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ג' חשון תשע"ב - 131/10/2011



 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

פיננסיונר
Trade Mark No. 203288 מספר סימן

Application Date 20/08/2007 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: Tmura Insurance Agency (1987) Ltd. שם: תמורה סוכנות לביטוח (1987) בע"מ

Address: 13 Hashiloach St. Kiryat Matalon, Petach Tikva, 
49514, Israel

כתובת : רחוב השילוח 13 קרית מטלון, פתח תקוה, 49514, 
ישראל

Identification No.: 511236515מספר זיהוי: 511236515

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Naor - Epstein, Adv.

Address: 50 Dizengof St. 20th Floor, Tel Aviv, 64332, 
Israel

שם: נאור-אפשטיין, עו"ד

כתובת : דיזינגוף 50 מגדל-על,קומה 20, תל אביב, 64332, 
ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 36 סוג: 36

Insurance, financial affairs, including operation of 
pension funds, providence funds and professional 
study funds; all included in class 36.

ביטוח, עסקי מימון, עסקי כספים, הכוללים בין היתר תפעול 
מוצרים פנסיוניים, קופות גמל, קרנות פנסיה וקרנות השתלמות; 

הנכללים כולם בסוג 36.                 

ג' חשון תשע"ב - 331/10/2011



L.RAPHAEL

Trade Mark No. 212129 מספר סימן

Application Date 01/06/2008 תאריך הגשה

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

The present trademark shall always be used in Israel 
as L.RAPHAEL in the form of a logo with a crown-
device above the letters P and H.

 L.RAPHAEL-הסימן הנוכחי יהיה תמיד בשימוש בישראל כ
.H-ו P בצורת סמליל מעוצב עם דמות של כתר מעל האותיות

 Owners

Name: L. RAPHAEL SA

Address: Geneve, Switzerland

Identification No.: 68644

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Reinhold Cohn and Partners

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

שם: ריינהולד כהן ושותפיו

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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 3 סוג: 3

Cosmetics; creams, lotions, serums; essential oils, 
bath oils, body oils, cosmetic oils and perfume oils 
(not for medicinal purposes); perfumery; hair lotions, 
shampoos; soaps for body and personal care use; all 
the aforementioned goods being aimed at beauty 
treatments including anti-ageing treatments; all 
included in class 3.

תכשירי קוסמטיקה, קרמים, תרחיצים, נסיובים; שמנים 
אתריים, שמני רחצה, שמני גוף, שמנים קוסמטיים ושמני בישום 
(שאינם למטרות רפואיות); בשמים; תרחיצי שיער, תכשירי 

שמפו; סבונים לשימוש בגוף ולשימוש אישי; כל הסחורות הנ"ל 
מיועדות לטיפולי יופי לרבות טיפולים נגד זקנה; הנכללים כולם 
בסוג 3.                                                                           
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Topper

Trade Mark No. 214786 מספר סימן

Application Date 09/09/2008 תאריך הגשה

 Owners

Name: SAO PAULO ALPARGATAS S.A.

Address: Sao Paulo, Brazil

Identification No.: 8761

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Wolff, Bregman and Goller

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

שם: וולף, ברגמן וגולר

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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 25 סוג: 25

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

דברי הלבשה, דברי הנעלה, כיסויי ראש; כולם כלולים בסוג 25.
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Trade Mark No. 214788 מספר סימן

Application Date 09/09/2008 תאריך הגשה

 Owners

Name: SAO PAULO ALPARGATAS S.A.

Address: Sao Paulo, Brazil

Identification No.: 8761

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Wolff, Bregman and Goller

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

שם: וולף, ברגמן וגולר

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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 25 סוג: 25

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

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

ג' חשון תשע"ב - 631/10/2011



כבר מרגישים יותר טוב
Trade Mark No. 217751 מספר סימן

Application Date 25/12/2008 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: Super-Pharm (Israel) Limited שם: סופר-פארם (ישראל) בע"מ

Address: Super-Pharm Building 16 Shenkar Street, 
Herzlia, 46725, Israel

כתובת : בית סופר-פארם רח' שנקר 16, הרצליה, 46725, ישראל

Identification No.: 510753551מספר זיהוי: 510753551

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Reinhold Cohn and Partners

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

שם: ריינהולד כהן ושותפיו

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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 35 סוג: 35

Retail sale services, pharmacy services and 
pharmacies; all included in class 35.

שירותי מכירה קמעונאית, שירותי רוקחות ובתי מרקחת; 
הנכללים כולם בסוג 35.                       
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ch-OSA

Trade Mark No. 218203 מספר סימן

Application Date 12/01/2009 תאריך הגשה

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

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

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

האנגלי.

 Owners

Name: Bio Minerals N.V.

Address: Zenderstraat 12, Destelbergen, 9070, Belgium

Identification No.: 65150

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Dr. Yitzhak Hess & Partners

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

שם: ד"ר יצחק הס ושותפיו

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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 3 סוג: 3

Cosmetic preparations for oral use for structural 
improvement and protection of epidermal structures; 
all goods included in class 3.

תכשירים קוסמטיים עבור שימוש אוראלי עבור שיפור מבנה 
והגנה של מבנים אפידרמלים; כל הסחורות נכללות בסוג 3.     
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ch-OSA

Trade Mark No. 218206 מספר סימן

Application Date 12/01/2009 תאריך הגשה

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

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

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

האנגלי.

 Owners

Name: Bio Minerals N.V.

Address: Zenderstraat 12, Destelbergen, 9070, Belgium

Identification No.: 65150

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 preparations for oral use for 
structural improvement and protection of epidermal 
structures and for use in the prevention and 
treatment of cardiovascular, musculoskeletal, joints, 
dermatological, neurological, mucosa and connective 
tissue related disorders; nutritional supplements for 
medical purposes, vitamin and mineral preparations 
for oral administration for structural improvement and 
protection for oral administration for structural 
improvement and protection of epidermal structures 
and for use in the prevention and treatment of 
cardiovascular, musculoskeletal, joints, 
dermatological, neurological, mucosa and connective 
tissue related disorders; All goods included in Class 
5.

תכשירי רוקחות  לשימוש אוראלי עבור שיפור מבני והגנה 
שלמבנים אפידרמלים ולשימוש במניעה וטיפול של 

קרדיווסקולר, מוסקוסקלטל, מפרקים, דרמטולוגיה, עצבי, 
מרירה ורקמות מחברות  הקשורות לפרעות; תוספים תזונתיים 
למטרות רפואיות, תכשירי ויטמין ומינרל לפיקוח אוראלי לשיפור 
מבני והגנה של מבנים אפידרלים ולשימוש במניעה וטיפול של 
קרדיו-וסקולרי, מוסקוסקלטל, מפרקים, דרמטולוגיה, עצבי, 
מרירה ורקמות מחברות הקשורות להפרעות; כל הסחורות 

נכללות בסוג 5.                                                               
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Trade Mark No. 218916 מספר סימן

Application Date 24/02/2009 תאריך הגשה

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

Registration of this mark shall give no right to the 
exclusive use of the slogan  מצלמות קונים רק בענק 
separately, but in the combination of the mark.

רישום סימן זה לא יתן זכות לשימוש ייחודי בסיסמה מצלמות 
קונים רק בענק בנפרד, אלא בהרכב הסימן.

Ownersבעלים

Name: MDK TRADE LTD. שם: אם די קיי סחר בע"מ

Address: 33 Alenby St., Tel Aviv, 63325, Israel כתובת : אלנבי 33, תל אביב, 63325, ישראל

Identification No.: 511307852מספר זיהוי: 511307852

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: 35 סוג: 35

Business management; business operation; 
management and operation of marketing, sales, 
distribution and service operations including service 
and support centers, stores, showrooms, internet-
based electronic commerce services, catalog and 
direct mail services regarding electrical appliances 
including televisions, audio apparatus, cellular 
apparatus and phones; video cameras; digital 
cameras; games, DVD; video apparatus; computers 
and home cinema etc; computerized database 
management services; internet and intranet based 
electronic commerce services, electronic shopping 
services connected with computer equipment; 
commerce via internet websites; sale of photography 
accessories; data storage and data retrieval services, 
all included in class 35

ניהול עסקים; הפעלת עסקים; ניהול והפעלה של מערך שווק, 
מכירות, הפצה ושרות לרבות מרכזי שירות ותמיכת לקוחות, 
חנויות, אולמות תצוגה, אתרי מסחר אלקטרוני, קטלוגים ודיוור 
ישיר בקשר למכשירי חשמל ואלקטרוניקה לרבות טלוויזיות, 
מכשירי אודיו, טלפונים וציוד סלולארי, מצלמות וידאו, מצלמות 

דיגיטאליות, משחקים, די.וי.די, מכשירי וידאו, מחשבים, 
ותיאטרון ביתי וכו'; שירותי ניהול של מאגרי מידע ממוחשבים; 
שירותי מסחר אלקטרוניים מבוססים על אינטרנט ואינטראנט, 

שירותי חנויות מקוונות באמצעות מחשב; סחר באתרי 
אינטרנט; מכירת אביזרי צילום; שירותי איחסון דטה ושיחזור 
דטה, הנכללים כולם בסוג 35                                             
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INSPIRED BY THE BIOLOGY OF YOUR EYES

Trade Mark No. 220116 מספר סימן

Application Date 20/04/2009 תאריך הגשה

Based on foreign registration מבוסס על רישום בחו"ל

U.S.A. No. 1014410 ארה"ב מספר: 1014410

Dated 08/09/2009 (Section 16) מיום 08/09/2009 (סעיף 16) 

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

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

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

האנגלי.

 Owners

Name: Bausch & Lomb Incorporated

Address: One Bausch & Lomb Place, Rochester, New 
York, 14604, U.S.A.

Identification No.: 3191

(New York Corporation)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Reinhold Cohn and Partners

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

שם: ריינהולד כהן ושותפיו

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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 5 סוג: 5

Disinfectants; ophthalmic preparations; vitamin and 
mineral supplements; contact lens solutions; eye 
drops; all included in class 5.

חומרי חיטוי; תכשירים אופתלמיים; תוספי ויטמין ומינרל; 
תמיסות לעדשות מגע; טיפות עיניים; הנכללים כולם בסוג 5.     
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LEXUS

Trade Mark No. 220553 מספר סימן

Application Date 26/04/2009 תאריך הגשה

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

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

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

האנגלי.

Ownersבעלים

Name: Haruny Shaafasand שם: שאהפסנד אהרוני

Address: 27 Chavatselet Hasharon St, Herzliya, Israel כתובת : רח' חבצלת השרון 27, הרצליה, ישראל

Identification No.: 13336508מספר זיהוי: 13336508

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Dr. Yitzhak Hess & Partners

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

שם: ד"ר יצחק הס ושותפיו

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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 11 סוג: 11

Kettles; samovars; thermoses; purifying water; 
water's installations; all goods included in class 11.

קומקומים; מיחמים; טרמוסים; מטהרי מים; מתקני מים; כל 
הסחורות נכללות בסוג 11.                                                 
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TONE UPS

Trade Mark No. 221592 מספר סימן

Application Date 23/06/2009 תאריך הגשה

Based on foreign registration מבוסס על רישום בחו"ל

U.S.A. No. 3759127 ארה"ב מספר: 3759127

Dated 09/03/2010 (Section 16) מיום 09/03/2010 (סעיף 16) 

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

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

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

האנגלי.

 Owners

Name: SKECHERS U.S.A., INC. II

Address: Manhattan Beach, California, U.S.A.

Identification No.: 47861

(Delaware Corporation)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: JMB, Factor & Co.

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

שם: ג'יי.אמ.בי, פקטור אנד קו

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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 25 סוג: 25

Footwear; all included in class 25. דברי הנעלה; הנכללים כולם בסוג  25     

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

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

U.S.A., 11/03/2009, No. 77688912 ארה"ב, 11/03/2009, מספר 77688912

Class: 25 סוג: 25

ג' חשון תשע"ב - 1331/10/2011



FIRM-UPS

Trade Mark No. 221682 מספר סימן

Application Date 28/06/2009 תאריך הגשה

Based on foreign registration מבוסס על רישום בחו"ל

European Community Trade Mark 
No. 0083778151

איחוד האירופי לסימני מסחר מספר: 
0083778151

Dated 12/01/2010 (Section 16) מיום 12/01/2010 (סעיף 16) 

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

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

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

האנגלי.

 Owners

Name: SKECHERS U.S.A., INC. II

Address: Manhattan Beach, California, U.S.A.

Identification No.: 47861

(Delaware Corporation)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: JMB, Factor & Co.

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

שם: ג'יי.אמ.בי, פקטור אנד קו

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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 25 סוג: 25

Footwear; all included in class 25. דברי הנעלה; הנכללים כולם בסוג  25.   

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

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

U.S.A., 08/06/2009, No. 77/754.316 ארה"ב, 08/06/2009, מספר 77/754.316

Class: 25 סוג: 25

ג' חשון תשע"ב - 1431/10/2011



Trade Mark No. 223521 מספר סימן

Application Date 06/09/2009 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: Dr. Hila Geva Aviram שם: ד"ר הילה גבע אבירם

Address: Petach Tikva, Israel כתובת : 

Identification No.: 05779820מספר זיהוי: 05779820

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Uri Katsav, Adv.

Address: Igal Alon 155, Tel Aviv, Israel

שם: אורי קצב, עו"ד

כתובת : יגאל אלון 155, תל אביב, ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 41 סוג: 41

College for intergrative medicine; included in class 
41.

מכללה ללימוד רפואה משלימה; נכלל בסוג 41.                     
            

ג' חשון תשע"ב - 1531/10/2011



Trade Mark No. 223911 מספר סימן

Application Date 15/09/2009 תאריך הגשה

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

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

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

Ownersבעלים

Name: Talents Desighn Ltd. שם: טלנטס עיצוב בע"מ

Address: Nachmani 34, Tel Aviv, 65795, Israel כתובת : נחמני 34, תל אביב, 65795, ישראל

Identification No.: 514075654מספר זיהוי: 514075654

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Sharon Goldshtein

Address: 

שם: שרון גולדשטיין ושות', עו"ד

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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 35 סוג: 35

Products and projects development together with 
designers for distribution and sale to consumers all 
around the world; all included in class 35.

פיתוח מוצרים ופרויקטים עם מעצבים לצורך שיווקם ומכירתם 
לצרכנים ברחבי העולם; הכלולים בסוג 35.                           
                                                                                

ג' חשון תשע"ב - 1631/10/2011



DIVERSEY

Trade Mark No. 224001 מספר סימן

Application Date 06/10/2009 תאריך הגשה

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

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

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

האנגלי.

 Owners

Name: Diversey, Inc.

Address: 8310 16th Street, Sturtevant, Wisconsin, 53177-
0902, U.S.A.

Identification No.: 41454

(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: 37 סוג: 37

Janitorial services; hygiene, cleaning, polishing, 
deodorizing, disinfecting and sanitation services; floor 
care services; kitchen hygiene, cleaning and 
warewashing services; washroom hygiene and 
cleaning services; laundry and linen ironing services; 
installation, repair and maintenance of dishwashing, 
glass washing, dish drying and glass drying 
machines; installation, repair and maintenance of 
dispensing machines; repair and maintenance of 
cleaning, polishing and sanitation apparatus and 
machinery; rental of cleaning equipment; vehicle 
cleaning services; pest control services; all included 
in class 37.

שירותי תחזוקה; שירותי היגיינה, ניקיון, הברקה, הפגת ריח 
רע, חיטוי ועיקור; שירותי תחזוק ריצפה; שירותי היגיינת מטבח, 
ניקוי ושטיפה סיטונאית; שירותי היגיינת חדר שטיפה וניקיון; 
שירותי גיהוץ כביסה וכביסת מצעים; התקנת,תיקון ותחזוקת 
מכשירי שטיפת כלים, שטיפת זכוכית, ייבוש כלים וייבוש 
זכוכית; התקנת, תיקון ותחזוקה של מכונות אחסון; תיקון 

ותחזוקה של מכשירי ומכונות ניקיון, הברקה, וחיטוי; השכרה 
של ציוד ניקיון; שירותי ניקיון רכב; שירותי מניעת מזיקים; 

הנכללים כולם בסוג 37.                                                     
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    

    

ג' חשון תשע"ב - 1731/10/2011



DIVERSEY

Trade Mark No. 224002 מספר סימן

Application Date 06/10/2009 תאריך הגשה

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

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

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

האנגלי.

 Owners

Name: Diversey, Inc.

Address: 8310 16th Street, Sturtevant, Wisconsin, 53177-
0902, U.S.A.

Identification No.: 41454

(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: 7 סוג: 7

Cleaning and polishing machines, instruments and 
apparatuses as well as parts and accessories thereof 
not included in other classes, including floor cleaning 
and polishing machines; vacuum cleaners and 
cleaning machines for carpets and rugs as well as 
parts and accessories thereof not included in other 
classes; rug and carpet beaters (machines); 
machines for dry cleaning carpets and rugs; power 
operated floor scrubbers, floor polish and foam 
generating machines; all included in class 7.

מכונות ניקוי והברקה, כלים ומכשירים כגון חלקים ואביזרים 
המיוחסים לעיל שאינם נכללים בסוגים אחרים, הכוללים מכונות 
לניקוי והברקת ריצפה; שואבי אבק ומכונות ניקוי לשטיחים 

ומרבדים כגון חלקים ואביזרים המיוחסים לעיל שאינם נכללים 
בסוגים אחרים; מחבטי (מכונות) מרבד ושטיח; מכשירים לניקוי 
יבש של שטיחים ומרבדים; מקרצפי ריצפה חשמליים, מכשירים 
מחוללי קצף וברק ריצפה; הנכללים כולם בסוג 7.                    
                                                                                    
                                                                                    

                                                        

ג' חשון תשע"ב - 1831/10/2011



DIVERSEY

Trade Mark No. 224003 מספר סימן

Application Date 06/10/2009 תאריך הגשה

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

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

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

האנגלי.

 Owners

Name: Diversey, Inc.

Address: 8310 16th Street, Sturtevant, Wisconsin, 53177-
0902, U.S.A.

Identification No.: 41454

(Delaware Corporation)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Dr. Shlomo Cohen & Co.

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

שם: ד"ר שלמה כהן ושות'

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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 5 סוג: 5

All purpose sanitizing, germicidal and deodorant 
preparations for use on inanimate surfaces; 
germicidal detergents for commercial laundry; all 
purpose disinfectants and sanitizers; air fresheners 
and room deodorizes; carpets, fabrics and upholstery 
deodorizes; fungicides, herbicides, insecticides, 
rodenticides, teat sanitizers, algaecides, sterilizing 
materials, cooling water treatment biocides; all  
included in class 5.

תכשירים לכל מטרת חיטוי, קטילת חרקים ודאודורנט לשימוש 
על משטחים דוממים; סבונים קוטלי חרקים לכביסה מסחרית; 
מעקרים וחומרי חיטוי לכל מטרה; מטהרי אויר ודאודורנטים 
לחדר; דאודורנטים לשטיחים, בדים וריפוד; מחטאי פטמה 

קוטלי פטריות, קוטלי עשבים, קוטלי חרקים, קוטלי מכרסמים, 
קוטלי רפש, חומרי חיטוי, קוטלי חיים לטיפול קירור מים; 

הנכללים כולם בסוג 5.                                                      
                                                                                    

                                        

ג' חשון תשע"ב - 1931/10/2011



DIVERSEY

Trade Mark No. 224004 מספר סימן

Application Date 06/10/2009 תאריך הגשה

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

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

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

האנגלי.

 Owners

Name: Diversey, Inc.

Address: 8310 16th Street, Sturtevant, Wisconsin, 53177-
0902, U.S.A.

Identification No.: 41454

(Delaware Corporation)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Dr. Shlomo Cohen & Co.

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

שם: ד"ר שלמה כהן ושות'

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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 3 סוג: 3

All purpose cleaning, degreasing, polishing and 
finishing preparations and cleaning preparations with 
disinfecting properties for use on inanimate surfaces; 
namely, floor cleaning preparations, floor polishing 
preparations, floor finishing preparations, floor wax 
and polish removing preparations; furniture polish; 
glass cleaning and polishing preparations; stainless 
steel cleaning preparations; cleaning preparations for 
use in the internal and external cleaning and 
maintenance of all types of vehicles; sink, toilet, 
shower and tub cleaners; tile cleaning preparations; 
hand soaps and hand lotions; shampoo; carpet 
cleaning solutions and stain removers; cleaning 
preparations for use on fabrics, upholstery and 
carpets, with and without deodorant properties; 
laundry products for commercial use, namely, 
detergents, bleach, fabric softeners, laundry 
sour/neutralizer, starch, and stain removers; 
germicidal detergents for commercial laundry; 
washing products, namely, machine dishwashing 
detergents and rinse additives, hand dishwashing 
detergents, flatware presoaking detergents, dishware 
destaining preparations, acid cleaners for use in 
machine dishwashers, detergent rinse aides, soak 
tank cleaners; cleaning preparations for 
bottlewashing; oven cleaning preparations; pipe and 
drain cleaning preparations; preparations for cleaning 
tanks, pipelines, floors, walls and ceilings; 
degreasers, waxes; all included in class 3.

תכשירי ניקיון לכל מטרה, הסרת שומנים, הברקה וגימור 
ותכשירי ניקוי עם מאפיינים מחטאים לשימוש על משטחים 
דוממים; שהינם, תכשירים לניקוי ריצפה, תכשירים להברקת 
ריצפה, תכשירים לגימור ריצפה, תכשירים להסרת שעווה 
וברק; הברקת רהיטים; תכשירים לניקוי והברקת זכוכית; 

תכשירים לניקוי פלדת אל- חלד; תכשירי ניקוי לשימוש בניקוי 
ותחזוקה חיצוניים ופנימיים בכל סוגי הרכבים; מנקי כיור, 
אסלה, מקלחת וברז; תכשירים לניקוי אריחים; סבוני ידיים 

ותחליבי ידיים; שמפו; תמיסות לניקוי שטיחים ומסירי כתמים; 
תכשירי ניקוי לשימוש על בדים, ריפוד ושטיחים, עם ובלי 
מאפייני דאודורנט; מוצרי כביסה לשימוש מסחרי, שהינם, 
חומרי ניקוי, הלבנה, מרככי בדים, מסירי חומצה/מנטרלים, 
עמילן, וכתמי כביסה; חומרי ניקוי קוטלי חיידקים לכביסה 
מסחרית; מוצרי שטיפה שהינם, חומרי ניקוי לשטיפת כלים 
מכאנית ותוספי שטיפה, חומרי ניקוי לשטיפת כלים ידנית, 
חומרי ניקוי לכלי אוכל לפני השריה, תכשירים להסרת כתמי 
כלים, מנקי חומצה לשימוש במדיחי כלים מכאניים, סבוני עזר 
לשטיפה, מנקי מיכל השריה; תכשירי ניקוי לשטיפת בקבוקים; 
תכשירים לניקוי לתנור; תכשירים לניקוי צינור ונקז; תכשירים 
לניקוי מכלים, צינורות, רצפות, קירות ותקרות; מסירי שומן, 

שעוות; הנכללים כולם בסוג 3.                                             
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    

                                                              

ג' חשון תשע"ב - 2031/10/2011



DIVERSEY

Trade Mark No. 224005 מספר סימן

Application Date 06/10/2009 תאריך הגשה

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

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

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

האנגלי.

 Owners

Name: Diversey, Inc.

Address: 8310 16th Street, Sturtevant, Wisconsin, 53177-
0902, U.S.A.

Identification No.: 41454

(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: 21 סוג: 21

Dispensers for cleaning and disinfecting 
preparations; cleaning instruments, namely, 
scrubbing brushes, mops, sponges and cleaning 
cloths; all included in class 21.

כלי אחסון לתכשירי ניקוי וחיטוי; כלי ניקוי שהינם, מברשות 
קרצוף, סחבות, ספוגים ובגדי ניקיון; הנכללים כולם בסוג 21.    
                                                                                    

                  

ג' חשון תשע"ב - 2131/10/2011



DIVERSEY

Trade Mark No. 224006 מספר סימן

Application Date 06/10/2009 תאריך הגשה

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

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

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

האנגלי.

 Owners

Name: Diversey, Inc.

Address: 8310 16th Street, Sturtevant, Wisconsin, 53177-
0902, U.S.A.

Identification No.: 41454

(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: 1 סוג: 1

Chemical substances for industrial or manufacturing 
processes, including detergents for industrial or 
manufacturing processes, degreasers for industry, 
compounds for softening water, chelating agents, 
acid removers, scale removers, rinse aid 
compositions, anti-foam agents, cooling brines, 
additives to cooling brines, additives used in water 
treatment, cooling water treatment scale and 
corrosion inhibitors, boiler water treatment sludge 
conditioners, oxygen scavengers and dispersants; all 
included in class 1.

תחליפים כימיקליים לתהליכים תעשייתיים וייצור, הכוללים 
חומרי ניקוי לתהליכים תעשייתיים וייצור, מסירי שומן לתעשייה, 
תרכובות לריכוך מים, גורמי קלאציה, מסירי חומצה, מסירי 
אבנית, הרכבי עזר לשטיפה, תכשיר נוגדי קצף, מי מלח 

לקירור, תוספים למי מלח לקירור, תוספים המשמשים בטיפולי 
מים, מונעי אבנית וחלודה של טיפולי קירור מים, טיפולי מי דוד 

חימום לריכוך משקעים, מאכל פסולת חמצן וחומר מפזר; 
הנכללים כולם בסוג 1.                                                      
                                                                                    
                                                                                    

              

ג' חשון תשע"ב - 2231/10/2011



DIVERSEY

Trade Mark No. 224007 מספר סימן

Application Date 06/10/2009 תאריך הגשה

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

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

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

האנגלי.

