 
foundry ladles (hand tools); breast drills; lasts 
(shoemakers' hand tools); holing axes; scythe rings; 
instruments for punching tickets; diggers (hand 
tools); rams (hand tools); scythes; hainault scythes; 
fire irons; emery grinding wheels; sledgehammers; 
thistle extirpators (hand tools); pliers; ice picks; 
blades (hand tools); razor blades; jig-saws; sand trap 
rakes; spades (hand tools); trowels; machetes; beard 
clippers; hair clippers for personal use (electric and 
non-electric); hair clippers for animals (hand 
instruments); taps (hand tools); fireplace bellows 
(hand tools); swords; hammers (hand tools); fullers 
(hand tools); hammer sharpeners; masons' 
hammers; riveting hammers (hand tools); mattocks; 
ditchers (hand tools); meat choppers (hand tools); 

כ"ח אלול תשע"א - 35727/09/2011



manicure sets; manicure sets, electric; pedicure sets; 
needle files; files (tools); hand pumps; shaving cases; 
needle-threaders; cheese slicers (non-electric); egg 
slicers (non-electric); pizza cutters (non-electric); 
blades for planes; scaling knives; molding irons; can 
openers, non-electric; farriers' knives; braiders (hand 
tools); budding knives; hunting knives; penknives; 
grafting tools (hand tools); pruning shears; bill-hooks; 
knives; shears; cattle shearers; shearers (hand 
instruments); border shears; scissors; sword 
scabbards; vegetable shredders; agricultural 
implements (hand-operated); side arms, other than 
firearms; stropping instruments; screwdrivers; sabres; 
reamer sockets; drill holders (hand tools); perforating 
tools (hand tools); nail files; nail files, electric; saws 
(hand tools); bow saws; tweezers; hair-removing 
tweezers; guns, hand-operated, for the extrusion of 
mastics; guns (hand tools); screw stocks (hand 
tools); fruit pickers (hand tools); saw blades (parts of 
hand tools); tool belts (holders); table cutlery (knives, 
forks and spoons); crimping irons; hand implements 
for hair curling non-electric; money scoops; fingernail 
polishers (electric or non-electric); hackles (hand 
tools); pin punches; nail punches; punches (hand 
tools); insecticide vaporizers (hand tools); syringes 
for spraying insecticides; reamers; weeding forks 
(hand tools); frames for handsaws; saw holders; 
rasps (hand tools); cutters; cleavers; paring irons 
(hand tools); graving tools (hand tools); razor strops; 
leather strops; planes; marline spikes; augers (hand 
tools); bits (parts of hand tools); hollowing bits (parts 
of hand tools); pruning scissors; silver plate (knives, 
forks and spoons); pruning knives; sickles; drawing 
knives; scrapers (hand tools); trowels (gardening); 
mortise chisels; caulking irons; gouges (hand tools); 
clamps (for carpenters or coopers); mortars for 
pounding; mitre boxes (hand tools); branding irons; 
hatchets; adzes (tools); vices; hoop cutters (hand 
tools); axes; fulling tools (hand tools); earth rammers 
(hand tools); ratchets (hand tools); tube cutters (hand 
tools); squares (hand tools); extension pieces for 
braces for screwtaps; cattle stunning appliances; 
destructing apparatus for plant parasites; appliances 
and instruments for slaughtering butchers' animals; 
cattle skinning instruments; stretchers for wire and 
metal bands (hand tools); flat irons (non-electric); 
irons (non-electric hand tools); razor cases; 
embossers (hand tools); scraping tools (hand tools); 
milling cutters (hand tools); awls; vegetable 
choppers; palette knives; stamping-out tools (hand 
tools); bayonets; nippers; wick trimmers (scissors); 
curling tongs; nutcrackers, not of precious metal; 
sugar tongs; cuticle nippers; nail nippers; eyelash 
curlers.
Class: 21 סוג: 21

Deep fryers, non-electric; pails; China ornaments; 
dishes, not of precious metal; paper plates; saucers, 
not of precious metal; goblets, not of precious metal; 
candy boxes, not of precious metal; lunch boxes; 
bottles; demijohns; busts of China, terra-cotta or 
glass; vases, not of precious metal; epergnes, not of 
precious metal; fruit cups; bird baths; baby baths 
(portable); plungers for clearing blocked drains; 
waffle irons, non-electric; coolers (ice pails); coal 
scuttles; buckets made of woven fabrics; cooking 
skewers, of metal; napkin holders, not of precious 
metal; trouser stretchers; stretchers for clothing; shirt 
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stretchers; hair for brushes; birdcages; funnels; 
carpet beaters (hand instruments); signboards of 
porcelain or glass; candle extinguishers, not of 
precious metal; flower pots; chamber pots; glue-pots; 
cruets, not of precious metal; decanters; large-
toothed combs for the hair; combs for animals; 
abrasive sponges for scrubbing the skin; sponges for 
household purposes; toilet sponges; deodorising 
apparatus for personal use; sponge holders; 
toothpick holders, not of precious metal; soap 
holders; holders for flowers and plants (flower 
arranging); stands for shaving brushes; ironing 
boards; cutting boards for the kitchen; bread boards; 
washing boards; strainers, not of precious metal; 
smoke absorbers for household purposes; containers 
for household or kitchen use (except in precious 
metal); kitchen containers, not of precious metal; 
boxes of glass; glass jars (carboys); heat-insulated 
containers; thermally insulated containers for food; 
glass flasks (containers); frying pans; closures for pot 
lids; chamois leather for cleaning; toothpicks; 
ceramics for household purposes; majolica; works of 
art, of porcelain, terra-cotta or glass; brush goods; 
cleaning instruments (hand-operated); stew-pans; 
flower-pot covers, not of paper; shaving brushes; 
cages for household pets; polishing leather; shoe 
trees (stretchers); napkin rings, not of precious metal; 
poultry rings; piggy banks, not of metal; bread 
baskets (domestic); baskets, for domestic use, not of 
precious metal; feeding troughs for animals; cookie 
jars; tea caddies, not of precious metal; lye 
washtubs; earthenware saucepans; mess-tins; 
cauldrons; coffee percolators, non-electric; 
coffeepots, non-electric, not of precious metal; coffee 
grinders, hand-operated; fused silica (semi-worked 
goods) other than for building; beer mugs; tankards, 
not of precious metal; rat traps; pot lids; butter-dish 
covers; covers for dishes; cheese-dish covers; 
buttonhooks; jugs, not of precious metal; perfume 
burners; portable coldboxes, non-electric; watering 
cans; insect traps; mixing spoons (kitchen utensils); 
basting spoons, for kitchen use; scoops (tableware); 
tart scoops; spatulas (kitchen utensils); butter dishes; 
material for brush-making; polishing materials (for 
making shiny) (except preparations, paper and 
stone); noodle machines (hand-operated); polishing 
apparatus and machines, for household purposes, 
non-electric; pepper mills, hand-operated; feather-
dusters; brooms; isothermic bags; confectioners' 
decorating bags (pastry bags); basins (bowls); 
mosaics of glass, not for building; saucepan scourers 
of metal; soap boxes; mouse traps; cooking pot sets; 
nozzles for watering cans; spouts; nozzles for 
sprinkler hose; fitted picnic baskets (including 
dishes); toilet cases; floss for dental purposes; 
fiberglass thread, not for textile use; cookie (biscuit) 
cutters; pastry cutters; sprinklers; sprinklers for 
watering flowers and plants; cotton waste for 
cleaning; wool waste for cleaning; cleaning tow; 
chopsticks; cocktail stirrers; pepper pots, not of 
precious metal; gloves for household purposes; 
polishing gloves; gardening gloves; plates to prevent 
milk boiling over; trays for domestic purposes, not of 
precious metal; trays for domestic purposes, of 
paper; lazy susans; vegetable dishes; cabarets 
(trays), not of precious metal; heaters for feeding 
bottles, non-electric; candelabra (candlesticks), not of 
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precious metal; trivets (table utensils); coasters, not 
of paper and other than table linen; menu card 
holders; knife rests for the table; flat-iron stands; egg 
cups, not of precious metal; grill supports; abrasive 
pads for kitchen purposes; scouring pads; drinking 
troughs; powdered glass for decoration; pottery; 
cooking pots; autoclaves (pressure cookers), non-
electric; painted glassware; tableware (other than 
knives, forks and spoons) not of precious metal; 
porcelain ware; crockery; crystal (glassware); 
cosmetic utensils; toilet utensils; trouser presses; 
cruet stands for oil and vinegar, not of precious 
metal; spice sets; appliances for removing make-up 
(non-electric); food cooling devices, containing heat 
exchange fluids, for household purposes; toilet paper 
holders; apparatus for wax-polishing, non-electric; 
bottle openers; glove stretchers; boot jacks; crumb 
trays; tie presses; clothes-pegs; glass stoppers; 
powder compacts, not of precious metal; perfume 
vaporizers; powder puffs; dusting apparatus, non-
electric; soap dispensers; combs; electric combs; 
grills (cooking utensils); sifters (household utensils); 
drinking horns; shoe horns; candle rings, not of 
precious metal; door-handles of porcelain; knobs of 
porcelain; salad bowls, not of precious metal; sugar 
bowls, not of precious metal; beaters, non-electric; 
whisks, non-electric, for household purposes; 
services (tableware), not of precious metal; coffee 
services, not of precious metal; liqueur sets; tea 
services, not of precious metal; cinder sifters 
(household utensils); tea strainers, not of precious 
metal; siphons for carbonated water; pipettes (wine-
tasters); rolling pins (domestic); hot pots (not 
electrically heated); steel wool for cleaning; 
currycombs; blenders, non-electric, for household 
purposes; fruit presses, non-electric, for household 
purposes; salt cellars, not of precious metal; drinking 
vessels; vessels of metal for making ices and iced 
drinks; refrigerating bottles; sacred vessels, not of 
precious metal; cups of paper or plastic; glass 
(receptacles); drinking glasses; statues of porcelain, 
terra-cotta or glass; figurines (statuettes) of porcelain, 
terra-cotta or glass; glass for vehicle windows (semi-
finished product); plate glass (raw material); opaline 
glass; glass incorporating fine electrical conductors; 
enamelled glass; glass, unworked or semi-worked 
(except building glass); glass wool other than for 
insulation; fiberglass other than for insulation or 
textile use; vitreous silica fibers (fibres), not for textile 
use; soup bowls, not of precious metal; clothes racks 
(for drying); basins (receptacles); table plates, not of 
precious metal; graters (household utensils); vacuum 
bottles; indoor terrariums (plant cultivation); cloth for 
washing floors; rags for cleaning; cloths impregnated 
with a detergent for cleaning; dusting cloths (rags); 
furniture dusters; litter boxes (trays) for pets; urns, 
not of precious metal; aerosol dispensers, not for 
medical purposes; water apparatus for cleaning teeth 
and gums; kitchen mixers, non-electric; mills for 
domestic purposes, hand-operated; mixing 
machines, non-electric, for household purposes; wax-
polishing appliances, non-electric, for shoes; 
sprinkling devices; watering devices; utensils for 
household purposes, not of precious metal; kitchen 
utensils, not of precious metal; cooking utensils, non-
electric; strainers for household purposes; coffee 
filters, non-electric; flasks, not of precious metal; 
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Conditions/Disclaimers

The mark is limited to the colours  word Red, grey, 
white and black. as shown in the  mark.

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

 Owners

Name: OOO "Business-Aliance"

Address: str. 1,d. 10, Pestovsky per., RU-109004 
Moscow, Russian Federation

Identification No.: 71980

(Russian Federation Limited Liability Company)

bottle gourds; molds (kitchen utensils); ice cube 
molds (moulds); cookery molds (moulds); comb 
cases; bread bins; fly catchers (traps or whisks); 
teapots, not of precious metal; kettles, non-electric; 
cups, not of precious metal; garlic presses (kitchen 
utensils); ironing board covers (shaped); tea balls, 
not of precious metal; glass bowls; tar-brushes, long 
handled; shakers; corkscrews; pig bristles; 
dishwashing brushes; brushes for cleaning tanks and 
containers; lamp-glass brushes; horse brushes; 
scrubbing brushes; toothbrushes; toothbrushes, 
electric; animal bristles (brushware); carpet 
sweepers; brushes for footwear; toilet brushes; 
brushes, electric (except parts of machines); brushes; 
eyebrow brushes; nail brushes; nest eggs (artificial); 
mangers for livestock; boxes of metal, for dispensing 
paper towels; dustbins.
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Trade Mark No. 236023 מספר סימן

Application Date 26/10/2010 תאריך הגשה

International Trademark No. 0948917 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: Mats Thulin

Address: Gösvägen 11A, SE-181 30 Lidingö, Sweden

Identification No.: 71981

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 28 סוג: 28

Training equipment and machines for physical 
exercises.

Class: 41 סוג: 41

Providing of fitness training; arranging and 
conducting of fitness training; fitness training 
education.
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Trade Mark No. 236025 מספר סימן

Application Date 03/12/2010 תאריך הגשה

International Trademark No. 0972827 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: Chemiswiss SA

Address: Rue de l'Eglise, CH-1121 Bremblens, 
Switzerland

Identification No.: 71983

(Suisse société anonyme)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 2 סוג: 2

Paints, varnishes, lacquers, polymeric films; 
preservatives against rust and against deterioration 
of wood; colorants; mordants; raw natural resins; 
coatings and protective coatings; anti-corrosive 
preparations; anti-pollution and anti-graffiti protection 
preparations for walls, floors and ceilings (lacquers, 
varnishes, polymeric films); coating agents and 
bactericidal coatings, fungicides, fireproofing 
preparations, anti-fouling agents, anti-corrosion 
agents, antiliming agents and anti-foaming agents; all 
the afore-mentioned goods of Swiss origin.

Class: 3 סוג: 3

Industrial preparations for cleaning, polishing, 
degreasing, whitening and scouring; anti-graffiti 
cleaning agents, universal industrial cleaning agents, 
multi-purpose industrial scouring solutions; cleaning 
agents for natural and synthetic stone, cleaning 
agents for ceilings and walls, bactericidal cleaning 
agents, fungicides, and antiliming agents; all the 
aforementioned goods of Swiss origin.
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Trade Mark No. 236026 מספר סימן

Application Date 03/12/2010 תאריך הגשה

International Trademark No. 1004330 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: Allied Domecq Spirits & Wine Limited

Address: Chivas House,,72 Chancellors Road, London 
W6 9RS, United Kingdom

Identification No.: 71984

(England and Wales UK Limited Company)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 33 סוג: 33

Wine, spirits and liqueurs.
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Trade Mark No. 236027 מספר סימן

Application Date 23/11/2010 תאריך הגשה

International Trademark No. 1017342 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: NINETTA S.r.l.

Address: Via Per Arona, 57, I-28021 BORGOMANERO 
(NO), Italy

Identification No.: 71985

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 25 סוג: 25

Clothing, footwear and headgear.
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Trade Mark No. 236149 מספר סימן

Application Date 27/10/2010 תאריך הגשה

International Trademark No. 1066882 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: E. I. DU PONT DE NEMOURS AND COMPANY

Address: 1007 MARKET STREET, WILMINGTON, DE 
19898, U.S.A.

Identification No.: 72007

(Delaware, United States CORPORATION)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 1 סוג: 1

REFRIGERATION GAS CHEMICALS NAMELY 
MOBILE, STATIONARY AND INDUSTRIAL AIR 
CONDITIONING REFRIGERANT.

כ"ח אלול תשע"א - 36627/09/2011



Trade Mark No. 236165 מספר סימן

Application Date 02/12/2010 תאריך הגשה

International Trademark No. 1067195 מספר סימן בינלאומי

Conditions/Disclaimers

The mark is limited to the colours  word Black, white 
and green. as shown in the  mark.

 Owners

Name: Invebi - Industrie Vernici di Buzzetti Vittorio & 
C. sas

Address: Via Varesina, 78/B, I-21040 Jerago con Orago 
(VA), Italy

Identification No.: 72017

(Italy Limited Partnership)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 2 סוג: 2

Paints, varnishes, lacquers; preservatives against 
rust and against deterioration of wood; colorants; 
mordants; raw natural resins; metals in foil and 
powder form for painters, decorators, printers and 
artists.

כ"ח אלול תשע"א - 36727/09/2011



Trade Mark No. 236177 מספר סימן

Application Date 03/12/2010 תאריך הגשה

International Trademark No. 0582191 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, pads, 
sanitary tampons, wadding for medical purposes, 
bandages for medical use, wound-treating material, 
namely granular material to apply on or to insert into 
wounds.

כ"ח אלול תשע"א - 36827/09/2011



פוצ'יוולי
Trade Mark No. 236305 מספר סימן

Application Date 09/03/2011 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: TYMCO BEER LTD. שם: תימקו בירה בע"מ

Address: P.O. Box 16631, Tel Aviv 61166, Israel כתובת : ת.ד. 16631, תל אביב, 61166, ישראל

Identification No.: 511417107מספר זיהוי: 511417107

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Sanford T. Colb & Co.

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

שם: סנפורד ט. קולב ושות'

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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 25 סוג: 25

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

דברי הלבשה, הנעלה וכיסויי ראש ; הנכללים כולם בסוג 25     
      

Class: 28 סוג: 28

Games and playthings; gymnastic and sporting 
articles not included in other classes; all included in 
class 28

משחקים וצעצועים; צרכי התעמלות וספורט שאינם נכללים 
בסוגים אחרים; הנכללים כולם בסוג 28                                 

                  

Class: 41 סוג: 41

Education; providing of training; sporting and cultural 
activities ; all included in class 41

חינוך; הענקת אימונים; פעילות ספורט ותרבות ; הנכללים כולם 
בסוג 41                                                           

כ"ח אלול תשע"א - 36927/09/2011



Trade Mark No. 236329 מספר סימן

Application Date 22/12/2010 תאריך הגשה

International Trademark No. 1067724 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: CID S.p.A.

Address: Strada Crescentino, I-13040 SALUGGIA (VC), 
Italy

Identification No.: 72059

(Italy Joint Stock Company)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 5 סוג: 5

Pharmaceutical preparations for use in the treatment 
of heart and coronary diseases.

Class: 10 סוג: 10

Medical apparatuses and instruments namely 
vascular and coronary stents.

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

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

Italy, 16/12/2010, No. RM2010C007627 RM2010C007627 איטליה, 16/12/2010, מספר

Class: 5 סוג: 5

Class: 10 סוג: 10

כ"ח אלול תשע"א - 37027/09/2011



Trade Mark No. 236331 מספר סימן

Application Date 20/12/2010 תאריך הגשה

International Trademark No. 1067735 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: QUERIOT DE LA BOUGAINVILLE S.r.l.

Address: Viale Bianca Maria, 28, I-20129 MILANO, Italy

Identification No.: 72061

(Italy Limited Liability Company)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 14 סוג: 14

Goods in precious metals and their alloys and goods 
in precious metals or coated therewith, not included 
in other classes; jewellery; precious stones; costume 
jewellery; horological and chronometric instruments; 
cases and other boxes for jewellery, costume 
jewellery and watches.

Goods/Services for which priority is claimed סחורות/שירותים לגביהם נטען דין קדימה
(If only classification code is indicated, Priority is claimed 
for all goods/services included in that class, and specified 
above under the 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, 03/12/2010, No. MI2010C012226 MI2010C012226 איטליה, 03/12/2010, מספר

Class: 14 סוג: 14

כ"ח אלול תשע"א - 37127/09/2011



Trade Mark No. 236346 מספר סימן

Application Date 21/10/2010 תאריך הגשה

International Trademark No. 1067886 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: Hungry Machine, Inc.

Address: 1445 New York Avenue, NW, Suite 200, 
Washington DC 20005, U.S.A.

Identification No.: 72070

(Delaware, United States Corporation)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 35 סוג: 35

Advertising and promotional services; promoting the 
goods and services of others via a global computer 
network; promoting the goods and services of others, 
namely, providing business information regarding 
discounts, coupons, rebates, vouchers, and special 
offers for the goods and services of others.

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

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

U.S.A., 22/04/2010, No. 85020494 ארה"ב, 22/04/2010, מספר 85020494

Class: 35 סוג: 35

כ"ח אלול תשע"א - 37227/09/2011



Trade Mark No. 236348 מספר סימן

Application Date 22/10/2010 תאריך הגשה

International Trademark No. 1067900 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: SecondMarket Holdings, Inc.

Address: 26 Broadway, 12th Floor, New York NY 10004, 
U.S.A.

Identification No.: 71630

(Delaware, United States CORPORATION)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 9 סוג: 9

Computer programs and computer software for 
electronically trading securities, trade claims, 
financial assets, illiquid assets and financial interests; 
electronic publications; electronic game software; 
downloadable software in the nature of an application 
for mobile devices that enables users to cast votes in 
voting competitions relating to presentations, 
business plans, business ventures and investment 
opportunities; downloadable software in the nature of 
an application for mobile devices the enables users 
to provide feedback in opinion polls relating to 
presentations, business plans, business ventures and 
investment opportunities.

Class: 42 סוג: 42

Providing online non-downloadable software for use 
in the trading of securities, trade claims, financial 
assets, illiquid assets and financial interests; 
designing or hosting a website that enables users to 
cast votes in voting competitions relating to 
presentations, business plans, business ventures and 
investment opportunities; designing or hosting a 
website that enables users to provide feedback in 
opinion polls relating to presentations, business 
plans, business ventures and investment 
opportunities.

כ"ח אלול תשע"א - 37327/09/2011



Trade Mark No. 236352 מספר סימן

Application Date 19/11/2010 תאריך הגשה

International Trademark No. 1068067 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: THE BASU GROUP, INC.

Address: 2227, U.S. Highway One # 162, North 
Brunswick, NJ 08902, U.S.A.

Identification No.: 71226

(New Jersey, United States CORPORATION)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 18 סוג: 18

All purpose sports bags; all-purpose carrying bags; 
backpacks for carrying babies; backpacks; beach 
bags; belt bags and hip bags; book bags; briefcases; 
bum bags; carry-on bags; clutch bags; clutch purses; 
cosmetic bags sold empty; diaper bags; duffle bags; 
garment bags for travel; handbags; messenger bags; 
purses; school bags; suit bags; suitcases; toiletry 
bags sold empty; tote bags; travel bags; wallets; 
wheeled bags.