 Owners

Name: Diversey, Inc.

Address: 8310 16th Street, Sturtevant, Wisconsin, 53177-
0902, U.S.A.

Identification No.: 41454

(Delaware Corporation)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Dr. Shlomo Cohen & Co.

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

שם: ד"ר שלמה כהן ושות'

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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 41 סוג: 41

Educational and consultation services, namely, 
providing training, seminars, workshops, and 
publications of information materials concerning 
hygiene, cleaning, floor care and laundry and 
concerning proper food safety practices and 
procedures with respect to cleaning of kitchens and 
food service equipment, proper floor and carpet care, 
proper hygiene procedures for food service 
employees, and proper cleaning and disinfection of 
food processing, plants and areas; all included in 
class 41.

שירותי ייעוץ וחינוך, שהינם, אספקת תרגול, סמינרים, סדנאות, 
ופרסום של מידע בנוגע לחומרי היגיינה, ניקיון, תחזוקת ריצפה 
וכביסה ובנוגע לתרגולי בטיחות מזון ופרוצדורות מתאימות 

בהתייחס לניקיון מטבחים וציוד שירותי מזון, תחזוקה מתאימה 
לרצפה או שטיח, פרוצדורות היגיינה מתאימות לעובדים 

בשירותי מזון, וניקוי וחיטוי מתאים של עיבוד מזון, מפעלים 
ואזורים; הנכללים כולם בסוג 41.                                         
                                                                                    
                                                                                    

                                                          

ג' חשון תשע"ב - 2331/10/2011



Trade Mark No. 224472 מספר סימן

Application Date 30/10/2009 תאריך הגשה

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

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

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

האנגלי.

Registration of this mark shall give no right to the 
exclusive use of the slogan הבחירה הנכונה separately, 
but in the combination of the mark.

רישום סימן זה לא יתן זכות לשימוש ייחודי בסיסמא הבחירה 
הנכונה בנפרד, אלא בהרכב הסימן.

 Owners

Name: Stichting Choices International Foundation

Address: Zeestraat 84, Haag, 2518 AD, Netherlands

Identification No.: 800036

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Dr. Shlomo Cohen & Co.

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

שם: ד"ר שלמה כהן ושות'

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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 44 סוג: 44

Advice in nutrition; all included in class 44. ייעוץ בתחום התזונה; הנכללים כולם בסוג 44.           

ג' חשון תשע"ב - 2431/10/2011



Trade Mark No. 224473 מספר סימן

Application Date 30/10/2009 תאריך הגשה

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

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

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

האנגלי.

Registration of this mark shall give no right to the 
exclusive use of the slogan הבחירה הנכונה separately, 
but in the combination of the mark.

רישום סימן זה לא יתן זכות לשימוש ייחודי בסיסמא הבחירה 
הנכונה בנפרד, אלא בהרכב הסימן.

 Owners

Name: Stichting Choices International Foundation

Address: Zeestraat 84, Haag, 2518 AD, Netherlands

Identification No.: 800036

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Dr. Shlomo Cohen & Co.

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

שם: ד"ר שלמה כהן ושות'

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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 29 סוג: 29

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

בשר, דגים, עופות וציד; תמציות בשר; פירות וירקות משומרים, 
מיובשים ומבושלים; ריבות, מרקחות, לפתנים; ביצים, חלב 

ומוצרי חלב; שמני ושומני מאכל; הנכללים כולם בסוג 29.         
                                                                    

ג' חשון תשע"ב - 2531/10/2011



Trade Mark No. 224474 מספר סימן

Application Date 30/10/2009 תאריך הגשה

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

Registration of this mark shall give no right to the 
exclusive use of the slogan הבחירה הנכונה separately, 
but in the combination of the mark.

רישום סימן זה לא יתן זכות לשימוש ייחודי בסיסמא הבחירה 
הנכונה בנפרד, אלא בהרכב הסימן.

 Owners

Name: Stichting Choices International Foundation

Address: Zeestraat 84, Haag, 2518 AD, Netherlands

Identification No.: 800036

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Dr. Shlomo Cohen & Co.

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

שם: ד"ר שלמה כהן ושות'

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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 30 סוג: 30

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

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

                                

ג' חשון תשע"ב - 2631/10/2011



Trade Mark No. 224475 מספר סימן

Application Date 30/10/2009 תאריך הגשה

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

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

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

האנגלי.

Registration of this mark shall give no right to the 
exclusive use of the slogan הבחירה הנכונה separately, 
but in the combination of the mark.

רישום סימן זה לא יתן זכות לשימוש ייחודי בסיסמא הבחירה 
הנכונה בנפרד, אלא בהרכב הסימן.

 Owners

Name: Stichting Choices International Foundation

Address: Zeestraat 84, Haag, 2518 AD, Netherlands

Identification No.: 800036

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Dr. Shlomo Cohen & Co.

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

שם: ד"ר שלמה כהן ושות'

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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 32 סוג: 32

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

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

להכנת משקאות; הנכללים כולם בסוג 32.                             
                                            

ג' חשון תשע"ב - 2731/10/2011



Trade Mark No. 224476 מספר סימן

Application Date 30/10/2009 תאריך הגשה

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

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

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

האנגלי.

Registration of this mark shall give no right to the 
exclusive use of the slogan הבחירה הנכונה separately, 
but in the combination of the mark.

רישום סימן זה לא יתן זכות לשימוש ייחודי בסיסמא הבחירה 
הנכונה בנפרד, אלא בהרכב הסימן.

 Owners

Name: Stichting Choices International Foundation

Address: Zeestraat 84, Haag, 2518 AD, Netherlands

Identification No.: 800036

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: 43 סוג: 43

Services for providing food, drink and catering; all 
included in class 43.

שירותים להספקת מזון, משקה והסעדה; הנכללים כולם בסוג 
                                       .43

ג' חשון תשע"ב - 2831/10/2011



CHACO

Trade Mark No. 224959 מספר סימן

Application Date 22/11/2009 תאריך הגשה

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

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

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

האנגלי.

 Owners

Name: Wolverine International L.P.

Address: Scotia Centre, Grand Cayman, KY1-1104, 
Cayman Islands

Identification No.: 70520

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: 25 סוג: 25

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

ג' חשון תשע"ב - 2931/10/2011



BUILT TO RESIST 

Trade Mark No. 225672 מספר סימן

Application Date 17/12/2009 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: JanSport Apparel Corp.

Address: Wilmington, Delaware, U.S.A.

Identification No.: 36051

(Delaware Corporation)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Dr. Shlomo Cohen & Co.

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

שם: ד"ר שלמה כהן ושות'

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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 18 סוג: 18

Attache cases, backpacks, bags for campers, bags 
for climbers, book bags, briefcases, carry on travel 
bags, clutches, cosmetic bags sold empty, daypacks, 
duffel bags, fanny packs, waistpacks, frame 
backpacks, garment bags for traveling, handbags, 
purses, key cases, knapsacks, rucksacks, luggage, 
mesh/net shopping bags, organizer bags, school 
bags, sports bags, straps for luggage and handbags, 
suitcases, toiletry cases, tote bags, travel bags, travel 
cases, vanity cases sold empty, wallets, pocket 
wallets; all included in class 18.

תיקי נספחים, תרמילי גב, תיקים למחנאים, תיקים למטפסים, 
תיקי ספרים, תיקי מסמכים, תיקי מסע נישאים, תיקי אחיזה, 
תיקים לקוסמטיקה הנמכרים ריקים, תרמילי יום, תיקי ספורט, 
פאוצ'ים, נרתיקי מותניים, תרמילי גב מעוצבים, תיקי מלבושים 
למסעות, תיקי יד, ארנקים, נרתיקי מפתחות, תיקי גב, תרמילי 
גב, מזוודות, תיקי קניות עשויים רשת, תיקי ארגוניות, תיקי בית 
ספר, תיקי ספורט, רצועות למזוודות ולתיקי יד, מזוודות, נרתיקי 

תמרוקים, תיקים לחפצים, תיקי מסע, תיבות מסע, נרתיקי 
איפור הנמכרים ריקים, ארנקים, ארנקי כיס; הנכללים כולם 

בסוג 18.                                                         

ג' חשון תשע"ב - 3031/10/2011



BUILT TO RESIST 

Trade Mark No. 225674 מספר סימן

Application Date 17/12/2009 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: JanSport Apparel Corp.

Address: Wilmington, Delaware, U.S.A.

Identification No.: 36051

(Delaware Corporation)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Dr. Shlomo Cohen & Co.

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

שם: ד"ר שלמה כהן ושות'

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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 25 סוג: 25

Clothing, footwear , headgear ; all included in class 
25

דברי הלבשה, הנעלה וכיסויי ראש ; הנכללים כולם בסוג 25     
    

ג' חשון תשע"ב - 3131/10/2011



Uro star

Trade Mark No. 225808 מספר סימן

Application Date 09/12/2009 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: RAED ARAFEH שם: ראיד ערפה

Address: אזור התעשייה עטרות, P.O.B. 14587,  ,ירושלים
ישראל

כתובת : אזור התעשייה עטרות, ת.ד. 14587, ירושלים, ישראל

Identification No.: 969260199מספר זיהוי: 969260199

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Sami Daka

Address: Harav Kuk 8, P.O.B. 327, Jerusalem, 91004, 
Israel

שם: סאמי דקה, עו"ד

כתובת : הרב קוק 8, ת.ד. 327, ירושלים, 91004, ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 34 סוג: 34

Charcoals for nargiles; all included in class 34. גחלים לנרגילה; הנכללים כולם בסוג 34.                           

ג' חשון תשע"ב - 3231/10/2011



King star

Trade Mark No. 225809 מספר סימן

Application Date 09/12/2009 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: RAED ARAFEH שם: ראיד ערפה

Address: אזור התעשייה עטרות, P.O.B. 14587,  ,ירושלים
ישראל

כתובת : אזור התעשייה עטרות, ת.ד. 14587, ירושלים, ישראל

Identification No.: 969260199מספר זיהוי: 969260199

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Sami Daka

Address: Harav Kuk 8, P.O.B. 327, Jerusalem, 91004, 
Israel

שם: סאמי דקה, עו"ד

כתובת : הרב קוק 8, ת.ד. 327, ירושלים, 91004, ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 34 סוג: 34

Charcoals for nargiles; all included in class 34. גחלים לנרגילה; הנכללים כולם בסוג 34.                           

ג' חשון תשע"ב - 3331/10/2011



NICORETTE

Trade Mark No. 226276 מספר סימן

Application Date 10/01/2010 תאריך הגשה

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

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

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

האנגלי.

 Owners

Name: McNeil AB

Address: Helsingborg, Sweden

Identification No.: 68516

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Reinhold Cohn and Partners

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

Mouth spray, nasal spray, inhalators and patches for 
the aid of smoking cessation; all included in class 5.

תרסיס לפה, תרסיס לאף, משאפים ומדבקות המסייעים 
בגמילה מעישון; הנכללים כולם בסוג 5.                                 

                    

Class: 10 סוג: 10

Inhalators for the aid of smoking cessation; all 
included in class 10.

משאפים המסייעים בגמילה מעישון; הנכללים כולם בסוג 10.   
                                  

ג' חשון תשע"ב - 3431/10/2011



TEXTURE TOUCH

Trade Mark No. 226407 מספר סימן

Application Date 17/01/2010 תאריך הגשה

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

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

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

האנגלי.

 Owners

Name: Wella GmbH

Address: Darmstadt, Germany

Identification No.: 1286

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Eitan Mehulal Law Group

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

שם: איתן, מהולל, פאפו, קוגלר

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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 3 סוג: 3

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

סבונים, בשמים, שמנים אתריים, תכשירים  לטיפוח הגוף 
והיופי, תרחצים לשיער, משחות שיניים. הכלולים בסוג 3.         

                                

ג' חשון תשע"ב - 3531/10/2011



L & M TOTAL HARMONY IN TASTE

Trade Mark No. 226896 מספר סימן

Application Date 01/02/2010 תאריך הגשה

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

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

רישום סימן זה לא יתן זכות לשימוש ייחודי ב? בנפרד, אלא 
בהרכב הסימן.

 Owners

Name: Philip Morris Products S.A.

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

Identification No.: 38

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: D. Mirkin & Co., Advs.

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

שם: ד. מירקין ושות', עו"ד

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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 34 סוג: 34

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

ג' חשון תשע"ב - 3631/10/2011



THE GLENROTHES

Trade Mark No. 227045 מספר סימן

Application Date 07/02/2010 תאריך הגשה

Based on foreign registration מבוסס על רישום בחו"ל

United Kingdom No. 2537972 ממלכה מאוחדת מספר: 2537972

Dated 03/02/2010 (Section 16) מיום 03/02/2010 (סעיף 16) 

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

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

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

האנגלי.

 Owners

Name: BB&R Spirits Limited

Address: London, United Kingdom

Identification No.: 1874

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Reinhold Cohn and Partners

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

שם: ריינהולד כהן ושותפיו

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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 33 סוג: 33

Wines, spirits and liqueurs; whisky and whisky based 
liqueurs; all included in class 33.

יינות, כהלים וליקרים; ויסקי וליקרים על בסיס ויסקי; הנכללים 
כולם בסוג 33.                                 

ג' חשון תשע"ב - 3731/10/2011



THE GLENROTHES SELECT RESERVE

Trade Mark No. 227047 מספר סימן

Application Date 07/02/2010 תאריך הגשה

Based on foreign registration מבוסס על רישום בחו"ל

United Kingdom No. 2537973 ממלכה מאוחדת מספר: 2537973

Dated 03/02/2010 (Section 16) מיום 03/02/2010 (סעיף 16) 

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

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

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

האנגלי.

 Owners

Name: BB&R Spirits Limited

Address: London, United Kingdom

Identification No.: 1874

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Reinhold Cohn and Partners

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

שם: ריינהולד כהן ושותפיו

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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 33 סוג: 33

Wines, spirits and liqueurs; whisky and whisky based 
liqueurs; all included in class 33.

יינות, כהלים וליקרים; ויסקי וליקרים על בסיס ויסקי; הנכללים 
כולם בסוג 33.                                 

ג' חשון תשע"ב - 3831/10/2011



Trade Mark No. 228354 מספר סימן

Application Date 16/03/2010 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: G.E Gilran Holdings Ltd. שם: ג.א. גילרן אחזקות בע"מ

Address: 47/3 Arie Dultzin St., Jerusalem, Israel כתובת : רח' אריה דולצ'ין 47/3, ירושלים, גבעת משואה, ישראל

Identification No.: 513535328מספר זיהוי: 513535328

חברה פרטית

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 35 סוג: 35

Hotel management and consultancy; included in 
class 35.

שירותי ניהול וייעוץ מלונאי; הנכללים כולם בסוג 35.             

ג' חשון תשע"ב - 3931/10/2011



Trade Mark No. 228431 מספר סימן

Application Date 25/03/2010 תאריך הגשה

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

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

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

האנגלי.

The shape of the bottle does not constitute a part of 
the mark.

דמות הבקבוק אינה מהווה חלק מן הסימן.

 Owners

Name: Tovarystvo z obmezhenoju vidpovidal'nistju 
"Nacional'na gorilchana kompanija"

Address: Smiljans'ke shose, 8-j kilometr, 2,, s. Stepanky, 
Cherkas'kyj r-n Cherkas'ka obl. 19632, Ukraine

Identification No.: 801096

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Reinhold Cohn and Partners

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

שם: ריינהולד כהן ושותפיו

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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 33 סוג: 33

Alcoholic beverages, except beer; vodka; wine; all 
included in class 33.

משקאות כוהליים, למעט בירה; וודקה; יין; הנכללים כולם בסוג 
                         .33

ג' חשון תשע"ב - 4031/10/2011



Trade Mark No. 228435 מספר סימן

Application Date 25/03/2010 תאריך הגשה

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 33 סוג: 33

Alcoholic beverages, except beer; vodka; wine; all 
included in class 33.

משקאות כוהליים, למעט בירה; וודקה; יין; הנכללים כולם בסוג 
                         .33

ג' חשון תשע"ב - 4131/10/2011



Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

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

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

האנגלי.

The shape of the bottle does not constitute a part of 
the mark.

דמות הבקבוק אינה מהווה חלק מן הסימן.

 Owners

Name: Tovarystvo z obmezhenoju vidpovidal'nistju 
"Nacional'na gorilchana kompanija"

Address: Smiljans'ke shose, 8-j kilometr, 2,, s. Stepanky, 
Cherkas'kyj r-n Cherkas'ka obl. 19632, Ukraine

Identification No.: 801096

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Reinhold Cohn and Partners

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

שם: ריינהולד כהן ושותפיו

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

ג' חשון תשע"ב - 4231/10/2011



Trade Mark No. 228605 מספר סימן

Application Date 06/04/2010 תאריך הגשה

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

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

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

האנגלי.

 Owners

Name: Scandinavian Tobacco Group Eersel B.V.

Address: Nieuwstraat 75, 5521 CB Eersel, Netherlands

Identification No.: 801120

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Eitan Mehulal Law Group

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

שם: איתן, מהולל, פאפו, קוגלר

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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 34 סוג: 34

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

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

                                          

ג' חשון תשע"ב - 4331/10/2011



Trade Mark No. 228861 מספר סימן

Application Date 28/03/2010 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: PERRIGO ISRAEL AGENCIES  LTD. שם: פריגו ישראל סוכנויות בע"מ

Address: 29 Lehi Street, Bnei Brak, 51200, Israel כתובת : רחוב לח"י 29, בני ברק, 51200, ישראל

Identification No.: 511386401מספר זיהוי: 511386401

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

Sanitary preparation for medical use; hygienic 
products; material for dressing; male enhancement 
products; personal oils for medical use; lubricant 
gels; nutritional supplement; vitamins; minerals; 
pharmaceutical preparations for preventing 
pregnancy; medical gels, creams and lubricants; all 
included in class 5.

תכשירים סניטאריים למטרות רפואיות; מוצרים הגניים; חומרים 
לחבישה; מוצרים לחיזוק הגבריות; שמנים אישיים לשימוש 
רפואי; ג'ל סיכה; תוספי מזון; ויטמינים; מינרלים; תכשירי 
רוקחות למניעת הריון; ג'לים, קרמים וחומרי סיכה רפואיים; 

הנכללים כולם בסוג 5.                                                       
                                                                                    

              

ג' חשון תשע"ב - 4431/10/2011



Trade Mark No. 228862 מספר סימן

Application Date 28/03/2010 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: PERRIGO ISRAEL AGENCIES  LTD. שם: פריגו ישראל סוכנויות בע"מ

Address: 29 Lehi Street, Bnei Brak, 51200, Israel כתובת : רחוב לח"י 29, בני ברק, 51200, ישראל

Identification No.: 511386401מספר זיהוי: 511386401

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Wolff, Bregman and Goller

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

שם: וולף, ברגמן וגולר

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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 10 סוג: 10

Surgical and medical apparatus and instruments, 
namely for gyneocological and urological use; 
condoms; apparatus and instruments for preventing 
pregnancy; hygienic apparatus and instrument; 
apparatus and instruments for massage; vibrators; 
apparatus and instruments for use during sexual 
relations; sex toys; parts and accessories for the 
aforementioned products; all included in class 10.

התקנים ומכשירים המשמשים בניתוח וברפואה, דהיינו לשימוש 
בגינקולוגיה ואורולוגיה; קונדומים; התקנים ומכשירים 

המשמשים במניעת הריון; התקנים ומכשירים הגניים; התקני 
ומכשירי עיסוי; ויברטורים; התקנים ומכשירים המשמשים ליחסי 
מין; צעצועי מין; חלקים ומתאמים עבור הטובין הנזכרים לעיל; 
כולם נכללים בסוג 10.                                                       
                                                                                    

                                                              

ג' חשון תשע"ב - 4531/10/2011



Trade Mark No. 229029 מספר סימן

Application Date 08/04/2010 תאריך הגשה

 Owners

Name: Karen Nunez-Tesheira, Minister of Finance, a 
corporation sole established by Section 3 of the 
Minister of Finance (Incorporation) Act Chap 60:03

Address: Ministry of Finance, E. Williams Financial 
Complex, Independance Square, Port of Spain, West 
Indies, Trinidad and Tobago

Identification No.: 70936

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Shilon Zuckerstein & Co.

Address: Azrieli Center 1, Round Tower, Tel Aviv, 67012, 
Israel

שם: שילון צוקרשטיין ושות' 

כתובת : מרכז עזריאלי 1, המגדל העגול, תל אביב-יפו, 67012, 
ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 42 סוג: 42

Desighn and development of computer hardware and 
software relating to musical instruments and musical 
analysis hardware, in particular musjical instruments 
technical support services, which includes 
improvements, modifications or adaptations to 
musical instruments, musical analysis equipments 
and software therefor but excludes repair and 
restoration services of the aforementioned; included 
in class 42.

עיצוב ופיתוח של חומרה ותוכנה הקשורים לכלי נגינה וכלים 
לאנליזה של מוסיקה, בייחוד שירותי תמיכה טכנית לכלי נגינה, 
הכוללים שיפורים, שיוניים ותוספות לכלי נגינה, לציוד ותוכנות 
אנליזה למוזיקה ואינם כוללים שירותי תיקון ושיקום של כלי 

נגינה; הנכללים בסוג 42.                                                   
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    

            

ג' חשון תשע"ב - 4631/10/2011



VERAT.R.A.C.

Trade Mark No. 230025 מספר סימן

Application Date 23/05/2010 תאריך הגשה

 Owners

Name: KCI Licensing, Inc.

Address: 8023 Vantage Drive, San Antonio, Texas, 
78230, U.S.A.

Identification No.: 56856

(Delaware Corporation)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: D. Mirkin & Co., Advs.

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

שם: ד. מירקין ושות', עו"ד

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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 10 סוג: 10

Surgical and medical apparatus and instruments; 
therapeutic and healthcare products; medical 
devices; wound healing devices and control systems 
for wound healing devices; parts and accessories for 
all the foregoing goods; all included in class 10.

מכשירים ומתקנים רפואיים ולצרכי ניתוח; תכשירים רפואיים 
ולטיפולי בריאות; מכשירים רפואיים; מתקני ריפוי לפצעים 

ומערכות בקרה למתקני ריפוי לפצעים; חלקי חילוף ומתקנים 
לכל האמור לעיל; כולם נכללים בסוג 10.                               

                                                                        

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

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

U.S.A., 07/01/2010, No. 77/907,056 ארה"ב, 07/01/2010, מספר 77/907,056

Class: 10 סוג: 10

Medical device control systems, namely, systems 
comprised of pumps and connecting tubing for 
controlled delivery of therapeutic pressure to wound 
healing devices

מערכות בקרה למתקנים רפואיים המורכבות ממשאבות 
רפואיות לריפוי ומצנרת רפואית להמצאה מבוקרת של לחץ 

רפואי למכשירי ריפוי פצעים                                                 
                                  

ג' חשון תשע"ב - 4731/10/2011



VERAFLO

Trade Mark No. 230027 מספר סימן

Application Date 23/05/2010 תאריך הגשה

 Owners

Name: KCI Licensing, Inc.

Address: 8023 Vantage Drive, San Antonio, Texas, 
78230, U.S.A.

Identification No.: 56856

(Delaware Corporation)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: D. Mirkin & Co., Advs.

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

שם: ד. מירקין ושות', עו"ד

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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 10 סוג: 10

Surgical and medical apparatus and instruments; 
wound treatment and wound therapy apparatus and 
instruments; wound dressing devices for negative 
pressure wound treatment; all included in class 10.

מכשירים ומתקנים רפואיים ולצרכי ניתוח; מתקנים ומכשירים 
לטיפול ולריפוי פצעים מתקני חבישה לפצעים לצורך טיפול 

בפצעים באמצעות תת לחץ; כולם נכללים בסוג 10.                 
                                                                              

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

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

U.S.A., 22/12/2009, No. 77/898,854 ארה"ב, 22/12/2009, מספר 77/898,854

Class: 10 סוג: 10

Negative pressure wound therapy systems, 
comprised of sub-atmospheric pressure source, 
controls, canisters, tubing and wound interface, with 
adaptations for wound irrigation

שיטות ריפוי פצעים בתת לחץ המכילות מקור לחץ 
תת-אטמוספרי, בקרים, מיכלים, צנרת ומתקני השקה לפצעים, 
עם התקנים לשטיפת פצעים                                               

                                                                

ג' חשון תשע"ב - 4831/10/2011



VERAFLO

Trade Mark No. 230028 מספר סימן

Application Date 23/05/2010 תאריך הגשה

 Owners

Name: KCI Licensing, Inc.

Address: 8023 Vantage Drive, San Antonio, Texas, 
78230, U.S.A.

Identification No.: 56856

(Delaware Corporation)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: D. Mirkin & Co., Advs.

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

שם: ד. מירקין ושות', עו"ד

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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 44 סוג: 44

Medical services; included in class 44. שירותים רפואיים; נכללים בסוג 44.               

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

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

U.S.A., 22/12/2009, No. 77/898,854 ארה"ב, 22/12/2009, מספר 77/898,854

Class: 44 סוג: 44

Therapeutic healthcare services, particularly the 
automated alternating application of negative 
pressure wound therapy and controlled delivery of 
topical solutions to a wound site

שירותי בריאות רפואיים ובמיוחד יישום תת לחץ באופן אוטומטי 
לריפוי פצעים ו המצאה מבוקרת של תמיסות טופיקליות לאתר 
פציעה                                                                             

                                                    

ג' חשון תשע"ב - 4931/10/2011



VERALINK

Trade Mark No. 230029 מספר סימן

Application Date 23/05/2010 תאריך הגשה

 Owners

Name: KCI Licensing, Inc.

Address: 8023 Vantage Drive, San Antonio, Texas, 
78230, U.S.A.

Identification No.: 56856

(Delaware Corporation)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: D. Mirkin & Co., Advs.

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

שם: ד. מירקין ושות', עו"ד

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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 10 סוג: 10

Surgical and medical apparatus and instruments; 
therapeutic and healthcare products; medical 
devices; wound healing devices and control systems 
for wound healing devices; parts and accessories for 
all the foregoing goods; all included in class 10.

מכשירים ומתקנים רפואיים ולצרכי ניתוח; תכשירים רפואיים 
ולטיפולי בריאות; מכשירים רפואיים; מתקני ריפוי לפצעים 

ומערכות בקרה למתקני ריפוי לפצעים; חלקי חילוף ומתקנים 
לכל האמור לעיל; כולם נכללים בסוג 10.                               

                                                                        

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

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

U.S.A., 07/01/2010, No. 77/907,041 ארה"ב, 07/01/2010, מספר 77/907,041

Class: 10 סוג: 10

canister and canister tubing for negative pressure 
wound therapy systems

מיכלים, וצנרת למיכלים  לצורך ריפוי פצעים בתת לחץ             
                                    

ג' חשון תשע"ב - 5031/10/2011



Vapiano

Trade Mark No. 230433 מספר סימן

Application Date 09/06/2010 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: VAPIANO SE

Address: Ollenhauerstrasse 1, 53113 Bonn, Germany

Identification No.: 801300

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Reinhold Cohn and Partners

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

שם: ריינהולד כהן ושותפיו

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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 29 סוג: 29

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

בשר; דגים; פירות; עופות; תמציות בשר; פירות וירקות 
משומרים, מיובשים ומבושלים; מקפאים; ריבות, לפתנים; 

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

        

ג' חשון תשע"ב - 5131/10/2011



Vapiano

Trade Mark No. 230434 מספר סימן

Application Date 09/06/2010 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: VAPIANO SE

Address: Ollenhauerstrasse 1, 53113 Bonn, Germany

Identification No.: 801300

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Reinhold Cohn and Partners

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

שם: ריינהולד כהן ושותפיו

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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 43 סוג: 43

Services for providing food and drink; temporary 
accommodation (restaurants); bar services; all 
included in class 43.

שירותים לאספקת מזון ומשקאות; מגורים זמניים (מסעדות); 
שירותי בר; הנכללים כולם בסוג 43.                                     

                            

ג' חשון תשע"ב - 5231/10/2011



Vapiano

Trade Mark No. 230436 מספר סימן

Application Date 09/06/2010 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: VAPIANO SE

Address: Ollenhauerstrasse 1, 53113 Bonn, Germany

Identification No.: 801300

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Reinhold Cohn and Partners

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

שם: ריינהולד כהן ושותפיו

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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 35 סוג: 35

Advertising; business management; franchising; all 
included in class 35.

פרסום; ניהול עסקים; זכיינות; הנכללים כולם בסוג 35.           
                                  

ג' חשון תשע"ב - 5331/10/2011



Trade Mark No. 230512 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: Laboratoire Garnier & Cie

Address: Paris, France

Identification No.: 9077

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

Body deodorants; all included in class 3. דאודורנטים לגוף; הנכללים כולם בסוג 3.         

ג' חשון תשע"ב - 5431/10/2011



CERTIFIED SCRUMMASTER

Trade Mark No. 230558 מספר סימן

Application Date 16/06/2010 תאריך הגשה

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

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

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

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

האנגלי.

 Owners

Name: Scrum Alliance, Inc.

Address: Indianapolis, Indiana, U.S.A.

Identification No.: 69668

(Colorado Corporation)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Soroker-Agmon, Adv.

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

שם: סורוקר-אגמון, עו"ד

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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 45 סוג: 45

 Certification services regarding training, mentoring, 
and tutoring services in the fields of product 
development, product design, product development 
consultation, product manufacturing consultation, 
computer software development and computer 
software development management; Certification 
services regarding educational services, namely, 
conducting classes, seminars, workshops in the fields 
of product development, product development 
consultation, product manufacturing consultation, 
computer software development and computer 
software development management; certification 
services regarding providing information in the fields 
of product development, product design, product 
development consultation, product manufacturing 
consultation, computer software development and 
computer software development management; 
certification services regarding project management 
services, product development services, product 
development and design consultation, and product 
manufacturing consultation; all included in class 45.

שירותי הסמכה הניתנים בקשר לשירותי אימון, הוראה ולימוד 
בתחומי פיתוח מוצר, עיצוב מוצר, יעוץ בדבר פיתוח מוצר, יעוץ 
בדבר ייצור מוצר, פיתוח תוכנות מחשב וניהול פיתוח תוכנות 
מחשב; שירותי הסמכה הניתנים בקשר לשירותים חינוכיים, 

דהיינו, עריכת שיעורים, סמינרים, סדנאות בתחום פיתוח מוצר, 
יעוץ בדבר פיתוח מוצר, יעוץ בדבר ייצור מוצר, פיתוח תוכנות 
מחשב וניהול פיתוח תוכנות מחשב; שירותי הסמכה הניתנים 
בקשר לאספקת מידע בתחומי פיתוח מוצר, עיצוב מוצר, יעוץ 
בדבר פיתוח מוצר, יעוץ בדבר ייצור מוצר, פיתוח תוכנות 

מחשב, ניהול פיתוח תוכנות מחשב; שירותי הסכמה הניתנים 
בקשר לשירותי ניהול פרוייקטים, שירותי פיתוח מוצר, יעוץ 

בדבר פיתוח ועיצוב מוצר ויעוץ בדבר ייצור מוצר; הכלולים כולם 
בסוג 45.                                                                         
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    

                                                          

ג' חשון תשע"ב - 5531/10/2011



Trade Mark No. 230567 מספר סימן

Application Date 06/06/2010 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: S-L-MAPO LTD שם: אס-אל-מאפו בע"מ 

Address: 3 Paul VI st, P.O.B. 3205, Nazareth, 16160, 
Israel

כתובת : רח' פאולוס השישי 3, ת.ד. 3205, נצרת, 16000, 
ישראל

Identification No.: 513396945מספר זיהוי: 513396945

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Abu Dris & Shadafny, Law Office

Address: 3 Paul Vl St, P.O.B. 2324, Nazareth, 16000, 
Israel

שם: אבו דריס ושדאפנה, משרד עו"ד

כתובת : רח' פאולוס השישי 3, ת.ד. 2324, נצרת, 16000, 
ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 35 סוג: 35

Advertising; business management; business 
administration; office functions; all included in class 
35.

פרסומות; ניהול עסקים; טיפול בעסקים; פעולות משרדיות; 
הנכללים כולם בסוג 35.                                                     

      

ג' חשון תשע"ב - 5631/10/2011



Trade Mark No. 230580 מספר סימן

Application Date 17/06/2010 תאריך הגשה

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

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

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

האנגלי.

 Owners

Name: Agatha Ruiz de la Prada de Sentmenat

Address: Jose Ortega y Gasset, 5, 28006 Madrid, Spain

Identification No.: 801336

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Reinhold Cohn and Partners

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

שם: ריינהולד כהן ושותפיו

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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 25 סוג: 25

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

ג' חשון תשע"ב - 5731/10/2011



Trade Mark No. 230583 מספר סימן

Application Date 17/06/2010 תאריך הגשה

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 11 סוג: 11

Electrically heated wax-melting apparatus; parts of 
the aforesaid goods; electrically heated hair care 
apparatus; electric hair drying apparatus and 
attachments, including nozzles and diffusers therefor; 
table fans and hot air blowers; household equipment 
and devices for water purifying, water softening and 
water filtering; air purification and air humidification 
apparatus; parts of the aforesaid goods; electric 
coffee machines, cappuccino and espresso 
machines; electric cooking utensils, grilling 
apparatus, in particular toasters and table grills, heat 
accumulators, egg boilers; parts of the aforesaid 
goods; electric yoghurt-preparing apparatus; hair 
care apparatus, operated by gas and catalytic 
combustion, namely hair dryers; parts of the 
aforesaid goods; all included in class 11.

מכשירי  המסת שעווה המתחממים חשמלית; חלקים לטובין 
האמורים לעיל; מכשירי טיפוח שיער המתחממים חשמלית; 
התקני ייבוש שיער חשמליים ונספחים, לרבות זרבוביות 
ודיפיוזרים עבורם; מאווררי שולחן ומפוחי אוויר חם; ציוד 

ומכשור למשק בית לטיהור מים, ריכוך מים וסינון מים; התקני 
טיהור אויר ולחלוח אויר; חלקים של הטובין האמורים לעיל; 

מכשירי קפה אלקטרוניים, מכשירי קפוצ'ינו ואספרסו; כלי בישול 
חשמליים, התקני צלייה, בייחוד טוסטרים וגריל שולחני, אוגרי 
חום, מרתיחי ביצה; חלקים של הטובין האמורים לעיל; התקני 
הכנת יוגורט חשמליים; התקני טיפוח שיער, המופעלים בגז 

וזרזי בעירה, דהיינו מייבשי שיער; חלקים של הטובין האמורים 
לעיל; הנכללים כולם בסוג 11.                                             
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    

                                                          

ג' חשון תשע"ב - 5831/10/2011



Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

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

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

האנגלי.

Registration of this mark shall give no right to the 
exclusive use of the slogan DESIGNED TO MAKE A 
DIFFERENCE separately, but in the combination of 
the mark.

רישום סימן זה לא יתן זכות לשימוש ייחודי בסיסמא 
DESIGNED TO MAKE A DIFFERENCE בנפרד, אלא 

בהרכב הסימן.

 Owners

Name: Braun GmbH

Address: Frankfurter Strasse 145, Kronberg im Taunus, 
D-61476, Germany

Identification No.: 18731

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

ג' חשון תשע"ב - 5931/10/2011



Trade Mark No. 230584 מספר סימן

Application Date 17/06/2010 תאריך הגשה

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

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

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

האנגלי.

Registration of this mark shall give no right to the 
exclusive use of the slogan DESIGNED TO MAKE A 
DIFFERENCE separately, but in the combination of 
the mark.

רישום סימן זה לא יתן זכות לשימוש ייחודי 
 DESIGNED TO MAKE A DIFFERENCEבסיסמא

בנפרד, אלא בהרכב הסימן.

 Owners

Name: Braun GmbH

Address: Frankfurter Strasse 145, Kronberg im Taunus, 
D-61476, Germany

Identification No.: 18731

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

Class 8: Electrically operated razors and hair 
clippers; depilation appliances for personal use, and 
cases and holders for the aforesaid apparatus; parts 
for the aforesaid apparatus, in particular shear foils 
and blade blocks for electric razors; hair care 
apparatus, operated by gas and catalytic combustion, 
namely curling tongs; Hair care apparatus, operated 
by gas and catalytic combustion, namely hair curlers; 
parts for the aforesaid equipment; all included in 
class 8.

סכיני גילוח וקוצצי שיער חשמליים; מכשירים להסרת שיער 
לשימוש אישי, ומארזים ומחזיקים להתקנים האמורים לעיל; 
חלקים להתקנים האמורים לעיל, בייחוד גוזמי מתכת וחוסמי 
להבים לסכיני גילוח חשמליים; התקני טיפוח שיער, המופעלים 

בגז וזרזי בעירה, דהיינו צבתות סלסול; התקנים לטיפוח 
שיער,המופעים בגז וזרזי בעירה, דהיינו מסלסלי שיער; חלקים 
לציוד המוזכר לעיל הנכללים כולם בסוג 8.                             
                                                                                    
                                                                                    

                                        

ג' חשון תשע"ב - 6031/10/2011



Trade Mark No. 230585 מספר סימן

Application Date 17/06/2010 תאריך הגשה

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

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

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

האנגלי.

Registration of this mark shall give no right to the 
exclusive use of the slogan DESIGNED TO MAKE A 
DIFFERENCE separately, but in the combination of 
the mark.

רישום סימן זה לא יתן זכות לשימוש ייחודי בסיסמא 
DESIGNED TO MAKE A DIFFERENCE בנפרד, אלא 

בהרכב הסימן.

 Owners

Name: Braun GmbH

Address: Frankfurter Strasse 145, Kronberg im Taunus, 
D-61476, Germany

Identification No.: 18731

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Eitan Mehulal Law Group

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

שם: איתן, מהולל, פאפו, קוגלר

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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 7 סוג: 7

Electrically operated kitchen utensils, namely kitchen 
machines, mixers, slicers (machines), cutters 
(machines), cutting machines, blades, 
grinders/crushers, mincers, kneading machines, 
beaters, grating machines, juicers, fruit presses, 
citrus presses, can openers, coffee grinders, flour 
mills, knife sharpening devices, parts for the 
aforesaid goods; electric cleaning instruments for 
household purposes, including vacuum cleaners and 
wax-polishing machines; parts of the aforesaid 
goods; all included in class 7.

כלי מטבח חשמליים, דהיינו מכשירי מטבח, מערבלים, כלי 
פריסה (מכונות), סכיני חיתוך (מכונות), מכונות חיתוך, להבים, 
מטחנות/מועכים, מטחנות בשר, מכונות לישה, מקצפי ביצים, 
מגרדות, מסחטות מיץ, מלחצי מיץ, מלחצי פירות הדר, פותחני 
קופסאות, מטחנות קפה, מטחנות קמח, התקנים להשחזת 
סכינים, חלקים לטובין האמורים לעיל; כלי ניקוי חשמליים 
למטרות משק בית, הכוללים שואבי אבק ומכונות ליטוש 

בשעווה; חלקים של הטובין האמורים לעיל; הנכללים כולם בסוג 
                                                                                 .7
                                                                                    

                  

ג' חשון תשע"ב - 6131/10/2011



Trade Mark No. 230586 מספר סימן

Application Date 17/06/2010 תאריך הגשה

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

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

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

האנגלי.

Registration of this mark shall give no right to the 
exclusive use of the slogan DESIGNED TO MAKE A 
DIFFERENCE  separately, but in the combination of 
the mark.

רישום סימן זה לא יתן זכות לשימוש ייחודי בסיסמא  
DESIGNED TO MAKE A DIFFERENCE בנפרד, אלא 

בהרכב הסימן.

 Owners

Name: Braun GmbH

Address: Frankfurter Strasse 145, Kronberg im Taunus, 
D-61476, Germany

Identification No.: 18731

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Eitan Mehulal Law Group

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

שם: איתן, מהולל, פאפו, קוגלר

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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 9 סוג: 9

electric irons; household and bathroom scales; 
electric measuring instruments for meteorological 
data and air analysis, for household or personal use; 
calculating machines, cases for pocket calculators; 
electric cables, electric plugs, electric switches; parts 
of the aforesaid goods; all included in class 9.

מגהצים חשמליים; מאזניים למשק הבית ולאמבטיה; מכשירי 
מדידה אלקטרוניים למידע מטראולוגי וניתוח אויר, לשימוש 
במשק בית או אישי; מכונות חישוב, מארזים למחשבי כיס; 

כבלים חשמליים, תקעים חשמליים, מתגים חשמליים; חלקים 
של הטובין האמורים לעיל; הנכללים כולם בסוג 9.                   
                                                                                    

                

ג' חשון תשע"ב - 6231/10/2011



URBAN IDEAS 

Trade Mark No. 230597 מספר סימן

Application Date 09/06/2010 תאריך הגשה

 Owners

Name: TRUSSARDI S.p.A.

Address: Piazza Duse 4, P.O.B. 20122, Milan, Italy

Identification No.: 9293

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Pearl Cohen Zedek Latzer

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

שם: פרל כהן צדק לצר

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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 25 סוג: 25

Clothing for men, women and children, namely, 
dungarees, ski pants, ski jackets, ski suits for 
children, footwear, headgear, berets, caps, earmuffs, 
down jackets, fur coats, windcheater, parka, 
blousons, jackets, fur stole, fur jackets, knitwear, 
namely, jumpers, twin-sets, top, gilets, shawls; shirts, 
chemises, T-shirts, polo tops, shorts, bermuda 
shorts, suits, overcoats and raincoats, tracksuits, 
pants, trousers, rain trousers, jeans, sweatshirts, 
sweaters, pullovers, overall, skirts, petticoats, vests, 
waistcoats, blazers, dresses, stockings, socks, 
pantyhose, tights, scarves, ties bow ties, neckties, 
belts, waistbands, gloves, lingerie, underwear, 
brassiere, under pants, panties, pajamas, 
nightdresses, dressing gowns, swim-suits, bathrobes, 
beach robes; swim clothes, shoes, slippers, sandals, 
boots, high heel shoes, leather shoes, low shoes, 
rubber shoes, climbing boots, walking boots, running 
shoes, gym shoes, ski boots and snowboard boots, 
rain boots; all included in class 25.

בגדי גברים, נשים וילדים, דהיינו, בגדי ג'ינס, מכנסי סקי, מעילי 
סקי, חליפות סקי לילדים, הנעלה, כיסוי ראש, ברטים, כובעים, 
כיסויי אוזניים, מעילים מרופדים, מעילי רוח, מעילי ברדס, 

בלוזונים, ג'קטים, מעילי פרווה, צעיף פרווה, ג'קטים מפרווה, 
סריגים, דהיינו, אפודות, סטים אפודות, עליונית, ג'קטים ללא 
שרוולים, רדידים; חולצות, כותנות, חולצות טי, חולצות פולו, 
מכנסיים קצרים, מכנסי ברמודה, חליפות, מעילים עליונים 

ומעילי גשם, אימוניות, מכנסיים, מכנסיים, מכנסי גשם, ג'ינס, 
מיזעים, סוודרים, סוודרים קרדיגן, אפודות, סרבל, חצאיות, 
תחתוניות, וסטים, מקטורנים, בלייזרים, שמלות, גרבי ניילון, 
גרביים, גרביונים, גרבונים, צעיפים, עניבות ועניבות פרפר, 
עניבות, חגורות, חגורות מותניים, כפפות, לבני נשים, לבנים, 
חזייה, תחתונים, תחתונים, פיג'מות, כותנות לילה, חלוקים, 
בגדי ים, חלוקי רחצה, חלוקי חוף, בגדי שחייה, נעליים, נעלי 

בית, סנדלים, מגפיים, נעלי עקב, נעלי עור, נעליים נמוכות, נעלי 
גומי, מגפי טיפוס, מגפי הליכה, נעלי ריצה, נעלי ספורט, מגפי 
סקי ומפי סנובורד, מגפי גשם; הנכללים כולם בסוג 25.           

                                                                

ג' חשון תשע"ב - 6331/10/2011



Trade Mark No. 230653 מספר סימן

Application Date 21/06/2010 תאריך הגשה

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

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

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

האנגלי.

 Owners

Name: NurnbergMesse GmbH

Address: Messezentrum, Nurnberg, 90471, Germany

Identification No.: 801345

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: 38 סוג: 38

Telecommunication, namely, providing access to 
information on the internet, providing access to 
databases, organization of forums in virtual form in 
the internet, providing internet platforms for others; all 
included in class 38.

טלקומוניקציה, דהיינו, אספקת גישה למידע על האינטרנט, 
אספקת גישה למאגרי מידע, ארגון פורומים בצורה וירטואלית 
באינטרנט, אספקת פלטפורמות אינטרנט לאחרים; הנכללים 
כולם בסוג 38.                                                                 

                                                        

ג' חשון תשע"ב - 6431/10/2011



Trade Mark No. 230927 מספר סימן

Application Date 21/06/2010 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: CELLCOM ISRAEL LIMITED שם: סלקום ישראל בע"מ

Address: 10 הגביש, P.O.B. 4060, נתניה, 42140, ישראל כתובת : הגביש 10, ת.ד. 4060, נתניה, 42140, ישראל

Identification No.: 511930125מספר זיהוי: 511930125

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Cellcom Israel Ltd. Legal department

Address: 10 Gavish St., P.O.B. 4060, Natanya, 42140, 
Israel

שם: סלקום ישראל בע"מ, האגף לייעוץ משפטי

כתובת : הגביש 10, ת.ד. 4060, נתניה, 42140, ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 9 סוג: 9

Computer software and hardware; Communication 
and telecommunication apparatus, instruments and 
equipment; telephones and mobile telephones; radio-
telephones; fittings for mobile telephones; 
accompanying accessories for telephones and 
mobile telephones, including pouches, headsets, 
hand free speaking devices, chargers, batteries, 
attached panels and laces; smart cards, dial cards, 
magnetic cards and/or electronic chip cards; 
apparatus and instruments for recording, transmitting 
or reproduction of voice, data, images, short films 
and animation; modems; cellular modems; image, 
animation and music files; optical apparatus; 
computers; discs; credit cards and other means of 
payment; parts and components for all the 
aforementioned goods; all included in class 9.

תוכנת מחשב וחומרת מחשב; התקנים, מכשירים וציוד 
לתקשורת וטלקומיוניקציה; טלפונים וטלפונים ניידים; מכשירי 
רדיו-טלפון; מתאמים למכשירי טלפון ניידים; אביזרים נלווים 
לטלפונים ולטלפונים ניידים, כולל נרתיקים, אוזניות, דיבוריות, 
מטענים, סוללות, פנלים נצמדים ושרוכים; כרטיסים חכמים, 
כרטיסי חיוג, כרטיסים מגנטיים ו/או נושאי שבב אלקטרונייים; 
התקנים ומכשירים להקלטה, שידור, העברה או שחזור של קול, 
נתונים, בבואות, סרטונים  ואנימציה; קבצי תמונה, אנימציה 

ומוסיקה; מחשבים; תקליטורים (דיסקים); כרטיסי 
אשראי,ואמצעי תשלום אחרים; חלקים ורכיבים עבור כל 

הסחורות המנויות לעיל; הנכללים כולם בסוג 9.                     
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    

                                

ג' חשון תשע"ב - 6531/10/2011



FORCAPIL

Trade Mark No. 231340 מספר סימן

Application Date 14/07/2010 תאריך הגשה

 Owners

Name: Laboratoires ARKOPHARMA

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

Identification No.: 801411

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Sanford T. Colb & Co.

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

שם: סנפורד ט. קולב ושות'

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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 3 סוג: 3

Soaps; perfumery; essential oils; cosmetics; hair 
lotions; dentifrices; all included in class 03.

סבונים; תמרוקים; שמנים אתרים; קוסמטיקה; תחליבים 
לשיער; משחות שיניים; הנכללים כולם בסוג 3.                 

ג' חשון תשע"ב - 6631/10/2011



Trade Mark No. 231346 מספר סימן

Application Date 01/07/2010 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: Anatoly GENDELEV  שם: אנטולי גנדלב

Address: 13/3 Har Hazofim st, Rehovot, 76620, Israel כתובת : רח' הר הצופים 13/3, רחובות, 76620, ישראל

Identification No.: 309754620מספר זיהוי: 309754620

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Genadi Gordon

Address: Patentik, P.O.B. 151, Beit Hananya, 37807, 
Israel

שם: גנאדי גורדון

כתובת : פטנטיק - ניהול תיקי קניין רוחני, ת.ד. 151, בית חנניה, 
37807, ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 44 סוג: 44

Healing steam treatment based on hot and cold 
steam enriched with medical herbal; all included in 
class 44.

טיפול באדים מרפאים המבוססים על שימוש באדים חמים 
וקרים המועשרים בצמחי מרפא; הנכללים כולם בסוג 44.         

              

ג' חשון תשע"ב - 6731/10/2011



Trade Mark No. 231365 מספר סימן

Application Date 04/07/2010 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: S.A.R.D Ltd שם: ש.א.ר.ד בע"מ

Address: כתובת : רח' העצמאות, אבן יהודה, 40500, ישראל

Identification No.: 514239490מספר זיהוי: 514239490

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Nisan Yezerski, Adv.

Address: 108 Vitzman St., Kfar Saba, 44203, Israel

שם: ניסן יזרסקי, עו"ד

כתובת : רח' ויצמן 108, כפר סבא, 44203, ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 43 סוג: 43

Services for providing of food and drinks beverges for 
events center and garden, functions halls; catering 
services; providing equipment and facilities for 
celebrations, conferences and events; all included in 
class 43.

שירותים לאספקת מזון ומשקה, למרכז וגני אירועים, אולם 
שמחות; שירותי הסעדה (קייטרינג); אספקת מקום וציוד 

לעריכת שמחות, כנסים ואירועים; הנכללים כולם בסוג 43.       
                                                                                    

                                            

ג' חשון תשע"ב - 6831/10/2011



Trade Mark No. 231408 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.

Registration of this mark shall give no right to the 
exclusive use of the combination PRIDE OF 
CEYLON TEA   separately, but in the combination of 
the mark.

PRIDE   רישום סימן זה לא יתן זכות לשימוש ייחודי בצירוף
OF CEYLON TEA בנפרד, אלא בהרכב הסימן.

 Owners

Name: HYSON TEAS (PRIVATE) LIMITED

Address: No. 190/1, Siri Sumana Mawatha, Kelanimulla, 
Angoda, Sri Lanka

Identification No.: 801417

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Reinhold Cohn and Partners

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

Tea, tea based beverages; herbal tea, fruit tea, iced 
tea; tea products; tea essence, tea extracts, black 
tea, green tea, white tea, instant tea, flavoured tea, 
organic tea, tea bags; all included in class 30.