Class: 25 סוג: 25

Belts for clothing; bottoms; bow ties; coats; dresses; 
flip flops; footwear; gloves; hats; headwear; hooded 
sweat shirts; hosiery; jackets; leggings; lingerie; 
nightshirts; pajamas; pants; robes; sandals; scarves; 
shirts; shoes; shorts; ski pants; skirts; slippers; 
sneakers; snow pants; socks; suits; sweat pants; 
sweat shirts; sweat suits; sweaters; t-shirts; ties; 
tops; underwear; vests.

Goods/Services for which priority is claimed סחורות/שירותים לגביהם נטען דין קדימה
(If only classification code is indicated, Priority is claimed 
for all goods/services included in that class, and specified 
above under the 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., 21/05/2010, No. 85045152 ארה"ב, 21/05/2010, מספר 85045152

Class: 18 סוג: 18

Class: 25 סוג: 25

כ"ח אלול תשע"א - 37427/09/2011



Trade Mark No. 236359 מספר סימן

Application Date 24/12/2010 תאריך הגשה

International Trademark No. 0974345 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: MABUCHI MOTOR CO., LTD.

Address: No. 430 Matsuhidai,,Matsudo-shi, Chiba 270-
2280, Japan

Identification No.: 72080

(Japan Corporation)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 7 סוג: 7

AC motors and DC motors (not including those for 
land vehicles but including "parts" for any AC motors 
and DC motors); AC generators (alternators); DC 
generators; dynamo.

כ"ח אלול תשע"א - 37527/09/2011



Trade Mark No. 236360 מספר סימן

Application Date 24/12/2010 תאריך הגשה

International Trademark No. 0963277 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: Mabuchi Motor Co., Ltd.

Address: No. 430 Matsuhidai,,Matsudo-shi, Chiba 270-
2280, Japan

Identification No.: 72081

(Japan Corporation)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 7 סוג: 7

AC motors and DC motors (not including those for 
land vehicles but including "parts" for any AC motors 
and DC motors); AC generators (alternators); DC 
generators; dynamo brushes.

כ"ח אלול תשע"א - 37627/09/2011



Trade Mark No. 236363 מספר סימן

Application Date 22/10/2010 תאריך הגשה

International Trademark No. 1028599 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: Lyoness Austria GmbH

Address: Gewerbepark 2, A-8565 St. Johann ob 
Hohenburg, Austria

Identification No.: 72083

(Austria Private limited company)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 9 סוג: 9

Magnetic data carriers, in particular encoded 
magnetic cards, magnetic encoded cards and cards 
for personal identification; automatic vending 
machines and mechanisms for coin-operated 
apparatus.

Class: 35 סוג: 35

Advertising, in particular advertising for all kinds of 
goods and for credit notes and cashless means of 
payment; procurement of commercial transactions 
and services included in this class; business 
management; office functions; consultancy in 
business organization; consultancy for business 
management; public relations; publication of 
advertising texts; promotion of the sales of goods and 
services of third parties including by means of 
advertisement, sale promoting competitions, 
discounts and other incentives such as drawings, 
discounts, bonus points and surplus value offers.

Class: 36 סוג: 36

Financial affairs; monetary affairs; issuance, sale and 
procuration of credit notes and cashless means of 
payment.

Class: 41 סוג: 41

Education, in particular education and training 
regarding consumer promotion and advertising.

כ"ח אלול תשע"א - 37727/09/2011



Trade Mark No. 236364 מספר סימן

Application Date 15/11/2010 תאריך הגשה

International Trademark No. 1039851 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: CABINES Ltd

Address: International House,Dover Place -Suite 4 -Block 
A, ASHFORD TN 23 1HU, United Kingdom

Identification No.: 72084

(Royaume Uni société à responsabilité limitée (Ltd.))

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 16 סוג: 16

Printed matter namely journals, magazines, 
publications, books, pamphlets, leaflets, cards, 
printed media, relating to beauty and health; journals, 
magazines, publications, books, pamphlets, leaflets, 
cards, printed media, relating to technical and 
economic information regarding beauty and health; 
journals, magazines, publications, books, pamphlets, 
leaflets, cards, printed media, intended for 
professionals in the beauty and health industry.

Class: 41 סוג: 41

Organization and conducting of colloquiums relating 
to beauty and health, conferences on beauty and 
health, conventions relating to beauty and health, 
book and magazine publishing relating to beauty and 
health, arranging of competitions regarding education 
or entertainment relating to beauty and health.

כ"ח אלול תשע"א - 37827/09/2011



Trade Mark No. 236456 מספר סימן

Application Date 22/12/2010 תאריך הגשה

International Trademark No. 1068319 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: OXY'PHARM

Address: 917 rue Marcel Paul, F-94500 CHAMPIGNY-
SUR-MARNE, France

Identification No.: 71919

(REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES DE 
CRETEIL SARL)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 11 סוג: 11

Airborne surface decontamination apparatus, which 
functions by spraying a disinfectant liquid intended 
for decontaminating places and transport used by 
human beings and animals (medical practices, 
crèches, public transport, hotels, veterinary surgeries, 
funeral parlors, eateries).

כ"ח אלול תשע"א - 37927/09/2011



Trade Mark No. 236476 מספר סימן

Application Date 30/11/2010 תאריך הגשה

International Trademark No. 1068599 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: Joint-Stock Company "Voronezhskaya 
Conditerskaya Fabrika"

Address: ul. Koltsovskaya, d. 40, RU-394030 Voronezh, 
Russian Federation

Identification No.: 72106

(Russian Federation Joint-Stock Company)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 30 סוג: 30

Confectionery, sweetmeats, caramels, biscuits, 
waffles.

כ"ח אלול תשע"א - 38027/09/2011



Trade Mark No. 236495 מספר סימן

Application Date 01/10/2010 תאריך הגשה

International Trademark No. 1068772 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: EYEPEX MEDIA GMBH

Address: Hilton Vienna,,Stadtpark 1 Top 14.06, A-1030 
Wien, Austria

Identification No.: 72113

(Austria Private Limited Company)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 38 סוג: 38

Telecommunication over Internet.

Class: 42 סוג: 42

Design and development of computer hardware and 
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)

Austria, 22/06/2010, No. AM 3686/2010 AM 3686/2010 אוסטריה, 22/06/2010, מספר

Class: 42 סוג: 42

Austria, 01/10/2010, No. AM 3686/2010 AM 3686/2010 אוסטריה, 01/10/2010, מספר

Class: 38 סוג: 38

כ"ח אלול תשע"א - 38127/09/2011



Trade Mark No. 236498 מספר סימן

Application Date 03/12/2010 תאריך הגשה

International Trademark No. 0478727 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

Disposable absorbent napkins, essentially made of 
paper, cellulose or other fibrous structures; all these 
goods for incontinence.

כ"ח אלול תשע"א - 38227/09/2011



Trade Mark No. 236500 מספר סימן

Application Date 03/12/2010 תאריך הגשה

International Trademark No. 0622581 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

Plasters, materials for dressings, compresses, 
tampons, sanitary tampons, absorbant cotton for 
medicinal use, medical bandages and tapes, 
equipment for the treatment of wounds, excluding 
ophthalmological use.

כ"ח אלול תשע"א - 38327/09/2011



Trade Mark No. 236594 מספר סימן

Application Date 22/10/2010 תאריך הגשה

International Trademark No. 1068822 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: SecondMarket Holdings, Inc.

Address: 26 Broadway, 12th Floor, New York NY 10004, 
U.S.A.

Identification No.: 71630

(Delaware, United States CORPORATION)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 9 סוג: 9

Computer programs and computer software for 
electronically trading securities, trade claims, 
financial assets, illiquid assets and financial interests; 
electronic publications; electronic game software; 
downloadable software in the nature of an application 
for mobile devices that enables users to cast votes in 
voting competitions relating to presentations, 
business plans, business ventures and investment 
opportunities; downloadable software in the nature of 
an application for mobile devices the enables users 
to provide feedback in opinion polls relating to 
presentations, business plans, business ventures and 
investment opportunities.

Class: 42 סוג: 42

Providing online non-downloadable software for use 
in the trading of securities, trade claims, financial 
assets, illiquid assets and financial interests; 
designing or hosting a website that enables users to 
cast votes in voting competitions relating to 
presentations, business plans, business ventures and 
investment opportunities; designing or hosting a 
website that enables users to provide feedback in 
opinion polls relating to presentations, business 
plans, business ventures and investment 
opportunities.

כ"ח אלול תשע"א - 38427/09/2011



Trade Mark No. 236598 מספר סימן

Application Date 16/12/2010 תאריך הגשה

International Trademark No. 1068880 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: FASHION BOX S.P.A.

Address: Via Marcoai, 1, ASOLO FRAZIONE CASELLA 
(TREVISO), Italy

Identification No.: 71925

(Italy Joint Stock Company)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 25 סוג: 25

Denim wear; jeans; trousers; skirts; jackets; track 
suits; Bermuda shorts; brassieres; singlets; corsets; 
petticoats; suspenders; leggings; nightgowns; 
pyjamas; dressing gowns; pullovers; bath robes; 
bathing suits; bathing caps; gloves and muffs for 
clothing; cardigans; jerseys; neckties; neckerchiefs; 
scarves; sweaters; socks; stockings; tights; hosiery; 
jerkins; shirts; blouses; blousons; half coats; blazers; 
overalls; shorts; polo-shirts; tops being clothing; body 
shirts; head bands; neck bands; sweat bands; wrist 
bands; waistcoats; vests; jumpers; pants; panties; 
under pants; T-shirts; sweatshirts; suits and dresses; 
overcoats; coats; anoraks; raincoats; pareus; 
swimwear; underwear; beachwear; clothing for 
babies; babies pants; sleeveless T-shirts; belts and 
sashes for clothing; shoes; sport shoes; boots; ski 
boots; snow board boots; sandals; slippers; hats; 
caps.

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

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

Italy, 04/08/2010, No. PD2010C 000851 PD2010C 000851 איטליה, 04/08/2010, מספר

Class: 25 סוג: 25

כ"ח אלול תשע"א - 38527/09/2011



Trade Mark No. 236599 מספר סימן

Application Date 12/11/2010 תאריך הגשה

International Trademark No. 1068913 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: DUNSMUR HOLDINGS LIMITED

Address: El Greco House,,1st floor, Flat/Office 104, CY-
1066 Nicosia, Cyprus

Identification No.: 71924

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 33 סוג: 33

Alcoholic beverages, except beer, vodka, spirits 
(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)

Russian Federation, 10/06/2010, No. 2010718795 רוסיה, 10/06/2010, מספר 2010718795

Class: 33 סוג: 33

כ"ח אלול תשע"א - 38627/09/2011



Trade Mark No. 236607 מספר סימן

Application Date 16/12/2010 תאריך הגשה

International Trademark No. 1069029 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: FASHION BOX S.P.A.

Address: Via Marcoai, 1, ASOLO FRAZIONE CASELLA 
(TREVISO), Italy

Identification No.: 71925

(Italy Joint Stock Company)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 25 סוג: 25

Denim wear; jeans; trousers; skirts; jackets; track 
suits; Bermuda shorts; brassieres; singlets; corsets; 
petticoats; suspenders; leggings; nightgowns; 
pyjamas; dressing gowns; pullovers; bath robes; 
bathing suits; bathing caps; gloves and muffs for 
clothing; cardigans; jerseys; neckties; neckerchiefs; 
scarves; sweaters; socks; stockings; tights; hosiery; 
jerkins; shirts; blouses; blousons; half coats; blazers; 
overalls; shorts; polo shirts; tops being clothing; body 
shirts; head bands; neck bands; sweat bands; wrist 
bands; waistcoats; vests; jumpers; pants; panties; 
under pants; T-shirts; sweatshirts; suits and dresses; 
overcoats; coats; anoraks; raincoats; pareus; 
swimwear; underwear; beachwear; clothing for 
babies: babies pants; sleeveless T-shirts; belts and 
sashes for clothing; shoes; sport shoes; boots; ski 
boots; snow board boots; sandals; slippers; hats; 
caps.

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

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

Italy, 04/08/2010, No. PD2010C 000848 PD2010C 000848 איטליה, 04/08/2010, מספר

Class: 25 סוג: 25

כ"ח אלול תשע"א - 38727/09/2011



Trade Mark No. 236608 מספר סימן

Application Date 17/11/2010 תאריך הגשה

International Trademark No. 1069064 מספר סימן בינלאומי

Conditions/Disclaimers

The mark is limited to the colours  word Blue, red and 
dark blue. as shown in the  mark.

 Owners

Name: Celgene Corporation

Address: 86 Morris Avenue, Summit, NJ 17901, U.S.A.

Identification No.: 71594

(Delaware, United States CORPORATION)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 42 סוג: 42

Medical and scientific research, including conducting 
clinical trials; conducting clinical trials on the safety 
and effectiveness of pomalidomide; clinical trials on 
the safety and effectiveness of a drug for 
myelofibrosis.

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

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

U.S.A., 08/11/2010, No. 85171756 ארה"ב, 08/11/2010, מספר 85171756

Class: 42 סוג: 42

medical and scientific research, including conducting 
clinical trials; conducting clinical trials on the safety 
and effectiveness of pomalidomide; clinical trials on 
the safety and effectiveness of a drug for 
myelofibrosis

כ"ח אלול תשע"א - 38827/09/2011



Trade Mark No. 236637 מספר סימן

Application Date 19/11/2010 תאריך הגשה

International Trademark No. 0880441 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: PRYSMIAN CAVI E SISTEMI ENERGIA S.R.L.

Address: Viale Sarca, 222, I-20126 Milano, Italy

Identification No.: 72153

(ITALY LIMITED LIABILITY COMPANY)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 9 סוג: 9

Electrical cables, optical cables, optical fiber, 
electrical terminations, transformers, industrial plants 
in the form of distribution stations, switching stations, 
main grids and grid stations for the production and 
distribution of electricity including electricity 
distribution nets; apparatus and instruments for 
supervision, remote control, checking and measuring 
of electricity and energy consumption and for 
automatic operation of power plants; electrical 
connectors, poles and transformers for the 
distribution of electricity and energy; data processing 
equipment and recorded computer programs to be 
used in the production, distribution and control of 
energy and electricity; solar cells and solar batteries 
for the generation of electricity and energy; land 
surveying instruments; detectors and alarm devices 
for industrial purposes and for use in energy 
production and distribution.

כ"ח אלול תשע"א - 38927/09/2011



Trade Mark No. 236754 מספר סימן

Application Date 01/12/2010 תאריך הגשה

International Trademark No. 1069570 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: ARES SRL

Address: Via dell' Artigianato, 24, I-20044 Bernareggio 
(MI), Italy

Identification No.: 72169

(ITALY LIMITED LIABILITY COMPANY)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 9 סוג: 9

Luminous safety beacons, luminous signalling 
panels, light emitting diodes, LED modules, LED 
boards, electric beacons.

Class: 11 סוג: 11

Lighting installations, namely lighting fixtures, light 
fittings, outdoor and indoor architectural luminaires; 
decorative lighting namely chandeliers, floor lamps, 
free standing lamps, portable lamps; lamps, namely 
table lamps, ceiling lamps, wall lamps, outdoor 
lamps, indoor lamps, desk lights; lanterns, street 
lamps, projector lamps, recessed lamps, lamp 
reflectors, light bulbs and light bollards, LED lamps.

Goods/Services for which priority is claimed סחורות/שירותים לגביהם נטען דין קדימה
(If only classification code is indicated, Priority is claimed 
for all goods/services included in that class, and specified 
above under the 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, 19/11/2010, No. MI2010C011669 MI2010C011669 איטליה, 19/11/2010, מספר

Class: 9 סוג: 9

Class: 11 סוג: 11

כ"ח אלול תשע"א - 39027/09/2011



Trade Mark No. 236757 מספר סימן

Application Date 29/10/2010 תאריך הגשה

International Trademark No. 1069639 מספר סימן בינלאומי

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 7 סוג: 7

Robots (machines), parts of robots, control 
mechanisms for robots, including remote control.

Class: 9 סוג: 9

DVD players, accumulators, electric, antennas, high-
frequency apparatus, remote control apparatus, 
monitoring apparatus, electric, sound recording 
apparatus, sound transmitting apparatus, batteries, 
electric, magnetic tape units for computers, computer 
memories, camcorders, web cameras, video screens, 
current rectifiers, floppy disks, phonograph records, 
disks, magnetic, optical discs, disk drives for 
computers, juke boxes for computers, gauges, 
interfaces for computers, fibre optic cables, cables, 
electric, identity cards, magnetic, video game 
cartridges, encoded cards, magnetic, computer 
keyboards, electronic agendas, mouse pads, 
compact discs (audio-video), computers and parts of 
computers, notebook computers, contacts, electric, 
magnetic tapes, mouse (data processing equipment), 
microprocessors, microphones, modems, monitors 
(computer hardware), headphones, sound recording 
carriers, magnetic data media, optical data media, 
electronic pocket translators, transmitters 
(telecommunication), switches, electric, wafers 
(silicon slices), compact disc players, converters, 
electric, distance recording apparatus, regulating 
apparatus, electric, audio and video receivers, 
printers for use with computers, wires, electric, 
computer operating programs, recorded, computer 
game programs, computer programs (downloadable 
software), central processing units (processors), 
control panels (electricity), voltage surge protectors, 
relays, electric, scanners (data processing 
equipment), integrated circuit cards (smart cards), 
connections for electric lines, connections, electric, 
integrated circuits, word processors, transformers 
(electricity), amplifiers, video recorders, sound 
reproduction apparatus, tape recorders, apparatus for 
games adapted for use with an external display 
screen or monitor, data processing apparatus, 
amusement apparatus adapted for use with an 
external display screen or monitor, chargers for 
electric batteries, computer peripheral devices, 
readers (data processing equipment), bar code 
readers, flash cards, chips (integrated circuits).

כ"ח אלול תשע"א - 39127/09/2011



Class: 35 סוג: 35

Import-export agencies, computerized file 
management, demonstration of goods, opinion 
polling, marketing studies, business information, 
commercial information and advice for consumers 
(consumer advice shop), business investigations, 
marketing research, business management and 
organization consultancy, professional business 
consultancy, presentation of goods on 
communication media, for retail purposes, sales 
promotion for others, including whole sale and retail 
sale; direct mail advertising, advertising, 
administrative processing of purchase orders, 
efficiency experts.

Class: 37 סוג: 37

Computer repair information, installation, 
maintenance and repair of computer hardware, 
maintenance and repair of robots (machines).

Class: 42 סוג: 42

Computer systems analysis, recovery of computer 
data, computer virus protection services, technical 
project studies, installation of computer software, 
research and development for others, technical 
research, consultancy in the field of computer 
hardware, computer software consultancy, quality 
control, updating of computer software, maintenance 
of computer software, conversion of data or 
documents from physical to electronic media, 
providing search engines for the Internet, data 
conversion of computer programs and data (not 
physical conversion), computer system design, rental 
of web servers, computer rental, rental of computer 
software, hosting computer sites (web sites), 
duplication of computer programs, creating and 
maintaining web sites for others, computer 
programming, surveying.

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

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

Russian Federation, 27/05/2010, No. 2010717236 רוסיה, 27/05/2010, מספר 2010717236

Class: 7 סוג: 7

Class: 9 סוג: 9

Class: 35 סוג: 35

Class: 37 סוג: 37

Class: 42 סוג: 42

כ"ח אלול תשע"א - 39227/09/2011



 Owners

Name: Obshchestvo s ogranichennoy 
otvetstvennostyu "Asay Cybersystems"

Address: office 337, bld. 162, 3 Floor,,Technopark 
"Telemec, RU-360019 Kabardino-Balkarian republic, 
Russian Federation

Identification No.: 72172

כ"ח אלול תשע"א - 39327/09/2011



Trade Mark No. 236803 מספר סימן

Application Date 29/10/2010 תאריך הגשה

International Trademark No. 1051616 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: Giochi Preziosi S.p.A.

Address: Via del Lauro, 7, I-20121 Milano (MI), Italy

Identification No.: 72206

(Italy Joint-stock company)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 3 סוג: 3

Bleaching preparations for laundry use and other 
substances for laundry use, namely, detergent; 
cleaning polishing, scouring and abrasive 
preparations; perfumes, eau de parfum, colognes, 
toilet waters, essential oils, cold creams, deodorants 
for personal use, antiperspirants, skin cleansing 
lotions, skin moisturizers, body oils, body lotions, skin 
emollients; soaps for cosmetic use; bath soaps in 
liquid, solid or gel form, bath and shower gels; hair 
lotions; dentifrices.

Class: 25 סוג: 25

Articles of clothing for men, women and children, 
namely pullovers, cardigans, sweaters, jerseys, 
jumpers, jackets, sweatshirts, parkas, bathing suits, 
blouses, shirts, trousers, jeans, waistcoats, skirts, 
shorts, T-shirts, dresses, men's suits, coats, 
raincoats, overcoats, overalls, underwear, vests, 
hosiery and panty-hoses, bathrobes, shawls, 
scarves, neckties, gloves for clothing, belts for 
clothing, shoes, boots, sandals, slippers, clogs, hats 
and caps.

Class: 28 סוג: 28

Dolls, play sets for dolls; plush and stuffed toys; 
board games; card games; play sets for children to 
imitate real life occupations; inflatable floating inner 
tubes for aquatic recreational use, inflatable floating 
mattresses for aquatic recreational use; inflatable 
toys, inflatable balls; inflatable swimming pools; play 
clothing, namely, doll clothing; sports balls, 
gymnastic rings, rhythmic gymnastic hoops, rhythmic 
gymnastic ribbons and ropes, and gymnastic training 
stools; toy scooters, children's toy bicycles other than 
for transport, skateboards, inline skates, balls; 
skateboards, ride-on toy cars.

כ"ח אלול תשע"א - 39427/09/2011



Trade Mark No. 236895 מספר סימן

Application Date 06/04/2011 תאריך הגשה

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

Kids clothing, footwear,headgear; all included in 
class 25.

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

כ"ח אלול תשע"א - 39527/09/2011



Trade Mark No. 237182 מספר סימן

Application Date 04/10/2010 תאריך הגשה

International Trademark No. 1071105 מספר סימן בינלאומי

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 1 סוג: 1

Fluorescent and photoactive nanoparticles and 
reagents for photovoltaic applications and for 
industrial and scientific purposes; absorbing and 
emitting molecules for photovoltaic applications and 
for industrial and scientific purposes; chemical 
reagents for non-medical purposes, diagnostic 
reagents except for medical and veterinary use; 
diagnostic reagent for scientific and research use; 
reagent for chemical analyses.