תה, משקאות על בסיס תה; תה עשבים, תה פירות, אייס תה; 
מוצרי תה; תמצית תה, תרכיזי תה, תה שחור, תה ירוק, תה 
לבן, תה אינסטנט, תה בטעמים, תה אורגני, שקיות תה; 

הנכללים כולם בסוג 30.                                                     
                  

ג' חשון תשע"ב - 6931/10/2011



קאבאבא
Trade Mark No. 231474 מספר סימן

Application Date 11/07/2010 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: KABABA LTD שם: קאבאבא בע"מ

Address: כתובת : רח' אבן גבירול 64, תל אביב, 64952, ישראל

Identification No.: 514453042מספר זיהוי: 514453042

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Attorney Guy Yekutiel

Address: 

שם: עו"ד גיא יקותיאל

כתובת : אבן גבירול 64, תל אביב, 64952, ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 43 סוג: 43

Services for providing food and drink; temporary 
accommodation; all included in class 43.                     
                                                                                    
                                                                    

שירותים להספקת מזון ומשקה; שירותי מסעדה, לרבות 
שירותים במקום של מזון ומשקאות ושירותים של מזון ומשקאות 
שניתן לקחת; הכנה ומכירה של מזון ומשקאות שניתן לקחת; 

הנכללים כולם בסוג 43.

ג' חשון תשע"ב - 7031/10/2011



KABABA

Trade Mark No. 231475 מספר סימן

Application Date 11/07/2010 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: KABABA LTD שם: קאבאבא בע"מ

Address: רח' אבן גבירול 64, תל אביב, 64952, ישראל כתובת : רח' אבן גבירול 64, תל אביב, 64952, ישראל

Identification No.: 514453042מספר זיהוי: 514453042

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Attorney Guy Yekutiel

Address: 

שם: עו"ד גיא יקותיאל

כתובת : אבן גבירול 64, תל אביב, 64952, ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 43 סוג: 43

Services for providing food and drink; temporary 
accommodation; all included in class 43.                     
                                                                                    
                                                                    

שירותים להספקת מזון ומשקה; שירותי מסעדה, לרבות 
שירותים במקום של מזון ומשקאות ושירותים של מזון ומשקאות 
שניתן לקחת; הכנה ומכירה של מזון ומשקאות שניתן לקחת; 

הנכללים כולם בסוג 43.

ג' חשון תשע"ב - 7131/10/2011



Trade Mark No. 231489 מספר סימן

Application Date 12/07/2010 תאריך הגשה

 Owners

Name: Zakryte Aktsionerne Tovarystvo "Obolon"

Address: Kyiv, Ukraine

Identification No.: 50951

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

Bier; included in class 32. בירה; הנכללים כולם בסוג 32.

ג' חשון תשע"ב - 7231/10/2011



Trade Mark No. 231500 מספר סימן

Application Date 19/07/2010 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: SOREMARTEC S.A.

Address: Rue Joseph Netzer 5, 6700 Arlon, Belgium

Identification No.: 801346

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Reinhold Cohn and Partners

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

Chocolate and chocolate products; pralines; 
candies;confectionery; confectionery containing wafer 
and fiilings; ice creams; all included in class 30.

שוקולד ומוצרי שוקולד; פרלינים; ממתקים; דברי מתיקה; דברי 
מתיקה המכילים ופל ומילויים;  גלידות; הנכללים כולם בסוג 30. 

                                                                      

ג' חשון תשע"ב - 7331/10/2011



טרייבל טאטו 
Trade Mark No. 231510 מספר סימן

Application Date 13/07/2010 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: THE PERMANENT IDEA LTD שם: הרעיון הקבוע בע"מ

Address: Diezengoff 50, Tel Aviv, 64332, Israel כתובת : רח' דיזנגוף 50, תל אביב, 64332, ישראל

Identification No.: 513196113מספר זיהוי: 513196113

חברה פרטית

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: 44 סוג: 44

Tattoo and body piercing studio; tattoo and body 
piercing training training; all included in class 44.

מכון לקעקועים ולפירסינג; מתן שירותי הדרכה בתחום 
הקעקועים והפירסינג; הנכללים כולם בסוג 44.                       

    

ג' חשון תשע"ב - 7431/10/2011



TRIBAL TATTOO 

Trade Mark No. 231511 מספר סימן

Application Date 13/07/2010 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: THE PERMANENT IDEA LTD שם: הרעיון הקבוע בע"מ

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

Identification No.: 513196113מספר זיהוי: 513196113

חברה פרטית

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: 44 סוג: 44

Tattoo and body piercing studio; tattoo and body 
piercing training services; all included in class 44.

מכון לקעקועים ולפירסינג; מתן שירותי הדרכה בתחום 
הקעקועים והפירסינג; הנכללים כולם בסוג 44.                       

    

ג' חשון תשע"ב - 7531/10/2011



מאור לעד 
Trade Mark No. 231625 מספר סימן

Application Date 20/07/2010 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: MAOR LAAD LTD שם: מאור לעד בע"מ

Address: 5/48 Shderot Halonim, Beer Yakov, 70300, 
Israel

כתובת : רח' שדרות האלונים 5/48, באר יעקב, 70300, ישראל

Identification No.: 514470103מספר זיהוי: 514470103

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Genadi Gordon

Address: Patentik, P.O.B. 151, Beit Hananya, 37807, 
Israel

שם: גנאדי גורדון

כתובת : פטנטיק - ניהול תיקי קניין רוחני, ת.ד. 151, בית חנניה, 
37807, ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 11 סוג: 11

Solar memorial candle; included in class 11. נר זיכרון סולארי; הנכללים כולם בסוג 11.           

ג' חשון תשע"ב - 7631/10/2011



STYLUS

Trade Mark No. 231641 מספר סימן

Application Date 25/07/2010 תאריך הגשה

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

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

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

האנגלי.

 Owners

Name: STYLUS MEDIA GROUP LIMITED

Address: 239 Regents Park Road, London, N3 3LF, 
United Kingdom

Identification No.: 801446

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Reinhold Cohn and Partners

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

Publishing services; electronic publishing; on-line 
publishing; digital publishing; publication of printed 
matter; publication of electronic matter; digital 
imaging services; layout services; issuing 
publications; issuing electronic publications; 
publishing services, electronic publishing and on-line 
publishing of books, manuals, magazines, 
newspapers, periodicals, newsletters, designs, 
photographs, documents, maps; operation and 
supervision in relation to the aforementioned 
services; advisory, informatory and consultancy 
services all in relation to the aforementioned 
services; all included in class 41.

שירותי הוצאה לאור; הוצאה לאור אלקטרונית; הוצאה לאור 
מקוונת; הוצאה לאור דיגיטלית; פרסום של דברי דפוס; פרסום 
של דברים אלקטרוניים; שירותי הדמיה דיגיטלית; שירותי 

סידור; הנפקה של פרסומים; הנפקה של פרסומים אלקטרוניים; 
שירותי הוצאה לאור, הוצאה לאור אלקטרונית והוצאה לאור 

מקוונת של ספרים, מדריכים, מגזינים, עיתונים, ירחונים, עלוני 
מידע, עיצובים, תמונות, מסמכים, מפות; שירותי הפעלה 

ופיקוח בקשר לשירותים הנזכרים לעיל; שירותי יעוץ, נתינת 
מידע ויעץ הכל בקשר לשירותים הנזכרים לעיל; 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)

United Kingdom, 25/01/2010, No. 2537146 ממלכה מאוחדת, 25/01/2010, מספר 2537146

Class: 41 סוג: 41

ג' חשון תשע"ב - 7731/10/2011



SMARTRAC

Trade Mark No. 231669 מספר סימן

Application Date 26/07/2010 תאריך הגשה

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 9 סוג: 9

Transponder cards and chip cards; readers for 
transponder cards and chip cards; programmable 
radio frequency identification apparatus (RFID), in 
particular transponders in the form of contact or non-
contact chip cards with an integrated microchip for 
access systems, fare payment systems, identification 
applications and for air ticket applications; 
transponders with an integrated microchip for access 
systems, being electronic keys, for cashless payment 
systems and for customer acquisition and 
identification; transponders in the form of disc-type 
labels (tags) with an integrated microchip for parking 
systems, being tickets or transport tickets, in the 
leisure industry, being ski passes, and for industrial 
applications; transponders, in particular in the form of 
adhesive laminate inlays with an integrated microchip 
for use in access systems, automatic fare-collection 
systems, for identification purposes and for air 
tickets; transponders in the form of pre-embossed or 
pre-laminated chip cards with an integrated microchip 
for use in the production of combination cards for 
access systems, for automatic fare collection, 
identification systems, electronic money exchanges, 
cashless sales systems and portable database 
systems; transponders in the form of programmed 
devices for implanting under the skin for identifying 
animals; transponders in the form of attachable 
signboards (tags) with an integrated microchip for 
identifying trees, telegraph poles and similar objects, 
and for use in the art sector to identify works of arts, 
copies of the original and restored works of art; 
transponders in the form of contact and non-contact 
paper labels (tags) with an integrated microchip for 
use in the management of supply chains, in 
production supervision, luggage identification, for 
express parcel services and goods transport 
services, for use in preventing fraud and the 
identification of works of art; transponders in the form 
of adhesive labels (tags) with an integrated microchip 
for identifying industrial gas cylinders; encoding 
apparatus and reading apparatus, for all the 
aforesaid goods, software applications for operating 
the aforesaid goods; Electronic passports and 
security documents; electronic labels; electronic 
payment devices; all the aforesaid products other 
than for the field of polyurethane, injection moulding 
and extrusion; all the aforesaid goods/services other 
than in the field of measuring and determining the 
position, orientation and/or movement of objects, 
persons or animals; all included in class 09.

כרטיסי משדר-משיב וכרטיסי שבב; קוראי כרטיסי משדר-משיב 
וכרטיסי שבב; מתקן זיהוי תדר רדיו מתכוונן (RFID), בפרט 

משדר-משיב בצורת כרטיס שבב מגע או ללא מגע עם 
מיקרו-שבב משולב לגישה למערכת, מערכת תשלום דמי 
נסיעה, יישומי זיהוי גם בשביל יישומים לכרטיסי טיסה; 

משדר-משיב עם מיקרו-שבב משולב לגישה למערכת, היינו 
מפתחות אלקטרוניים, למערכת תשלום ללא מזומן ולרכישת 
הלקוח והזדהות; משדר-משיב בצורת תוויות תבנית-דיסק 

(תגיות) עם מיקרו-שבב משולב למערכות חניה, היינו כרטיסים 
או כרטיסי נסיעה, בתעשיית הפנאי, היינו אישורי מעבר סקי, 
וליישומים תעשייתיים; משדר-משיב, בפרט בצורת שיבוצי 
רבדים מודבקים עם מיקרו-שבב משולב לשימוש במערכות 
גישה, מערכות גביית דמי נסיעה אוטומטיות, למטרות זיהוי 

ולכרטיסי טיסה; משדר-משיב בצורת כרטיסי שבב לפני הבלטה 
ולפני ריבוד עם מיקרו-שבב משולב לשימוש בייצור של שילוב 

כרטיסים למערכת גישה, לגביית דמי נסיעה אוטומטית, 
מערכות זיהוי, החלפת כספים אלקטרונית, מערכות מכירות 
ללא מזומן ומערכות מאגרי מידע ניידות; משדר-משיב בצורת 
מכשירים מתוכנתים להשתלה מתחת לעור לצורך זיהוי חיות; 
משדר-משיב בצורת שלטים מתחברים (תגיות) עם מיקרו-שבב 
משולב לזיהוי עצים, עמודי טלגרף וחפצים דומים, ולשימוש 
בתחום האומנות לזיהוי עבודות אומנות, העתקים של עבודות 
אומנות מקוריות ומשוחזרות; משדר-משיב בצורת תוויות נייר 
(תגיות) עם מגע או ללא מגע עם מיקרו-שבב משולב לשימוש 
בניהול שרשרת אספקה, בפיקוח ייצור, זיהוי כבודה, לשירותי 
משלוח אקספרס ושירותי שינוע טובין, לשימוש במניעת מרמה 
וזיהוי עבודות אומנות; משדר-משיב בצורת תוויות מודבקות 

(תגיות) עם מיקרו-שבב משולב לזיהוי צילינדרים גז תעשייתיים; 
מתקן קידוד ומתקן קריאה, עבור כל הטובין האמורים לעיל, 
יישומי תוכנה להפעלת הטובין האמורים לעיל; דרכונים 

אלקטרוניים ומסמכי אבטחה; תוויות אלקטרוניות; מכשירים 
לתשלום אלקטרוני; כל הטובין האמורים לעיל פרט לאלה 
שעבור תחום פוליאורתן, יצירת זריקות והוצאתן; כל 

הטובין/השירותים האמורים לעיל פרט לאלה שבתחום מדידות 
וקביעת מיקום, התמצאות ו/או תנועת אובייקטים, אנשים או 

חיות; הנכללים כולם בסוג 09.

                                                                                     
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    

                                                                        

ג' חשון תשע"ב - 7831/10/2011



 Owners

Name: Smartrac IP B.V.

Address: Strawinskylaan 851, Amsterdam, 1077, 
Netherlands

Identification No.: 801454

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

ג' חשון תשע"ב - 7931/10/2011



Trade Mark No. 231691 מספר סימן

Application Date 25/07/2010 תאריך הגשה

Based on foreign registration מבוסס על רישום בחו"ל

Japan No. 5327817 יפן מספר: 5327817

Dated 04/06/2010 (Section 16) מיום 04/06/2010 (סעיף 16) 

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

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

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

האנגלי.

 Owners

Name: Citizen Holdings Kabushiki Kaisha, also 
trading as Citizen Holdings Co., Ltd.

Address: 1-12, 6-Chome, Tanashi-cho, Nishi-tokyo-shi, 
Tokyo, Japan

Identification No.: 14541

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: 14 סוג: 14

Watches, clocks and  parts and fittings thereof, 
jewelry; All goods included in Class 14

שעוני יד, שעונים וחלקיהם ומתאמיהם מזה, תכשיטים; כל 
הסחורות נכללות בסוג 14                               

ג' חשון תשע"ב - 8031/10/2011



Trade Mark No. 231704 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: ReneSola Ltd.

Address: Craigmuir Chambers, Road Town, Tortola, 
Virgin Islands

Identification No.: 801458

A British Virgin Islands company

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Adin-Liss, Advs.

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

שם: עדין - ליס, עו"ד

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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 1 סוג: 1

Monocrystal line silicon; polysilicon; all included in 
class 1.

סיליקון מונוקריסטליני; פוליסיליקון; הנכללים כולם בסוג 1.       
        

Class: 9 סוג: 9

Monocrystalline silicon ingot; multicrystalline Silicon 
wafter; Photovoltaic cells; Control panels [electricity]; 
accumulators, electric, for vehicles; Battery boxes; 
Solar batteries; Solar cell; Solar Module battery; 
Plates for batteries; Accumulator jars; all included in 
class 9

מטיל סיליקון מונוקריסטליני; חומר סיליקון מולטיקריסטליני; 
תאים פוטואלקטריים; לוחות בקרה [חשמל]; מצברים חשמליים 
לרכבים; קופאות בטרייה; סוללות סולריות; תא סולרי; סוללת 
מודול סולרית; ציפויים לסוללות; כלי קיבול למצברים; הנכללים 
כולם בסוג 9                                                                   

                            

ג' חשון תשע"ב - 8131/10/2011



Trade Mark No. 231723 מספר סימן

Application Date 22/07/2010 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: Boaz Avrahami  שם: בועז אברהמי

Address: Prins Willem-Alexanderlaan 25, Badhoevedorp, 
1171 LJ, Netherlands

Prins Willem-Alexanderlaan 25, Badhoevedorp,  : כתובת
1171 LJ, Netherlands

Identification No.: 71112מספר זיהוי: 71112

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: GAL ER'EL ADV., I PELES & CO., 

Address: 7 MENACHEM BEGIN RD., RAMAT GAN, 
52681, Israel

שם: גל אראל, עו"ד י.פלס ושות', עורכי דין

כתובת : דרך מנחם בגין 7, רמת גן, 52681, ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 18 סוג: 18

Leather and imitations of leather,  and goods made 
from these materials and not included in other 
classes; hats; bags; travel bags; toilet bags; veuty 
cases; handbags; suitcases; rucksacks; runks; 
wallets; change purses; umbrellas; parasols; key 
chains; all included in class 18.

עור וחיקויי עור וכן טובין העשויים מחומרים אלה ואינם כלולים 
בכל סוג אחר; כובעים; כפפות; תיקים; תיקי נסיעה; תיקי 

טואלט; תיקי טיפוח; תיקי איפור; תיקי יד; מזוודות; תרמיליל 
גב; תיבות; ארנקים; ארנקי כסף; מטריות; שמשיות; מחזיקי 

מפתחות; הנכללים כולם בסוג 18.                                       
                    

ג' חשון תשע"ב - 8231/10/2011



ROBIN RUTH 

Trade Mark No. 231724 מספר סימן

Application Date 22/07/2010 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: Boaz Avrahami  שם: בועז אברהמי

Address: Prins Willem-Alexanderlaan 25, Badhoevedorp, 
1171 LJ, Netherlands

Prins Willem-Alexanderlaan 25, Badhoevedorp,  : כתובת
1171 LJ, Netherlands

Identification No.: 71112מספר זיהוי: 71112

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: GAL ER'EL ADV., I PELES & CO., 

Address: 7 MENACHEM BEGIN RD., RAMAT GAN, 
52681, Israel

שם: גל אראל, עו"ד י.פלס ושות', עורכי דין

כתובת : דרך מנחם בגין 7, רמת גן, 52681, ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 25 סוג: 25

Clothing for men, women and children, namely coats, 
raincoats, belts, waistcoat blouses and pullovers, 
jackets, trousers, skirts, dresses, suits, shirts and 
chemises, t-shirts, sweaters. underwear, socks and 
stockings, gloves, ties, scarfes, hats and caps, boots, 
sandals, shoes and slippers; all included in class 25.

הלבשה לגבר, לאישה ולילדים, כלומר מעילים, מעילי גשם, 
חגורות, וסטים, סריגים ואריגים, ז'קטים, מכנסיים, חצאיות, 
שמלות, חליפות, חולצות וחולצות עליוניות, חולצות טריקו 
וחולצות טי, סוודרים, תחתונים, גרביים וגרבונים, כפפות, 
עניבות, צעיפים, כובעים וכובעים מצחיה, מגפיים, סנדלים, 
נעליים ונעלי בית; הנכללים כולם בסוג 25.                     

ג' חשון תשע"ב - 8331/10/2011



NetCast

Trade Mark No. 231729 מספר סימן

Application Date 28/07/2010 תאריך הגשה

 Owners

Name: LG Electronics Inc.

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

Identification No.: 59901

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Sanford T. Colb & Co.

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

שם: סנפורד ט. קולב ושות'

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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 35 סוג: 35

Advertisement planning; advertising agencies; 
demonstration of products; public Opinion polling; 
provision of sales promotion via computer network, 
provision of business information via computer 
network, advertising via electronic media and 
specifically the internet, On-line advertising on 
computer communication networks, Wholesale 
services for communication machines and apparatus, 
retail services for communication machines and 
apparatus, Wholesale services for portable 
communications apparatus, retail services for 
portable communications apparatus, Wholesale 
services for computers, Retail services for 
computers, Wholesale services for 
telecommunication machines and apparatus, retail 
services for telecommunication machines and 
apparatus, Wholesale services for electronic 
machines and apparatus and their parts, retail 
services for electronic machines and apparatus and 
their parts, Wholesale services for computer 
monitors, retail services for computer monitors, 
Marketing services for computer monitors via the 
internet, Marketing services for communication 
machines and appratus, portable comminication 
apparatus, computer, telecommunication machies 
and apparatus, electronic machines and apparatus, 
computer monitors, home appliance, presentation of 
goods on communication media for retail purposes; 
all included in Class 35.

תכנון פרסום; סוכנויות פרסום; הדגמת מוצרים; סיקור דעת 
הקהל;  קידום מכירות דרך רשת מחשב, אספקת מידע עסקי 

דרך רשת מחשב, פרסום דרך מדיה חשמלית ובמיחד 
האינטרנט, פרסום מקוון ברשתות תקשורת מחשב, שירותים 
סיטונאיים למכונות והתקני תקשורת, שירותים קמעוניים 
למכונות והתקני תקשורת, שירותים סיטונאיים להתקני 

תקשורת ניידים, שירותים קמעוניים להתקני תקשורת ניידים, 
שירותים סיטונאיים למחשבים, שירותים קמעוניים למחשבים, 
שירותים סיטונאיים למכונות והתקני טלקומוניקציה, שירותים 
קמעוניים למכונות והתקני טלקומוניקציה, שירותים סיטונאיים 
למכונות והתקנים חשמליים וחלקיהם, שירותים קמעוניים 
למכונות והתקנים חשמליים וחלקיהם, שירותים סיטונאיים 

למסכי מחשב, שירותים קמעוניים למסכי מחשב, שירותי שיווק 
מסכי מחשב דרך האינרנט, שירותי שיווק למכונות והתקני 

תקשורת, התקני תקשורת ניידיםת מחשביםת מכונות והתקני 
טלקומוניקציהת מכונות והתקנים אלקטרונייםת מסכי מחשב, 

התקנים ביתיים; הצגת טובין במדיית תקשורת למטרות 
קמעונאיות; הכל כלול בסוג 35.                                           
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    

    

ג' חשון תשע"ב - 8431/10/2011



Trade Mark No. 231730 מספר סימן

Application Date 22/07/2010 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: Boaz Avrahami  שם: בועז אברהמי

Address: Prins Willem-Alexanderlaan 25, Badhoevedorp, 
1171 LJ, Netherlands

Prins Willem-Alexanderlaan 25, Badhoevedorp,  : כתובת
1171 LJ, Netherlands

Identification No.: 71112מספר זיהוי: 71112

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: GAL ER'EL ADV., I PELES & CO., 

Address: 7 MENACHEM BEGIN RD., RAMAT GAN, 
52681, Israel

שם: גל אראל, עו"ד י.פלס ושות', עורכי דין

כתובת : דרך מנחם בגין 7, רמת גן, 52681, ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 25 סוג: 25

Clothing for men, women and children, namely coats, 
raincoats, belts, waistcoat blouses and pullovers, 
jackets, trousers, skirts, dresses, suits, shirts and 
chemises, t-shirts, sweaters. underwear, socks and 
stockings, gloves, ties, scarfes, hats and caps, boots, 
sandals, shoes and slippers; all included in class 25.

הלבשה לגבר, לאישה ולילדים, כלומר מעילים, מעילי גשם, 
חגורות, וסטים, סריגים ואריגים, ז'קטים, מכנסיים, חצאיות, 
שמלות, חליפות, חולצות וחולצות עליוניות, חולצות טריקו 
וחולצות טי, סוודרים, תחתונים, גרביים וגרבונים, כפפות, 
עניבות, צעיפים, כובעים וכובעים מצחיה, מגפיים, סנדלים, 
נעליים ונעלי בית; הנכללים כולם בסוג 25.                     

ג' חשון תשע"ב - 8531/10/2011



ROBIN RUTH 

Trade Mark No. 231731 מספר סימן

Application Date 22/07/2010 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: Boaz Avrahami  שם: בועז אברהמי

Address: Prins Willem-Alexanderlaan 25, Badhoevedorp, 
1171 LJ, Netherlands

Prins Willem-Alexanderlaan 25, Badhoevedorp,  : כתובת
1171 LJ, Netherlands

Identification No.: 71112מספר זיהוי: 71112

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: GAL ER'EL ADV., I PELES & CO., 

Address: 7 MENACHEM BEGIN RD., RAMAT GAN, 
52681, Israel

שם: גל אראל, עו"ד י.פלס ושות', עורכי דין

כתובת : דרך מנחם בגין 7, רמת גן, 52681, ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 18 סוג: 18

Leather and imitations of leather,  and goods made 
from these materials and not included in other 
classes; hats; bags; travel bags; toilet bags; veuty 
cases; handbags; suitcases; rucksacks; runks; 
wallets; change purses; umbrellas; parasols; key 
chains; all included in class 18

עור וחיקויי עור וכן טובין העשויים מחומרים אלה ואינם כלולים 
בכל סוג אחר; כובעים; כפפות; תיקים; תיקי נסיעה; תיקי 

טואלט; תיקי טיפוח; תיקי איפור; תיקי יד; מזוודות; תרמיליל 
גב; תיבות; ארנקים; ארנקי כסף; מטריות; שמשיות; מחזיקי 

מפתחות; הנכללים כולם בסוג 18.                                       
                  

ג' חשון תשע"ב - 8631/10/2011



Trade Mark No. 231822 מספר סימן

Application Date 26/07/2010 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: Ramat Dalton Industiral Park Ltd. שם: פארק תעשיות רמת דלתון בע"מ

Address: Merom Ha' galil, Israel כתובת : 

Identification No.: 512758681מספר זיהוי: 512758681

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Saul Haley, Adv.

Address: 6 Alia B St., P.O.B. 18, Safed, 13200, Israel

שם: שאול הלוי, עו"ד

כתובת : רח' עליה ב' 6, ת.ד. 18, צפת, 13200, ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 41 סוג: 41

Production of events; all included in class 41. הפקת אירועים; הנכללים כולם בסוג 41.                         

ג' חשון תשע"ב - 8731/10/2011



Trade Mark No. 231826 מספר סימן

Application Date 01/08/2010 תאריך הגשה

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

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

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

האנגלי.

 Owners

Name: Instrumentation Laboratory Company 

Address: 180 Hartwell Road, Bedford, Massachusetts, 
01730, USA, U.S.A.

Identification No.: 801471

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

Measuring and scientific instruments, namely medical 
diagnostic instruments and parts therefore; computer 
programs; computer programs for medical and 
scientific research and medical and diagnostic 
analysis and reporting; computer programs allowing 
user access to medical data on a blood analyzer from 
networked computer workstation; computer software 
for quality control of medical data and medical 
diagnostic instruments; all included in Class 9.

מכשירים למדידה ולצרכים מדעיים, דהיינו מכשירי אבחון 
רפואיים וחלקים עבורם; תוכנות מחשב; תוכנות מחשב למחקר 

רפואי ומדעי וניתוח ודיווח רפואי ואבחנתי; תוכנות מחשב 
המאפשרות גישת משתמש לנתונים רפואיים של מכשיר 

לבדיקת דם מעמדת מחשב מרושתת; תוכנת מחשב לבקרת 
איכות של נתונים רפואיים  ומכשירי אבחון רפואיים; הכל כלול 
בסיווג 9.                                                                         
                                                                                    
                                                                                    

                          

ג' חשון תשע"ב - 8831/10/2011



Trade Mark No. 231827 מספר סימן

Application Date 01/08/2010 תאריך הגשה

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

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

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

האנגלי.

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

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

האנגלי.

 Owners

Name: Instrumentation Laboratory Company 

Address: 180 Hartwell Road, Bedford, Massachusetts, 
01730, USA, U.S.A.

Identification No.: 801471

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: 5 סוג: 5

Biological and chemical reagents, diagnostic 
preparations and assays for medical or veterinary 
purposes; chemical preparations and reagents for 
use in quality control of medical and scientific 
equipment; all included in Class 5.

חומרים המשמשים לריאקציה ביולוגית וכימית, תכשירים 
ותבחינים אבחנתיים למטרות רפואיות או וטרינריות; תכשירים 
כימיים וחומרים המשמשים לריאקציה כימית לשימוש בבקרת 
איכות של ציוד רפואי ומדעי; הכל כלול בסיווג 5.                     

                                    

ג' חשון תשע"ב - 8931/10/2011



Trade Mark No. 231828 מספר סימן

Application Date 01/08/2010 תאריך הגשה

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

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

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

האנגלי.

 Owners

Name: Instrumentation Laboratory Company 

Address: 180 Hartwell Road, Bedford, Massachusetts, 
01730, USA, U.S.A.

Identification No.: 801471

Delaware Corporation

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Ellen Shankman, Adv.

Address: 10 Plaut St., Rehovot, Israel

שם: אלן שנקמאן, עו"ד

כתובת : רחוב פלאוט 10, רחובות, ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 10 סוג: 10

Scientific and medical instruments for diagnosis and 
treatment; medical apparatus and instruments; 
diagnostic apparatus for medical purposes; 
diagnostic instruments for medical use and parts 
therefore; all included in Class 10.

מכשירים מדעיים ורפואיים לאבחון וטיפול; התקנים ומכשירים 
רפואיים; התקני אבחון למטרות רפואיות; מכשירי אבחון 

לשימוש רפואי וחלקים עבורם; הכל כלול בסיווג 10.                 
                                                                                    

                                                    

ג' חשון תשע"ב - 9031/10/2011



Trade Mark No. 231830 מספר סימן

Application Date 01/08/2010 תאריך הגשה

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

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

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

האנגלי.

Registration of this mark shall give no right to the 
exclusive use of the slogan TASTE IT YUO'LL LOVE 
IT, separately, but in the combination of the mark.

TASTE  רישום סימן זה לא יתן זכות לשימוש ייחודי בסיסמה
IT YUO'LL LOVE IT בנפרד, אלא בהרכב הסימן.

 Owners

Name: BLUE & WHITE FOODS, LLC.

Address: 3030 Review Avenue, Long Island City, 11101, 
NY, U.S.A.

Identification No.: 800290

NEW YORK LLC

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Glusman Chem-Tov Chowers Broid & Co.

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

שם: גלוזמן שם-טוב חוברס ברויד ושות'

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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 30 סוג: 30

flour and preparations made from cereals, bread, 
pastry and confectionery,cookies,noodles, pancakes, 
pastilles       (confectonary), pastries, cereals based 
snack food, rice based snack food, spring rolls, 
wafers; all included in class 30

קמח ומוצרים העשויים מדגנים, לחם, דברי מאפה וממתקים, 
עוגיות, נודלס, פנקייקס, סוכריות ( דבר מתיקה), מאפים, 
חטיפים על בסיס דגנים, חטיפים על בסיס אורז, אגרולים, 

אפיפיות; הנכללים כולם בסוג 30                                         
                                                                

ג' חשון תשע"ב - 9131/10/2011



Trade Mark No. 231839 מספר סימן

Application Date 01/08/2010 תאריך הגשה

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

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

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

האנגלי.

 Owners

Name: NUTRINAT AG

Address: c/o Engel Copera, Waldeggstrasse 37, 3097 
Bern-Liebefeld, Switzerland

Identification No.: 801474

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

snack food (cereal-based); dietary supplement which 
can contain glucose, maltose, molasses, saccharose, 
in the form of granules, capsules, tablets, jelly, paste, 
dragees, for food use, included in Class 30.

חטיפים (מבוססי דגנים); תוסף לדיאטה שיכול להכיל גלוקוז, 
סוכר הלתת, דיבשה, סקרוז, בצורה של גרגרים, כמוסות, 

גלולות, ג'לי, ממרח, טבליות ממתק, לשימוש במזון; הנכללים 
בסוג 30.                                                                         

    

ג' חשון תשע"ב - 9231/10/2011



Trade Mark No. 231905 מספר סימן

Application Date 02/08/2010 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: Mishmish Sales Promotions and Events Ltd שם: מישמיש קידום מכירות וארועים בע"מ

Address: 10 Rival St., Tel Aviv, Israel כתובת : רח' ריב"ל 10, תל אביב, ישראל

Identification No.: 513051961מספר זיהוי: 513051961

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Reinhold Cohn and Partners

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

שם: ריינהולד כהן ושותפיו

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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 33 סוג: 33

Alcoholic beverages; arak; all included in class 33. משקאות אלכוהוליים; ערק; הנכללים כולם בסוג 33.               

ג' חשון תשע"ב - 9331/10/2011



MIKO

Trade Mark No. 231907 מספר סימן

Application Date 02/08/2010 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: Mishmish Sales Promotions and Events Ltd שם: מישמיש קידום מכירות וארועים בע"מ

Address: 10 Rival St., Tel Aviv, Israel כתובת : רח' ריב"ל 10, תל אביב, ישראל

Identification No.: 513051961מספר זיהוי: 513051961

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Reinhold Cohn and Partners

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

שם: ריינהולד כהן ושותפיו

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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 33 סוג: 33

Alcoholic beverages; arak; all included in class 33. משקאות אלכוהוליים; ערק; הנכללים כולם בסוג 33.               

ג' חשון תשע"ב - 9431/10/2011



BGStar 

Trade Mark No. 231977 מספר סימן

Application Date 05/08/2010 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: Sanofi-Aventis

Address: 174, avenue de France, Paris, France

Identification No.: 45071

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Dr. Shlomo Cohen & Co.

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

שם: ד"ר שלמה כהן ושות'

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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 9 סוג: 9

Software downloadable via the internet or mobile 
phone applications for monitoring and tracking blood 
glucose levels; all included in class 9.

תוכנה הניתנת להורדה באמצעות אפליקציות אינטרנט או טלפון 
נייד לניתור ומעקב אחר רמות גלוקוזה בדם; הנכללים כולם 

בסוג 9.                                                       

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

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

France, 06/05/2010, No. 10/3736391 צרפת, 06/05/2010, מספר 10/3736391

Class: 9 סוג: 9

ג' חשון תשע"ב - 9531/10/2011



Trade Mark No. 232014 מספר סימן

Application Date 08/08/2010 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: A. Seyman Trade Ltd. שם: א. סיימן סחר בע"מ

Address: 71 Metalon St., Tel Aviv, Israel כתובת : רח' מטלון 71, תל אביב, ישראל

Identification No.: 511120321מספר זיהוי: 511120321

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Erez Harcavi

Address: 29 Sokolov St., P.O.B. 5789, Herzelia, 46157, 
Israel

שם: ארז הרכבי, עו"ד

כתובת : סוקולוב 29, ת.ד. 5789, הרצליה, 46157, ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 29 סוג: 29

Cheeses, milk and milk products; all included in class 
29

גבינות, חלב ומוצרי חלב; הנכללים כולם בסוג 29                   
        

ג' חשון תשע"ב - 9631/10/2011



ARGENE

Trade Mark No. 232069 מספר סימן

Application Date 10/08/2010 תאריך הגשה

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

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

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

האנגלי.

 Owners

Name: ARGENE

Address: Parc Technologique DELTA SUD, VERNIOLLE 
09340, France

Identification No.: 801501

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Reinhold Cohn and Partners

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

Laboratory reagents for medical diagnosis; all 
included in class 5.

מגיבים מעבדתיים לאבחון רפואי; הנכללים כולם בסוג 5.         
                          

ג' חשון תשע"ב - 9731/10/2011



Trade Mark No. 232190 מספר סימן

Application Date 09/08/2010 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: U.N. ESPRESSO BAR INVESTMENT 1998 LTD. שם: יו.אן. אספרסו בר השקעות 1998 בע"מ

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

Identification No.: 512681610מספר זיהוי: 512681610

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Oded Goldstein, Adv.

Address: Gibor Sport House, 7 Menachem Begin St., 
Ramat Gan, 52521, Israel

שם: עודד גולדשטיין, עו"ד

כתובת : בית גיבור ספורט, רח' מנחם בגין 7, רמת גן, 52521, 
ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 43 סוג: 43

Cafes, restaurants, cafeterias, and services of 
preparing and selling food, all included in class 43.

בתי קפה, מסעדות, קפיטריות ושרותי הכנת מזון ומכירת מזון; 
הנכללים כולם בסוג 43.                                                 

ג' חשון תשע"ב - 9831/10/2011



Trade Mark No. 232207 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.

תוכנת מחשב לאבטחת נתונים ואמצעי תקשורת; 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. T201001662 T201001662 פינלנד, 02/06/2010, מספר

Class: 9 סוג: 9

ג' חשון תשע"ב - 9931/10/2011



Trade Mark No. 232209 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; included in 
class 38.

אספקת טלקומוניקציה מאובטחת; הנכללת 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. T201001662 T201001662 פינלנד, 02/06/2010, מספר

Class: 38 סוג: 38

ג' חשון תשע"ב - 10031/10/2011



Trade Mark No. 232210 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: 37 סוג: 37

Maintenance, repair and installation services in 
relation to computer networks; all included in class 
37.

אחזקה, תיקון והתקנה בהקשר לרשתות מחשב; הנכללים כולם 
בסוג 37.                                                                         

                  

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

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

Finland, 02/06/2010, No. T201001662 T201001662 פינלנד, 02/06/2010, מספר

Class: 37 סוג: 37

ג' חשון תשע"ב - 10131/10/2011



Trade Mark No. 232212 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.

ייעוץ עסקי בהקשר לאבטחת נתונים ואמצעי תקשורת, 
קמעונאות וסיטונאות של תוכנת מחשב לאבטחת נתונים 

ואמצעי תקשורת; 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. T201001662 T201001662 פינלנד, 02/06/2010, מספר

Class: 35 סוג: 35

ג' חשון תשע"ב - 10231/10/2011



AVECIA

Trade Mark No. 232239 מספר סימן

Application Date 19/08/2010 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: Avecia Investments Limited

Address: Hexagon Tower, Blackley, Manchester, M9 
8ZS, United Kingdom

Identification No.: 801519

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Reinhold Cohn and Partners

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

שם: ריינהולד כהן ושותפיו

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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 40 סוג: 40

Manufacturing, processing, synthesis, preparation 
and production of chemicals and pharmaceuticals to 
the order and specification of others; all included in 
class 40.

ייצור, עיבוד, סינתזה, הכנה והפקה של כימיקלים ותכשירים 
רוקחיים לפי ההזמנה והמפרט של אחרים; הנכללים כולם בסוג 
                                                                               .40

                              

ג' חשון תשע"ב - 10331/10/2011



LA RESERVE

לה רזרב
Trade Mark No. 232284 מספר סימן

Application Date 11/08/2010 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: Sea golf ltd. שם: שיא גולף בע"מ

Address: 18 Rivel St., Tel Aviv, Israel כתובת : רח' ריב"ל 18, תל אביב, ישראל

Identification No.: 514350206מספר זיהוי: 514350206

חברה פרטית

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Spigelman, koren, barak, zamir & Co, Adv.

Address: 20 Lincoln St., Tel Aviv, 67134, Israel

שם: שפיגלמן, קורן, ברק, זמיר ושות' 

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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 36 סוג: 36

Real estate business; all included in class 36. עסקי נכסי דלא ניידי; הנכללים כולם בסוג 36.           

ג' חשון תשע"ב - 10431/10/2011



XLS

Trade Mark No. 232293 מספר סימן

Application Date 10/08/2010 תאריך הגשה

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

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

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

האנגלי.

 Owners

Name: NetLogic Microsystems, Inc

Address: 3975 Freedom Circle, 9th Floor, Santa Clara, 
California, 95054, U.S.A.

Identification No.: 71147

Address for serviceהמען למסירת הודעות

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

Address: The Rogovin-Tidhar Tower, 11 Menachem 
Begin Road, Ramat Gan, 52681, Israel

שם: גי.אי. ארליך (1995) בע"מ

כתובת : מגדל רוגובין-תדהר, קומה 15, דרך מנחם בגין 11, רמת 
גן, 52681, ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 9 סוג: 9

Semiconductors; semiconductor devices; 
semiconductor chips; semiconductor memory units; 
compact discs to be used with semiconductors and 
semiconductor devices; computer software to be 
used with semiconductors and semiconductor 
devices; firmware to be used with semiconductors 
and semiconductor devices; microelectronic 
components; microelectronic devices; integrated 
circuits; integrated circuit cores; large scale 
integrated circuits; integrated circuit cards and 
components; circuit boards; circuit boards provided 
with integrated circuits; motherboards; daughter 
boards; compact discs to be used with motherboards 
and daughterboards; software to be used with 
motherboards and daughterboards; firmware to be 
used with motherboards and daughterboards; 
microprocessors; data processors; software 
programmable microprocessors; micro-code; 
instructions and manuals to be used with the 
aforesaid goods; all included in class 9.

מוליכים למחצה; התקני מוליכים למחצה ; שבבים; מוליכים 
למחצה; יחידות זיכרון מוליכים למחצה; תקליטורים לשימוש עם 
מוליכים למחצה ועם התקני מוליכים למחצה; תוכנת מחשב 
לשימוש עם מוליכים למחצה ועם התקני מוליכים למחצה; 
קושחה לשימוש עם מוליכים למחצה ועם התקני מוליכים 

למחצה; רכיבים מיקרו-אלקטרוניים; התקנים 
מיקרו-אלקטרוניים; מעגלים משולבים; ליבות של מעגלים 
משולבים; מעגלים משולבים בקנה מידה גדול; כרטיסים 
ורכיבים של מעגלים משולבים; מעגלים מודפסים; מעגלים 
מודפסים ביחד עם מעגלים משולבים; לוחות אם; לוחות בת; 
תקליטורים לשימוש עם לוחות אם ולוחות בת; תוכנה לשימוש 
עם לוחות אם ולוחות בת; קושחה לשימוש עם לוחות אם 
ולוחות בת; מעבדים זעירים; מעבדי נתונים; תוכנה לתכנות 
מעבדים זעירים; קוד-מקור; הוראות ומדריכים לשימוש עם 

הטובין שנזכרו לעיל; הנכללים כולם בסוג 9.                           
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    

        

ג' חשון תשע"ב - 10531/10/2011



XLP

Trade Mark No. 232294 מספר סימן

Application Date 10/08/2010 תאריך הגשה

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

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

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

האנגלי.

 Owners

Name: NetLogic Microsystems, Inc

Address: 3975 Freedom Circle, 9th Floor, Santa Clara, 
California, 95054, U.S.A.

Identification No.: 71147

Address for serviceהמען למסירת הודעות

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

Address: The Rogovin-Tidhar Tower, 11 Menachem 
Begin Road, Ramat Gan, 52681, Israel

שם: גי.אי. ארליך (1995) בע"מ

כתובת : מגדל רוגובין-תדהר, קומה 15, דרך מנחם בגין 11, רמת 
גן, 52681, ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 9 סוג: 9

Semiconductors; semiconductor devices; 
semiconductor chips; semiconductor memory units; 
compact discs to be used with semiconductors and 
semiconductor devices; computer software to be 
used with semiconductors and semiconductor 
devices; firmware to be used with semiconductors 
and semiconductor devices; microelectronic 
components; microelectronic devices; integrated 
circuits; integrated circuit cores; large scale 
integrated circuits; integrated circuit cards and 
components; circuit boards; circuit boards provided 
with integrated circuits; motherboards; daughter 
boards; compact discs to be used with motherboards 
and daughterboards; software to be used with 
motherboards and daughterboards; firmware to be 
used with motherboards and daughterboards; 
microprocessors; data processors; software 
programmable microprocessors; micro-code; 
instructions and manuals to be used with the 
aforesaid goods; all included in class 9.

מוליכים למחצה; התקני מוליכים למחצה ; שבבים; מוליכים 
למחצה; יחידות זיכרון מוליכים למחצה; תקליטורים לשימוש עם 
מוליכים למחצה ועם התקני מוליכים למחצה; תוכנת מחשב 
לשימוש עם מוליכים למחצה ועם התקני מוליכים למחצה; 
קושחה לשימוש עם מוליכים למחצה ועם התקני מוליכים 

למחצה; רכיבים מיקרו-אלקטרוניים; התקנים 
מיקרו-אלקטרוניים; מעגלים משולבים; ליבות של מעגלים 
משולבים; מעגלים משולבים בקנה מידה גדול; כרטיסים 
ורכיבים של מעגלים משולבים; מעגלים מודפסים; מעגלים 
מודפסים ביחד עם מעגלים משולבים; לוחות אם; לוחות בת; 
תקליטורים לשימוש עם לוחות אם ולוחות בת; תוכנה לשימוש 
עם לוחות אם ולוחות בת; קושחה לשימוש עם לוחות אם 
ולוחות בת; מעבדים זעירים; מעבדי נתונים; תוכנה לתכנות 
מעבדים זעירים; קוד-מקור; הוראות ומדריכים לשימוש עם 

הטובין שנזכרו לעיל; הנכללים כולם בסוג 9.                           
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    

        

ג' חשון תשע"ב - 10631/10/2011



Trade Mark No. 232362 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: Lee Kum Kee Company Limited

Address: New Territories, Hong Kong

Identification No.: 68810

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

Sauces; condiments; seasonings; spices; salt; 
mustard; vinegar; soy sauces; oyster sauce; oyster 
flavoured sauce; preparations, pastes and 
concentrates for making sauces, cooking, marinating 
or for use as a seasoning; cooking sauces; pre-
packaged sauces for preparing or cooking foods and 
meals or for use as a seasoning; dipping sauces; 
minced garlic for use as a seasoning or condiment; 
minced ginger for use as a seasoning or condiment; 
sauces made from or containing seafood, extracts of 
seafood or dried seafood; ketchup; salad dressings; 
marinades; all included in class 30.

רטבים; נותני טעם; חומרי תיבול; תבלינים; מלח; חרדל; חומץ; 
רטבי סויה; רוטב צדפות; רוטב בטעם צדפות; תכשירים, 
משחות ורכזים להכנת רטבים, לבישול, להשריה בתחמיץ 
(מרינדה) או לשימוש כחומר תיבול; רטבים לבישול; רטבים 
ארוזים להכנה או לבישול מזון וארוחות או לשימוש כחומר 
תיבול; רטבים למטבל; שום קצוץ או טחון המשמש כחומר 
תיבול או כנותן טעם;  זנגביל טחון או קצוץ המשמש כחומר 
תיבול או כנותן טעם; רטבים העשויים או מכילים פירות ים, 

תמציות של פירות ים או פירות ים יבשים; קטשופ; רוטב סלט; 
תחמיצים (מרינדות); הכלולים כולם בסוג 30.                         
                                                                                    

                                  

ג' חשון תשע"ב - 10731/10/2011



Trade Mark No. 232382 מספר סימן

Application Date 18/08/2010 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: YENMAK MOTOR GOMLEK SANAYI VE 
TICARET ANONIM SIRKETI 

Address: 1. ORGANIZE SANAYI BOLGESI , ATABEY 
SOKAK, NO; 6, Konya, Turkey

Identification No.: 71153

Address for serviceהמען למסירת הודעות

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

Address: The Rogovin-Tidhar Tower, 11 Menachem 
Begin Road, Ramat Gan, 52681, Israel

שם: גי.אי. ארליך (1995) בע"מ

כתובת : מגדל רוגובין-תדהר, קומה 15, דרך מנחם בגין 11, רמת 
גן, 52681, ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 7 סוג: 7

Machines and machine tools; motors and engines 
(except for land vehicles); machine coupling and 
transmission components (except for land vehicles); 
agricultural implements other than hand-operated; 
namely, incorporators,seed drills, hay balers, 
coulters; incubators for eggs, engines and motors, 
segments, transmission chains and shafts, 
transmission shaft bearings, crank shafts, pressure 
reducers, pressure regulators, pressure valves, 
hydraulic and pneumatic controls, pulleys, bobbins, 
pistons for engines and sleeves, speed governors, 
driving mechanisms, torque transformers 
(converters), counter-pedals, clutches, cardan joints 
(universal joints), turbines, pistons, sleeves, 
segments for engines (not for land vehicles), brake 
mechanisms and segments, brakes, brake linings 
and brake shoes; all included in class 7.

מכונות וכלי מכונות; מנועים (למעט מנועים לכלי רכב יבשתיים); 
מצמדים ורצועות למכונות (למעט לכלי רכב יבשתיים); מכשירים 
חקלאיים למעט כלים ידניים;  דהיינו, אחסנה, מזרעות טוריות, 
מגובי -שחת, חרבים; אינקובטורים לביצים, מנועים, מקטעים, 

צירים ושרשראות תמסורת, מסבים תיבת הילוכים, גל 
הארכובה, מצמם לחץ, בקרי לחץ, שסתומי לחץ, בקרי 

הידראוליים פניאומטיים, גלגלות, סלילים, בוכנות למנועים 
ושרוולים, בקרי מהירות, מנגנוני נהיגה, מומנט סיבובי 
(ממירים), דוושות, קלאץ', חיבורים מפרקים (חיבורים 

אוניברסליים), טורבינות, בוכנות, שרוולים, חלקים עבור מנועים 
(לא עבור כלי רכב יבשתיים), מנגנונים וחלקים עבור בלמים, 

בלמים, רפידות בלמים ונעלי בלם; הנכללים כולם בסוג 7.         
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    

                        

ג' חשון תשע"ב - 10831/10/2011



Trade Mark No. 232429 מספר סימן

Application Date 23/08/2010 תאריך הגשה

 Owners

Name: SVB Financial Group

Address: 3005 Tasman Drive, Santa Clara, California, 
95054, U.S.A.

Identification No.: 71165

(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: 35 סוג: 35

Business management; business administration; 
business consulting; office functions; business 
management assistance; business consultancy 
(professional); business information; human resource 
management consultancy; advertisement; promotion 
for others; business relocation management 
consultancy services; office machines and equipment 
rental; secretarial services; all included in class 35.

ניהול עסקים; אדמיניסטרציה עסקית; יעוץ עסקי; תפקודי 
משרד; סיוע ניהולי עסקי; הכוונה עסקית (מקצועית); מידע 
עסקי; יעוץ ניהולי משאבי אדם; פרסום; קידום עבור אחרים; 
שירותי יעוץ ניהולי מקום מחדש עסקי; השכרת מכונות וציוד 

משרדי; שירותי מזכירות; הנכללים כולם בסוג 35.                   
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                  

ג' חשון תשע"ב - 10931/10/2011



Trade Mark No. 232430 מספר סימן

Application Date 23/08/2010 תאריך הגשה

 Owners

Name: SVB Financial Group

Address: 3005 Tasman Drive, Santa Clara, California, 
95054, U.S.A.

Identification No.: 71165

(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 affairs; monetary affairs; insurance; real 
estate affairs; banking services; financial services, 
namely, providing financial analysis, consultation, 
planning and management; commercial and 
consumer lending services; leasing services, namely, 
leasing of real property and real estate; mortgage 
lending and mortgage financing; credit card services; 
debit card services; electronic payment, namely, 
electronic processing and transmission of bill 
payment data; financial information in the nature of 
rates of exchange; security services, namely, 
guaranteeing loans; cash management; mortgage 
banking; saving account services; automated teller 
machine services; on-line banking services; 
securities brokerage; financial services, namely, 
assisting others with the completion of financial 
transactions for stocks, bonds, securities and 
equities; management of portfolios comprising 
securities; brokerage of shares of stock and other 
securities; investment advisory services; investment 
banking services; investment consultation; 
investment management; credit and financial 
consultation; all included in class 36.