Class: 5 סוג: 5

Fluorescent and photoactive nanoparticles and 
reagents for medical, veterinary and diagnostic 
purposes, absorbing and emitting molecules for 
medical, veterinary and diagnostic purposes; 
diagnostic and chemical reagent for medical and 
veterinary purposes.

Class: 42 סוג: 42

Research, design and chemical analysis services 
relating to nanoparticles, fluorescent and photoactive 
reagents and absorbing and emitting molecules for 
photovoltaic applications, industrial, scientific, 
medical and veterinary diagnostics.

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

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

Italy, 20/07/2010, No. TO2010C002357 TO2010C002357 איטליה, 20/07/2010, מספר

Class: 1 סוג: 1

Class: 5 סוג: 5

Class: 42 סוג: 42

כ"ח אלול תשע"א - 39627/09/2011



 Owners

Name: CYANINE TECHNOLOGIES S.P.A.

Address: Via Moglia, 19, I-10036 SETTIMO TORINESE 
(TO), Italy

Identification No.: 72270

(Italy Corporation)

כ"ח אלול תשע"א - 39727/09/2011



Trade Mark No. 237184 מספר סימן

Application Date 02/12/2010 תאריך הגשה

International Trademark No. 1071124 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: V&S Vin & Sprit Aktiebolag

Address: SE-117 97 Stockholm, Sweden

Identification No.: 72272

(Sweden Limited liability company)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 33 סוג: 33

Alcoholic beverages, namely, vodka and other 
distilled spirits.

Goods/Services for which priority is claimed סחורות/שירותים לגביהם נטען דין קדימה
(If only classification code is indicated, Priority is claimed 
for all goods/services included in that class, and specified 
above under the 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, 24/06/2010, No. 
009200858

איחוד האירופי לסימני מסחר, 24/06/2010, מספר 
009200858

Class: 33 סוג: 33

כ"ח אלול תשע"א - 39827/09/2011



Trade Mark No. 237185 מספר סימן

Application Date 06/12/2010 תאריך הגשה

International Trademark No. 1071128 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: Barnes & Mullins Ltd

Address: Unit 14, Mile Oak Industrial Estate, Oswestry, 
Shropshire SY10 8GA, United Kingdom

Identification No.: 72273

(British Limited Liability Company)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 15 סוג: 15

Musical instruments; electrical musical instruments; 
electrical musical instruments for children; tuning 
forks; music stands, racks, holders and cases, all for 
use with musical instruments; parts and fittings for all 
the aforesaid goods; all 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)

United Kingdom, 30/11/2010, No. 2565836 ממלכה מאוחדת, 30/11/2010, מספר 2565836

Class: 15 סוג: 15

כ"ח אלול תשע"א - 39927/09/2011



Trade Mark No. 237215 מספר סימן

Application Date 01/12/2010 תאריך הגשה

International Trademark No. 1071546 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: CLAP-BANNER LIMITED

Address: 49 Lawrence Avenue,,Mill Hill, London NW7 
4NL, United Kingdom

Identification No.: 72296

(Under the Laws of England and Wales Limited 
Company)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 16 סוג: 16

Signboards made of paper, cardboard, cardboard 
and wood, or corrugated cardboard.

כ"ח אלול תשע"א - 40027/09/2011



Trade Mark No. 237216 מספר סימן

Application Date 16/12/2010 תאריך הגשה

International Trademark No. 1071549 מספר סימן בינלאומי

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 3 סוג: 3

Toilet water; lipsticks; greases for cosmetic purposes; 
dentifrices; cosmetic creams; skin whitening creams; 
beauty masks; cosmetic kits; cosmetic preparations 
for baths; cosmetics; mascara; sunscreen 
preparations; cosmetic preparations for eyelashes; 
cosmetic preparations for skin care; hair lotions; 
lotions for cosmetic purposes; oils for cosmetic 
purposes; soap; eau de Cologne; perfumery; 
pomades for cosmetic purposes; shaving 
preparations; toiletries; mouth washes, not for 
medical purposes; talcum powder, for toilet use; 
make-up powder; bath salts, not for medical 
purposes; cakes of toilet soap; shampoos; essential 
oils.

Class: 44 סוג: 44

Public baths for hygiene purposes; Turkish baths; 
medical clinics; convalescent homes; hair 
implantation; nursing homes; hospitals; 
aromatherapy services; manicuring; massage; 
hairdressing salons; midwife services; dentistry; 
medical assistance; beauty salons; sanatoriums; 
health care; tattooing; health spa services; visagists' 
services; opticians' services; in vitro fertilization 
services; services of a psychologist; sauna services; 
solarium services; telemedicine services; 
pharmacists' services to make up prescriptions; 
nursing, medical; physical therapy; chiropractics; 
plastic surgery; hospices.

כ"ח אלול תשע"א - 40127/09/2011



 Owners

Name: "AvantaSience" Limited Liability Company

Address: building 4,,24/35, Krzhizhanovskogo street, RU-
117218 Moscow, Russian Federation

Identification No.: 72297

(Russian Federation, Moscow Limited Liability Company)

כ"ח אלול תשע"א - 40227/09/2011



Trade Mark No. 237232 מספר סימן

Application Date 06/12/2010 תאריך הגשה

International Trademark No. 1071724 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: Barnes & Mullins Ltd

Address: Unit 14, Mile Oak Industrial Estate, Oswestry, 
Shropshire SY10 8GA, United Kingdom

Identification No.: 72273

(British Limited Liability Company)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 15 סוג: 15

Musical instruments; electrical musical instruments; 
electrical musical instruments for children; tuning 
forks; music stands, racks, holders and cases, all for 
use with musical instruments; parts and fittings for all 
the aforesaid goods; all 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)

United Kingdom, 30/11/2010, No. 2565839 ממלכה מאוחדת, 30/11/2010, מספר 2565839

Class: 15 סוג: 15

כ"ח אלול תשע"א - 40327/09/2011



Trade Mark No. 237233 מספר סימן

Application Date 06/12/2010 תאריך הגשה

International Trademark No. 1071725 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: Barnes & Mullins Ltd

Address: Unit 14, Mile Oak Industrial Estate, Oswestry, 
Shropshire SY10 8GA, United Kingdom

Identification No.: 72273

(British Limited Liability Company)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 15 סוג: 15

Musical instruments; electrical musical instruments; 
electrical musical instruments for children; tuning 
forks; music stands, racks, holders and cases, all for 
use with musical instruments; parts and fittings for all 
the aforesaid goods; all included in this class.

כ"ח אלול תשע"א - 40427/09/2011



Trade Mark No. 237251 מספר סימן

Application Date 17/12/2010 תאריך הגשה

International Trademark No. 0689514 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: PORON

Address: 18 rue Emile Coué, F-10000 TROYES, France

Identification No.: 72315

(Société par Actions Simplifiée)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 25 סוג: 25

Clothing, underclothing, hosiery and gloves, baby 
diapers, footwear.

כ"ח אלול תשע"א - 40527/09/2011



Trade Mark No. 237286 מספר סימן

Application Date 29/11/2010 תאריך הגשה

International Trademark No. 1072205 מספר סימן בינלאומי

Conditions/Disclaimers

The mark is limited to the colours  word Blue, black, 
beige, white and gray. as shown in the  mark.

 Owners

Name: Obchtchestvo s ogranitchennoy 
otvetstvennostyou "Strateguiya"

Address: 78-26, oul. Aguibalova, RU-443041 Samara, 
Russian Federation

Identification No.: 72341

(Selon la loi de la Russie Société à responsabilité limitée)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 32 סוג: 32

Beer.

כ"ח אלול תשע"א - 40627/09/2011



Trade Mark No. 237288 מספר סימן

Application Date 29/11/2010 תאריך הגשה

International Trademark No. 1072206 מספר סימן בינלאומי

Conditions/Disclaimers

The mark is limited to the colours  word Blue, black, 
beige, white and green. as shown in the  mark.

 Owners

Name: Obchtchestvo s ogranitchennoy 
otvetstvennostyou "Strateguiya"

Address: 78-26, oul. Aguibalova, RU-443041 Samara, 
Russian Federation

Identification No.: 72341

(Selon la loi de la Russie Société à responsabilité limitée)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 32 סוג: 32

Beer.

כ"ח אלול תשע"א - 40727/09/2011



Trade Mark No. 237321 מספר סימן

Application Date 15/12/2010 תאריך הגשה

International Trademark No. 1072660 מספר סימן בינלאומי

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 25 סוג: 25

Clothing, namely, trousers, jackets, overcoats, coats, 
skirts, suits, jerseys, waistcoats, shirts, T-shirts, 
sweatshirts, dresses, Bermuda shorts, shorts, 
pajamas, pullovers, jeans, tracksuits, rainwear, 
beachwear, bathing suits, swimming suits; clothing 
for sportswear (for exclusive use for sports), clothing 
for babies, namely, shirts, pants, coats, dresses; 
underclothing, namely, boxer shorts, brassieres, 
briefs, pants, socks; footwear, namely shoes 
excluding orthopedic shoes, sandals, waterproof 
boots, walking boots, bootees, sporting shoes, 
slippers; shoe parts namely heelpieces, insoles for 
footwear, footwear uppers; headgear, namely caps, 
skull caps, sports caps, hats, berets; gloves 
(clothing), stockings, belts (clothing), camisoles, 
sarongs, scarves, neck scarves, shawls, collars, 
neckties, ties, suspender belts.

כ"ח אלול תשע"א - 40827/09/2011



Class: 35 סוג: 35

Advertising agencies services, marketing and 
publicity bureaus services; advertisement and 
publicity services by television, radio, mail; 
dissemination services of advertisement matter; 
preparation services for publicity columns, 
commercial or advertisement exhibition and trade fair 
organization services; advertising and advertisement 
services; advertising agencies, namely, promoting 
the goods and services of others; production and 
distribution of radio and television commercials; 
organization of exhibitions for promoting the sale of 
clothing and textiles, modeling for advertising or 
sales promotion, conducting marketing studies; 
publicity and sales promotion services; window 
dressing and display arrangement services; public 
opinion polling; public relations; providing office 
functions; business management of performing 
artists, secretarial services, document reproduction, 
photocopying, typing services, word processing, 
compilation of information into computer databases, 
systemization of information into computer 
databases, telephone answering services, arranging 
newspaper subscriptions, rental of office machines 
and equipments, rental of vending machines; 
business administration consultancy; commercial or 
industrial management assistance, business 
management and organization consultancy, business 
management of hotels for others; business 
investigation; providing statistical information for 
business or commercial purposes, personnel 
management consultancy, personnel recruitment, 
accounting, financial statement preparation and 
analysis for businesses; business auditing; cost/price 
analysis; economic forecasting and analysis; payroll 
preparation, tax preparation; import and export 
agencies; business investigations, evaluations, 
expert appraisals, information and research of 
industrial and commercial goods, auctioneering; 
bringing together, for the benefit of others, of 
clothing, footwear, headgear (excluding the transport 
thereof), enabling customers to view and purchase 
those 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)

Turkey, 03/12/2010, No. 2010/76463 טורקיה, 03/12/2010, מספר 2010/76463

Class: 25 סוג: 25

Class: 35 סוג: 35

כ"ח אלול תשע"א - 40927/09/2011



 Owners

Name: BEST MODE TEKSTİL SANAYİ VE DIŞ 
TİCARET LİMİTED ŞIRKETİ

Address: Yarimburgaz Mahallesi Cumhuriyet,Caddesi 
Şahin Sok, Istanbul, Turkey

Identification No.: 72367

(Turkey Limited Company)

כ"ח אלול תשע"א - 41027/09/2011



OPTICANIT 

אופטיקנית 
Trade Mark No. 237418 מספר סימן

Application Date 26/04/2011 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: SEGAL BROS.- OPTO LINE LTD. שם: אחים סגל-אופטו ליין בע"מ

Address: 12-14 Moshe Levy Street, New Industrial Zone, 
Rishon Lezion, Israel

כתובת : רחוב משה לוי 12-14, אזור התעשייה החדש, ראשון 
לציון, ישראל

Identification No.: 511116832מספר זיהוי: 511116832

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Wolff, Bregman and Goller

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

שם: וולף, ברגמן וגולר

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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 9 סוג: 9

Spectacles, eyeglasses, sunglasses, lenses, contact 
lenses, cases for spectacles, optical apparatus; parts 
and accessories for the abovementioned goods; all 
included in class 9.

משקפיים, משקפי ראייה, משקפי שמש, עדשות, עדשות מגע, 
מסגרות למשקפיים, נרתיקי משקפיים, התקנים המשמשים 

באופטיקה; חלקים ואביזרים עבור הטובין דלעיל; כולם נכללים 
בסוג 9.                               

Class: 35 סוג: 35

Retail and wholesale services; store servuces; 
advertising and management services; business 
management and operation; office functions; 
dustribution services; import and trading services; 
sales promotion services; all of the aforesaid services 
mainly related to cosmetic preparations, toiletries and 
perfumery, detergents, soaps, optical apparatus and 
instruments,spectacles, sunglasses, frames for 
spectacles, lenses, casrs for spectacles, jewelry, 
precious stones, watches and chronometric 
apparatus, leather and products made from artificial 
leather, bags of all kinds, suitcases, clothing, 
footwear and headwear; all included in class 35.

שירותי מכירה קמעונאית וסיטונאית; שירותי חנויות; שירותי 
פרסום וניהול; הפעלת וניהול עסקים; פעולות משרדיות; שירותי 

הפצה; שירותי יבוא ומסחר; שירותי קידום מכירות; כל 
השירותים הנזכרים לעיל עניינם במיוחד במוצרי קוסמטיקה, 
טואלטיקה ובישום, דטרגנטים, סבונים, התקני ומכשירי 

אופטיקה, משקפי ראיה, משקפי שמש, מסגרות משקפיים, 
עדשות, נרתיקי משקפיים, תכשיטים, אבנים יקרות, שעונים 
ומכשירים כרונומטריים, מוצרי עור ומוצרים העשויים מחיקויי 
עור, תיקים מכל סוג שהוא, מזוודות, דברי הלבשה, הנעלה 

וכיסויי ראש; כולם כלולים בסוג 35.                                     
                                                                                    
                                                                                    

                                                                          

כ"ח אלול תשע"א - 41127/09/2011



Trade Mark No. 237441 מספר סימן

Application Date 07/12/2010 תאריך הגשה

International Trademark No. 1072994 מספר סימן בינלאומי

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 9 סוג: 9

Computer software, and downloadable computer 
software, that enables users of computers, personal 
digital assistants, mobile phones, and other 
computing devices, to access and use software 
programming and development tools, software 
applications and software application development 
tools, computer networks, computer servers, 
computer and data storage, and other computer and 
computer network infrastructure, available from or 
provided by others, and that enables third parties to 
host and provide to others software as a service 
(SAAS), platform as a service (PAAS), infrastructure 
as a service (IAAS), software programming and 
development tools, software applications and 
software application development tools, computer 
networks, computer servers, computer and data 
storage, and other computer and computer network 
infrastructure; computer software, and downloadable 
computer software, that enables users to develop, 
provide and use online markets and electronic and 
online commerce applications.

Class: 37 סוג: 37

Maintenance of computer hardware related to 
infrastructure as a service (IAAS), computer 
networks, computer servers, computers and data 
storage computers, and computers of computer 
network infrastructure.

Class: 41 סוג: 41

Computer education training in the fields of (SAAS), 
platform as a service (PAAS), infrastructure as a 
service (IAAS), and software that enables users of 
computers, personal digital assistants, mobile 
phones, and other computing devices, to access and 
use software programming and development tools, 
software applications and software application 
development tools, computer networks, computer 
servers, computer and data storage, and other 
computer and computer network infrastructure, 
available from or provided by others, and that 
enables third parties to host and provide to others 
software as a service (SAAS), platform as a service 
(PAAS), infrastructure as a service (IAAS), software 
programming and development tools, software 
applications and software application development 
tools, computer networks, computer servers, 
computer and data storage, and other computer and 
computer network infrastructure; computer education 
training in the field of software that enables users to 
develop, provide and use online markets and 
electronic and online commerce applications.

כ"ח אלול תשע"א - 41227/09/2011



Class: 42 סוג: 42

Computer consultation in the fields of software as a 
service (SAAS), platform as a service (PAAS), 
infrastructure as a service (IAAS), and software that 
enables users of computers, personal digital 
assistants, mobile phones, and other computing 
devices, to access and use software programming 
and development tools, software applications and 
software application development tools, computer 
networks, computer servers, computer and data 
storage, and other computer and computer network 
infrastructure, available from or provided by others, 
and that enables third parties to host and provide to 
others software as a service (SAAS), platform as a 
service (PAAS), infrastructure as a service (IAAS), 
software programming and development tools, 
software applications and software application 
development tools, computer networks, computer 
servers, computer and data storage, and other 
computer and computer network infrastructure; 
computer consultation in the field of software that 
enables users to develop, provide and use online 
markets and electronic and online commerce 
applications; technical support services, namely, 
troubleshooting of computer software problems 
related to infrastructure as a service (IAAS), platform 
as a service (PAAS) and software as a service 
(SAAS), software that enables users of computers, 
personal digital assistants, mobile phones, and other 
computing devices, to access and use software 
programming and development tools, software 
applications and software application development 
tools, software programming and development tools, 
software applications and software application 
development tools and software that enables users to 
develop, provide and use online markets and 
electronic and online commerce applications; 
maintenance of computer software related to 
infrastructure as a service (IAAS), platform as a 
service (PAAS) and software as a service (SAAS), 
and software that enables users of computers, 
personal digital assistants, mobile phones, and other 
computing devices, to access and use software 
programming and development tools, software 
applications and software application development 
tools, computer networks, computer servers, 
computer and data storage, and other computer and 
computer network infrastructure, available from or 
provided by others, and that enables third parties to 
host and provide to others software as a service 
(SAAS), platform as a service (PAAS), infrastructure 
as a service (IAAS), software programming and 
development tools, software applications and 
software application development tools, and software 
that enables users to develop, provide and use online 
markets and electronic and online commerce 
applications; software as a service (SAAS) services, 
platform as a service (PAAS) services and providing 
temporary use of non-downloadable software all 
featuring software and software platforms that 
enables users of computers, personal digital 
assistants, mobile phones, and other computing 
devices, to access and use software programming 
and development tools, software applications and 
software application development tools, computer 
networks, computer servers, computer and data 
storage, and other computer and computer network 

כ"ח אלול תשע"א - 41327/09/2011



 Owners

Name: CLOUDBEES, INC.

Address: 160 Greentree Drive, Dover DE 19904, U.S.A.

Identification No.: 72399

(Delaware, United States CORPORATION)

infrastructure, available from or provided by others, 
and that enables third parties to host and provide to 
others software as a service (SAAS), platform as a 
service (PAAS), infrastructure as a service (IAAS), 
software programming and development tools, 
software applications and software application 
development tools, computer networks, computer 
servers, computer and data storage, and other 
computer and computer network infrastructure; 
software as a service (SAAS) services, namely, 
software test services for others and quality control 
for others in the field of software; platform as a 
service (PAAS) featuring computer software 
platforms for the execution of software web 
applications that can be accessed online by end-
users; infrastructure as a service (IAAS) services, 
namely, computer hardware monitoring services to 
enable the issuance of alerts to users of computer 
software pertaining to software upgrades, updates, 
repairs, malfunctions and the backup and restoration 
of computer data; providing temporary use of non-
downloadable software that enables users to 
develop, provide and use online markets and 
electronic and online commerce applications.

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

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

U.S.A., 08/06/2010, No. 85057704 ארה"ב, 08/06/2010, מספר 85057704

Class: 9 סוג: 9

Class: 37 סוג: 37

Class: 41 סוג: 41

Class: 42 סוג: 42

כ"ח אלול תשע"א - 41427/09/2011



Trade Mark No. 237454 מספר סימן

Application Date 24/12/2010 תאריך הגשה

International Trademark No. 1073252 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: NICK & SONS S.r.l.

Address: Via Cavour, 129, I-48121 Ravenna (RA), Italy

Identification No.: 72407

(Italy Corporation)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 18 סוג: 18

Bags; handbags; valises; rucksacks; note cases; 
purses; gentlemen's handbags; trunks; attaché 
cases; knapsacks; leather shoulder belts; umbrellas.

Class: 24 סוג: 24

Textiles; sheets; comforters; blankets; table covers; 
towels; wallpaper of textile; handkerchiefs of textile.

Class: 25 סוג: 25

Articles of clothing; footwear and hats.

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

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

Italy, 20/12/2010, No. BO2010C001728 BO2010C001728 איטליה, 20/12/2010, מספר

Class: 18 סוג: 18

Class: 24 סוג: 24

Class: 25 סוג: 25

כ"ח אלול תשע"א - 41527/09/2011



Trade Mark No. 237464 מספר סימן

Application Date 23/11/2010 תאריך הגשה

International Trademark No. 0734689 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: MAMA SHELTER

Address: 109 rue de Bagnolet, F-75020 PARIS, France

Identification No.: 72415

(France Société par actions simplifiée)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 43 סוג: 43

Accommodation, hotel, hotel and restaurant 
reservation services.

כ"ח אלול תשע"א - 41627/09/2011



Trade Mark No. 237623 מספר סימן

Application Date 02/12/2010 תאריך הגשה

International Trademark No. 1073504 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: V&S Vin & Sprit Aktiebolag

Address: Årstaängsvägen 19A, SE-117 97 
STOCKHOLM, Sweden

Identification No.: 72438

(Sweden Limited liability company)

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)

European Community Trade Mark, 19/09/2010, No. 
009384918

איחוד האירופי לסימני מסחר, 19/09/2010, מספר 
009384918

Class: 33 סוג: 33

כ"ח אלול תשע"א - 41727/09/2011



Trade Mark No. 237625 מספר סימן

Application Date 16/12/2010 תאריך הגשה

International Trademark No. 1073563 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: FASHION BOX S.P.A.

Address: Via Marcoai, 1, ASOLO FRAZIONE CASELLA 
(TREVISO), Italy

Identification No.: 71925

(Italy Joint Stock Company)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 25 סוג: 25

Denim wear; jeans; trousers; skirts; jackets; track 
suits; Bermuda shorts; brassieres; singlets; corsets; 
petticoats; suspenders; leggings; nightgowns; 
pyjamas; dressing gowns; pullovers; bath robes; 
bathing suits; bathing caps; gloves and muffs for 
clothing; cardigans; jerseys; neckties; neckerchiefs; 
scarves; sweaters; socks; stockings; tights; hosiery; 
jerkins; shirts; blouses; blousons; half coats; blazers; 
overalls; shorts; polo-shirts; tops being clothing; body 
shirts; head bands; neck bands; sweat bands; wrist 
bands; waistcoats; vests; jumpers; pants; panties; 
under pants; T-shirts; sweatshirts; suits and dresses; 
overcoats; coats; anoraks; raincoats; pareus; 
swimwear; underwear; beachwear; clothing for 
babies; babies pants; sleeveless T-shirts; belts and 
sashes for clothing; shoes; sport shoes; boots; ski 
boots; snow board boots; sandals; slippers; hats; 
caps.