ענייני פיננסים; ענייני כספים; ביטוח; ענייני נדל"ן; שירותי 
בנקאות; שירותים פיננסיים; דהיינו הענקת אבחון, יעוץ, תכנון 
וניהול פיננסי; שירותי השאלה צרכנית ומסחרית; שירותי 

החכרה, דהיינו החכרה של נכס ממשי ונדל"ן; השאלת משכנתא 
ומימון משכנתא; שירותי כרטיס אשראי; שירותי כרטיס חיוב; 
תשלום אלקטרוני, דהיינו עיבוד והעברה אלקטרוניים של נתוני 
תשלום חשבון; מידע פיננסי מסוג של שערי חליפין; שירותי 
בטוחות, דהיינו הלוואות מאושרות; ניהול מזומן, בנקאות 

משכנתא, שירותי חשבון חסכון; שירותי קופאי אוטומטי; שירותי 
בנקאות בזמן אמיתי; תיווך בטוחות; שירותים פיננסיים, דהיינו 
סיוע לאחרים באיסוף של עסקאות פיננסיות עבור מניות, אגרות 
חוב, בטוחות ונכסים; ניהול של תיקים הכוללים בטוחות; תיווך 
של חלקים של מניה ובטוחות אחרות; שירותי יעוץ השקעות; 
שירותי בנקאות השקעות; יעוץ השקעות; ניהול השקעות; יעוץ 
השקעות; יעוץ פיננסי ואשראי; הנכללים כולם בסוג 36.           
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                  

ג' חשון תשע"ב - 11031/10/2011



Trade Mark No. 232431 מספר סימן

Application Date 23/08/2010 תאריך הגשה

 Owners

Name: SVB Financial Group

Address: 3005 Tasman Drive, Santa Clara, California, 
95054, U.S.A.

Identification No.: 71165

(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: 35 סוג: 35

Business management; business administration; 
business consulting; office functions; business 
management assistance; business consultancy 
(professional); business information; human resource 
management consultancy; advertisement; promotion 
for others; business relocation management 
consultancy services; office machines and equipment 
rental; secretarial services; all included in class 35.

ניהול עסקים; אדמיניסטרציה עסקית; יעוץ עסקי; תפקודי 
משרד; סיוע ניהולי עסקי; הכוונה עסקית (מקצועית); מידע 
עסקי; יעוץ ניהולי משאבי אדם; פרסום; קידום עבור אחרים; 
שירותי יעוץ ניהולי מקום מחדש עסקי; השכרת מכונות וציוד 

משרדי; שירותי מזכירות; הנכללים כולם בסוג 35.                   
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                  

ג' חשון תשע"ב - 11131/10/2011



Trade Mark No. 232432 מספר סימן

Application Date 23/08/2010 תאריך הגשה

 Owners

Name: SVB Financial Group

Address: 3005 Tasman Drive, Santa Clara, California, 
95054, U.S.A.

Identification No.: 71165

(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 affairs; monetary affairs; insurance; real 
estate affairs; banking services; financial services, 
namely, providing financial analysis, consultation, 
planning and management; commercial and 
consumer lending services; leasing services, namely, 
leasing of real property and real estate; mortgage 
lending and mortgage financing; credit card services; 
debit card services; electronic payment, namely, 
electronic processing and transmission of bill 
payment data; financial information in the nature of 
rates of exchange; security services, namely, 
guaranteeing loans; cash management; mortgage 
banking; saving account services; automated teller 
machine services; on-line banking services; 
securities brokerage; financial services, namely, 
assisting others with the completion of financial 
transactions for stocks, bonds, securities and 
equities; management of portfolios comprising 
securities; brokerage of shares of stock and other 
securities; investment advisory services; investment 
banking services; investment consultation; 
investment management; credit and financial 
consultation; all included in class 36.

ענייני פיננסים; ענייני כספים; ביטוח; ענייני נדל"ן; שירותי 
בנקאות; שירותים פיננסיים; דהיינו הענקת אבחון, יעוץ, תכנון 
וניהול פיננסי; שירותי השאלה צרכנית ומסחרית; שירותי 

החכרה, דהיינו החכרה של נכס ממשי ונדל"ן; השאלת משכנתא 
ומימון משכנתא; שירותי כרטיס אשראי; שירותי כרטיס חיוב; 
תשלום אלקטרוני, דהיינו עיבוד והעברה אלקטרוניים של נתוני 
תשלום חשבון; מידע פיננסי מסוג של שערי חליפין; שירותי 
בטוחות, דהיינו הלוואות מאושרות; ניהול מזומן, בנקאות 

משכנתא, שירותי חשבון חסכון; שירותי קופאי אוטומטי; שירותי 
בנקאות בזמן אמיתי; תיווך בטוחות; שירותים פיננסיים, דהיינו 
סיוע לאחרים באיסוף של עסקאות פיננסיות עבור מניות, אגרות 
חוב, בטוחות ונכסים; ניהול של תיקים הכוללים בטוחות; תיווך 
של חלקים של מניה ובטוחות אחרות; שירותי יעוץ השקעות; 
שירותי בנקאות השקעות; יעוץ השקעות; ניהול השקעות; יעוץ 
השקעות; יעוץ פיננסי ואשראי; הנכללים כולם בסוג 36.           
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                  

ג' חשון תשע"ב - 11231/10/2011



Trade Mark No. 232440 מספר סימן

Application Date 01/09/2010 תאריך הגשה

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

In use of the mark in respect of goods for which the 
description "אל סבון קמומיל" is not correct, the 
description will be changed accordingly.

כאשר ייעשה שימוש בסימן לגבי סחורות אשר עבורן התאור 
"אל סבון קמומיל" אינו נכון, ישונה התאור בהתאם.

Ownersבעלים

Name: Cosmopharm Ltd. שם: קוסמופארם בע"מ

Address: P.O.B. 7250, Hod-Hasharon, 45241, Israel כתובת : ת.ד. 7250, הוד השרון, 45241, ישראל

Identification No.: 510878051מספר זיהוי: 510878051

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: S. Horowitz & Co.

Address: 31 Achad Ha'am, P.O.B. 2499, Tel Aviv, 65202, 
Israel

שם: ש. הורוביץ ושות'

כתובת : אחד העם 31, ת.ד. 2499, תל אביב, 65202, ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 3 סוג: 3

Hair shampoos and conditioners, hair lotions and 
other hair treatment and hair care products; bathing 
lotions, body lotions and other skin treatment and 
skin care products; soaps and liquid soaps; 
towelettes; oral hygiene products, including 
toothpastes  and mouth washes; toilet products and 
other cosmetic products; all included in class 3.

שמפו ומרככים לשיער, תחליבים לשיער ומוצרים אחרים לטיפול 
ולטיפוח השיער; תחליבי רחצה, תחליבים לגוף ומוצרים אחרים 
לטיפול ולטיפוח הגוף; סבונים וסבונים נוזליים; מגבונים; מוצרים 
להיגיינת הפה, כולל משחות שיניים ומי פה; מוצרי טואלטיקה 
ומוצרים קוסמטיים אחרים; הנכללים כולם בסוג 3                   
                                                                                    

                                            

ג' חשון תשע"ב - 11331/10/2011



Trade Mark No. 232442 מספר סימן

Application Date 01/09/2010 תאריך הגשה

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

In use of the mark in respect of goods for which the 
description "שמפו לסירוק קל-מכיל רוזמרין" is not correct, 
the description will be changed accordingly.

כאשר ייעשה שימוש בסימן לגבי סחורות אשר עבורן התאור 
"שמפו לסירוק קל-מכיל רוזמרין" אינו נכון, ישונה התאור 

בהתאם.

Ownersבעלים

Name: Cosmopharm Ltd. שם: קוסמופארם בע"מ

Address: P.O.B. 7250, Hod-Hasharon, 45241, Israel כתובת : ת.ד. 7250, הוד השרון, 45241, ישראל

Identification No.: 510878051מספר זיהוי: 510878051

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: S. Horowitz & Co.

Address: 31 Achad Ha'am, P.O.B. 2499, Tel Aviv, 65202, 
Israel

שם: ש. הורוביץ ושות'

כתובת : אחד העם 31, ת.ד. 2499, תל אביב, 65202, ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 3 סוג: 3

Hair shampoos and conditioners, hair lotions and 
other hair treatment and hair care products; bathing 
lotions, body lotions and other skin treatment and 
skin care products; soaps and liquid soaps; 
towelettes; oral hygiene products, including 
toothpastes  and mouth washes; toilet products and 
other cosmetic products; all included in class 3.

שמפו ומרככים לשיער, תחליבים לשיער ומוצרים אחרים לטיפול 
ולטיפוח השיער; תחליבי רחצה, תחליבים לגוף ומוצרים אחרים 
לטיפול ולטיפוח הגוף; סבונים וסבונים נוזליים; מגבונים; מוצרים 
להיגיינת הפה, כולל משחות שיניים ומי פה; מוצרי טואלטיקה 
ומוצרים קוסמטיים אחרים; הנכללים כולם בסוג 3                   
                                                                                    

                                            

ג' חשון תשע"ב - 11431/10/2011



Trade Mark No. 232443 מספר סימן

Application Date 01/09/2010 תאריך הגשה

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

In use of the mark in respect of goods for which the 
description "מרכך לסירוק קל-מכיל רוזמרין"  is not 
correct, the description will be changed accordingly.

כאשר ייעשה שימוש בסימן לגבי סחורות אשר עבורן התאור 
"מרכך לסירוק קל-מכיל רוזמרין"  אינו נכון, ישונה התאור 

בהתאם.

Ownersבעלים

Name: Cosmopharm Ltd. שם: קוסמופארם בע"מ

Address: P.O.B. 7250, Hod-Hasharon, 45241, Israel כתובת : ת.ד. 7250, הוד השרון, 45241, ישראל

Identification No.: 510878051מספר זיהוי: 510878051

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: S. Horowitz & Co.

Address: 31 Achad Ha'am, P.O.B. 2499, Tel Aviv, 65202, 
Israel

שם: ש. הורוביץ ושות'

כתובת : אחד העם 31, ת.ד. 2499, תל אביב, 65202, ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 3 סוג: 3

Hair shampoos and conditioners, hair lotions and 
other hair treatment and hair care products; bathing 
lotions, body lotions and other skin treatment and 
skin care products; soaps and liquid soaps; 
towelettes; oral hygiene products, including 
toothpastes  and mouth washes; toilet products and 
other cosmetic products; all included in class 3.

שמפו ומרככים לשיער, תחליבים לשיער ומוצרים אחרים לטיפול 
ולטיפוח השיער; תחליבי רחצה, תחליבים לגוף ומוצרים אחרים 
לטיפול ולטיפוח הגוף; סבונים וסבונים נוזליים; מגבונים; מוצרים 
להיגיינת הפה, כולל משחות שיניים ומי פה; מוצרי טואלטיקה 
ומוצרים קוסמטיים אחרים; הנכללים כולם בסוג 3                   
                                                                                    

                                            

ג' חשון תשע"ב - 11531/10/2011



Trade Mark No. 232444 מספר סימן

Application Date 01/09/2010 תאריך הגשה

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

In use of the mark in respect of goods for which the 
description"אל סבון מועשר בתמצית אלוורה" is not 
correct, the description will be changed accordingly.

כאשר ייעשה שימוש בסימן לגבי סחורות אשר עבורן התאור 
"אל סבון מועשר בתמצית אלוורה" אינו נכון, ישונה התאור 

בהתאם.

Ownersבעלים

Name: Cosmopharm Ltd. שם: קוסמופארם בע"מ

Address: P.O.B. 7250, Hod-Hasharon, 45241, Israel כתובת : ת.ד. 7250, הוד השרון, 45241, ישראל

Identification No.: 510878051מספר זיהוי: 510878051

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: S. Horowitz & Co.

Address: 31 Achad Ha'am, P.O.B. 2499, Tel Aviv, 65202, 
Israel

שם: ש. הורוביץ ושות'

כתובת : אחד העם 31, ת.ד. 2499, תל אביב, 65202, ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 3 סוג: 3

Hair shampoos and conditioners, hair lotions and 
other hair treatment and hair care products; bathing 
lotions, body lotions and other skin treatment and 
skin care products; soaps and liquid soaps; 
towelettes; oral hygiene products, including 
toothpastes  and mouth washes; toilet products and 
other cosmetic products; all included in class 3.

שמפו ומרככים לשיער, תחליבים לשיער ומוצרים אחרים לטיפול 
ולטיפוח השיער; תחליבי רחצה, תחליבים לגוף ומוצרים אחרים 
לטיפול ולטיפוח הגוף; סבונים וסבונים נוזליים; מגבונים; מוצרים 
להיגיינת הפה, כולל משחות שיניים ומי פה; מוצרי טואלטיקה 
ומוצרים קוסמטיים אחרים; הנכללים כולם בסוג 3                   
                                                                                    

                                            

ג' חשון תשע"ב - 11631/10/2011



BLOOSE

Trade Mark No. 232485 מספר סימן

Application Date 02/09/2010 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: Arla Foods amba

Address: Skanderborgvej 277, DK-8260 Viby J, Denmark

Identification No.: 51059

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Dr. Shlomo Cohen & Co.

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

שם: ד"ר שלמה כהן ושות'

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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 29 סוג: 29

Cheese; all included in class 29. גבינה; הנכללים כולם בסוג 29.           

ג' חשון תשע"ב - 11731/10/2011



WILD PEARL

Trade Mark No. 232502 מספר סימן

Application Date 05/09/2010 תאריך הגשה

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

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

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

האנגלי.

 Owners

Name: Procter & Gamble Manufacturing Cologne 
GmbH

Address: Wilhelm-Mauser-Strasse 40, Koln, 50827, 
Germany

Identification No.: 801064

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Eitan Mehulal Law Group

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

שם: איתן, מהולל, פאפו, קוגלר

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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 3 סוג: 3

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

סבונים, בשמים,  תכשירי לטיפוח הגוף והיופי, תרחצים לשיער; 
הנכללים בסוג 3.                                                   

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

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

Germany, 12/03/2010, No. 302010015260.5/03 גרמניה, 12/03/2010, מספר 302010015260.5/03

Class: 3 סוג: 3

ג' חשון תשע"ב - 11831/10/2011



TOBAGO

Trade Mark No. 232509 מספר סימן

Application Date 05/09/2010 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: DUBEK LTD. שם: דובק בע"מ

Address: 9 Martin Gehl St., Petach Tikva 49512, Israel כתובת : רח' מרתין גהל 9, פתח תקוה, 49512, ישראל

Identification No.: 520008673מספר זיהוי: 520008673

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Reinhold Cohn and Partners

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

שם: ריינהולד כהן ושותפיו

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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 34 סוג: 34

Cigarettes, raw and manufactured tobacco, smoking 
accessories, lighters and matches; all included in 
class 34.

סיגריות, טבק גולמי ומעובד, צרכי מעשנים, מציתים וגפרורים; 
הנכללים כולם בסוג 34.                                                     

            

ג' חשון תשע"ב - 11931/10/2011



Trade Mark No. 232565 מספר סימן

Application Date 26/08/2010 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: O MALL Ltd. שם: או מול בע"מ

Address: Center of Nazareth, P.O.B. 4044, Nazareth, 
Israel

כתובת : מרכז נצרת, ת.ד. 4044, נצרת, ישראל

Identification No.: 512463282מספר זיהוי: 512463282

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 35 סוג: 35

Wholesale and retail trading in the field of clothing 
and footwear; all included in class 35.

מסחר סיטונאי וקמעונאי בתחום ההלבשה וההנעלה; הכל כלול 
בסוג 35.                                                                 

ג' חשון תשע"ב - 12031/10/2011



BANANA REPUBLIC

Trade Mark No. 232675 מספר סימן

Application Date 19/09/2010 תאריך הגשה

 Owners

Name: Banana Republic (ITM) Inc.

Address: 900 Cherry Avenue, San Bruno, California, 
94066, U.S.A.

Identification No.: 801576

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: 35 סוג: 35

Retail store services catalog and direct mail orders in 
the field of clothing accessories, clothing design, 
luggage, jewellry, clocks, sunglasses, peraonal care 
products, household products for dining, bed and 
bath,housewares and glass, paper goods, leather 
and bags; all included in Class 35.

שירותי מכירה קמעונאית, קטלוג, והזמנות דרך הדואר בתחום 
הביגוד, אביזרי ביגוד, עיצוב בגדים, מטען, תכשיטים, שעונים, 
משקפי שמש, מוצרי טיפוח אישי, כלי בית לסעודה, שינה 

ורחצה, כלי בית וזכוכית, מוצרי נייר, עור ותיקים; הנכללים כולם 
בסוג 35.                                                                         

                                                    

ג' חשון תשע"ב - 12131/10/2011



Trade Mark No. 232682 מספר סימן

Application Date 07/09/2010 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: Mr. Heinrich Westhoff  שם: מר היינריך ווסטהוף

Address: Fresenhorst 26A., Sudlohn, 46354, Germany Fresenhorst 26A., Sudlohn, 46354, Germany : כתובת

Identification No.: 71182מספר זיהוי: 71182

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Nantel Abraham & Co., Adv.

Address: 71 Derech Ramataim, P.O.B. 61, Hod 
Hasharon, 45100, Israel

שם: ננטל אברהם ושות', עו"ד

כתובת : דרך רמתיים 71, ת.ד. 61, הוד השרון, 45100, ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 31 סוג: 31

Agricultural, horticultural and forestry products and 
grains not included in other classes; seeds, natural 
plants and flowers; all included in class 31.

מוצרי חקלאות, גננות, יערנות ותבואות שאינם נכללים בסוגים 
אחרים;זרעים, שתילים ופרחים חיים; הנכללים כולם בסוג 31.   
                                                                                  

ג' חשון תשע"ב - 12231/10/2011



ביבה 
Trade Mark No. 232683 מספר סימן

Application Date 07/09/2010 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: Biba-Baby Ltd שם: ביבה  בייבי בע"מ

Address: Hanurit 51, P.O.B. 49, Batzra, 60944, Israel כתובת : רח' הנורית 51, ת.ד. 49, בצרה, 60944, ישראל

Identification No.: 514435577מספר זיהוי: 514435577

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Nativ, Zuriano, Cohen, Adv.

Address: 3 Zalman Hoz St., P.O.B. 3068, Afula, 18000, 
Israel

שם: נתיב, צוריאנו, כהן, עו"ד

כתובת : זלמן הוז 3, ת.ד. 3068, עפולה, 18000, ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 12 סוג: 12

Prams and cart for babies and children, safety chairs 
for babies and accompanied parts and devices for 
such products, all included in class 12.

עגלות וטיולונים עבור תינוקות וילדים, כיסאות בטיחות לרכב 
עבור תינוקות וחלקים נלווים למוצרים אלו; הנכללים כולם בסוג 

                                                     .12

ג' חשון תשע"ב - 12331/10/2011



BIBA

Trade Mark No. 232684 מספר סימן

Application Date 07/09/2010 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: Biba-Baby Ltd שם: ביבה  בייבי בע"מ

Address: 51 רח' הנורית, P.O.B. 49, בצרה, 60944, ישראל כתובת : רח' הנורית 51, ת.ד. 49, בצרה, 60944, ישראל

Identification No.: 514435577מספר זיהוי: 514435577

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Nativ, Zuriano, Cohen, Adv.

Address: 3 Zalman Hoz St., P.O.B. 3068, Afula, 18000, 
Israel

שם: נתיב, צוריאנו, כהן, עו"ד

כתובת : זלמן הוז 3, ת.ד. 3068, עפולה, 18000, ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 12 סוג: 12

Prams and cart for babies and children, safety chairs 
for babies and accompanied parts and devices for 
such products, all included in class 12.

עגלות וטיולונים עבור תינוקות וילדים, כיסאות בטיחות לרכב 
עבור תינוקות וחלקים נלווים למוצרים אלו; הנכללים כולם בסוג 

                                                     .12

ג' חשון תשע"ב - 12431/10/2011



BALIZEN

Trade Mark No. 232796 מספר סימן

Application Date 28/09/2010 תאריך הגשה

 Owners

Name: Eisai R&D Management Co., Ltd.

Address: 6-10 Koishikawa 4-chome, Bunkyo-ku, Tokyo, 
112-8088, Japan

Identification No.: 801594

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Sanford T. Colb & Co.

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

שם: סנפורד ט. קולב ושות'

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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 5 סוג: 5

Pharmaceutical preparations and substances for the 
treatment of oncological diseases; all included in 
class 5.

תכשירים וחומרים רפואיים לטיפול במחלות אונקולוגיות; 
הנכללים כולם בסוג 5.                                                       

                        

ג' חשון תשע"ב - 12531/10/2011



HALAVEN

Trade Mark No. 232797 מספר סימן

Application Date 28/09/2010 תאריך הגשה

 Owners

Name: Eisai R&D Management Co., Ltd.

Address: 6-10 Koishikawa 4-chome, Bunkyo-ku, Tokyo, 
112-8088, Japan

Identification No.: 801594

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Sanford T. Colb & Co.

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

שם: סנפורד ט. קולב ושות'

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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 5 סוג: 5

Pharmaceutical preparations and substances for the 
treatment of oncological diseases; all included in 
class 5.

תכשירים וחומרים רפואיים לטיפול במחלות אונקולוגיות; 
הנכללים כולם בסוג 5.                                                       

                        

ג' חשון תשע"ב - 12631/10/2011



Trade Mark No. 232820 מספר סימן

Application Date 03/10/2010 תאריך הגשה

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

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

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

האנגלי.

 Owners

Name: CJSC "Buket Moldavii"

Address: 109 Sverdlov Street, Dubassary, Transdnistria, 
Republic of Moldova

Identification No.: 801604

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: 33 סוג: 33

Alcoholic beverages (excluding beer); all included in 
class 33.

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

ג' חשון תשע"ב - 12731/10/2011



ATLANTES

Trade Mark No. 232841 מספר סימן

Application Date 03/10/2010 תאריך הגשה

 Owners

Name: HEWLETT-PACKARD DEVELOPMENT 
COMPANY, L.P.

Address: 11445 Compaq Center Drive West, Houston, 
Texas, 77070, U.S.A.

Identification No.: 800326

Texas Limited Partnership

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Sanford T. Colb & Co.

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

שם: סנפורד ט. קולב ושות'

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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 9 סוג: 9

Computer software for providing workflow solutions in 
the field of healthcare management, namely, disease 
and case management, utilization  review, prior 
authorizations, referrals and lifestyle management; 
computer  software; all included in Class 9.

תכנת מחשב לאספקת פתרונות סדר פעולות בתחום ניהול 
שירותי בריאות, בעיקר, ניהול מחלות ותיקים, סקירת ניצול, 
אישורים הניתנים מראש, הפניות וניהול סגנון חיים; תכנת 

מחשב; הכל כלול בסוג 9.                                                   
                                                                                    

          

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

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

U.S.A., 14/04/2010, No. 85/014084 ארה"ב, 14/04/2010, מספר 85/014084

Class: 9 סוג: 9

ג' חשון תשע"ב - 12831/10/2011



MAGEN FLARE 

Trade Mark No. 232847 מספר סימן

Application Date 12/09/2010 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: MAGEN ECO-ENERGY (A.C.S.) LTD  שם: מגן אקו אנרג'י (אגש"ח) בע"מ

Address: Kibbutz Magen, 85465, Israel כתובת : מגן, 85465, ישראל

Identification No.: 570045195מספר זיהוי: 570045195

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Wolff, Bregman and Goller

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

שם: וולף, ברגמן וגולר

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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 11 סוג: 11

Heat exchangers; soller collectors and solar energy 
heat exchangers; heating systems for pools; solar 
and electric systems and apparatus for water 
heating; apparatus and instruments for water supply; 
parts and fittings for the aforementioned products; all 
included in class 11.

מחליפי חום; קולטים סולאריים ומחליפי חום אנרגיה סולארית; 
מערכות חימום עבור בריכות; מערכות והתקנים סולאריים 

וחשמליים לחימום מים; התקנים ומכשירים עבור אספקת מים; 
חלקים ומתאמים עבור המוצרים הנזכרים לעיל; הנכללים כולם 

בסוג 11.

                                                                                     
                

ג' חשון תשע"ב - 12931/10/2011



MAGEN FLARE PRO 

Trade Mark No. 232848 מספר סימן

Application Date 12/09/2010 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: MAGEN ECO-ENERGY (A.C.S.) LTD  שם: מגן אקו אנרג'י (אגש"ח) בע"מ

Address: מגן, 85465, ישראל כתובת : מגן, 85465, ישראל

Identification No.: 570045195מספר זיהוי: 570045195

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Wolff, Bregman and Goller

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

שם: וולף, ברגמן וגולר

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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 11 סוג: 11

Heat exchangers; solar collectors and solar energy 
heat exchangers; heating systems for pools; solar 
and electric systems and apparatus for water 
heating; apparatus and instruments for water supply; 
parts and fittings for the aforementioned products; all 
included in class 11

מחליפי חום; קולטים סולאריים ומחליפי חום אנרגיה סולארית; 
מערכות חימום עבור בריכות; מערכות והתקנים סולאריים 

וחשמליים לחימום מים; התקנים ומכשירים עבור אספקת מים; 
חלקים ומתאמים עבור המוצרים הנזכרים לעיל; הנכללים כולם 

בסוג 11.

                                                                                     
            

ג' חשון תשע"ב - 13031/10/2011



MAGEN SPARK 

Trade Mark No. 232849 מספר סימן

Application Date 12/09/2010 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: MAGEN ECO-ENERGY (A.C.S.) LTD  שם: מגן אקו אנרג'י (אגש"ח) בע"מ

Address: מגן, 85465, ישראל כתובת : מגן, 85465, ישראל

Identification No.: 570045195מספר זיהוי: 570045195

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Wolff, Bregman and Goller

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

שם: וולף, ברגמן וגולר

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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 11 סוג: 11

Heat exchangers; solar collectors and solar energy 
heat exchanger; heating systems for pools; solar and 
electric system and apparatus for water heating; 
apparatus and instrument for water supply; parts and 
fittings for the aforementioned products; all included 
in class 11.