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

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

Italy, 04/08/2010, No. PD2010C 000849 PD2010C 000849 איטליה, 04/08/2010, מספר

Class: 25 סוג: 25

כ"ח אלול תשע"א - 41827/09/2011



Trade Mark No. 237664 מספר סימן

Application Date 03/12/2010 תאריך הגשה

International Trademark No. 0547280 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

Napkins, inserts for sanitary diapers, diaper pants 
and absorbent napkins essentially made of paper, 
cellulose or other fibrous structures, all these goods 
disposable; mesh-woven and/or knitted underpants 
made with textile thread or made of cellulose, fitted 
with a system for fixing absorbent diapers; all the 
above goods designed of incontinents.

כ"ח אלול תשע"א - 41927/09/2011



Trade Mark No. 237729 מספר סימן

Application Date 15/12/2010 תאריך הגשה

International Trademark No. 1074130 מספר סימן בינלאומי

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 1 סוג: 1

Chemicals used in industry, namely, brake fluids, 
transmission fluids; chemical engine treatments and 
additives for enhancing the performance of engine 
oils, lubricating oils, greases and internal combustion 
engine fuels, chemicals products for neutralizing 
battery acid, corrosion and rust, hydraulic fluids 
especially for braking systems, clutches and 
automatic gearboxes, chemical treatment fluids and 
antifreeze for cooling circuits; the above products for 
use in powersports industry, watercraft industry, go-
kart industry, automotive industry, OEM (Original 
Equipment Manufacturing) industry, engineering 
industry, technology industry, recreational industry 
and allied industries.

Class: 4 סוג: 4

Industrial oils and greases; lubricants, namely 
industrial oils, industrial lubricants, lubricating oils, 
lubricating greases, lubricants, lubricants for vehicles, 
silicone lubricants, graphite lubricants, spray 
lubricants, dry lubricants, lubricants for sprockets 
chains, cooling emulsion oils, lubricants to protect 
against dampness, engine fuels and engine liquids 
such as petroleum, kerosene, diesel, biodiesel, 
methanol, ethanol and butanol, engine oils, non-
chemical motor oil additives, non-chemical gasoline 
additives, non- chemical additives for fuels, non-
chemical lubricants, greases and oils, petroleum 
based dust absorbing products, petroleum based 
wetting and binding compositions for maintenance of 
motor vehicles; chemical lubricants; penetrating oils; 
the above products for use in the powersports 
industry, watercraft industry, go-kart industry, 
automotive industry, OEM (Original Equipment 
Manufacturing) industry, engineering industry, 
technology industry, recreational industry and allied 
industries; anti-rust lubricant.

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

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

כ"ח אלול תשע"א - 42027/09/2011



 Owners

Name: VROOAM Lubricants Holding B.V.

Address: Lichtenauerlaan 102-120, NL-3062 ME 
ROTTERDAM, Netherlands

Identification No.: 72479

(The Netherlands Besloten Vennootschap)

Benelux, 18/06/2010, No. 1204979 בנלוקס, 18/06/2010, מספר 1204979

Class: 1 סוג: 1

Class: 4 סוג: 4

כ"ח אלול תשע"א - 42127/09/2011



Trade Mark No. 237742 מספר סימן

Application Date 06/04/2011 תאריך הגשה

International Trademark No. 1074379 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: Digium, Inc.

Address: c/o Legal Department,,445 Jan Davis Drive, 
Huntsville AL 35806, U.S.A.

Identification No.: 72490

(Delaware, United States Corporation)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 9 סוג: 9

Computer telephony software; computer telephony 
hardware.

Class: 42 סוג: 42

Computer software development; technical support 
services, namely, troubleshooting in the nature of 
diagnosing computer hardware and software 
problems.

Goods/Services for which priority is claimed סחורות/שירותים לגביהם נטען דין קדימה
(If only classification code is indicated, Priority is claimed 
for all goods/services included in that class, and specified 
above under the 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., 07/10/2010, No. 85147643 ארה"ב, 07/10/2010, מספר 85147643

Class: 9 סוג: 9

Class: 42 סוג: 42
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Trade Mark No. 237755 מספר סימן

Application Date 24/12/2010 תאריך הגשה

International Trademark No. 1074608 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: CSF KUYUMCULUK İTHALAT İHRACAT 
SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

Address: Çemberlitaş Molla Fenari Mahallesi,,Kürkçüler 
Paza, Eminönü - İstanbul, Turkey

Identification No.: 72175

(Turkey Limited Company)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 14 סוג: 14

Precious metals and their alloys, namely, gold, silver, 
platinum; precious stones, jewelry made of precious 
metal or coated therewith, namely bracelets, rings, 
charms, necklaces, ear clips, cuff-links, earrings, 
ornamental pins, tie pins, pendants, rings being 
jewelry, medallions, brooches, ornaments of precious 
metal, trinkets, statues of precious metal, busts of 
precious metal; horological and chronometric 
instruments and parts and accessories thereof, 
namely, chronometers, wrist watches, pocket 
watches, jewelry watches, wall clocks, table clocks, 
watch bands, watch straps, watch bracelets, watch 
chains, cases for watches and clocks, parts for 
watches and clocks.

כ"ח אלול תשע"א - 42327/09/2011



Trade Mark No. 237832 מספר סימן

Application Date 07/12/2010 תאריך הגשה

International Trademark No. 1074773 מספר סימן בינלאומי

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 7 סוג: 7

Filling machines and parts thereof; packaging 
machines and parts thereof.

Class: 16 סוג: 16

Boxes, containers, and cartons of paperboard or 
cardboard for commercial and industrial packaging; 
paper, paperboard and cardboard for commercial and 
industrial use.

Class: 20 סוג: 20

Non-metallic and non-paper closures and caps for 
cartons, containers, and bottles; plastic lids; plastic 
packaging components for containers and cartons, 
namely, dispensing and closable pour spouts and 
container and carton closures.

Class: 37 סוג: 37

Machinery installation, maintenance and repair.

Class: 40 סוג: 40

Custom manufacturing of paper and paper products; 
paper finishing; paper treating services; printing 
services.

Class: 42 סוג: 42

Providing information in the field of environmental 
conservation and sustainability practices and issues; 
providing information in the field of environmental 
conservation and sustainability with respect to 
paperboard and paper products; hosting of digital 
content on the Internet; providing environmental 
conservation information in the field of paperboard 
and paper products.

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

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

U.S.A., 23/11/2010, No. 85183949 ארה"ב, 23/11/2010, מספר 85183949

Class: 37 סוג: 37

U.S.A., 23/11/2010, No. 85183950 ארה"ב, 23/11/2010, מספר 85183950

Class: 16 סוג: 16

כ"ח אלול תשע"א - 42427/09/2011



Conditions/Disclaimers

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

 Owners

Name: Evergreen Packaging Inc.

Address: 5350 Poplar Avenue, Suite 600, Memphis, TN 
38119, U.S.A.

Identification No.: 71442

(Delaware, United States CORPORATION)

U.S.A., 23/11/2010, No. 85183969 ארה"ב, 23/11/2010, מספר 85183969

Class: 42 סוג: 42

U.S.A., 23/11/2010, No. 85183975 ארה"ב, 23/11/2010, מספר 85183975

Class: 20 סוג: 20

U.S.A., 23/11/2010, No. 85183978 ארה"ב, 23/11/2010, מספר 85183978

Class: 40 סוג: 40

U.S.A., 23/11/2010, No. 85183980 ארה"ב, 23/11/2010, מספר 85183980

Class: 7 סוג: 7

כ"ח אלול תשע"א - 42527/09/2011



Trade Mark No. 238025 מספר סימן

Application Date 16/12/2010 תאריך הגשה

International Trademark No. 1075913 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: CARINE ROITFELD

Address: 38 bis rue Fabert, F-75007 PARIS, France

Identification No.: 72597

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 25 סוג: 25

Women's, men's and children's outer clothing and 
underwear; leather and imitation leather clothing; 
clothing of fur; sportswear (other than for diving); 
blousons; gabardines (clothing); waterproof clothing; 
coats; mantillas; mittens; overcoats; trench coats; 
parkas; pelerines; pelisses; saris; stuff jackets; suits; 
masquerade costumes; jackets; overalls; aprons 
(clothing); coveralls (clothing) and slips (underwear); 
cross-over tops; cardigans; pullovers; sweaters; 
knitwear (clothing); tank tops; waistcoats; skirts; 
petticoats; trousers; frocks; saris; shirts; chemisettes; 
tee-shirts; sweatshirts; shorts; Bermuda shorts; 
overcoats; ready-made clothing; paper clothing; 
muffs; pajamas; dressing gowns; dressing gowns; 
drawers, including bathing trunks; beach and 
swimwear; singlets, including swimsuits; bath robes; 
underwear; leotards (body stockings); bustiers; 
underwear; breeches for wear; underpants; 
brassieres; corsets; stocking suspenders; socks; 
stockings; tights; bandanas; scarves; shawls; 
neckwear; sashes for wear; fur stoles; gloves 
(clothing); belts (clothing); braces for clothing; 
neckties; bow ties; pocket squares; collar protectors; 
jumpsuits, crop tops, layettes; bibs (not made of 
paper); babies' diapers of textile; babies' diapers of 
textile; shoes; footwear, including shoes for beach 
use; boots for sports; boots; half-boots; wooden 
shoes; esparto shoes or sandals; sandals; bath 
sandals; slippers; slippers; headgear for wear; hats; 
veils; caps; cap peaks; berets; caps (headwear), 
including bathing caps; headbands (clothing); 
turbans.

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

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

France, 30/07/2010, No. 10 3 757 752 צרפת, 30/07/2010, מספר 752 757 3 10

Class: 25 סוג: 25
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COMPETACT

Trade Mark No. 238111 מספר סימן

Application Date 01/06/2011 תאריך הגשה

 Owners

Name: TAKEDA PHARMACEUTICAL COMPANY 
LIMITED

Address: 1-1, Doshomachi 4- Chome, Chuo-ku, Osaka, 
Japan

Identification No.: 801859

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Sanford T. Colb & Co.

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

שם: סנפורד ט. קולב ושות'

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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 5 סוג: 5

Pharmaceutical preparations for the treatment of 
diabetes mellitus; all included in class 5

הכנות פרמצבטיות לטיפול בסוכרת, הכל כלול בסוג 5             
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Trade Mark No. 238167 מספר סימן

Application Date 30/11/2010 תאריך הגשה

International Trademark No. 0533837 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: 3 סוג: 3

Washing lotions; chemical products for skin care, 
protection and cleansing.

Class: 5 סוג: 5

Chemical products for skin hygiene; protective films 
and covering articles made thereof used for 
protecting dressings from moisture.

Class: 10 סוג: 10

Orthopedic bandages, plaster bandages, auxiliary 
orthopedic articles, in particular orthopedic splints for 
the chest, legs and arms, heels for foot casts.
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Trade Mark No. 238440 מספר סימן

Application Date 15/12/2010 תאריך הגשה

International Trademark No. 1077699 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: Monodor S.A.

Address: Route du Village 76, CH-1040 Saint-
Barthélemy, Switzerland

Identification No.: 72737

(Suisse Société anonyme)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 11 סוג: 11

Machines for the preparation of hot beverages; 
machines for the preparation of hot beverages, 
particularly machines for injecting hot water and 
pressurized steam for the preparation, from capsules, 
of non-medicinal infusions and teas.

Class: 30 סוג: 30

Teas; non-medicinal infusions and herbal teas; tea 
extracts; tea-based preparations and beverages; 
non-medicinal infusions, herbal teas and teas in 
capsules, preparations and beverages made with tea 
in capsules.

Goods/Services for which priority is claimed סחורות/שירותים לגביהם נטען דין קדימה
(If only classification code is indicated, Priority is claimed 
for all goods/services included in that class, and specified 
above under the 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. 606647 שוויץ, 16/06/2010, מספר 606647

Class: 11 סוג: 11

Class: 30 סוג: 30
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Trade Mark No. 238455 מספר סימן

Application Date 17/11/2010 תאריך הגשה

International Trademark No. 1077846 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: Cargille-Sacher Laboratories, Inc.

Address: 55 Commerce Road, Cedar Grove, NJ 07009, 
U.S.A.

Identification No.: 72747

(New Jersey, United States CORPORATION)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 1 סוג: 1

Microscope immersion oils, refractive index matching 
liquids, refractive index certified water, density 
"heavy" liquids, gem refractometer liquid, optical 
liquids and optical gels, all for use in industrial and 
scientific laboratories; chemical agents, liquids, gels 
and oils for calibration of laboratory test equipment; 
calibrated chemical liquids used to determine the 
density of non-porous solids; boric acid tablets.

Class: 5 סוג: 5

Diagnostic preparations for clinical or medical 
laboratory use.
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Trade Mark No. 238459 מספר סימן

Application Date 16/12/2010 תאריך הגשה

International Trademark No. 1077904 מספר סימן בינלאומי

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 12 סוג: 12

Vehicles, in particular rail-mounted vehicles and 
superstructures therefor; apparatus for locomotion by 
land, air or water; joints, knuckle joints, couplings for 
land vehicles, in particular couplings for tension and 
compression stress, incorporating air, steam, water 
and power conduits for linking two vehicles; 
components for rail-mounted and non-rail-mounted 
land vehicles, namely, coupling devices for land 
vehicles, incorporating couplings for power, energy, 
material, data and electricity transfer, and for air, 
steam, water and fibre optic conduits between land 
vehicles; parts of all above goods (included in this 
class); all aforementioned goods as far as included in 
this class.

Class: 37 סוג: 37

Repair and maintenance of couplings, in particular 
automatic couplings for the mechanical engaging and 
disengaging of objects compelled in opposite 
directions, including cranes, pipes or pontoons, for 
forming a rigid connection, including for air, steam, 
water and power conduits between these objects; 
repair and maintenance of vehicles, in particular rail-
mounted vehicles and superstructures therefor; repair 
and maintenance of apparatus for locomotion by 
land, air or water; repair and maintenance of joints, 
knuckle joints, shock absorbers, energy dissipation 
links and couplings for land vehicles, in particular 
couplings for tension and compression stress, 
including for air, steam, water and power conduits for 
linking two vehicles; repair and maintenance of parts 
for the aforesaid goods.

Class: 42 סוג: 42

Consultancy with regard to railway engineering.

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

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

European Community Trade Mark, 31/08/2010, No. 
009342478

איחוד האירופי לסימני מסחר, 31/08/2010, מספר 
009342478

Class: 12 סוג: 12

Class: 37 סוג: 37

Class: 42 סוג: 42

כ"ח אלול תשע"א - 43127/09/2011



 Owners

Name: Voith Patent GmbH

Address: Sankt Pöltener Strasse 43, 89522 Heidenheim, 
Germany

Identification No.: 72748

(Germany GmbH)
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Trade Mark No. 238467 מספר סימן

Application Date 28/10/2010 תאריך הגשה

International Trademark No. 1078056 מספר סימן בינלאומי

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 9 סוג: 9

Pre-recorded audio and video compact disks, digital 
video disks, CD-ROMs, and downloadable children's 
educational software and electronic game software 
for infants, toddlers, and children featuring learning 
and entertainment activities, and featuring 
information in the field of teaching skills in the field of 
education for parents; apparatus for recording, 
transmitting, playing and displaying sound or images.

Class: 16 סוג: 16

Educational kits sold as a unit in the fields of math, 
reading, science, foreign languages and social 
studies for infants, toddlers, and children consisting 
primarily of books, flash cards, and also including an 
educational DVD; pre-printed books, flash cards, 
graphic prints and representations, and photographic 
displays, printed charts and paper place mats for 
infants, toddlers, and children all featuring learning 
and entertainment activities for toddlers and young 
children and featuring information in the field of 
teaching skills in the field of education for parents; 
writing paper; pens; pencils; and stickers.

Class: 28 סוג: 28

Educational toys and games for infants and toddlers, 
and children, namely, board games, card games, 
number and letter recognition wheels and blocks, 
electronic educational game machines, crib toys, 
bath toys, puppets, plush toys and puzzles.

Class: 35 סוג: 35

Online retail store services featuring products in the 
nature of audio and video disks, books, printed 
matter, toys, games and playthings featuring learning 
and entertainment activities for infants, toddlers, and 
children; and information in the field of teaching skills 
in the field of education for parents.

Class: 41 סוג: 41

Providing and featuring information in the field of 
education from a website, namely, math, reading, 
science, foreign languages and social studies for 
infants, toddlers, and children; learning and 
educational games and activities for infants, toddlers 
and children; information in the field of teaching skills 
in the field of education for parents; and news in the 
field of education and teaching methodology.

כ"ח אלול תשע"א - 43327/09/2011



Class: 42 סוג: 42

Providing temporary use of non-downloadable 
software, namely, children's educational software for 
infants, toddlers, and children featuring learning and 
educational activities for infants and toddlers; and for 
use in developing teaching skills for parents.

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

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

U.S.A., 28/04/2010, No. 85024932 ארה"ב, 28/04/2010, מספר 85024932

Class: 9 סוג: 9

Pre-recorded audio and video compact disks, digital 
video disks, CD ROMs, and downloadable children's 
educational software and electronic game software 
for infants, toddlers, and children featuring learning 
and entertainment activities, and featuring information 
in the field of teaching skills in the field of education 
for parents; apparatus for recording, transmitting, 
playing and displaying sound or images

Class: 16 סוג: 16

Educational kits sold as a unit in the fields of math, 
reading, science, foreign languages and social 
studies for infants, toddlers, and children consisting 
primarily of books, flash cards, and also including an 
educational DVD; pre-printed books, flash cards, 
graphic prints and representations, and photographic 
displays, printed charts and paper place mats for 
infants, toddlers, and children all featuring learning 
and entertainment activities for toddlers and young 
children and featuring information in the field of 
teaching skills in the field of education for parents; 
writing paper; pens; pencils; and stickers

Class: 28 סוג: 28

Educational toys and games for infants and toddlers, 
and children, namely, board games, card games, 
number and letter recognition wheels and blocks, 
electronic educational game machines, crib toys, bath 
toys, puppets, plush toys and puzzles

Class: 35 סוג: 35

Online retail store services featuring products in the 
nature of audio and video disks, books, printed 
matter, toys, games and playthings featuring learning 
and entertainment activities for infants, toddlers, and 
children; and information in the field of teaching skills 
in the field of education for parents

Class: 41 סוג: 41

Providing a website featuring information in the field 
of education, namely, math, reading, science, foreign 
languages and social studies for infants, toddlers, and 
children; learning and educational games and 
activities for infants, toddlers and children; information 
in the field of teaching skills in the field of education 
for parents; and news in the field of education and 
teaching methodology

כ"ח אלול תשע"א - 43427/09/2011



 Owners

Name: Your Baby Can, LLC

Address: 1958 Kellogg Avenue, Carlsbad CA 92008, 
U.S.A.

Identification No.: 72751

(California, United States LTD LIABILITY COMPANY)

Class: 42 סוג: 42

Providing temporary use of non-downloadable 
software, namely, children's educational software for 
infants, toddlers, and children featuring learning and 
educational activities for infants and toddlers; and for 
use in developing teaching skills for parents
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Trade Mark No. 238526 מספר סימן

Application Date 20/06/2011 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: Zimmer Tourism Ltd. שם: צימר תיירות בע"מ

Address: Netanya, Israel כתובת : נתניה, ישראל

Identification No.: 513414227מספר זיהוי: 513414227

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Efrat, Puri & Co., Advs.

Address: 14 Gruzenberg St., Tel Aviv, 65811, Israel

שם: אפרת, פורי ושות', עו"ד

כתובת : רחוב גרוזנברג 14, תל אביב, 65811, ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 35 סוג: 35

Advertisement and marketing services; all included in 
class 35.

שירותי פרסום ושיווק; הנכללים כולם בסוג 35.                       
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HEADBLADE

Trade Mark No. 239084 מספר סימן

Application Date 11/07/2011 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: HeadBlade, Inc.

Address: 3623 Eastham Drive, Culver City, California  
90232, U.S.A.

Identification No.: 802079

(California corporation)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Marc Phillip Bodner, Adv.

Address: Toyota Towers 65 Yigal Alon Street, Tel Aviv, 
67443, Israel

שם: מרק בדנר, עו"ד

כתובת : מגדלי טויוטה רחוב יגאל אלון 65, תל אביב, 67443, 
ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 8 סוג: 8

Electric razors and non-electric razors; Included in 
class 8.

תערים חשמליים ולא חשמליים. הכלולים בסוג 8.                   
                    

Class: 25 סוג: 25

Clothing, namely caps, socks, shirts, pants, shorts, T-
shirts, headbands, sweatshirts, jackets, sweatpants, 
and scarves; Included in class 25.       

דברי הלבשה, דהיינו כובעים, גרביים, חולצות, מכנסיים, מכנסי 
שורט, חולצות טי, סרטי ראש, חולצות מיזע, מעילים, מכנסי 

טרנינג, וצעיפים; הכלולים בסוג 25.

כ"ח אלול תשע"א - 43727/09/2011



Trade Mark No. 239118 מספר סימן

Application Date 03/12/2010 תאריך הגשה

International Trademark No. 1081475 מספר סימן בינלאומי

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 6 סוג: 6

Ironmongery and small items of metal hardware; 
goods of common metal, not included in other 
classes; control, operating and clamping elements of 
metal, namely operating handles, handles, crank 
handles, hand wheels, clamping and operating 
levers, palm grips and star handles, knobs, screws, 
nuts, headless pins and door bolts; knobs of metal; 
tool handles of metal; bolts of metal, springs of metal; 
door bolts; metal hinges; levelling machine feet of 
metal; hinged feet of metal.