התקני החלפת חום; קולטי שמש והתקני החלפת חום אנרגיה 
סולארית; מערכת חימום עבור ברכות; מערכות והתקנים 
סולאריים וחשמליים לחימום מים; חלקים ומתאמים עבור 

המוצרים הנזכרים לעיל; כולם נכללים בסוג 11.                     
                                                                                    

                                                              

ג' חשון תשע"ב - 13131/10/2011



ECO FLARE 

Trade Mark No. 232873 מספר סימן

Application Date 16/09/2010 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: MAGEN ECO-ENERGY (A.C.S.) LTD  שם: מגן אקו אנרג'י (אגש"ח) בע"מ

Address: Kibbutz Magen, 85465, Israel כתובת : מגן, 85465, ישראל

Identification No.: 570045195מספר זיהוי: 570045195

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Wolff, Bregman and Goller

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

שם: וולף, ברגמן וגולר

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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 11 סוג: 11

Heat exchangers; solar collectors and solar energy 
heat exchangers; heating systems for pools; solar 
and electric systems and apparatus for water 
heating; apparatus and instruments for water supply; 
parts and fittings for the aforementioned products; all 
included in class 11

מחליפי חום; קולטים סולאריים ומחליפי חום אנרגיה סולארית; 
מערכות חימום עבור בריכות; מערכות והתקנים סולאריים 

וחשמליים לחימום מים; התקנים ומכשירים עבור אספקת מים; 
חלקים ומתאמים עבור המוצרים הנזכרים לעיל; הנכללים כולם 

בסוג 11.

                                                                                     
            

ג' חשון תשע"ב - 13231/10/2011



ECO FLARE PRO

Trade Mark No. 232874 מספר סימן

Application Date 16/09/2010 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: MAGEN ECO-ENERGY (A.C.S.) LTD  שם: מגן אקו אנרג'י (אגש"ח) בע"מ

Address: מגן, 85465, ישראל כתובת : מגן, 85465, ישראל

Identification No.: 570045195מספר זיהוי: 570045195

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Wolff, Bregman and Goller

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

שם: וולף, ברגמן וגולר

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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 11 סוג: 11

Heat exchangers; solar collectors and solar energy 
heat exchangers; heating systems for pools; solar 
and electric systems and apparatus for water 
heating; apparatus and instruments for water supply; 
parts and fittings for the aforementioned products; all 
included in class 11.

מחליפי חום; קולטים סולאריים ומחליפי חום אנרגיה סולארית; 
מערכות חימום עבור בריכות; מערכות והתקנים סולאריים 

וחשמליים לחימום מים; התקנים ומכשירים עבור אספקת מים; 
חלקים ומתאמים עבור המוצרים הנזכרים לעיל; הנכללים כולם 

בסוג 11.

                                                                                     
              

ג' חשון תשע"ב - 13331/10/2011



ECO SPARK

Trade Mark No. 232875 מספר סימן

Application Date 16/09/2010 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: MAGEN ECO-ENERGY (A.C.S.) LTD  שם: מגן אקו אנרג'י (אגש"ח) בע"מ

Address: מגן, 85465, ישראל כתובת : מגן, 85465, ישראל

Identification No.: 570045195מספר זיהוי: 570045195

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Wolff, Bregman and Goller

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

שם: וולף, ברגמן וגולר

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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 11 סוג: 11

Heat exchangers; solar collectors and solar energy 
heat exchanger; heating systems for pools; solar and 
electric system and apparatus for water heating; 
apparatus and instrument for water supply; parts and 
fittings for the aforementioned products; all included 
in class 11.

התקני החלפת חום; קולטי שמש והתקני החלפת חום אנרגיה 
סולארית; מערכת חימום עבור ברכות; מערכות והתקנים 
סולאריים וחשמליים לחימום מים; חלקים ומתאמים עבור 

המוצרים הנזכרים לעיל; כולם נכללים בסוג 11.                     
                                                                                    

                                                              

ג' חשון תשע"ב - 13431/10/2011



Trade Mark No. 232876 מספר סימן

Application Date 16/09/2010 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: TELEFIRE FIRE AND GAS DETECTORS LTD. שם: טלפייר גלאי אש וגז בע"מ

Address: Halapid 5, Kiryat Matalon, Petach Tikva, 49250, 
Israel

כתובת : הלפיד 10, קריית מטלון, פתח תקוה, 49250, ישראל

Identification No.: 36957מספר זיהוי: 36957

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Isack Keshales, Adv.

Address: 29 Bloch St, Tel Aviv, 64161, Israel

שם: יצחק קשלס, עו"ד

כתובת : רחוב בלוך 29, תל אביב, 64161, ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 9 סוג: 9

מכשירים לכיבוי אש; הנכללים כולם בסוג 9.

ג' חשון תשע"ב - 13531/10/2011



JENNIFER ANISTON 

Trade Mark No. 232884 מספר סימן

Application Date 16/09/2010 תאריך הגשה

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

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

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

האנגלי.

 Owners

Name: JA Licensing ll, LLC 

Address: 450 North Roxbury Drive, 8th Floor, Beverly 
Hills, CA, 90210-4222, U.S.A.

Identification No.: 71199

Address for serviceהמען למסירת הודעות

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

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

שם: הרצוג, פוקס, נאמן ושות', עו"ד

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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 3 סוג: 3

Body lotions; body washes; fragrances & perfumery; 
non-medicated bath preparations, all included in 
class 3.

קרם גוף; קרם רחצה; מוצרי בישום ופרפומריה; תכשירים לא 
רפואיים לאמבט; הנכללים כולם בסוג 3.                               

          

ג' חשון תשע"ב - 13631/10/2011



Summit Voice 

Trade Mark No. 232891 מספר סימן

Application Date 19/09/2010 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: KRAMER ELECTRONICS LTD. שם: קרמר אלקטרוניקה בע"מ

Address: 3 Am Veolamo Street, P.O.B. 34499, 
Jerusalem, 95463, Israel

כתובת : רחוב עם ועולמו 3, ת.ד. 34499, ירושלים, 95463, 
ישראל

Identification No.: 510902026מספר זיהוי: 510902026

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

Apparatus and instruments for checking 
(supervision), monitoring, viewing, recording, 
transmission, processing or reproduction of sound or 
images; magnetic data carriers, recording disc; data 
processing equipment and computers; devices, 
fittings, computer hardware and doftware for audio 
production and distribution in enclosed spaces, 
including board and confrences rooms, lecture rooms 
and lounges; All  included in class 9.

התקנים ומכשירים לשימוש בבדיקה (פיקוח), השגחה, צפייה, 
הקלטה, העברה או שיחזור של קול וחוזי; נושאי נתונים 

מגנטיים, דיסקות להקלטה; ציוד לעיבוד נתונים ומחשבים; 
מתקנים מתאמים, חומרות ותוכנות מחשב עבור יצור והפצת 
אודיו בשטחים תחומים, הכוללים חדרי הנהלה, חדרי ישיבות, 
חדרי הרצאות ולימוד; הנכללים כולם בסוג 9.                         
                                                                                    
                                                                                    

                                                            

ג' חשון תשע"ב - 13731/10/2011



HORTYCLIM

Trade Mark No. 232898 מספר סימן

Application Date 05/10/2010 תאריך הגשה

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

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

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

האנגלי.

 Owners

Name: AGRIPOLYANE

Address: ZI du Clos Marquet, Saint Chamond, F-42400, 
France

Identification No.: 801618

Societe par Actions Simplifiee

Address for serviceהמען למסירת הודעות

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

Address: The Rogovin-Tidhar Tower, 11 Menachem 
Begin Road, Ramat Gan, 52681, Israel

שם: גי.אי. ארליך (1995) בע"מ

כתובת : מגדל רוגובין-תדהר, קומה 15, דרך מנחם בגין 11, רמת 
גן, 52681, ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 17 סוג: 17

Sheets of plastic; plastic films; semi-processed 
plastic substances; shrinkable films and covers, 
printed film, film, stretch covers; films, sleeves and 
covers for soil mulching; plastic film for ensilage, 
baling, agricultural purposes, storage and protection 
of fodder; greenhouse covers of plastic; films, covers 
and sheaths for irrigation; films, covers and sheaths 
for disinfecting the ground; films, covers and sheaths 
for solarisation; plastic films for agricultural, 
horticultural and viticultural use; cover films of plastic; 
plastic films for building; plastic or synthetic resin-
based films; the aforesaid films, sheaths and covers 
are of plastic; all included in class 17.

יריעות פלסטיק; סרטי פלסטיק; חומרי פלסטיק בלתי מעובדים; 
סרטים מתכווצים ומכסים מתכווצים; סרטים מודפסים; סרטים 
ומכסים סטרץ'; סרטים, שרוולים ומכסים לחיפוי הקרקע; סרטי 
פלסטיק לתחמיץ, לצרור, מטרות חקלאיות, לאחסון והגנה על 
מספוא; כיסויי חממות בפלסטיק; סרטים, כיסויים ונרתיקים 
עבור השקיה; סרטים, כיסויים ונרתיקים לחיטוי הקרקע; 

סרטים, כיסויים ונרתיקים לחשיפת-יתר לאור השמש; סרטים, 
כיסויים ונרתיקים לשימוש חקלאי, הורטיקולטורה וגידול גפנים; 
כיסויי סרטים בפלסטיק; סרטי פלסטיק לבנייה; סרטים מבוססי 
שרפים פלסטיים או סינטטיים; הסרטים, נרתיקים וכיסויים הנ"ל 
בפלסטיק; הנכללים כולם בסוג 17.                                       
                                                                                    
                                                                                    

                

ג' חשון תשע"ב - 13831/10/2011



lnfocode 

Trade Mark No. 232899 מספר סימן

Application Date 19/09/2010 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: INFOCODE CONSUMER INFORMATION LTD שם: אינפוקוד מידע צרכני בע"מ

Address: כתובת : רח' השיקמה 94, לפיד, ישראל

Identification No.: 514446863מספר זיהוי: 514446863

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 35 סוג: 35

Advertising; business management; business 
administration; including via internet and SMS 
messages; all included in class 35.

פרסומות; ניהול עסקים; טיפול בעסקים; לרבות באמצעות 
האינטרנט ובאמצעות הודעות SMS; הנכללים כולם בסוג 35.   

                                              

ג' חשון תשע"ב - 13931/10/2011



infocard 

Trade Mark No. 232900 מספר סימן

Application Date 19/09/2010 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: INFOCODE CONSUMER INFORMATION LTD שם: אינפוקוד מידע צרכני בע"מ

Address: רח' השיקמה 94, לפיד, ישראל כתובת : רח' השיקמה 94, לפיד, ישראל

Identification No.: 514446863מספר זיהוי: 514446863

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 35 סוג: 35

Advertising; business management; business 
administration; including via internet and SMS 
messages; all included in class 35.

פרסומות; ניהול עסקים; טיפול בעסקים; לרבות באמצעות 
האינטרנט ובאמצעות הודעות SMS; הנכללים כולם בסוג 35.   

                                              

ג' חשון תשע"ב - 14031/10/2011



Trade Mark No. 232903 מספר סימן

Application Date 20/09/2010 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: Yoram Vinaver  שם: יורם וינבר

Address: d.n merom hagalil, Kibutz tziveon, 13836, Israel כתובת : ד.נ מרום הגליל, צבעון, 13836, ישראל

Identification No.: 029074945מספר זיהוי: 029074945

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 25 סוג: 25

Clothing for women men and children; included in 
class 25.

ביגוד לנשים גברים וילדים; הנכללים כולם בסוג 25.               
        

ג' חשון תשע"ב - 14131/10/2011



Trade Mark No. 233065 מספר סימן

Application Date 05/10/2010 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: WHEELS - PUBLICATION AND - MARKETING 
DATA FOR VEHICLE LTD

שם: גלגלים מדריך לרכב פרסום ושיווק בע"מ

Address: 7 Zabutinsky st., Ramat-Gan, 52521, Israel כתובת : רח' ז'בוטינסקי 7, רמת גן, 52521, ישראל

Identification No.: 514477462מספר זיהוי: 514477462

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Shavit, Bar-On, Galon Zin Nov Yagur & Co., Adv.

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

שם: שביט, בר-און, גלאון צין נוב יגור ושות', עו"ד

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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 16 סוג: 16

Classified guidebook in land vehicle, matters; all 
included in class 16.

מדריך מסווג בנושאי הרכב היבשתי; הנכללים כולם בסוג 16.   
                                    

Class: 35 סוג: 35

Advertising (in all the medias) and online trade 
services dealing in land vehicle matters; all included 
in class 35.

שירותי פרסום (בכל המדיות) ומסחר מקוון בנושאי הרכב 
היבשתי; הנכללים כולם בסוג 35.                                         

                                  

ג' חשון תשע"ב - 14231/10/2011



RADWARE

Trade Mark No. 233070 מספר סימן

Application Date 13/10/2010 תאריך הגשה

Base for International Trademark No. 1065331 בסיס לסימן מסחר בינלאומי מס.

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

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

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

האנגלי.

Ownersבעלים

Name: Radware Ltd. שם: רדוור בע"מ

Address: 22 Raoul Wallenberg St., Tel Aviv, 69719, Israel כתובת : רח' ראול וולנברג 22, תל אביב-יפו, 69719, ישראל

Identification No.: 520044371מספר זיהוי: 520044371

רדוור בעמ

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: 9 סוג: 9

Computer hardware and computer software in the 
fields of network security, virus detection and 
protection, internet traffic management, internet 
traffic redirection, high availability bandwidth 
management, firewalls, protection against attack 
signatures, protection from denial of service attacks 
and protection against network based scanning; all 
included in class 9.

חומרה ותוכנה בתחומי אבטחה ברשת, זיהוי וירוסים והגנה 
מפניהם, ניהול תעבורה באינטרנט, ניתוב תעבורה באינטרנט, 

ניהול רוחב פס בזמינות גבוהה, חומות אש, הגנה מפני 
התקפות מבוססת חתימות , הגנה מפני התקפת סירוב שירות 
והגנה מפני סריקות מבוססות רשת; הנכללים כולם בסוג 9.     
                                                                                    
                                                                                    

                                                  

ג' חשון תשע"ב - 14331/10/2011



Campus University 

Trade Mark No. 233085 מספר סימן

Application Date 06/10/2010 תאריך הגשה

 Owners

Name: Kamanmarra Corp 

Address: obarrio, 58th Street., PH Time Square Plaza, 
piso 2., Republic of Panama

Identification No.: 71231

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Weksler, Bregman & Co., Adv.

Address: 23 Yehuda Halevi St. Discount House 22 Floor, 
Tel Aviv, Israel

שם: וקסלר, ברגמן ושות', עו"ד

כתובת : יהודה הלוי 23 בית דסקונט קומה 22, תל אביב, ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 25 סוג: 25

Clothing and headgear; all included in class 25. דברי הלבשה וכיסויי ראש; הנכללים כולם בסוג 25.       

ג' חשון תשע"ב - 14431/10/2011



Smile News 

Trade Mark No. 233112 מספר סימן

Application Date 11/10/2010 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: oren lavi שם: אורן לביא

Address: Yossef yavnai 15/2, P.O.B. 1157, Gan yavne, 
70800, Israel

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: 38 סוג: 38

Providing and transmitting information services and 
content through the internet, providing and 
management on line forums; all included in class 38.

אספקת והעברת שירותי מידע ותוכן באינטרנט וכן ניהול 
ואספקת פורומים מקוונים; הנכללים כולם בסוג 38.                 
                                                                                    

      

ג' חשון תשע"ב - 14531/10/2011



Trade Mark No. 233114 מספר סימן

Application Date 12/10/2010 תאריך הגשה

 Owners

Name: OMV PETROL OFISI ANONIM SIRKETI 

Address: Eski Buyukdere Caddesi, No. 33/37, Sisli 
Maslak - Istanbul, Turkey

Identification No.: 71236

Address for serviceהמען למסירת הודעות

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

Address: The Rogovin-Tidhar Tower, 11 Menachem 
Begin Road, Ramat Gan, 52681, Israel

שם: גי.אי. ארליך (1995) בע"מ

כתובת : מגדל רוגובין-תדהר, קומה 15, דרך מנחם בגין 11, רמת 
גן, 52681, ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 4 סוג: 4

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

שמנים ושומנים תעשייתיים; שמני סיכה; תרכובות סופגות אבק, 
תרכובות מלחלחות ותרכובות מקשרות; חומרי דלק (לרבות 
בנזין למנועים) ומאור; נרות ופתילות לתאורה; הנכללים כולם 

בסוג 4.                                                     

ג' חשון תשע"ב - 14631/10/2011



Suntech TruPower

Trade Mark No. 233125 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: Wuxi Suntech Power Co., Ltd.

Address: 9 Xinhua Road, New District, Wuxi City, Jiangsu 
Province 214028, People's Republic of China

Identification No.: 801520

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Reinhold Cohn and Partners

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

שם: ריינהולד כהן ושותפיו

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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 9 סוג: 9

Photovoltaic solar modules; photovoltaic solar cells; 
photovoltaic solar modules for integration into 
roofing, walls, and other structures of buildings; all 
included in class 9.

מודולים סולריים פוטו-וולטאיים; תאים סולריים פוטו-וולטאיים; 
מודולים סולריים פוטו-וולטאיים לשילוב בגגות, קירות, ומבנים 
אחרים של בניינים; הנכללים כולם בסוג 9.                             

                

Goods/Services for which priority is claimed סחורות/שירותים לגביהם נטען דין קדימה
(If only classification code is indicated, Priority is claimed 
for all goods/services included in that class, and specified 
above under the 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., 08/09/2010, No. 85125439 ארה"ב, 08/09/2010, מספר 85125439

Class: 9 סוג: 9

ג' חשון תשע"ב - 14731/10/2011



RISPERIDEX

ריספרידקס
Trade Mark No. 233126 מספר סימן

Application Date 12/10/2010 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: DEXCEL LTD. שם: דקסל בע"מ

Address: P.O.B. 50, Hadera, 38100, Israel כתובת : ת.ד. 50, חדרה, 38100, ישראל

Identification No.: 510477748מספר זיהוי: 510477748

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Wolff, Bregman and Goller

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

שם: וולף, ברגמן וגולר

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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 5 סוג: 5

Pharmaceutical preparations for the treatment of 
behavioral and psychotic disorders, such as 
schizophrenia, dementia, mania and the like; all 
included in class 5.

תכשירי רוקחות לטיפול בהפרעות התנהגות ובמצבים 
פסיכוטיים כדוגמת סכיזופרניה, דמנציה, שיגעון וכיוצא באלה; 
כולם כלולים בסוג 5.                                                          

                          

ג' חשון תשע"ב - 14831/10/2011



Trade Mark No. 233138 מספר סימן

Application Date 14/10/2010 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: DEXCEL PHARMA TECHNOLOGIES LTD. שם: דקסל פרמה טכנולוגיות בע"מ

Address: P.O. Box 50, Or Akiva, 30650, Israel כתובת : ת.ד. 50, אור עקיבא, 30650, ישראל

Identification No.: 52884מספר זיהוי: 52884

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 use in dentistry; 
pharmaceutical compositions for the treatment of 
gingivitis, periodontitis and other oral lesions; 
pharmaceutical compositions for dental use or for the 
treatment of the mouth and oral cavity; 
pharmaceutical preparations for reating periodontal 
diseases; biodegradable, sustained release polymer 
devices for the treatment of periodontitis; all included 
in class 5.

תכשירי רוקחות לשימוש ברפואת שיניים; תרכובות רוקחיות 
לטיפול בדלקת חניכיים, מחלת חניכיים ופצעי פה אחרים; 
תרכובות רוקחיות לשימוש דנטלי או לטיפול בפצעי וריקבון 
הלוע והפה; תכשירי רוקחות לטיפול במחלת מסב השן; 

התקנים פולימריים בעלי שחרור מושהה המכלים באופן ביולוגי 
לשימוש במחלות חניכיים; הנכללים כולם בסוג 5.                   
                                                                                    
                                                                                    

                                        

ג' חשון תשע"ב - 14931/10/2011



Trade Mark No. 233147 מספר סימן

Application Date 18/10/2010 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: NGO CHEW HONG EDIBLE OIL PTE LTD

Address: 231 Pandan Loop, Singapore, 128418, 
Singapore

Identification No.: 801547

NGO CHEW HONG EDIBLE OIL PTE LTD

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: 29 סוג: 29

Edible oils and fats, milk and milk products, milk 
powder; whey powder; evaporated milk, condensed 
milk; tomato paste, tomato puree; dried and cooked 
fruits and vegetables; all included in class 29.

שמני ושומני מאכל, חלב ומוצרי חלב, אבקת חלב; אבקת מי 
חלב; חלב מאודה, חלב מרוכז; מחית עגבניות, רסק עגבניות; 
פירות וירקות מיובשים ומבושלים; הנכללים כולם בסוג 29.       

                                                                          

ג' חשון תשע"ב - 15031/10/2011



Trade Mark No. 233160 מספר סימן

Application Date 17/10/2010 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: Ms. Andrea Michalik שם: גב' אנדראה מיכליק 

Address: Fanny-Lewald sr 39., Dresden, 01259, Germany Fanny-Lewald sr 39., Dresden, 01259, Germany : כתובת

Identification No.: 71239מספר זיהוי: 71239

Name: Ms. Martina Feindurs  שם: גב' מרטינה פיינדורה

Address: Schadestr 4., Dresden, 01326, Germany Schadestr 4., Dresden, 01326, Germany : כתובת

Identification No.: 71240מספר זיהוי: 71240

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 31 סוג: 31

Agricultral, horticultural and forestry products and 
grains not included in other classes; seeds, natural 
plants and flwers; included in class 31.

מוצרי חקלאות, גננות, יערנות ותבואות שאינם נכללים בסוגים 
אחרים; פירות וירקות טריים; זרעים, שתילים ופרחים חיים; 

הנכללים כולם בסוג 31.                               

ג' חשון תשע"ב - 15131/10/2011



סוד השירים של מיכל
Trade Mark No. 233164 מספר סימן

Application Date 17/10/2010 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: HOP! CHANNEL LTD. שם: ערוץ הופ! בע"מ

Address: 7 Harugay Malhut Street, Tel Aviv, 69714, Israel כתובת : רחוב הרוגי מלכות 7, תל אביב, 69714, ישראל

Identification No.: 512814468מספר זיהוי: 512814468

Name: Misgav Ori Productions LTD. שם: משגב עורי הפקות בע"מ

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

Identification No.: 513764514מספר זיהוי: 513764514

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 41 סוג: 41

Education; entertainment and activities ; all included 
in class 41

חינוך; בידור ותרבות ; הנכללים כולם בסוג 41                       
                          

ג' חשון תשע"ב - 15231/10/2011



DEEBOT

Trade Mark No. 233166 מספר סימן

Application Date 19/10/2010 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: TEK Electrical (Suzhou) Co., Ltd.

Address: 108# ShiHu West Road,, Wuzhong District, 
Suzhou, People's Republic of China

Identification No.: 801633

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Reinhold Cohn and Partners

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

Vacuum cleaners; Cleaning appliances utilizing 
steam; Washing apparatus; Wine presses; 
Electromechanical Beverage preparation machines; 
soymilk grinder; self-propelled Road sweeping 
machines; Vehicle washing installations; Sewage 
pulverizers; smart kitchen robot for industrial use; all 
included in class 7.

שואבי אבק; מתקני ניקוי המשתמשים בקיטור; מכשירי רחיצה; 
מכבשי יין; מכונות אלקטרו מכאניות להכנת משקאות; מטחנות 

לחלב סויה; מכונות טאטוא דרכים בהנעה עצמית; התקני 
רחיצת כלי רכב; מרסקי שפכים; רובוט מטבח חכם לשימוש 

תעשייתי; הנכללים כולם בסוג 7.                                         
                                                                                    

                  

Class: 9 סוג: 9

Punched card machines for offices; Electric Wires; 
Facsimile machines; Calculating machines; Money 
counting and sorting machines; sensing device; 
Electric Flat irons; Protection devices for personal 
use against accidents; Signal lanterns; Remote 
control apparatus; smart kitchen robot for industrial 
for non-industrial use; all included in class 9.

מכונות לניקוב כרטיסים למשרדים; כבלים חשמליים; מכונות 
פקס; מכונות חישוב; מכונות לספירה ומיון כסף; התקן חישה; 
מגהצים חשמליים; התקני הגנה לשימוש אישי נגד תאונות; 
פנסי איתות; מכשירי שלט רחוק; רובוט מטבח חכם שאינו 

תעשייתי; הנכללים כולם בסוג 9.                                         
                                                                                    
                                                                                    

            

Class: 11 סוג: 11

Smart mobile air purifier; all included in class 11. מטהר אוויר נייד חכם; הנכללים כולם בסוג 11.                     

ג' חשון תשע"ב - 15331/10/2011



Trade Mark No. 233210 מספר סימן

Application Date 13/09/2010 תאריך הגשה

International Trademark No. 1051961 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: IFN-Holding AG

Address: Ganglgutstraße 131, A-4050 Traun, Austria

Identification No.: 71255

(Austria Aktiengesellschaft)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 6 סוג: 6

Common metals and their alloys; metal building 
materials; transportable buildings of metal; 
ironmongery, small items of metal hardware; goods 
of common metal not included in other classes; 
aluminium; outdoor blinds of metal; metal fittings for 
buildings; fittings of metal for furniture; windows of 
metal; aluminium windows; ironwork for windows; 
fittings of metal for windows; window-stops of metal; 
shutters of metal; window frames of metal; window 
frames of aluminium; window casement bolts; 
runners of metal for sliding doors; insect screens of 
metal; cornices of metal; knobs of metal; blinds of 
metal; mouldings of metal for cornices; roller blinds of 
steel; hinge bands of metal; metal hinges; door 
fittings of metal; metallic doors; door handles of 
metal; latch bars of metal; door frames of metal.