Class: 7 סוג: 7

Machine parts; control, operating and clamping 
elements of metal or plastic for devices, machines 
and apparatus (machine parts); parts of machines, 
namely operating handles, handles, bow-type 
handles, pipe handles, control and shut-off cranks, 
crank handles, hand wheels, spoked hand wheels, 
disc-type hand wheels with fixed or retractable 
handles, clamping and operating levers, palm grips 
and star handles, knobs, screws, nuts, headless pins 
and door bolts (machine parts); cranks (parts of 
machines); hand wheels with position display scales 
(machine parts); analog, digital, mechanical and 
electronic position displays (machine parts); closures 
(machine parts), included in this class; ventilating 
closures (machine parts).

Class: 9 סוג: 9

Weighing, measuring, signalling, checking apparatus 
and instruments; magnets; holding magnets; 
inspection windows for displaying the oil level in 
containers for liquids; position indicators; level 
indicators, column level indicators; electric and 
electronic control, operating and clamping elements; 
control closures; closures with measuring gauges.

Class: 20 סוג: 20

Goods of plastics, parts for furniture, not included in 
the other classes; control, operating and clamping 
elements of plastic, namely operating handles, crank 
handles, hand wheels, clamping and operating 
levers, palm grips and star handles, knobs, screws, 
nuts, headless pins; tool handles (not of metal); door 
latches, not of metal; levelling machine feet, not of 
metal; hinged feet, 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)

כ"ח אלול תשע"א - 43827/09/2011



 Owners

Name: Otto Ganter GmbH & Co KG.

Address: Triberger Straße 3, 78120 Furtwangen, 
Germany

Identification No.: 72980

(Germany Limited partnership with a limited liability 
company as general partner)

Germany, 04/06/2010, No. 30 2010 033 723.0/07 גרמניה, 04/06/2010, מספר 723.0/07 033 2010 30

Class: 6 סוג: 6

Class: 7 סוג: 7

Class: 9 סוג: 9

Class: 20 סוג: 20

כ"ח אלול תשע"א - 43927/09/2011



Trade Mark No. 239315 מספר סימן

Application Date 30/11/2010 תאריך הגשה

International Trademark No. 1062161 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: MATSUURA MACHINERY CORPORATION

Address: Aza Numa 1, Urushihara-cho 1,,Fukui-shi, Fukui 
910-8530, Japan

Identification No.: 73042

(Japan Corporation)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 7 סוג: 7

Metalworking machines and tools; loading-unloading 
machines and apparatus.

כ"ח אלול תשע"א - 44027/09/2011



Trade Mark No. 239348 מספר סימן

Application Date 02/12/2010 תאריך הגשה

International Trademark No. 1082706 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; perfumes; essential oils, 
cosmetics, namely face creams, body creams, 
deodorants, shower gels exclusively intended for the 
human body and excluding those intended for the 
hair; dentifrices, depilatory preparations; make-up 
removing preparations; lipsticks; beauty masks 
excluding those intended for the hair; shaving 
preparations; preservatives for leather (polishes); 
creams for leather.

כ"ח אלול תשע"א - 44127/09/2011



Class: 9 סוג: 9

Scientific, other than medical, nautical, surveying and 
photographic apparatus and instruments; 
cinematographic apparatus and instruments and 
apparatus and instruments for weighing, measuring, 
signalling, inspecting and life-saving (rescuing); 
optical apparatus and instruments namely 
sunglasses, sports goggles, spectacles, spectacle 
frames, chains and cords for spectacles, spectacle 
cases, spectacle lenses, optical lenses, correcting 
lenses, containers for contact lenses, contact lenses, 
binoculars; apparatus for recording, transmission or 
reproduction of sound or images; telephone 
apparatus, mobile telephones, fixed line telephones, 
telephone receivers, MP3 players; hands-free kits for 
telephones, cases for telephones, cases and 
pouches for mobile telephones, telephone holders, 
electric chargers for mobile telephones, earpieces, 
wireless or not, accessories intended for decorating 
or to be attached to mobile telephones, namely 
necklaces, cords and chokers for mobile telephones; 
magnetic data carriers, recording discs; automatic 
vending machines and mechanisms for coin-operated 
apparatus; cash registers, calculating machines; data 
processing apparatus; computers; extinguishers; 
advertising panels and luminous signs for shops.

Class: 14 סוג: 14

Precious metals and their alloys, other than for dental 
use; jewelry, imitation jewelry, key rings, precious 
stones; horological and chronometric instruments, 
namely watches, wristwatches, clocks, electrical 
clocks, wall clocks, alarm clocks, clock housings, 
watch cases, watch straps, watch chains, watch 
glasses, chronometers, clock hands, pendulums, 
dials, cases and presentation cases for timepieces; 
costume jewelry, trinkets, key cases, medals, 
medallions, ornaments, pearls.

Class: 18 סוג: 18

Leather and imitations of leather; goods made of 
leather or imitation leather, namely luggage 
(excluding bags of textile for packaging and bags for 
transporting and storing loose items), travelling bags, 
sports bags (excluding bags designed exclusively for 
those articles they are intended to contain), 
leatherware, vanity cases (not fitted), toiletry bags 
(empty), handbags, beach bags, backpacks, tennis 
bags, gym bags, health club bags, shoe bags, 
attaché cases, satchels, pocket wallets, card holders, 
purses, purses not of precious metal, pouches to be 
worn on the belt, small bags; skins and hides; trunks 
and travelling bags; umbrellas, parasols and walking 
sticks; whips, harness and saddlery.

Class: 24 סוג: 24

Fabrics for textile use; household linen; bed linen, 
namely sheets, fitted bed sheets, pillowcases, bolster 
covers, blankets for beds, covers for beds, duvets, 
covers for duvets, eiderdowns, covers for duvets and 
all co-ordinated accessories; textile curtains, covers 
for cushions; table linen, namely table cloths (textile), 
textile napkins, table mats of textile; bath linen, 
namely toilet gloves, face towels of textile, bath 
towels of textile, beach towels of textile.

כ"ח אלול תשע"א - 44227/09/2011



 Owners

Name: LACOSTE

Address: 8 rue de Castiglione, F-75001 PARIS, France

Identification No.: 71725

(France Société Anonyme)

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 3 744 182 צרפת, 04/06/2010, מספר 182 744 3 10

Class: 3 סוג: 3

Class: 9 סוג: 9

Class: 14 סוג: 14

Class: 18 סוג: 18

Class: 24 סוג: 24

Class: 25 סוג: 25

כ"ח אלול תשע"א - 44327/09/2011



Trade Mark No. 239352 מספר סימן

Application Date 03/12/2010 תאריך הגשה

International Trademark No. 1082815 מספר סימן בינלאומי

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 6 סוג: 6

Ironmongery and small items of metal hardware; 
goods of common metal, not included in other 
classes; control, operating and clamping elements of 
metal, namely operating handles, handles, crank 
handles, hand wheels, clamping and operating 
levers, palm grips and star handles, knobs, screws, 
nuts, headless pins and door bolts; knobs of metal; 
tool handles of metal; bolts of metal, springs of metal; 
door bolts; metal hinges; levelling machine feet of 
metal; hinged feet of metal.

Class: 7 סוג: 7

Machine parts; control, operating and clamping 
elements of metal or plastic for devices, machines 
and apparatus (machine parts); parts of machines, 
namely operating handles, handles, bow-type 
handles, pipe handles, control and shut-off cranks, 
crank handles, hand wheels, spoked hand wheels, 
disc-type hand wheels with fixed or retractable 
handles, clamping and operating levers, palm grips 
and star handles, knobs, screws, nuts, headless pins 
and door bolts (machine parts); cranks (parts of 
machines); hand wheels with position display scales 
(machine parts); analog, digital, mechanical and 
electronic position displays (machine parts); closures 
(machine parts), included in this class; ventilating 
closures (machine parts).

Class: 9 סוג: 9

Weighing, measuring, signalling, checking apparatus 
and instruments; magnets; holding magnets; 
inspection windows for displaying the oil level in 
containers for liquids; position indicators; level 
indicators, column level indicators; electric and 
electronic control, operating and clamping elements; 
control closures; closures with measuring gauges.

כ"ח אלול תשע"א - 44427/09/2011



 Owners

Name: Otto Ganter GmbH & Co KG.

Address: Triberger Straße 3, 78120 Furtwangen, 
Germany

Identification No.: 72980

(Germany Limited partnership with a limited liability 
company as general partner)

Class: 20 סוג: 20

Goods of plastics, parts for furniture, not included in 
the other classes; control, operating and clamping 
elements of plastic, namely operating handles, crank 
handles, hand wheels, clamping and operating 
levers, palm grips and star handles, knobs, screws, 
nuts, headless pins; tool handles (not of metal); door 
latches, not of metal; levelling machine feet, not of 
metal; hinged feet, 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)

Germany, 04/06/2010, No. 30 2010 033 724.9/07 גרמניה, 04/06/2010, מספר 724.9/07 033 2010 30

Class: 6 סוג: 6

Class: 7 סוג: 7

Class: 9 סוג: 9

Class: 20 סוג: 20

כ"ח אלול תשע"א - 44527/09/2011



Trade Mark No. 239382 מספר סימן

Application Date 25/11/2010 תאריך הגשה

International Trademark No. 1083247 מספר סימן בינלאומי

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 30 סוג: 30

Artificial coffee, vegetal preparations for use as 
coffee substitutes, cocoa, cocoa products, coffee, 
unroasted coffee, cocoa beverages with milk, coffee 
beverages with milk, coffee-based beverages, tea-
based beverages, chocolate-based beverages, 
chocolate beverages with milk, cocoa-based 
beverages, chicory (coffee substitute), tea, iced tea, 
infusions, not medicinal.

Class: 35 סוג: 35

Import-export agencies, opinion polling, marketing 
studies, business research, marketing research, 
business management and organization consultancy, 
professional business consultancy, organization of 
exhibitions for commercial or advertising purposes, 
organization of trade fairs for commercial or 
advertising purposes, business management 
assistance, commercial or industrial management 
assistance, economic forecasting, procurement 
services for others (purchasing goods and services 
for other businesses).

כ"ח אלול תשע"א - 44627/09/2011



Conditions/Disclaimers

The mark is limited to the colours  word Black, dark 
blue, blue, light blue, purplish, white, yellow, orange, 
silver, gray and black. as shown in the  mark.

 Owners

Name: Obshestvo s ogranitchennoy 
otvetstvennoustiu "Gelios-Express"

Address: d. 38, prospekt K.Marksa, RU-644048 g. Omsk, 
Russian Federation

Identification No.: 73078

כ"ח אלול תשע"א - 44727/09/2011



Trade Mark No. 239531 מספר סימן

Application Date 19/11/2010 תאריך הגשה

International Trademark No. 1083753 מספר סימן בינלאומי

Conditions/Disclaimers

The mark is limited to the colours  word Blue. as 
shown in the  mark.

 Owners

Name: TECNORULLI S.R.L.

Address: Via Rossini, 5,Frazione Rastignano, PIANORO 
(Bologna), Italy

Identification No.: 73134

(Italy Italian Limited Company)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 7 סוג: 7

Rollers for machines and machine tools.

Class: 17 סוג: 17

Natural and acrylic rubber for covering graphical and 
industrial rollers; polyurethane laminating sheet for 
covering graphical and industrial rollers; synthetic 
resins (semi-finished products) for covering graphical 
and industrial rollers; rubber.

כ"ח אלול תשע"א - 44827/09/2011



Trade Mark No. 239707 מספר סימן

Application Date 25/10/2010 תאריך הגשה

International Trademark No. 1084137 מספר סימן בינלאומי

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 3 סוג: 3

Detergents for household and laundry preparations, 
bleaching preparations for household use, laundry 
starch, fabric softeners for laundry use, lime 
removers for laundry use, granulated soaps, 
polishing preparations for household use; essential 
oils for aromatherapy use, perfumes and Colognes, 
cosmetics and cosmetic preparations, namely, 
shaving lotions, non-medicated stimulating lotions for 
the skin, rose oil for cosmetic purposes, natural 
substances used in manufacturing cosmetic and 
perfumery products, nail varnish for cosmetic 
purposes, lipsticks, mascaras, hair dyes, shampoo, 
eyeliner pencils, nail polish remover, after-shave 
creams, shower and bath gel; antiperspirants for 
personal use, deodorants and antiperspirants; soaps 
for personal use, namely, medicated soaps, 
perfumed soaps, liquid soaps, hand soaps, 
disinfectant soaps, cosmetic soaps, antiperspirant 
soaps; toothpastes, dentifrices in the form of chewing 
gum, dental bleaching gel, dental cleaning powders, 
dental washes, denture cleaning preparations, non-
medicated mouth wash and rinse, tartar preventing 
toothpastes; emery paper, abrasive paste, pumice 
stones for personal use, leather polishes, polishes for 
metallic items, furniture polishes, floor polishes.

כ"ח אלול תשע"א - 44927/09/2011



Class: 9 סוג: 9

Apparatus and instruments used for measurement for 
scientific purposes and used in laboratory, apparatus 
for recording, transmission or reproduction of sound 
and images including data processing apparatus, 
communication devices, computer software and 
hardware; magnetic and optical data media and 
exposed camera films; antennas, satellite antennas, 
amplifiers and parts thereof; automatic vending 
machines, ticket automates, cash machines; 
electronic devices used in machines and devices, 
electronic semi-conductors, electronic integrated 
circuits, electronic chips; electric meters, water 
meters, gas meters, counters and timers used for 
measuring the consumption in a unit of time; 
protective clothing, life saving and protecting 
equipments; eyeglasses, sun glasses, lenses and 
their boxes, cases, parts and accessories; apparatus 
and instruments for transmitting, converting and 
storing electrical energy including cables and power 
supplies used in electric and electronic; electric door 
bells, alarms other than vehicle alarms; electric irons, 
steam irons, press irons; traffic signalization 
equipments; fire-extinguishing apparatus; electric 
welding apparatus including welding electrodes; 
radars, submarine radars (sonars), night vision 
providing and increasing devices and apparatus, 
namely, night vision goggles; electric devices for 
attracting and killing insects; automatic doors, 
automatic turnstiles, electric or electronic door 
opening and closing installations for buildings; 
remote controls for opening and closing vehicle 
doors; apparatus and machines for electrolysis and 
galvanization, anodes, cathodes; magnets, 
decorative magnets.

Class: 14 סוג: 14

Precious metals and their alloys, namely, gold, silver, 
platinum; precious stones, jewelry made of precious 
metal or coated therewith, namely bracelets, rings, 
charms, necklaces, ear clips, cuff-links, earrings, 
ornamental pins, tie pins, pendants, rings being 
jewelry, medallions, brooches, ornaments of precious 
metal, trinkets, statues of precious metal, busts of 
precious metal; horological and chronometric 
instruments and parts and accessories thereof, 
namely, chronometers, wrist watches, pocket 
watches, jewelry watches, wall clocks, table clocks, 
watch bands, watch straps, watch bracelets, watch 
chains, cases for watches and clocks, parts for 
watches and clocks.

כ"ח אלול תשע"א - 45027/09/2011



Class: 18 סוג: 18

Leather and imitation leather, animal skins; animal 
hides, artificial leathers, stout leathers, lining leather; 
goods made of leather, imitation leather or synthetic 
materials, namely, travel bags, valises, wallets, 
backpacks for carrying babies, leather and stout 
leather boxes for storing greeting cards, leather hat 
boxes for travel; make-up cases sold empty, toiletry 
bags sold empty, vanity cases sold empty, tool bags 
sold empty; book bags; carrying cases for 
documents, briefcases, backpacks, school bags, 
leather shopping bags, wallets for banknotes; 
umbrellas, sunshades, namely, parasols and canes; 
whips, harnesses and saddlery, stirrups, horse 
bridles.

Class: 25 סוג: 25

Clothing, namely, trousers, jackets, overcoats, coats, 
skirts, suits, jerseys, waistcoats, shirts, T-shirts, 
sweatshirts, dresses, Bermuda shorts, shorts, 
pajamas, pullovers, jeans, tracksuits, rainwear, 
beachwear, bathing suits, swimming suits; clothing 
for sportswear, clothing for babies; underclothing, 
namely, boxer shorts, brassieres, briefs, pants, 
socks; footwear, namely, shoes (excluding orthopedic 
shoes), sandals, waterproof boots, walking boots, 
bootees, sporting shoes, slippers; shoe parts, 
namely, heelpieces, insoles for footwear, footwear 
uppers; headgear, namely, caps, skull caps, sports 
caps, hats, berets; gloves (clothing), stockings, belts 
(clothing), camisoles, sarongs, scarves, neck 
scarves, shawls, collars, neckties, ties, suspender 
belts.

Class: 35 סוג: 35

Advertising agencies services, marketing and 
publicity bureaus services; commercial or 
advertisement exhibition and trade fair organization 
services; providing office functions; business 
administration consultancy; commercial or industrial 
management assistance; business management and 
organization consultancy; import and export 
agencies; evaluations, expert appraisals, information 
and research of industrial and commercial goods; 
auctioneering; bringing together, for the benefit of 
others, namely, detergents for household, cosmetics 
and cosmetic preparations, perfumes and colognes, 
sun glasses, protective clothing, jewelry, horological 
and chronometric instruments and parts and 
accessories thereof, leather and imitation leather, 
jewelry made of precious metal or coated therewith, 
namely travel bag, wallets, toiletry bags, briefcases, 
umbrellas, clothing, footwear, headgear (excluding 
the transport thereof), enabling customers to view 
and purchase those goods.

כ"ח אלול תשע"א - 45127/09/2011



 Owners

Name: AKYİĞİT MAĞAZACILIK ANONİM ŞİRKETİ

Address: Demirkapı Mahallesi,,İnönü Caddesi No: 56, 
BAĞCİLAR-İSTANBUL, Turkey

Identification No.: 73173

(Turkey Joint-Stock Company)

כ"ח אלול תשע"א - 45227/09/2011



JobMaster

Trade Mark No. 239840 מספר סימן

Application Date 03/08/2011 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: jobMaster Ltd שם: ג'וב מאסטר בע"מ

Address: --, P.O.B. 269, Yehud, 56101, Israel כתובת : ---, ת.ד. 269, יהוד, 56101, ישראל

Identification No.: 512968181מספר זיהוי: 512968181

ג'וב מאסטר בע"מ

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: M. Firon and Co.

Address: Beit Orek, 10 th. floor 16 Abba Hilel Silver 
Stree, Ramat Gan, 52506, Israel

שם: מ. פירון ושות'

כתובת : בית עורק, קומה 10 רחוב אבא הלל סילבר 16, רמת גן, 
52506, ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 35 סוג: 35

Classified employment ads, on line search for 
employees and offer of employment opportunities 
through on line classified ads or through similar mass 
market communication or cellular communication 
systems, on line data bases in the employment 
industry, distribution, reuse, storage and presentation 
of on line data or on cellular in the employment 
industry, sales promotion, marketing and advertising 
on the Internet or on similar mass market 
communication or on cellular networks; job 
placement services, employment placement and 
recruiting, inter alia through the Internet; all included 
in class 35.

לוחות דרושים, ביקוש והצעות עבודה באמצעות לוחות מודעות 
מקוונים באינטרנט או ברשתות תקשורת המוניות דומות או 

סלולאריות, מאגרי מידע מקונים באינטרנט בתחום התעסוקה, 
הפצה, אחזור, אחסנה של מידע מקוון או סלולארי בתחום 

התעסוקה, קידום מכירות, שיווק ופרסום באינטרנט או ברשתות 
תקשורת תקשורת המוניות דומות או סלולאריות, מתן שירותי 
תעסוקה, גיוס והשמת עובדים, בין השאר באמצעות האינטרנט; 
הנכללים כולם בסוג 35.                                                     
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    

                              

כ"ח אלול תשע"א - 45327/09/2011



ג'וב מאסטר
Trade Mark No. 239842 מספר סימן

Application Date 03/08/2011 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: jobMaster Ltd שם: ג'וב מאסטר בע"מ

Address: ---, P.O.B. 269, יהוד, 56101, ישראל כתובת : ---, ת.ד. 269, יהוד, 56101, ישראל

Identification No.: 512968181מספר זיהוי: 512968181

ג'וב מאסטר בע"מ

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: M. Firon and Co.

Address: Beit Orek, 10 th. floor 16 Abba Hilel Silver 
Stree, Ramat Gan, 52506, Israel

שם: מ. פירון ושות'

כתובת : בית עורק, קומה 10 רחוב אבא הלל סילבר 16, רמת גן, 
52506, ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 35 סוג: 35

Classified employment ads, on line search for 
employees and offer of employment opportunities 
through on line classified ads or through similar mass 
market communication or cellular communication 
systems, on line data bases in the employment 
industry, distribution, reuse, storage and presentation 
of on line data or on cellular in the employment 
industry, sales promotion, marketing and advertising 
on the Internet or on similar mass market 
communication or on cellular networks; job 
placement services, employment placement and 
recruiting, inter alia through the Internet; all included 
in class 35.

לוחות דרושים, ביקוש והצעות עבודה באמצעות לוחות מודעות 
מקוונים באינטרנט או ברשתות תקשורת המוניות דומות או 

סלולאריות, מאגרי מידע מקונים באינטרנט בתחום התעסוקה, 
הפצה, אחזור, אחסנה של מידע מקוון או סלולארי בתחום 

התעסוקה, קידום מכירות, שיווק ופרסום באינטרנט או ברשתות 
תקשורת תקשורת המוניות דומות או סלולאריות, מתן שירותי 
תעסוקה, גיוס והשמת עובדים, בין השאר באמצעות האינטרנט; 
הנכללים כולם בסוג 35.                                                     
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Trade Mark No. 239874 מספר סימן

Application Date 04/11/2010 תאריך הגשה

International Trademark No. 1059474 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: Daimler AG

Address: Mercedesstrasse 137, 70327 Stuttgart, 
Germany

Identification No.: 71524

(Germany AG (shareholder company))

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 12 סוג: 12

Parts of motor vehicles (included in this class).

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

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

Germany, 06/05/2010, No. 30 2010 028 161.8/12 גרמניה, 06/05/2010, מספר 161.8/12 028 2010 30

Class: 12 סוג: 12
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Trade Mark No. 239994 מספר סימן

Application Date 16/12/2010 תאריך הגשה

International Trademark No. 1085586 מספר סימן בינלאומי

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 9 סוג: 9

Scientific, nautical, surveying, photographic, 
cinematographic, optical, weighing, measuring, 
signaling, checking (supervision), life-saving and 
teaching apparatus and instruments; apparatus and 
instruments for conducting, switching, transforming, 
accumulating, regulating or controlling electricity; 
apparatus for recording, transmission or reproduction 
of sound or images; walkie-talkies; portable 
telephones, photocopying apparatus and machines; 
data carriers, including video tapes, CD-ROMs, 
DVDs and other magnetic and/or optical data 
carriers, electronic memory storage devices; personal 
stereos; automatic vending machines and 
mechanisms for coin-operated apparatus; automatic 
cash dispensing machines, ticket dispensers, 
automatic photographic booths; apparatus for games 
adapted for use with television receivers only, not 
coin-operated video games; amusement apparatus 
adapted for use with television receivers only; cash 
registers, calculating machines; data processing 
equipment and computers; machine readable data 
carriers with programs installed; electronic 
publications (downloadable); computer programs and 
software; computer games programs; mouse pads; 
navigation apparatus for vehicles; protective clothing, 
including protective spectacles, protective masks, 
protective helmets, in particular for sports purposes; 
protective shields, including ear, body and face 
protective shields; spectacles, spectacle frames, 
spectacle cases and holders, sunglasses, goggles for 
sports; headphones; breathing apparatus for divers, 
swimming belts and water wings; special purpose 
containers (cases, sheaths, housings) suitable for 
apparatus and instruments included in this class; 
light, marker, life-saving and signaling buoys; wind 
socks; electric batteries and accumulators; magnets; 
luminous signs, luminous advertising; signaling 
panels; petrol pumps for service stations; fire-
extinguishing apparatus; encoded identification 
bracelets, magnetic.
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Class: 12 סוג: 12

Vehicles; apparatus for locomotion by land, air or 
water; refrigerated trucks; air cushion vehicles; 
parachutes; parts for vehicles; parts for apparatus for 
locomotion by land, air or water; parts for air-cushion 
vehicles; bicycles and individual parts therefor 
(included in this class), bicycle accessories, namely 
luggage carriers for bicycles, bells for bicycles, dress 
guards for bicycles, motors for cycles, bicycle pumps, 
saddle covers for bicycles, stands for bicycles; saddle 
covers for motorcycles; golf carts and baby carriages; 
automobile accessories, namely tires, seats and seat 
covers, trailer hitches, roof racks, ski carriers, 
mudguards, snow chains, wind deflectors, head 
rests, safety belts, child safety seats, horns, steering 
wheels, wheel rims, shock absorbers; covers for 
vehicle steering wheels; motors for land vehicles.

Class: 14 סוג: 14

Precious metals and their alloys; goods in precious 
metals and their alloys (included in this class), 
including craft objects, decorative objects, keyrings; 
badges, of metal; jewelry including rings of precious 
metals, precious stones, including costume jewelry, 
cufflinks and tie pins; horological and chronometrical 
instruments; wrist watches and watch straps; clock 
cases; cases for the aforesaid goods.

Class: 16 סוג: 16

Paper, cardboard and goods made from these 
materials (included in this class), including paper 
towels, table napkins, filter paper, handkerchiefs of 
paper, toilet paper, nappies of paper, packaging of 
paper or cardboard; packaging containers and bags; 
printed matter including leaflets, brochures and 
folders; bookbinding material; photographs; posters, 
transparencies, flags (of paper); signboards of paper 
or cardboard; clipboards; stationery; transfers, 
stickers; labels, including iron-on labels not of textile; 
adhesives for stationery or household purposes; 
artists' materials, including drawing, painting and 
modeling materials; paint brushes; typewriters and 
office requisites (except furniture); instructional and 
teaching material (except apparatus); plastic 
materials for packaging (included in this class); 
printers' type; printing blocks; slates and black 
boards; writing and drawing implements; self-
adhesive plastic films for decorative purposes; 
money clips.

Class: 18 סוג: 18

Leather and imitations of leather and goods made 
from these materials (included in this class), including 
bags and other containers not adapted to other 
objects to be carried and small goods of leather, 
including purses, pocket wallets, key wallets; hand 
bags, briefcases, shopping bags, school satchels; 
backpacks, rucksacks; shoulder straps; animal skins, 
hides; trunks and travelling bags; travelling sets 
(leatherware); umbrellas, parasols and walking sticks; 
whips, harness and saddlery.
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Class: 25 סוג: 25

Clothing, footwear, headgear, including T-shirts, 
blouses, sweaters, anoraks, wind coats, aprons, 
caps, hats, headbands, braces, belts (clothing), 
money-belts, sun visors; sportswear, footwear for 
sports, football boots and studs, ski boots; non-
slipping devices for shoes; corsetry; babies' napkins 
of textile.

Class: 28 סוג: 28

Games and playthings; playing cards, card games; 
practical jokes (novelties), confetti; gymnastic and 
sporting articles (included in this class); gymnastic 
and sports equipment, including winter sports 
equipment, including skis, snowboards, ice skates 
and snowshoes; tennis equipment; angling 
equipment; special purpose bags for sports 
equipment, including skis and surfboards, cricket 
bags, golf and tennis bags; ski bindings, ski poles, 
edges for skis, coverings for skis; snowboard 
bindings; balls; dumb-bells, shot puts, discuses, 
javelins; tennis racquets, cricket bats, golf clubs and 
hockey sticks; roller skates, inline roller skates; tables 
for table tennis; decorations for Christmas trees; 
snow globes; electric or electronic games other than 
those adapted for use with television receivers only; 
scale model vehicles, toy vehicles, radio-controlled 
scale model vehicles, radio-controlled toy vehicles; 
coin-operated fruit machines and entertainment 
machines; fencing weapons; sports bows (archery); 
nets for ball games, tennis nets; fishing tackle, fishing 
hooks, landing nets for anglers; swimming webs 
(flippers); paragliders, hang-gliders; skateboards; 
surfboards, body boards, windsurfing boards; 
harnesses and masts for sailboards; elbow and knee 
pads.

Class: 34 סוג: 34

Tobacco; tobacco products, including cigars, 
cigarettes, smoking tobacco, chewing tobacco, snuff 
tobacco; tobacco substitutes (not for medicinal 
purposes); smokers' articles namely tobacco tins, 
cigar and cigarette holders, cigar and cigarette 
cases, ashtrays, humidors, pipe stands, pipe 
cleaners, cigar cutters, pipes, pipe bags, lighters, 
pocket equipment for rolling cigarettes, cigarette 
papers, cigarette cases, cigarette filters; matches.

Class: 41 סוג: 41

Education; providing of training; entertainment, 
including musical performances and radio and 
television entertainment; sporting and cultural 
activities, including the staging of sports 
competitions; night clubs and discotheque services; 
organization of trade fairs and exhibitions for cultural, 
sporting and educational purposes; rental of video 
tapes and cassettes, CD-ROMs and DVDs, film 
production; videotaping and microfilming; publication 
of electronic books and journals on-line, electronic 
desktop publishing, providing on-line electronic 
publications, game services provided on-line; 
providing karaoke services; digital imaging services; 
music composition services; layout services, other 
than for advertising purposes.
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 Owners

Name: Red Bull GmbH

Address: Trademark Department,,Am Brunnen 1, A-5330 
Fuschl am See, Austria

Identification No.: 73264

(Austria Limited liability company)

Class: 43 סוג: 43

Services for providing food and drink, including bar 
services, cafés, cafeterias, canteens, snack bars, 
restaurants, self-service restaurants; food and drink 
catering; temporary accommodation including hotels, 
boarding houses, holiday camps, tourist homes, 
motels; temporary accommodation reservations; 
boarding for animals; rental of transportable 
buildings, bars and tents; rental of chairs, tables, 
table linen, glassware and bar equipment.

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

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

Austria, 19/07/2010, No. AM4185/2010 AM4185/2010 אוסטריה, 19/07/2010, מספר

Class: 9 סוג: 9

Class: 12 סוג: 12

Class: 14 סוג: 14

Class: 16 סוג: 16

Class: 18 סוג: 18

Class: 25 סוג: 25

Class: 28 סוג: 28

Class: 34 סוג: 34

Class: 41 סוג: 41

Class: 43 סוג: 43
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Trade Mark No. 240010 מספר סימן

Application Date 08/10/2010 תאריך הגשה

International Trademark No. 1085879 מספר סימן בינלאומי

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 3 סוג: 3

Cosmetics; cosmetics for animals; nail enamel 
removers; eyebrow pencils; eyebrow cosmetics; 
lavender water; loose face powder; rouge; liquid 
rouge; sachets for perfuming linen; lip liner; lipsticks; 
gels for massage; oils for massage; mascara; nail 
varnish; nail enamel; varnish-removing preparations; 
hair oils; make-up foundations; make-up 
preparations; gels for shaving; shaving preparations; 
hair dyes; hair colorants; waving preparations for the 
hair; hair bleaching preparations; hair creams; bath 
salts; cosmetic preparations for baths; cosmetic 
additives for baths; beauty creams; body lotions; 
body milks; body oils; body creams; sachets for 
perfuming; vanishing creams for cosmetic purposes; 
bath gels; bath lotions; bath beads; bath oils; bath 
foams; white make-up powder; bay rums for cosmetic 
use; baby oils; baby powders; blushers; blush 
pencils; perfumed talcum powder for cosmetic use; 
bath salts not for medical purposes; sun-tanning 
preparations not for medical purposes; skin creams 
not for medical purposes; safrol; alum stones 
(antiseptic); shower and bath gels; shower gels; 
shower creams; shower foams and bath foams; 
cosmetic preparations against sunburn; sun-block 
lotions; sunscreen lotions for cosmetic use; 
sunscreen creams for cosmetic use; sun-tanning 
lotions; cosmetic sun-tanning preparations; sun-
tanning creams; shaving lotions; shaving creams; 
shaving foams; cosmetic preparations for eyelashes; 
lotions for strengthening the nails; nail polishing 
powder; nail care preparations; nail colorants; nail 
decolorants; skin lotions; cosmetic creams for skin 
care; cosmetic preparations for skin care; skin 
creams; skin cleansers; eye liners; eyeliner pencils; 
eye lotions; eye make-up removers; eye shadows; 
eye creams; eye pencils; after sun creams; after-
shave lotions; after-shave emulsions; after-shave 
creams; liquid perfumes; ethereal essences; eau de 
Cologne; eau de parfum; eau de toilette; cosmetic 
oils for the epidermis; antiperspirants for personal 
use; deodorants for personal use; aromatics for 
personal use; essential oils for personal use; toilet 
waters; cosmetic preparations for dry skin during 
pregnancy; lip gloss; lip neutralizers; lip conditioners; 
protective preparations for lips; cosmetic sun-
protecting preparations; cosmetic preparations for 
slimming purposes; cold creams; cold waving 
solutions; solid powder for compacts (cosmetics); 
mustache wax; cleansing milk; depilatory wax; 
depilatory preparations; beard dyes; permanent wave 
preparations; neutralizers for permanent waving; 
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foundations; creamy foundation; permanent waving 
lotions; perfumed talcum powder; perfumed paste; 
perfumed creams; facial lotion; facial cleansing milks; 
facial creams; face and body lotions; face and body 
milks; cosmetics for face and body; cosmetic lotions 
for face and body care; face and body creams; make-
up bases in the form of pastes; pomades; pressed 
face powder; pre-shave creams; skin whitening 
creams; hand lotions; perfumes; hair gels; hair 
lacquers; hair lotions; hair moisturizers; hair mousse; 
hair spray; hair conditioner; hair care lotions; 
heliotropine; cosmetic water; gels for cosmetic 
purposes; hydrogen peroxide for cosmetic purposes; 
greases for cosmetic purposes; nourishing creams 
for cosmetic purposes; lotions for cosmetic purposes; 
cosmetic rouges; mask for cosmetic purposes; nail 
enamels for cosmetic purposes; bath powders for 
cosmetic purposes; petroleum jelly for cosmetic 
purposes; antiperspirants for cosmetic purposes; 
bath oils for cosmetic purposes; white make-up 
powder for cosmetic purposes; sun milk lotions for 
cosmetic purposes; sun oils for cosmetic purposes; 
sun-tanning preparations for cosmetic purposes; 
astringents for cosmetic purposes; skin milk lotions 
for cosmetic purposes; cosmetic skin fresheners; 
almond milk for cosmetic purposes; liquid foundation 
for cosmetic purposes; face powder for cosmetic 
purposes; pencils for cosmetic purposes; dyes for 
cosmetic purposes; oils for cosmetic purposes; bath 
salts for cosmetic purposes; colorants for cosmetic 
purposes; cleansing creams for cosmetic purposes; 
cleansing milk for cosmetic purposes; creams for 
cosmetic purposes; talcum powder for cosmetic 
purposes; make-up powder for cosmetic purposes; 
face creams for cosmetic purposes; pomades for 
cosmetic purposes; bleaching preparations for 
cosmetic purposes; hand creams for cosmetic 
purposes; balms for cosmetic purposes; make-up 
removing lotions; make-up removing milks; make-up 
removing preparations; cosmetic kits; gaultheria oil; 
extracts of flowers (perfumes); bases for flower 
perfumes; lavender oil; essential oils of lemon; mint 
essence (essential oil); vanilla perfumery; peppermint 
oil perfumery; scented wood; bergamot oil; essential 
oils of cedar wood; joss sticks; essential oils of citron; 
almond oil; amber (perfume); ethereal oils; jasmine 
oil; rose oil; geraniol; clove oil; potpourris 
(fragrances); incense; perfumery; oils for perfumes 
and scents; mint for perfumery; musk for perfumery; 
natural musk for perfumery; perfumed oils for the 
manufacture of cosmetic preparations; fumigation 
preparations (perfumes); adhesives for affixing false 
hair; false eyelashes; adhesives for affixing false 
eyelashes; false nails; tissues impregnated with 
cosmetic lotions; beauty masks; cotton sticks for 
cosmetic purposes; adhesives for cosmetic purposes; 
cotton wool for cosmetic purposes; soap powder; 
scale removing preparations for household purposes; 
detergent for household purposes; cakes of soap; 
dry-cleaning preparations; preparations for cleaning 
waste pipes; wallpaper cleaning preparations; soap 
for brightening textile; oils for cleaning purposes; 
cloths impregnated with a detergent for cleaning; 
detergents other than for use in manufacturing 
operations and for medical purposes; cleaning 
preparations; detergent composition for cleaning 
(cosmetic use); laundry soaps; disinfectant soap; 
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 Owners

Name: JANG, DEOK-HWA

Address: 201, 247-3, Nonhyun-dong,,Gangnam-gu, Seoul 
135-010, Republic of Korea

Identification No.: 73275

detergents for dishwasher; dish detergents; glass 
cleaning preparations; cleaning preparations for 
clothing; windshield cleaning liquids; shaving 
mousse; shaving soap; bath soaps; liquid soaps; 
beauty soaps; body cream soaps; soaps for body 
care; soap for foot perspiration; antiperspirant soap; 
deodorant soap; shampoos; hand cleaning 
preparations; almond soap; shampoos for pets; liquid 
bath soaps; soaps other than for medical purpose; 
shampoo for baby; soaps for personal use; liquid 
soaps used in foot bath; soaps in the form of paper; 
cream soaps; facial washes; hand cleaners (hand 
cleaning preparations); perfumed soap; hair rinses 
(cosmetic); cosmetic soaps; breath freshening 
sprays; mouth washes not for medical purposes; 
tooth paste in soft cake form; non-medicated dental 
rinses; denture polishes; preparations for cleaning 
dentures; dental bleaching gels; tooth powders; teeth 
cleaning lotions; tooth cleaning preparations; tooth 
paste.Class: 44 סוג: 44

Health care services; cosmetic skin care services; 
skin massage; skin beauty consultancy; hospitals; 
medical clinics; dermatology services; pharmacists' 
services to make up prescriptions; medical 
assistance; medical consultation services; providing 
health information; medical product information; 
depilatory treatment; health care by oriental 
medicines; physical therapy by oriental medicines; 
medical services by oriental medicines; herb clinics; 
oriental medical clinics; aromatherapy services; nail 
art services; massage; beauty consultancy; 
hairdressing salons; beauty salons; providing 
information about beauty; foot massage; manicuring; 
hairdressing and beauty salons; barber services; 
health spa services; cosmetic consultancy; make-up 
application services; sauna services; tattooing; public 
baths for hygiene purposes; services of a make-up 
artist; artificial sun tanning services; solarium 
services; providing Turkish bath facilities; 
acupressure therapy 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)

Republic of Korea, 08/09/2010, No. 4520100003893 דרום קוריאה, 08/09/2010, מספר 4520100003893

Class: 3 סוג: 3

Class: 44 סוג: 44
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Trade Mark No. 240031 מספר סימן

Application Date 05/10/2010 תאריך הגשה

International Trademark No. 0708041 מספר סימן בינלאומי

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 2 סוג: 2

Paints, varnishes, lacquers; anti-rust preparations 
(for preservation), including undercoating for vehicle 
chassis, thinners for lacquers.

Class: 3 סוג: 3

Furbishing preparations, polishing preparations, 
degreasing preparations, grinding preparations, 
including rust removing preparations, abrasive paper; 
perfumery, ethereal oils, cosmetics, including tissues 
impregnated with cosmetic lotion.

Class: 4 סוג: 4

Industrial grease and oil, lubricants, fuel.

Class: 7 סוג: 7

Motors, including their parts other than for land 
vehicles including filters for cleaning cooling air (for 
engines), glow plugs for diesel engines; machine 
coupling and transmission components (except for 
land vehicles) including jacks (machines), clutches 
other than for land vehicles, agricultural implements 
other than hand-operated; parts of engines for land 
vehicles.
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Class: 9 סוג: 9

Scientific, nautical, surveying, electric, photographic, 
cinematographic, optical, weighing, measuring, 
signalling, checking (supervision), life-saving and 
teaching apparatus and instruments including 
spectacles (optics), spectacle cases, binoculars, 
sunglasses, voltage regulators for vehicles, vehicle 
breakdown warning triangles, cigar lighters for 
automobiles, alarms, accumulators, electric, theft 
prevention installations, electric anti-theft warning 
apparatus, speed indicators, life-saving apparatus 
and equipment, life jackets, acid hydrometers, fuses, 
relays (electric), solar batteries, navigational 
instruments; apparatus for recording, transmission or 
reproduction of sound or images including aerials, 
radios; magnetic data carriers, phonograph records 
including encoded cards, magnetic, integrated circuit 
cards (smart cards); automatic vending machines 
and mechanisms for coin-operated apparatus 
including distribution machines (automatic); cash 
registers, calculating machines, data processing 
apparatus and computers including pocket 
calculators, extinguishers.

Class: 12 סוג: 12

Vehicles, apparatus for locomotion by land, air or 
water, and their parts, including automobiles and 
their parts, engines for land vehicles.

Class: 14 סוג: 14

Goods of precious metals and their alloys or coated 
therewith, included in this class, ornaments including 
key rings (trinkets or fobs), chronometrical 
instruments.

Class: 16 סוג: 16

Goods made from paper, cardboard; printed matter 
including atlases, calendars, geographical maps, 
stationery, typewriters especially pens and office 
articles (excluding furniture), instructional and 
teaching material (except apparatus), playing cards.

Class: 18 סוג: 18

Goods made from leather and imitations of leather 
(included in this class) including travelling trunks, 
travelling sets (leatherware), bags, key cases, trunks 
(luggage), umbrellas, parasols, but not canes.

Class: 25 סוג: 25

Clothing, footwear, headgear for wear including 
neckties, collar protectors.

Class: 27 סוג: 27

Carpets, door mats including carpets for automobiles.

Class: 28 סוג: 28

Games and playthings including scale model 
vehicles; gymnastic and sporting articles included in 
this class.
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 Owners

Name: Volkswagen Aktiengesellschaft

Address: 38436 Wolfsburg, Germany

Identification No.: 71701

(Germany Joint Stock Company)

Class: 34 סוג: 34

Smokers' articles including ashtrays, not of precious 
metal, lighters for smokers, tobacco pouches, 
tobacco jars, not of precious metal, cigarette cases, 
not of precious metal, cigar cases, not of precious 
metal; matches.

Class: 35 סוג: 35

Advertising; business management; business 
administration; office work.

Class: 36 סוג: 36

Insurance including health insurance underwriting, 
insurance brokerage, accident insurance 
underwriting; financial affairs, monetary affairs 
including credit cards (issuance of), banking, loans 
(financing), instalment loans, credit bureaux, financial 
consultancy, hire-purchase financing, saving banks; 
real estate affairs including apartment house 
management, real estate management, real estate 
appraisal, rental of offices (real estate), renting of 
flats, real estate agencies, accommodation bureaux 
(apartments), leasing of real estate.

Class: 37 סוג: 37

Repair, namely repair and maintenance of vehicles 
including breakdown service, namely vehicle repair in 
the course of vehicle breakdown service.

Class: 39 סוג: 39

Transport including towing, car rental, taxi transport, 
car transport.

Class: 41 סוג: 41

Teaching, education information, entertainment, 
sporting and cultural activities including providing 
cinema facilities, presentation of live performance, 
providing museum facilities (presentation, 
exhibitions), orchestra services, organization of 
sports competitions.

Class: 42 סוג: 42

Providing of food and drink including cafés, 
temporary accommodation including rental of 
temporary accommodation; computer programming 
including consultancy in the field of computer 
hardware, psychological testing, rental of computer 
software, computer rental.
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NOR LINE

Trade Mark No. 240076 מספר סימן

Application Date 15/08/2011 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: Al anwar makalda ltd. שם: אל אנואר מקאלדה בע"מ

Address: P.O.B 165, Baka el garbia, 30100, Israel כתובת : ת.ד 165, באקה אלגרבייה  30100, ישראל

Identification No.: 511176638מספר זיהוי: 511176638

חברה פרטית

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Anabosi feras, Adv.

Address: P.O.B. 675, Baka el garbia, 30100, Israel

שם: ענאבוסי פראס, עו"ד

כתובת : ת.ד. 675, באקה אלגרבייה 30100, ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 7 סוג: 7

Washing machines; espresso machines; vacuum 
cleaner; meat grinder; food processor; dishwasher; 
coffee grinder; juicer; all included in class 7.

מכונות כביסה; מכונות אספרסו; שואבי אבק; מטחנות בשר; 
מעבד מזון; מדיחי כלים; מטחנות קפה ומסחטות; הנכללים 
כולם בסוג 7.                                                         

Class: 9 סוג: 9

Tape recorder; television; home theater system; 
digital photography; irons; stirau system; DVD; 
phones; computer peripherals and playstation; all 
included in class 9.

רדיו טייפ, טלוויזיות; מערכות קולנוע ביתי; מצלמות דיגיטליות; 
מגהצים; מערכות סטיראו; די.וי.די; מכשירי טלפון; ציוד היקפי 
למחשבים ופלייסטיישין; הנכללים כולם 9.                       

Class: 11 סוג: 11

Refrigerator; freezer; microwave oven; cooker; hair 
dryer; stove ventilator; heater; kettle; stoves; clothes 
dryer; air conditioner; frying pans; toaster; home 
radiator; fan; all included in class 11.

מקררים; מקפיאים; מיקרוגלים; כיריים למטבח; מייבשי שיער; 
קולטי אדים; תנורי חימום; קומקום חשמלי; תנורים; מייבשי 
כביסה; מזגנים; סירי טיגון; טוסטרים; רדיאטורים ביתיים; 

מאווררים; הנכללים כולם בסוג 11.             
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WILTON

Trade Mark No. 240133 מספר סימן

Application Date 24/08/2011 תאריך הגשה

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 16 סוג: 16

Paper display boxes; Paper gift bags; Paper gift tags; 
Paper note tablets; Paper notebooks; Paper party 
bags; Paper party favors; Paper weights; Party 
goodie bags of paper or plastic; Pens; Photo mats; 
Photo storage boxes; Photograph album pages; 
Invitations and thank you note cards, Catalogs, 
educational and instructional texts pertaining to cake 
food and pastry decorating and baking and party 
favor; Educational publications, namely, magazines 
in the fields of cake, food and pastry decorating, 
baking and party favors and decorative ornaments for 
foods; Impression stamps; Ink pads; Markers; Paper 
party favors; Stencils; all included in class 16.

קופסאות תצוגה מנייר; שקיות מתנה מנייר; תווית מתנה מנייר; 
טבלאות רישום מנייר; מחברות מנייר; שקיות מסיבה מנייר; 

מתנות מנייר; משקולות נייר; שקיות למתנות מנייר או 
מפלסטיק; עטים; משטחים לתמונות; קופסאות לאחסון תמונות; 
דפי אלבום תמונות; כרטיסי הזמנות וכרטיסי תודה, קטלוגים, 

מלל חינוכי ומדריך בנוגע לעוגות מאכלים וקישוט מאפים, אפייה 
ומתנות למסיבה; פרסומיים חינוכיים, בעיקר, מגזינים בתחום 
של קישוט עוגות, מאכלים ומאפים, אפייה ומתנות למסיבה 
ועיטורים מעוצבים למאכלים; חותמות הטבעה; משטחי דיו; 
סמנים; מתנות למסיבה מנייר; שבלונות; הנכללים כולם בסוג 
                                                                               .16
                                                                                    

                                                                

Class: 21 סוג: 21

Bakeware; Cake brushes; Cake domes; Cake molds; 
Cake pans; Cake rests; Cake rings; Cake servers; 
Cake stands; Confectioners' decorating bags; 
Household utensils, namely, rolling pins, spatulas, 
turners; kitchen ladles; Pastry bags; Plates; cake and 
food decorating bags and decorating tubes and 
couplers therefore; ceramic figurines and decorative 
ornaments for foods; fabric and textile party favor 
boxes sold empty; Cake decorating sets sold as a 
unit comprised primarily of decorating tubes, couplers 
and tips; Cake servers; Cake stands; Cake supports, 
namely, cake bases; Cookie cutters; Pastry cutters. 
Fondant smoothers; all included in class 21.

כלי אפייה; מברשות לעוגות; פעמון לעוגות; תבניות לעוגות; 
מחבתות לעוגות; בסיסים לעוגות; טבעות לעוגות; כלי הגשה 
לעוגות; מעמדים לעוגות; שקיות עיצוב לקונדיטורים; כלי בית, 
בפרט, מערוכים, מרית, כלים בעזרתם ניתן להפוך פריטים; 
מצקות; שקיות למאפים; צלחות; שקיות לקישוט עוגות 
ומאכלים, גלילים לקישוט וצנתרים לצרכים אלו; פסלונים 
מקרמיקה ועיטורים לקישוט למאכלים; קופסאות מבד 

ומטקסטיל למתנות למסיבה הנמכרות ריקות; ערכות לקישוט 
עוגות הנמכרות כיחידה המורכבת בעיקר מגלילים לקישוט, 
צנתרים וטיפים; מגשי עוגות; מעמדי עוגות; תומכים לעוגות, 
בעיקר בסיסים לעוגות; חותכני עוגיות; חותכני מאפים; מחליקי 
פונדנט; הנכללים כולם בסוג 21.                                         

                                                          

Class: 30 סוג: 30

Candy cake decorations; Chocolate fondue; Edible 
cake decorations; Edible icings, cake mix; Edible 
flavorings; Edible food decorations for cake and 
pastry, namely, sprinkles and sugars; candy; Candy 
pieces for use in the home preparation of other 
confectionaries; edible favors in the nature of 
cookies, candy and pastries; candy figurines and 
decorative ornaments for foods; Dessert making kits 
comprised of confectionery coating wafers for food 
decorating and microwaveable bags; Activity kits to 
make candy consisting of packets of edible candy 
clay, plastic sculpting tools, a storage box and 
instructions; Candy sprinkles; Extracts used as 
flavoring; Fondants; Icing; Bee glue for human 
consumption for use in the food decorating industry; 
all included in class 30.

קישוטי עוגות ממתקים; פונדו שוקולד; קישוטים אכילים לעוגות; 
ציפויים אכילים, תערובות לעוגה; חומרי טעם אכילים; קישוטים 
אכילים לעוגות ולמאפים, בעיקר, סוכריות וסוכרים; ממתקים; 
חתיכות ממתקים לשימוש בהכנה ביתית של מוצרי קונדיטוריה; 
מתנות אכילות מהסוג של עוגיות, ממתקים, ומאפים; פסלוני 
ממתק ועיטורים לקישוט מאכלים; ערכות להכנת קינוחים 
המורכבות מציפויי ממתק וופלים לקישוט מאכלים ולשקיות 

מותאמות למיקרוגל; ערכות פעילות להכנת ממתקים המורכבות 
מחבילות של בצק סוכר אכיל, כלי פלסטיק לפיסול, קופסת 
אחסון והוראות; סוכריות ממתק לקישוט; תמציות לשימוש 

כחומרי טעם; פונדט; ציפויים; פרופוליס דבורים לצריכת אדם 
לשימוש בתעשיית קישוט מאכלים; הנכללים כולם בסוג 30.     
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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: Wilton Industries, Inc.,

Address: 2240 W. 75th St., Woodridge, IL, 60517, U.S.A.

Identification No.: 802155

(Delaware Corporation)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Eitan Mehulal Law Group

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

שם: איתן, מהולל, פאפו, קוגלר

כתובת : מגדל אקרשטיין C ת.ד. 2081 שדרות אבא אבן 10, 
הרצליה, 46120, ישראל
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Trade Mark No. 240193 מספר סימן

Application Date 23/11/2010 תאריך הגשה

International Trademark No. 1086850 מספר סימן בינלאומי

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 1 סוג: 1

Chemicals used in industry, namely, brake fluids, 
transmission fluids; chemical engine treatments and 
additives for enhancing the performance of engine 
oils, lubricating oils, greases and internal combustion 
engine fuels, chemical products for neutralizing 
battery acid, corrosion and rust, hydraulic fluids 
especially for braking systems, clutches and 
automatic gearboxes, chemical treatment fluids and 
antifreeze for cooling circuits; the abovementioned 
products for use in powersports industry, watercraft 
industry, go-kart industry, automotive industry, OEM 
(Original Equipment Manufacturing) industry, 
engineering industry, technology industry, 
recreational industry and allied industries.

Class: 4 סוג: 4

Industrial oils and greases; lubricants, namely 
industrial oils, industrial lubricants, lubricating oils, 
lubricating greases, lubricants, lubricants for vehicles, 
silicone lubricants, graphite lubricants, spray 
lubricants, dry lubricants, lubricants for sprockets 
chains, cooling emulsion oils, lubricants to protect 
against dampness, engine fuels and engine liquids 
such as petroleum, kerosene, diesel, biodiesel, 
methanol, ethanol and butanol, engine oils, non-
chemical motor oil additives, non-chemical gasoline 
additives, non-chemical additives for fuels, non-
chemical lubricants, greases and oils, petroleum 
based dust absorbing products, petroleum based 
wetting and binding compositions for maintenance of 
motor vehicles; chemical lubricants; penetrating oils; 
the abovementioned products for use in the 
powersports industry, watercraft industry, go-kart 
industry, automotive industry, OEM (Original 
Equipment Manufacturing) industry, engineering 
industry, technology industry, recreational industry 
and allied industries; anti-rust lubricant.

Goods/Services for which priority is claimed סחורות/שירותים לגביהם נטען דין קדימה
(If only classification code is indicated, Priority is claimed 
for all goods/services included in that class, and specified 
above under the 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, 03/06/2010, No. 1204193 בנלוקס, 03/06/2010, מספר 1204193

Class: 1 סוג: 1

Class: 4 סוג: 4
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 Owners

Name: VROOAM Lubricants Holding B.V.

Address: Lichtenauerlaan 102-120, NL-3062 ME 
ROTTERDAM, Netherlands

Identification No.: 72479

(The Netherlands Besloten Vennootschap)
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Trade Mark No. 240206 מספר סימן

Application Date 05/10/2010 תאריך הגשה

International Trademark No. 0702679 מספר סימן בינלאומי

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 2 סוג: 2

Paints, varnishes, lacquers; anti-rust preparations 
(for preservation), including undercoating for vehicle 
chassis, thinners for lacquers.

Class: 3 סוג: 3

Furbishing preparations, polishing preparations, 
degreasing preparations, grinding preparations, 
including rust removing preparations, grinding 
preparations, abrasive paper; perfumeries, ethereal 
oils, cosmetics, including tissues impregnated with 
cosmetic lotion.

Class: 4 סוג: 4

Industrial grease and oil, lubricants, fuel.

Class: 7 סוג: 7

Motors, including their parts other than for land 
vehicles including filters for cleaning cooling air (for 
engines), glow plugs for Diesel engines; machine 
coupling and transmission components (except for 
land vehicles) including jacks (machines), clutches 
other than for land vehicles, agricultural implements 
other than hand-operated.

Class: 9 סוג: 9

Scientific, nautical, surveying, electric, photographic, 
cinematographic, optical, weighing, measuring, 
signalling, checking (supervision), life-saving and 
teaching apparatus and instruments including 
spectacles (optics), spectacle cases, binoculars, 
sunglasses, voltage regulators for vehicles, vehicle 
breakdown warning triangles, cigar lighters for 
automobiles, alarms, accumulators, electric theft 
prevention installations, electric anti-theft warning 
apparatus, speed indicators, life saving apparatus 
and equipment, life jacket, acid hydrometers, fuses, 
relays (electric), solar batteries, navigational 
instruments; apparatus for recording, transmission or 
reproduction of sound or images including aerials, 
radios; magnetic data carriers, phonograph records 
including encoded cards, magnetic, integrated circuit 
cards (smart cards); automatic vending machines 
and mechanisms for coin operated apparatus 
including distribution machines (automatic); cash 
registers, calculating machines, data processing 
apparatus and computers including pocket 
calculators, extinguishers.

כ"ח אלול תשע"א - 47127/09/2011



Class: 12 סוג: 12

Vehicles, apparatus for locomotion by land, air or 
water including their parts, including automobiles and 
their parts, engines for land vehicles and their parts.

Class: 14 סוג: 14

Goods of precious metals and their alloys or coated 
therewith, as far as included in this class; ornaments 
including key rings (trinkets or fobs), chronometric 
instruments.

Class: 16 סוג: 16

Goods made from paper, cardboard; printed matter 
including atlases, calendars, geographical maps, 
stationery, typewriters, especially pens and office 
articles (excluding furniture), instructional and 
teaching material (except apparatus), playing cards.

Class: 18 סוג: 18

Goods made from leather and imitations of leather 
(as far as included in this class) including travelling 
trunks, travelling sets (leatherware), bags, key cases, 
trunks (luggage), umbrellas, parasols and not canes.

Class: 25 סוג: 25

Clothing, footwear, headgear for wear including 
neckties, collar protectors.

Class: 27 סוג: 27

Carpets, door mats including carpets for automobiles.

Class: 28 סוג: 28

Games and playthings including scale model 
vehicles; gymnastic and sporting articles included in 
this class.

Class: 34 סוג: 34

Smokers' articles including ashtrays, not of precious 
metal for smokers, lighters for smokers, tobacco 
pouches, tobacco jars, not of precious metal, 
cigarette cases, not of precious metal, cigar cases, 
not of precious metal; matches.

Class: 35 סוג: 35

Advertising; business management; management 
administration; office work.

Class: 36 סוג: 36

Insurance including health insurance underwriting, 
insurance brokerage, accident insurance 
underwriting; financial affairs, monetary affairs 
including issuance of credit cards, banking, loans 
(financing), instalment loans, credit bureaux, financial 
consultancy, hire-purchase financing, savings banks; 
real estate affairs including apartment house 
management, real estate management, real estate 
appraisal, rental of offices (real estate), renting of 
flats, real estate agencies, accommodation bureaux 
(apartments), leasing of real estate.
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 Owners

Name: Volkswagen Aktiengesellschaft

Address: 38436 Wolfsburg, Germany

Identification No.: 71701

(Germany Joint Stock Company)

Class: 37 סוג: 37

Repair, namely repair and maintenance of vehicles 
including breakdown service as well as on-site 
repairs.

Class: 39 סוג: 39

Transport including towing, car rental, taxi transport, 
car transport.

Class: 41 סוג: 41

Teaching, education information, entertainment, 
sporting and cultural activities including cinema 
facilities (providing-), presentation of live 
performance, museum facilities (providing-) 
(presentation, exhibitions), orchestra services, 
organisation of sports competitions.

Class: 42 סוג: 42

Providing of food and drink including cafés, 
temporary accommodation including rental of 
temporary accommodation; computer programming 
including consultancy in the field of computer 
hardware, psychological testing, rental of computer 
software, computer rental.
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Trade Mark No. 240404 מספר סימן

Application Date 04/09/2011 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: Bar Regev שם: בר רגב

Address: Even Sapir 60, Petach Tikva, 49292, Israel כתובת : רח' אבן ספיר 60, פתח תקוה, 49292, ישראל

Identification No.: 62854823מספר זיהוי: 62854823

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 25 סוג: 25

Clothing; all included in class 25. דברי הלבשה; הנכללים כולם בסוג 25.     
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Trade Mark No. 240634 מספר סימן

Application Date 13/09/2011 תאריך הגשה

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

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

רישום סימן זה לא יתן זכות לשימוש ייחודי במילים 
surveillance  ו- technology בנפרד, אלא בהרכב הסימן.

Ownersבעלים

Name: Pro-Line Astek Ltd. שם: פרו ליין אסטק בע"מ

Address: 8 Nebatim Street, P.O.B. 7103, Petach Tekva, 
Israel

כתובת : רחוב נבטים 8, ת.ד. 7103, פתח תקוה, ישראל

Identification No.: 513592790מספר זיהוי: 513592790

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Yeshaya Yaron, Adv.

Address: 36 Hamery St., Givatayim, 53330, Israel

שם: ישעיה ירון, עו"ד

כתובת : רחוב המרי 36, גבעתיים, 53330, ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 9 סוג: 9

Hardware and software for photographing, recording, 
tracking, surveillance, transferring and/or 
reconstruction of video and sound; all included in 
class 9.

חומרה ותוכנה למעקב, צילום, הקלטה, העברה ו/או שיחזור של 
קול וחוזי; הכלולים כולם בסיווג 9.                                       
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"pic pong"

"פיק פונג"
Trade Mark No. 240749 מספר סימן

Application Date 18/09/2011 תאריך הגשה

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

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

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

Ownersבעלים

Name: PIG PONG LTD. שם: פיק פונג בע"מ

Address: Dizengoff Center 50 dizengoff Street, Tel Aviv, 
Israel

כתובת : דיזנגוף סנטר רחוב דיזנגוף 50, תל אביב, ישראל

Identification No.: 513555342מספר זיהוי: 513555342

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Altshuler-Welner, Advs.

Address: 25 Iben Gabirol St., Tel Aviv, 64078, Israel

שם: אלטשולר - ולנר, עו"ד

כתובת : אבן גבירול 25, תל אביב, 64078, ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 40 סוג: 40

Digital printing services, enlarging photos, digital on-
demand printing services of books, albums and other 
documents, digital photo printing services, digital 
printing, printing of photographic images from digital 
media; all included in class 40.

שירותי דפוס דיגיטאלי, הגדלת תמונות, שירותי הדפסה 
דיגיטאלית לפי דרישה של ספרים, אלבומים, מסמכים וכיו"ב, 
שירותי הדפסת תמונות דיגיטאליות, הדפסה דיגיטאלית, 

הדפסת תמונות פוטוגראפיות ממדיה דיגיטאלי; הנכללים כולם 
בסוג 40.                                                                   
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XL ICE Energy

Trade Mark No. 240859 מספר סימן

Application Date 25/09/2011 תאריך הגשה

 Owners

Name: XL Energy International Corp.

Address: P.O.B. P.O.B. 3463, Road Town, Tortola, Virgin 
Islands

Identification No.: 70319

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Soroker-Agmon, Adv.

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

שם: סורוקר-אגמון, עו"ד

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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 32 סוג: 32

Energy drinks; all included in class 32. משקאות אנרגיה; הנכללים כולם בסוג 32.         
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XL ICE

Trade Mark No. 240860 מספר סימן

Application Date 25/09/2011 תאריך הגשה

 Owners

Name: XL Energy International Corp.

Address: P.O.B. P.O.B. 3463, Road Town, Tortola, Virgin 
Islands

Identification No.: 70319

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Soroker-Agmon, Adv.

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

שם: סורוקר-אגמון, עו"ד

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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 32 סוג: 32

Energy drinks; all included in class 32. משקאות אנרגיה; הנכללים כולם בסוג 32.         
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Trade Mark No. 240878 מספר סימן

Application Date 25/09/2011 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: Safety Access, Ltd. שם: סייפטי אקסס בע"מ

Address: 35 Tagor St., Tel Aviv, Israel כתובת : טאגור 35, תל אביב, ישראל

Identification No.: 514656487מספר זיהוי: 514656487

חברה פרטית

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: 45 סוג: 45

Security services guarding services for the protection 
of property and individuals; security consultancy 
services; all included in class 45.

שירותי שמירה ואבטחה להגנת בני אדם או רכושם; שירותי 
ייעוץ לאבטחה; הנכללים כולם בסוג 45.                               
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.Journal" No")("יומן" מס' 04/2010

217126

.Journal" No")("יומן" מס' 07/2010

216926

.Journal" No")("יומן" מס' 10/2010

221383 225629 225631 225632

.Journal" No")("יומן" מס' 01/2011

222871

210043 215105 215432 217149 217150 217153 217154 217232 
219654 220441 220442 220893 221027 221111 221114 221446 
221567 221808 221860 221962 221964 222012 222151 222343 
223387 223414 223420 223458 223470 223482 223643 223694 
223956 223972 224152 224872 224883 224884 225014 225046 
225384 225971 225993 226037 226039 226040 226047 226048 
226078 226164 226198 226199 226250 226370 226373 226395 
226571 226593 226795 227033 227042 227104 227105 227118 
227183 227184 227210 227337 227367 227379 227380 227400 
227401 227454 227455 227458 227460 227466 227468 227480 
227488 227489 227492 227495 227497 227498 227499 227500 
227521 227527 227537 227608 227672 227673 227676 227759 
227760 227792 227857 227864 227870 227871 227900 227918 
227929 227974 227995 228004 228172 228174 228178 228249 
228250 228261 228307 228308 228309 228310 228311 228312 
228313 228316 228320 228321 228339 228341 228364 228369 
228371 228397 228398 228399 228400 228401 228402 228403 
228404 228405 228406 228407 228408 228409 228410 228411 
228412 228413 228414 228426 228427 228428 228429 228446 
228447 228448 228449 228450 228451 228452 228453 228454 
228455 228456 228457 228458 228459 228460 228461 228462 
228463 228464 228465 228466 228467 228468 228469 228470 
228471 228472 228473 228474 228475 228476 228477 228478 
228479 228480 228545 228566 228581 228618 228623 228625 
228628 228699 228720 228721 228788 228789 228790 228791 
228793 228795 228796 228821 228835 228836 228837 228838 
228839 228848 228849 228915 228940 228941 228944 229137 
229138 229142 229147 229260 229266 229269 229270 229274 
229332 229337 229339 229350 229351 229354 229361 229362 
229371 229382 229383 229422 229427 229429 229463 229486 
229498 229504 229506 229511 229634 229640 229666 229708 
229738 229739 229748 229756 229761 229762 229764 229765 
229766 229767 229773 229812 229828 229829 229841 229842 
229875 229886 229941 229942 229943 229944 229955 229973 
229975 229976 229977 229985 229987 229997 230012 230013 
230024 230074 230089 230090 230091 230092 230184 230185 
230204 230285 230309 230310 230312 230313 230327 230328 
230338 230381 230382 230457 230497 230535 230565 230590 
230596 230602 230624 230625 230635 230636 230637 230638 

סימני מסחר שנרשמו
TRADE MARKS REGISTERED

כ"ח אלול תשע"א - 48027/09/2011



.Journal" No")("יומן" מס' 05/2011

230685 230813 230849 230866 230891 230919 231020 231062 
231164 231179 231187 231210 231211 231212 231213 231214 
231215 231216 231217 231218 231219 231220 231221 231222 
231224 231225 231334 231335 231336 231337 231384 231633 
231638 231659 231770 231945 231964 232117 232143 232274 
232313 232329 232456 232470 232471 232472 232473 232474 
232475 232477 232478 232479 232480 232481 232482 232567 
232575 232583 232589 232593 232604 232610 232611 232612 
232613 232614 232615 232616 232617 232620 232622 232624 
232625 232628 232629 232638 232641 232643 232645 232646 
232654 232661 232662 232663 232664 232672 232674 232677 
232685 232686 232693 232694 232727 232728 232729 232732 
232733 232734 232735 232738 232739 232740 232748 232749 
232750 232751 232752 232753 232754 232755 232769 232772 
232773 232774 232776 232777 232778 232780 232781 232782 
232784 232788 232789 232791 232792 232793 232794 232795 
232798 232799 232800 232801 232804 232805 232806 232833 
232840 232846 232852 232853 232856 232860 232861 232862 
232863 232865 232866 232871 232872 232877 232880 232881 
232882 232883 232894 232895 232896 232897 232912 232917 
232931 232932 232933 232935 232936 232937 232938 232940 
232941 232942 232943 232944 232945 232946 232947 232948 
232949 232950 232953 232959 232960 232961 232962 232963 
232965 232966 232967 232971 232972 232973 232974 232990 
232995 232999 233015 233020 233021 233022 233024 233025 
233026 233027 233030 233078 233100 233101 233105 233107 
233109 233110 233111 233115 233117 233122 233123 233124 
233132 233141 233142 233146 233148 233149 233150 233151 
233152 233156 233157 233158 233163 233165 233170 233171 
233172 233175 233176 233185 233186 233190 233191 233192 
233194 233195 233200 233202 233238 233256 233260 233261 
233262 233263 233266 233269 233283 233284 233285 233289 
233293 233294 233295 233296 233297 233298 233299 233309 
233325 233326 233327 233330 233331 233332 233333 233336 
233337 233338 233339 233340 233341 233342 233344 233345 
233363 233364 233369 233371 233384 233433 233434 233436 
233440 233441 233443 233445 233446 233447 233448 233449 
233451 233452 233453 233454 233455 233456 233458 233460 
233462 233464 233465 233466 233467 233472 233473 233551 
233554 233555 233556 233558 233559 233561 233587 233589 
233590 233703 233705 233707 233708 233712 233713 233715 
233732 233754 233755 233776 234269 234270 234275 234276 
234277 234615 235022 235412 235730 235820 235910 236233 
236286 236287 236549 236550 236559 237496 237497 237498 

237499 237540 237599 237600 237601
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89560

ריינהולד כהן ושותפיו

ת.ד. 13239 ,   תל אביב

Reinhold Cohn and Partners

Justin Brands Inc.

Fort Worth, Texas 76104, U.S.A.

P.O.B. 13239 ,   Tel Aviv

56 57 61 62 65 66 101 102 148 150 438 439 754 755 11694 11695 11696 11698 11770 
97144 97145 97146 97147 97148 97149

ריינהולד כהן ושותפיו

ת.ד. 13239 ,   תל אביב

Reinhold Cohn and Partners

SINGER SOURCING LTD.

Hamilton, Bermuda

P.O.B. 13239 ,   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 Eau - Compagnie Generale des Eaux

Paris, 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
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128987 128988

ד"ר שלמה כהן ושות'

ת.ד. 11490 ,   תל אביב

Dr. Shlomo Cohen & Co.

The International Health Terminology Standards 
Developments Organization ("IHTSDO") ; (Denmark 

Corporation)

DK-2300 Copenhagen S., Denmark

P.O.B. 11490 ,   Tel Aviv

161760 163018

וב ושות', עורכי פטנטים

ת.ד. 2189 ,   רחובות

Webb & Co,Patent Attorneys

HEPACORE LTD.

הפאקור בע"מ

נס ציונה, ישראל

P.O.B. 2189 ,   Rehovot

174091 174133 174134 181517 183794

הנרי עינב, עו"פ

אינטרפרם מעבדות בע"מ רחוב הקישון 18 ,   יבנה

Henry Einav, Patent Attorney

Ares Trading S.A.

Aubonne, Switzerland

Interpharm Laboratories Ltd. 18 Hakishon 
Street , Yavne

184071

יוסף עזגד, עו"ד

רחוב המסגר 59   ,   תל אביב

Yosef Azgad, Adv.

SHLOMO A. ANGEL LTD.

שלמה א. אנג'ל בע"מ

ירושלים, ישראל

59 Hamasger Street , Tel Aviv
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193069 219843

ש. הורוביץ ושות'

ת.ד. 2499 ,   תל אביב

S. Horowitz & Co.

PAZ OIL COMPANY LIMITED

פז חברת נפט בע"מ

יקום, ישראל

P.O.B. 2499 ,   Tel Aviv

203246

גולדפרב, לוי, ערן, מאירי, עו"ד

מגדל אלקטרה, רח' יגאל אלון 98 ,   תל אביב

Goldfarb, Levy, Eran, Meiri, Advs.

SHUFERSAL LTD.

שופרסל בע"מ

ראשון לציון, ישראל

Electra Tower, 98 Ygal Alon St. , Tel Aviv

213387 213388

ריינהולד כהן ושותפיו

ת.ד. 13239 ,   תל אביב

Reinhold Cohn and Partners

Cafco International S.A.

Luxembourg, Luxembourg

P.O.B. 13239 ,   Tel Aviv

225629 225631 225632

וולף, ברגמן וגולר

ת.ד. 1352 ,   ירושלים

Wolff, Bregman and Goller

PICK SZEGED Szalámigyár és Húsüzem Zrt.

Szebed 6725, Hungary

P.O.B. 1352 ,   Jerusalem
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225682 225683 225684 225685 225686 225687 225688 225689

עדין - ליס, עו"ד

בית אמות ביטוח דרך מנחם בגין 48 ,   תל אביב

Adin-Liss, Advs.

Westenhorst GmbH & Co. KG

59302 Oelde, Germany

Amot Bituach Tower 48 Menachem Begin Rd. 
, Tel Aviv

37421 37422

ריינהולד כהן ושותפיו

ת.ד. 13239 ,   תל אביב

Reinhold Cohn and Partners

Hoermann KG Verkaufsgesellschaft

Steinhagen, 33803, Germany

P.O.B. 13239 ,   Tel Aviv

48149

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

63418

ד"ר יצחק הס ושותפיו

ת.ד. 6451 ,   תל אביב

Dr. Yitzhak Hess & Partners

Scandinavian Leadership AB

75322 Uppsala, Sweden

P.O.B. 6451 ,   Tel Aviv
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77328

סנפורד ט. קולב ושות'

ת.ד. 2273 ,   רחובות

Sanford T. Colb & Co.

Sears Brands, LLC ; (Illinois Limited Liability Company)

Hoffman Estates, Illinois, U.S.A.

P.O.B. 2273 ,   Rehovot

9831 21365

פרל כהן צדק לצר

ת.ד. 12704 ,   הרצליה

Pearl Cohen Zedek Latzer

TMD Friction Services GmbH

51381 Leverkusen, Germany

P.O.B. 12704 ,   Herzelia

שינויי בעלות (הוספת בעלים)
CHANGES IN PROPRIETORSHIP (ADDITION OF PROPRIETORS)

169010

Wopfinger Stein- und Kalkwerke Schmid & Co

184018

ד"ר אורי קניג

DR. URI KENIG

שינויים בפרטי בעלים
CHANGES IN PROPRIETORS' DETAILS

171497

 The name of the proprietor has beenשם בעל הסימן שונה ל:
changed to:

AHT Cooling Systems GmbH
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223330

 The name of the proprietor has beenשם בעל הסימן שונה ל:
changed to:

Valeant Pharmaceuticals International, Inc. ; (Canadian Corporation)

228067 228068 228069 228071

 The name of the proprietor has beenשם בעל הסימן שונה ל:
changed to:

Tectia Corporation

234742

 The name of the proprietor has beenשם בעל הסימן שונה ל:
changed to:

PRYVATNE AKTSIONERNE TOVARYSTVO "ROSAVA" ; (Ukraine Closed Joint Stock 
Company)

236340

 The name of the proprietor has beenשם בעל הסימן שונה ל:
changed to:

SUGIMOTO YUMIKO c/o OFFICE OF SUGIMOTO INTERNATIONAL ; (Japan Corporation)

236625

 The name of the proprietor has beenשם בעל הסימן שונה ל:
changed to:

A. Jaffe, Inc. ; (New York, United States CORPORATION)
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238118 238119 239353

 The name of the proprietor has beenשם בעל הסימן שונה ל:
changed to:

BANCO FINANCIERO Y DE AHORROS, S.A.

238613

 The name of the proprietor has beenשם בעל הסימן שונה ל:
changed to:

Theorem Clinical Research, Inc. ; (Delaware, United States CORPORATION)

32640 42084 42085 42112 42113 42114 44822 61745 61746 
61752 61753 116577 160368 160369 163214 163391 163392 

174319 217102 217103 217105 227046 236367 236368 236369

 The name of the proprietor has beenשם בעל הסימן שונה ל:
changed to:

PUMA SE ; (European Corporation)

3575 3576

 The name of the proprietor has beenשם בעל הסימן שונה ל:
changed to:

GE Hungary KFT

47081

 The name of the proprietor has beenשם בעל הסימן שונה ל:
changed to:

THE CROSBY GROUP LLC ; (Delaware Limited Liability Company)
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49318 49319 50061 50566 50567 50568 57462 62470 62471 
103199 103200

 The name of the proprietor has beenשם בעל הסימן שונה ל:
changed to:

NBCUniversal Media, LLC ; (Delaware Limited Liability Company)

7340 36335 47960 57211 57212 87694 89028 103533 106134 
106135 108052 108877 108878 108879 108880 115025 115026 
115296 124478 124479 157198 157199 157200 218780 218781 
219315 219316 219317 219318 223810 223812 223981 223982 

223985 223986 224148 224149

 The name of the proprietor has beenשם בעל הסימן שונה ל:
changed to:

Universal City Studios LLC ; (Delaware Limited Liability Company)

76329 76330 76331

 The name of the proprietor has beenשם בעל הסימן שונה ל:
changed to:

Mindo AB

91641 91642

 The name of the proprietor has beenשם בעל הסימן שונה ל:
changed to:

Kraft Canada Inc.

9831

 The name of the proprietor has beenשם בעל הסימן שונה ל:
changed to:

TMD Friction Services GmbH
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שינויים בכתובת בעלים
CHANGES IN PROPRIETORS' ADDRESS

223287 223288

 The address of the proprietor hasכתובת בעל הסימן שונתה ל:
been changed to:

 , Zabar Street P.O.B. 857 Tzur Moshe 4צבר 4 ת.ד. 857 צור משה , 42810 , ישראל
42810 , Israel

225249

 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

232499 232500

 The address of the proprietor hasכתובת בעל הסימן שונתה ל:
been changed to:

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

234249

 The address of the proprietor hasכתובת בעל הסימן שונתה ל:
been changed to:

 , Yad Harutzim P.O.B. 8774 Netanya 36יד חרוצים 36 ת.ד. 8774 נתניה , 42505 , ישראל
42505 , Israel

236340

 The address of the proprietor hasכתובת בעל הסימן שונתה ל:
been changed to:

9-13 Akasaka 1-chome  Minato-ku, Tokyo 
107-0052 , Japan

76763 76764

 The address of the proprietor hasכתובת בעל הסימן שונתה ל:
been changed to:

333 Bridge St.  Fairhaven, MA 02719 , U.S.A.
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חידושים
RENEWALS

42 4027 9836 9858 21109 21110 21112 21144 21145 21146 21200 21226 21272 
21365 21385 21413 21415 21433 21434 21435 21440 21441 21442 21466 21467 
21474 21475 21476 21477 21481 42828 42829 42830 42889 42899 42900 42901 
43013 43084 43165 43168 43180 43181 43190 43217 43218 43219 43220 43229 
43435 76853 76854 77164 77233 77234 77235 77236 77238 77296 77324 77429 
77544 77584 77605 77606 77625 77629 77630 77668 77670 77671 77693 77694 
77770 77800 77831 77836 77900 77910 77912 77913 77923 77924 77968 77970 
77974 77975 77999 78066 78067 78070 78088 78101 78102 78103 78179 78182 
78208 78213 78224 78225 78226 78248 78249 78269 78270 78271 78311 78315 

78317 78318 78329 78340 78376 78434 78435 78497 78583 151725 151727 
151843 151844 152096 152410 152411 152502 152503 152596 236949

אי תשלום אגרת חידוש
RENEWAL FEE HAS NOT BEEN PAID

30 3928 9832 21134 21135 21136 21137 21138 21139 21140 21142 21174 21175 
21176 21178 21197 21203 21207 21208 21221 21247 42842 42845 42854 42865 
42873 42880 42881 42884 42885 42886 42925 42926 42927 42928 42929 42930 
42931 42932 42933 42934 42935 42936 42937 42938 42939 42940 42941 42942 
77417 77418 77419 77423 77424 77427 77435 77436 77437 77441 77442 77444 
77449 77450 77451 77481 77482 77484 77493 77501 77502 77503 77504 77505 
77506 77507 77511 77512 77514 77515 77516 77517 77518 77519 77520 77522 
77531 77533 77542 77551 77572 77575 77590 77591 77592 77594 77595 77603 
77607 77612 77613 77614 77619 77620 77621 77622 77633 77639 77640 77645 
77666 77669 77677 77678 77679 77680 77682 77683 77684 77685 77686 77687 

77688 77689 77700 77701 77704 77705 77707 77708 151876 151885 151913 
151931 151944 152186 152316 152325 152329

נמחק מחמת אי תשלום אגרת חידוש
CANCELLATION THROUGH NON-PAYMENT OF RENEWAL FEE

3553 3606 9671 9705 20545 20550 20551 20557 20558 20578 20593 20598 20600 
20601 20602 20611 20653 41964 41990 41996 42003 42015 42016 42017 42023 
42024 42025 42026 42051 42062 42063 42078 75517 75518 75519 75520 75521 
75525 75535 75537 75540 75541 75542 75543 75544 75545 75550 75551 75552 
75553 75554 75555 75556 75557 75558 75561 75563 75575 75581 75582 75608 
75614 75622 75623 75628 75629 75633 75638 75639 75642 75645 75648 75649 
75653 75654 75665 75667 75673 75674 75679 75683 75684 75685 75686 75700 
75701 75707 75715 75746 75747 75756 75761 75762 75763 75764 75765 75767 
75768 75777 75778 75779 75782 75783 75784 75785 75786 75787 75788 75789 

75790 75792 75799 75800 75801 75804 75807 75811 147721 147722 147768 
147769
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מחיקה על פי בקשת הבעלים
CANCELLATION AT THE REQUEST OF THE PROPRIETORS

213390

Luxottica Group S.p.A.

220386

Quality Canadian Products Ltd.

מוצרי איכות קנדיים בע"מ

225442

KIND LLC

228235

Taktika

טקטיקה ניהול מועדוני לקוחות בע"מ

231895

Royal Wine Corporation

234854

ROSH 1 LTD.

ראש 1 בע"מ

סימני מסחר שנמחקו
TRADE MARKS CANCELLED

63419 63420 77325 77326 225128 225835 230168 230169

שינויים ברשימת סחורות
CHANGES  OF THE LIST OF GOODS
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211244

The specification of goods was changed as 
follows

פרטת הסחורות תוקנה כדלקמן

Class: 25

Footwear; shirts; shoes; shorts; slacks; slippers; 
sleepwear; socks; sweat shirts; under garments; t-
shirts; Halloween costumes; all included in class 
25.                   

סוג: 25

הנעלה; חולצות; נעליים; מכנסיים קצרים; מכנסיים נוחים; 
נעלי בית; בגדי שינה; גרביים; חולצות זעה; לבוש תחתון; 
חולצות טי; תחפושות לליל כל הקדושים; הנכללים כולם 

בסוג 25.
212094

The specification of goods was changed as 
follows

פרטת הסחורות תוקנה כדלקמן

Class: 28

Action figures; action figures and accessories 
therefor; children's multiple activity toys; 
Christmas tree decorations; party favors in the 
nature of crackers and noisemakers; party favors 
in the nature of small toys; plastic character toys; 
play figures;playground balls; plush toys; 
skateboards; toy clocks and watches;  water 
squirting toys; yo-yos; all included in class 28.

סוג: 28

דמויות פעולה; דמויות פעולה ואביזרים עבור זה; צעצועי 
ילדים לפעולות מרובות; קישוטים לעצי חג המולד; צעצועי 
תשורות של בון-בונים ורעשנים; תשורות למסיבות בצורה 
של צעצועים קטנים; צעצועי דמויות מפלסטיק; דמויות 

למשחק; כדורי מגרש משחקים; צעצועי פלוסין; 
סקטבורדים; צעצועי שעונים ושעוני יד; צעצועים המתיזים 
מים; יו-יוים; הנכללים כולם בסוג 28.                               

                                                                  
213012

The specification of goods was changed as 
follows

פרטת הסחורות תוקנה כדלקמן

Class: 16

Calendars; children's activity books; children's 
books; children's interactive educational books; 
coloring books; greeting cards; pencils; pens; 
posters; stationery; stickers; story books; 
temporary tattoos; all included in Class 16.

סוג: 16

לוחות שנה; ספרי פעולות לילדים; ספרי ילדים; ספרי חינוך 
אינטראקטיביים לילדים; חוברות צביעה; כרטיסי ברכה; 
עפרונות; עטים; פוסטרים; צרכי כתיבה; מדבקות; ספרי 

סיפורים; כתובות קעקע זמניות; הנכללים כולם בסוג 16.     
                                                          

229162

The specification of goods was changed as 
follows

פרטת הסחורות תוקנה כדלקמן

Class: 3

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

סוג: 3

סבונים; חומרי ניקוי; תכשירי הלבנה, תכשירי ניקוי; 
תמרוקים, מי טואלט, אפטר-שייב, מי קולון; תמציות שמנים; 

דיאודורנטים ומונעי הזעה; תכשירים לטיפול בקרקפת 
ובשיער; חומרי חפיפה ומייצבי שיער; צבעים לשיער; 

מוצרים לעיצוב שיער; משחת שיניים; מי פה, שלא לשימוש 
רפואי; תכשירים לטיפוח הפה והשיניים; תכשירי טואלט 
שאינם תרופתיים; תכשירים לאמבט ולמקלחת; תכשירים 
לטיפוח העור; שמנים, משחות ותחליבים לעור; תכשירים 
לגילוח; תכשירים לשימוש לפני הגילוח ולאחריו; תכשירים 
להסרת שיער; תכשירים לשיזוף ולהגנה מפני השמש; 

קוסמטיקה; תכשירים לאיפור ולהסרתו; ג'ל שומני; תכשירים 
לטיפול בשפתיים; אבקת טלק; צמר גפן, מקלוני צמר גפן; 
פדים קוסמטיים, ממחטות נייר או מגבונים; פדים קוסמטיים, 

ממחטות נייר או מגבונים שלוחלחו או הוספגו מראש; 
מסכות יופי, ערכות לטיפוח הפנים; הנכללים כולם בסוג 3.   
                                                                                
                                                                                
                                                                                
                                                                                

            
229480

The specification of goods was changed as 
follows

פרטת הסחורות תוקנה כדלקמן

כ"ח אלול תשע"א - 49327/09/2011



Class: 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; 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 

סוג: 9

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 MP3 ופורמטי אודיו דיגיטליים 
אחרים; מחשבים נישאים, מחשבי לוח, מחשבי כף יד, 

ארגוניות אלקטרוניות, פנקסי רשימות אלקטרוניים; מתקנים 
דיגיטליים אלקטרוניים ניידים, מתקני מערכת מיקום 

גלובלית (GPS), טלפונים; מתקנים דיגיטליים אלקטרוניים 
נישאים וניידים לשליחה וקבלה של שיחות טלפון, פקסים, 

דואר אלקטרוני, 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 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; 
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222378 222400 222402 222414

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; 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.

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 MP3 ופורמטי אודיו דיגיטליים 
אחרים; מחשבים נישאים, מחשבי לוח, מחשבי כף יד, 

ארגוניות אלקטרוניות, פנקסי רשימות אלקטרוניים; מתקנים 
דיגיטליים אלקטרוניים ניידים, מתקני מערכת מיקום 

גלובלית (GPS), טלפונים; מתקנים דיגיטליים אלקטרוניים 
נישאים וניידים לשליחה וקבלה של שיחות טלפון, פקסים, 

דואר אלקטרוני, 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 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;             
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בקשות לרישום כינויי מקור שפורסמו להתנגדות

APPELLATION OF ORIGION PUBLISHED FOR OPPOSITION PURPOSES

БЕРМЕТ - BERMET

Appellation No. 899 מספר כינוי

Application Date 21/06/2011 תאריך הגשה

 Owners

Name: Predrag Crnkovie Pr "Vinarija Kis"

Address: ul. Karlovackog mira 46, Sremski Karlovci, 
Serbia

Identification No.: 73409

Name: Milan Petrovic PR, SZR "Podrum Petrovic"

Address: ul. Karlovackog mira 34, Sremski Karlovci, 
Serbia

Identification No.: 73411

Name: Milan Sijacki PR, "Vinarija Bononia"

Address: ul. Svetozara Markovica 3, Banostor, Serbia

Identification No.: 73412

Name: Drazen Durdic, PR "VINARIJA DURDIC"

Address: ul. Rasa 4, Sremski Karlovci, Serbia

Identification No.: 73413

Name: DOO "Vinarija DULKA"

Address: ul. Karlovackog mira 18, Sremski Karlovci, 
Serbia

Identification No.: 73414

Producing areaאזור יצור

Producing areaאזור יצור fruska Gora vineyards

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 33 סוג: 33

Aromatised wine.
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Name: "VINARIJA KOVACEVIC" DOO

Address: ul Doke Sukundovica 85, Irig, Serbia

Identification No.: 73415

Name: Predag Bajilo PR, SZR "PODRUM BAJILO"

Address: ul. Jovana Popovica 10, Semski Karlovci, 
Serbia

Identification No.: 73416

Name: "VINARIUM" DOO

Address: ul. Fruskogorska 11, Banostor, Serbia

Identification No.: 73417

Name: Milan Todorov PR, SZR "Vinarija Burcel 
Todorov"

Address: ul. Tunislava Paunovica 6, Petrovaradin, Serbia

Identification No.: 73418

Name: Aleksandar Mrdanin PR, SZR "Vinarija 
Mrdanin"

Address: ul. Jovan Grosa 16, Sremski Karlovci, Serbia

Identification No.: 73419

Name: STUR "Vinarija ALEKS"

Address: ul. Page Markovica Adamova 26, Novi Sad, 
Serbia

Identification No.: 73420

Name: DOO "VINUM"

Address: ul. Ilije Ognjanovica1, Novi Sad, Serbia

Identification No.: 73421
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BANANO DE COSTA RICA

Appellation No. 900 מספר כינוי

Application Date 01/08/2011 תאריך הגשה

 Owners

Name: Corporacion Bananera Nacional Corbana, S.A.

Address: Frente a Casa Presidencial, San Jose, Zaoite, 
Costa Rica

Identification No.: 73426

Producing areaאזור יצור

Producing areaאזור יצור The Entire Territory of the Republic of Costa Rica

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 31 סוג: 31

Banana
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