Class: 19 סוג: 19

Building materials (non-metallic); non-metallic 
transportable buildings; building glass; windows (not 
of metal); window glass (except glass for vehicle 
windows); shutters (not of metal); window 
casements, not of metal; window glass, for building; 
insect screens (not of metal); cornices (not of metal); 
mouldings, not of metal, for cornices; insulating glass 
[building]; lintels (not of metal); doors, not of metal; 
door frames, not of metal.

Class: 37 סוג: 37

Building construction; repair; installation services; 
building sealing; construction information; building 
insulating; window cleaning.

ג' חשון תשע"ב - 15431/10/2011



Trade Mark No. 233257 מספר סימן

Application Date 24/10/2010 תאריך הגשה

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 44 סוג: 44

Holistic medical treatment, medical treatment, 
hygienic treatment and human beauty treatment 
included in class 44.

טיפול בשיטות רפואה משלימה, טיפול היגייני וטיפול יופי לבני 
אדם; הנכללים כולם בסוג 44.                                             

                

ג' חשון תשע"ב - 15531/10/2011



ג' חשון תשע"ב - 15631/10/2011



ג' חשון תשע"ב - 15731/10/2011



Ownersבעלים

Name: N.Y. Tivoni Ltd. שם: נ.י. טבעוני בע"מ

Address: רחוב רמז 33, יהוד, ישראל 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

ג' חשון תשע"ב - 15831/10/2011



Trade Mark No. 233280 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: NGO CHEW HONG EDIBLE OIL PTE LTD

Address: 231 Pandan Loop, Singapore, 128418, 
Singapore

Identification No.: 801547

NGO CHEW HONG EDIBLE OIL PTE LTD

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: 29 סוג: 29

Edible oils and fats, milk and milk products, milk 
powder; whey powder; evaporated milk, condensed 
milk; tomato paste, tomato puree; dried and cooked 
fruits and vegetables;all included in class 29.

שמני ושומני מאכל, חלב ומוצרי חלב, אבקת חלב; אבקת מי 
חלב; חלב מאודה, חלב מרוכז; מחית עגבניות, רסק עגבניות; 
פירות וירקות מיובשים ומבושלים; הנכללים כולם בסוג 29.       

                                                                        

ג' חשון תשע"ב - 15931/10/2011



WTF

Trade Mark No. 233307 מספר סימן

Application Date 27/10/2010 תאריך הגשה

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

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

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

Ownersבעלים

Name: Unilever Israel Foods Ltd. שם: יוניליוור ישראל מזון בע"מ

Address: 52 Julius Simon St., Haifa, 31006, Israel כתובת : דרך יוליוס סימון 52, חיפה, 31006, ישראל

Identification No.: 512665399מספר זיהוי: 512665399

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Dr. Shlomo Cohen & Co.

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

שם: ד"ר שלמה כהן ושות'

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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 30 סוג: 30

Cereals; All included in class 30. דגני בוקר; הנכללים כולם בסוג 30.     

ג' חשון תשע"ב - 16031/10/2011



בית גילי
Trade Mark No. 233320 מספר סימן

Application Date 27/10/2010 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: Dr, Henya Shanun-Klein שם: ד"ר הניה שנון-קליין

Address: 5 Kashani St., Tel Aviv, 69499, Israel כתובת : קשאני 5, תל אביב-יפו, 69499, ישראל

Identification No.: 010934354מספר זיהוי: 010934354

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: 16 סוג: 16

Printed instructional, educational, and teaching 
materials in the field of loss and  grief; all included in 
class 16

חומרי הדרכה, לימוד וחינוך מודפסים, בתחום של אבדן ואבל; 
הנכללים כולם בסוג 16                                                     

                              

Class: 41 סוג: 41

Provision of workshops, motivational seminars and 
instruction directed to self-improvement, increasing 
self-esteem, dealing with life changes, socialization, 
building relationships; certification of others in the 
area of thanatology (grief studies); provision of 
motivational seminars and instruction; all included in 
class 41

אספקת שירותי סדנאות, שירותי סמינר למוטיבציה והדרכה 
המכוונים לשיפור עצמי, העצמת הערכה עצמית, התמודדות עם 
שינויים בחיים, הליכי חיברות, בניית מערכות יחסים; הסמכה 

בתחום לימודי האבל; אספקת שירותי סמינר והדרכה 
למוטיבציה; הנכללים כולם בסוג 41                                     
                                                                                    

                                                              

Class: 44 סוג: 44

Psychotherapy and psychotherapy counseling for all 
ages in the areas of survival and death-related 
issues; all included in class 44

שירותי פסיכותרפיה ויעוץ פסיכותרפי לכל הגילאים בתחומי 
הישרדות ונושאים הקשורים במוות; הנכללים כולם בסוג 44     

                                                  

Class: 45 סוג: 45

consultation services in the area of life skills; 
provision of expert opinions in the areas of loss and 
grief; provision of activities directed to self-
improvement, increasing self-esteem, dealing with 
life changes, socialization, building relationships; 
providing personal support services for patients and 
families of patients, namely emotional counseling and 
emotional support; all included in class 45.

שירותי יעוץ בתחום מיומנויות לחיים; אספקת חוות דעת מומחה 
בתחום אבדן ואבל; אספקת פעילויות המכוונות לשיפור עצמי, 
העצמת הערכה עצמית, התמודדות עם שינויים בחיים, הליכי 
חיברות, בניית מערכות יחסים; מתן שירותי תמיכה אישית 
למטופלים ומשפחותיהם, קרי יעוץ רגשי ותמיכה נפשית; 

הנכללים כולם בסוג 45.                                                     
                                                                                    
                                                                                    

                          

ג' חשון תשע"ב - 16131/10/2011



Trade Mark No. 233321 מספר סימן

Application Date 27/10/2010 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: Dr, Henya Shanun-Klein שם: ד"ר הניה שנון-קליין

Address: 5 Kashani St., Tel Aviv, 69499, Israel כתובת : קשאני 5, תל אביב-יפו, 69499, ישראל

Identification No.: 010934354מספר זיהוי: 010934354

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: 16 סוג: 16

Printed instructional, educational, and teaching 
materials in the field of loss and  grief; all included in 
class 16

חומרי הדרכה, לימוד וחינוך מודפסים, בתחום של אבדן ואבל; 
הנכללים כולם בסוג 16                                                     

                              

Class: 41 סוג: 41

Provision of workshops, motivational seminars and 
instruction directed to self-improvement, increasing 
self-esteem, dealing with life changes, socialization, 
building relationships; certification of others in the 
area of thanatology (grief studies); provision of 
motivational seminars and instruction; all included in 
class 41

אספקת שירותי סדנאות, שירותי סמינר למוטיבציה והדרכה 
המכוונים לשיפור עצמי, העצמת הערכה עצמית, התמודדות עם 
שינויים בחיים, הליכי חיברות, בניית מערכות יחסים; הסמכה 

בתחום לימודי האבל; אספקת שירותי סמינר והדרכה 
למוטיבציה; הנכללים כולם בסוג 41                                     
                                                                                    

                                                              

Class: 44 סוג: 44

Psychotherapy and psychotherapy counseling for all 
ages in the areas of survival and death-related 
issues; all included in class 44

שירותי פסיכותרפיה ויעוץ פסיכותרפי לכל הגילאים בתחומי 
הישרדות ונושאים הקשורים במוות; הנכללים כולם בסוג 44     

                                                  

Class: 45 סוג: 45

Consultation services in the area of life skills; 
provision of expert opinions in the areas of loss and 
grief; provision of activities directed to self-
improvement, increasing self-esteem, dealing with 
life changes, socialization, building relationships; 
providing personal support services for patients and 
families of patients, namely emotional counseling and 
emotional support; all included in class 45.

שירותי יעוץ בתחום מיומנויות לחיים; אספקת חוות דעת מומחה 
בתחום אבדן ואבל; אספקת פעילויות המכוונות לשיפור עצמי, 
העצמת הערכה עצמית, התמודדות עם שינויים בחיים, הליכי 
חיברות, בניית מערכות יחסים; מתן שירותי תמיכה אישית 
למטופלים ומשפחותיהם, קרי יעוץ רגשי ותמיכה נפשית; 

הנכללים כולם בסוג 45                                                     
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Trade Mark No. 233328 מספר סימן

Application Date 03/09/2010 תאריך הגשה

International Trademark No. 1052575 מספר סימן בינלאומי

Conditions/Disclaimers

The mark is limited to the colours Red, blue and 
white as shown in the  mark.

 Owners

Name: SANOFI-AVENTIS

Address: 174 avenue de France, F-75013 PARIS, France

Identification No.: 71277

(FRANCE société anonyme)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Dr. Shlomo Cohen & Co.

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

שם: ד"ר שלמה כהן ושות'

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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 5 סוג: 5

Pharmaceutical preparations for the prevention and 
treatment of cardiovascular and thrombosis diseases.

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

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

France, 16/03/2010, No. 10/3721628 צרפת, 16/03/2010, מספר 10/3721628

Class: 5 סוג: 5
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MAGENTO 

מג'נטו 
Trade Mark No. 233421 מספר סימן

Application Date 03/11/2010 תאריך הגשה

 Owners

Name: Magento Inc. 

Address: 10441 W. Jefferson Blvd, Culver City, 90232, 
U.S.A.

Identification No.: 71298

Address for serviceהמען למסירת הודעות

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

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

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

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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 9 סוג: 9

Computer e-commerce software platforms to allow 
users to perform electronic business transactions via 
a global computer network; computer software. 
included in class 9.

פלטפורמות תכנה לסחר אלקטרוני ממוחשב לאפשר 
למשתמשים לבצע עסקאות מסחר אלקטרוני באמצעות רשת 
מחשבים; תכנת מחשב; הנכללים כולם בסוג 9.                     

                                                            

Class: 35 סוג: 35

Advertising; business administration; advice for 
consumers, business management and organization 
consultancy, business management assistance, 
commercial or industrial management assistance, all 
related to conducting of business on computer 
e¬commerce software platforms. included in class 
35.

פרסום; טיפול בעסקים; ייעוץ ללקוחות, ניהול עסקי וייעוץ 
ארגוני, סיוע בניהול עסקי, סיוע בניהול מסחרי או תעשיתי, 
כולם בקשר לביצוע עסקים באמצעות פלטפורמות תכנה 

ממוחשבות למסחר אלקטרוני; הנכללים כולם בסוג 35.           
                                                                                    
                                                                                    

    

Class: 42 סוג: 42

Technological services and design relating thereto; 
design and development of computer hardware and 
software; computer consulting services in the field of 
design, implementation and use of computer e-
commerce software systems for others; platform as a 
service (PAAS) featuring computer software 
platforms to allow users to perform electronic 
business transactions in the field of ecommerce; 
Software as a Service (SaaS) featuring computer 
software to allow users to perform electronic 
business transactions in the field of ecommerce. 
included in class 42.

שירותים טכנולוגיים ועיצוב הקשורים לשירותים אלה; עיצוב 
ופיתוח של תוכנת מחשב; שירותי ייעוץ מחשב בקשר לתכנון, 
יישום ושימוש במערכות תכנה למסחר אלקטרוני לאחרים; 
פלטפורמה כשירות שכוללת פלטפורמות תכנת מחשב כדי 

לאפשר למשתמשים לבצע פעולות עסקיות אלקטרוניות בתחום 
הסחר האלקטרוני; תכנה כשירות שכוללת תכנת מחשב כדי 

לאפשר למשתמשים לבצע פעולות עסקיות אלקטרוניות בתחום 
הסחר האלקטרוני; הנכללים כולם בסוג 42.                           
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ANGEL'S WINGS

Trade Mark No. 233704 מספר סימן

Application Date 17/11/2010 תאריך הגשה

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

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

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

 Owners

Name: The Ruhof Corporation

Address: 393 Sagamore Avenue, Mineola, NY, U.S.A.

Identification No.: 801699

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Dr. Shlomo Cohen & Co.

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

שם: ד"ר שלמה כהן ושות'

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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 17 סוג: 17

Packaging materials for sterilized medical equipment, 
namely hydrophobic and hydrophilic sheets of 
polypropylene; All included in class 17.

חומרי אריזה עבור ציוד רפואי סטרילי, שהם, כיסויים 
הידרופוביים והידרופיליים מפוליפרופילן; הנכללים כולם בסוג 

                                                             .17

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

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

U.S.A., 14/10/2010, No. 85152930 ארה"ב, 14/10/2010, מספר 85152930

Class: 17 סוג: 17
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AVENGERS

Trade Mark No. 233778 מספר סימן

Application Date 18/11/2010 תאריך הגשה

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 9 סוג: 9

Pre-Recorded Dvds, Cds, Video Tapes, And Laser 
Disks Featuring Music And/Or Live Action Programs 
Or Motion Pictures Or Animated Cartoons; 
Sunglasses; Video Game Cartridges; Video Game 
Discs; Video Game Software; Interactive Video 
Game Programs; Interactive Multimedia Computer 
Game Program; Interactive Video Games Of Virtual 
Reality Comprised Of Computer Hardware And 
Software; Computer Game Programs; Computer 
Game Software; Computer Game Cartridges; 
Computer Game Discs; Bicycle Helmets; All Included 
In Class 9.

תקליטורי DVD מוקלטים מראש, CDS, קלטות וידאו 
ותקליטורי לייזר המציגים מוזיקה ו/או תוכניות פעולה או סרטים 
או סרטונים מונפשים; משקפי שמש; מחסניות משחקי וידאו; 
תקליטורי משחקי וידאו; תוכנת משחקי וידאו; תוכניות משחק 
וידאו אינטראקטיביות; תוכניות משחקי מחשב מולטימדיה 
אינטראקטיביות; משחקי וידאו אינטראקטיביים של מציאות 
מדומה המורכבים מחומרת ותוכנת מחשב; תוכניות משחקי 
מחשב; תוכנת משחקי מחשב; מחסניות משחקי מחשב; 

תקליטורי משחקי מחשב; קסדות לאופניים; הנכללים כולם בסוג 
                                                                                 .9

                              

Class: 16 סוג: 16

Printed matter and paper goods, namely comic books 
and comic magazines and stories in illustrated form; 
children's books, children’s activity books, coloring 
books, sticker books; stickers; bumper stickers; 
posters; trading cards; collector albums for trading 
cards; art supplies, namely crayons, markers, colored 
pencils, arts and craft paint kits, paint brushes, pre-
printed sheets or posters for coloring or painting; 
slates for writing and drawing; chalk and chalkboards 
for home use; decals and heat transfers; school 
supplies, namely pens, pencils, erasers, pencil 
cases, pencil sharpeners, drawing rulers, paper 
staplers, paperweights, notebooks, folders, ring 
binders, spiral notepads, book covers and 
bookmarks; paper door knob hangers; stationery, 
writing paper, envelopes, note cards, greeting cards, 
postcards, notepads, memo pads; appointment 
books; calendars; printed patterns for costumes; 
paper party goods namely gift wrapping paper, paper 
doilies, crepe Paper, Printed Paper Invitations, Paper 
Cake Decorations, Paper Napkins, Paper Place 
Mats, Paper Party Hats, Decorative paper 
centerpieces and paper tablecloths; All included in 
class 16.

חומרים מודפסים וטובין העשויים מנייר, שהם ספרי קומיקס 
וירחוני קומיקס וסיפורים מאוירים; ספרי ילדים; ספרי פעילות 
לילדים, ספרי צביעה; ספרי מדבקות; מדבקות; מדבקות פגוש; 
פוסטרים; קלפי החלפה; אלבומי אספנים עבור קלפי החלפה; 

חומרי אומנות, שהם עפרונות ציור, עטי סימון, עפרונות 
צבעוניים, מערכות צבע לאומנות ויצירה, מברשות צבע, גליונות 
או פוסטרים מודפסים מראש לצביעה או ציור; לוחות לכתיבה 
וציור; גיר ולוחות גיר לשימוש ביתי; מדבקות שקופות ומעבירי 
חום; ציוד לביה"ס, שהוא עטים, עפרונות, מחקים, מארזי 
עפרונות, מחדדי עפרונות, סרגלים לשרטוט, מהדקי נייר, 
משקולות נייר, מחברות, תיקיות, סיכות נייר, מחברות 

ספיראלה, כיסויי ספרים וסימניות; קולבי ידיות דלת מנייר; כלי 
כתיבה, נייר כתיבה, מעטפות, כרטיסים, כרטיסי ברכה, גלויות, 
פנקסים, לוחות תזכירים; יומני פגישות; לוחות שנה; דפוסים 
מודפסים עבור תחפושות, טובין למסיבות מנייר שהם נייר 
עטיפת מתנות, מפיות קטנות מנייר, נייר קרפ, הזמנות 

מודפסות מנייר, קישוטי עוגה מנייר, מפיות מנייר, מפיות שולחן 
מנייר, כובעי מסיבה מנייר, קישוטים מרכזיים מקושטים מנייר 
ומפות מנייר; הנכללים כולם בסוג 16.                                   
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    

                      

Class: 25 סוג: 25

Clothing, namely, t-shirts, sweat shirts, shirts, shorts,  
sweat pants, slacks, overalls, vests, jackets, coats, 
rainwear, underwear, sleepwear, robes, swimwear, 
hats, caps, visors, scarves, headbands, ties, socks, 
shoes, boots, sneakers, beach shoes, sandals, 
gloves, suspenders, belts, halloween costumes and 
masquerade costumes; all included in class 25.         
              

ביגוד, שהוא, חולצות טי, חולצות טרנינג, חולצות, מכנסיים 
קצרים, מכנסי טרנינג, מכנסיים, סרבלים,  אפודים, מקטורנים, 
מעילים, לבוש לגשם, תחתונים, פיג'מות, חלוקים, לבוש רחצה, 
כובעים, כובעי מצחייה, מגני שמש, צעיפים, סרטי מצח, עניבות, 

גרביים, נעלים, מגפיים, נעלי ספורט,  נעלי חוף, סנדלים, 
כפפות, כתפות, חגורות, תחפושות ליל כל הקדושים ותחפושות 

לנשפי מסכות; הנכללים כולם בסוג 25.
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Class: 28 סוג: 28

Toy action figures and accessories therefor, 
mechanical action toys; playsets for use with toy 
action figures; battery operated action toys;  radio 
controlled toy vehicles; toy vehicles;  playsets for 
make-believe play battle or adventure activities; 
plush toys; soft sculpture toys; dolls; doll accessories; 
bean bag dolls; stuffed toy animals; bendable toys; 
puppets; balloons; water squirting toys; inflatable 
toys; target games; chess sets; board games; card 
games; playing cards; jigsaw puzzles; kites; yo-yos; 
flying discs; game tables; toy weapons; toy watches; 
role playing games; toy model hobbycraft kits; hand 
held unit for playing video games; coin-operated 
video games; arcade games; pinball games; pinball-
type games; rubber balls; inflatable swimming pools 
[play articles]; roller skates; in-line skates; 
skateboards; elbow pads for athletic use; knee pads 
for athletic use; jump ropes; snow boards; snow 
sleds for recreational use; surf fins; swim fins; 
surfboards; swim boards for recreational use; 
christmas tree ornaments [except confectionery or 
illumination articles]; all included in class 28.

צעצועי בובות פעולה ואביזריהם, צעצועי פעולה מכאנית;  
מערכות משחק לשימוש עם צעצועי בובות פעולה; צעצועי 
פעולה המופעלים באמצעות סוללות; רכבי צעצוע המופעלים 
באמצעות רדיו; רכבי צעצוע; מערכות משחק לקרבות משחק 
דמיוניים או פעילויות הרפתקה; צעצועי לבד; צעצועי פיסול רך; 
בובות; אביזרי בובות; בובות ממולאות; בובות חיות ממולאות; 

צעצועים הניתנים לעיקום; בובות יד; בלונים; צעצועים 
להשפרצת מים; צעצועים מתנפחים; צעצועי מטרה; מערכות 
שחמט; משחקי לוח; משחקי קלפים; קלפי משחק; פאזלים 

להרכבה; עפיפונים; יו-יו; דיסקיות מעופפות; שולחנות משחק; 
נשקי צעצוע; שעוני צעצוע; משחקי תפקידים; ערכות תחביב 

יצירת מודלים לצעצוע; יחידה נישאת ביד למשחק וידאו; משחקי 
וידאו המופעלים בידי מטבעות; משחקי וידאו; משחקי כדור 

ויתדות; משחקים מסוג כדור ויתדות; כדורי גומי; ברכות שחייה 
מתנפחות (פריטי משחק); גלגיליות; גלגיליות להב; גלגשות; 
מגני מרפקים לשימוש אתלטי; מגני ברכיים לשימוש אתלטי; 
חבלי קפיצה; קרשי החלקה על שלג; מזחלות שלג לשימוש 
בידורי; סנפירי גלישה; סנפירי שחייה; גלשנים; גלשני שחיה 
לשימוש בידורי; קישוטי עץ חג המולד (שאינם כוללים פריטי 
ממתקים או תאורה); הנכללים כולם בסוג 28.                       
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Class: 41 סוג: 41

Electronic publishing services, namely, digital 
publication of comic books, comic magazines and 
graphic novels featuring fictional action adventure 
stories and characters; production, distribution, and 
rental of motion picture films; production and 
distribution of television and radio programs; 
production and rental of sound and video recordings; 
entertainment services, namely, multimedia 
production of entertainment shows and interactive 
programs for distribution via television, cable, 
satellite, audio and video media, cartridges, computer 
discs and digital means; entertainment services, 
namely, multimedia production of entertainment, 
news, and information via communication and 
computer networks; entertainment services in the 
nature of the provision of continuing programs 
featuring animated cartoons and/or live action 
adventure transmitted via wireless communication 
devices, namely cell phones, tablets, computers, and 
wireless handhelds; entertainment services in the 
field of film and television, namely, creation, 
production and distribution of computer generated 
images for motion picture films, animated movies, 
videos, animated videos, television programs; 
animation production services; providing television 
and motion picture audio and visual special effects 
animation services for film, video and television; 
entertainment services, namely, an on-going series 
of television programs featuring animated cartoons 
and/or live action adventure; television programming 
featuring exhibition of films and video tapes; movie 
theatre services, namely, the exhibition of films and 
video tapes in theatres; entertainment services, 
namely, live performance theatrical exhibitions 
featuring costumed characters; providing on-line 
interactive computer game software over an 
electronic network that may be accessed network-
wide by network users; providing online computer 
games; providing websites in the field of 
entertainment relating to comic books, motion picture 
films, animated television programs and video 
games; providing news and information in the field of 
entertainment relating to comic books, motion picture 
films, animated television programs and video games 
over an electronic network; amusement park and 
theme park services; educational services, namely 
developing, arranging and conducting educational 
seminars and programs in the field of comic books; 
all included in class 41.
.

שירותי פרסום אלקטרוניים, שהם, פרסום דיגיטלי של חוברות 
קומיקס, ירחוני קומיקס ורומנים גרפיים המציגים סיפורי 

הרפתקאות פעולה ודמויות בדיוניות; הפקה, הפצה והשכרה 
של סרטי פעולה; הפקה והפצה של תוכניות טלוויזיה ורדיו; 
הפקה והשכרה של הקלטות צליל ווידאו; שירותי בידור, שהם 
הפקת מולטימדיה של תוכניות בידור ותוכניות אינטראקטיביות 
להפצה באמצעות טלוויזיה, כבלים, לווין, אודיו ומדיית וידאו, 
מחסניות, תקליטורי מחשב ואמצעים דיגיטליים; שירותי בידור, 
שהם, הפקת מולטימדיה של בידור, חדשות ומידע באמצעות 
רשתות תקשורת ומחשבים; שירותי בידור בדמות אספקת 

תוכניות מתמשכות המציגות סרטונים מונפשים ו/או הרפתקאות 
פעולה חיות המשודרים באמצעות התקני תקשורת אלחוטיים, 
שהם טלפונים סלולאריים, טבלטים, מחשבים, ומכשירים 
אלחוטיים הנישאים ביד; שירותי בידור בתחום הסרטים 

והטלוויזיה, שהם, יצירת, הפקת והפצת דמויות הנוצרות בידי 
מחשב עבור סרטי פעולה חיה, סרטי אנימציה, סרטי וידאו, 

סרטי וידאו מונפשים, תוכניות טלוויזיה; שירותי הפקת אנימציה; 
אספקת שירותי אנימציה של דמות, צליל, ואפקטים ויזואליים 
מיוחדים לסרטים, לווידיאו ולטלוויזיה; שירותי בידור, שהם, 
סדרה מתמשכת של תוכניות טלוויזיה המציגות דמויות 

מונפשות ו/או  הרפתקאות פעולה חיות; שידור טלוויזיוני המכיל 
הצגת סרטים וקלטות וידאו; שירותי אולמות קולנוע, שהם, 
הצגת סרטים וקלטות וידאו באולמות; שירותי בידור, שהם, 
הצגות תיאטרוניות של ביצועים חיים בהשתתפות דמויות 

מחופשות; אספקת תוכנת משחק מחשב אינטראקטיבי מקוון 
דרך רשת אלקטרונית הניתנת לגישה לאורך הרשת בידי 
משתמשי הרשת; אספקת משחקי מחשב מקוונים; אספקת 
אתרי רשת בתחום הבידור הקשורים לספרי קומיקס, סרטי 
קולנוע, תוכניות טלוויזיה מונפשות ומשחקי וידאו; אספקת 
חדשות ומידע בתחום הבידור המתקשרים לספרי קומיקס, 

סרטי קולנוע, תוכניות טלוויזיה מונפשות ומשחקי וידאו ברשת 
אלקטרונית; שירותי גני שעשועים  ופארקי שעשועים; שירותים 
חינוכיים, שהם פיתוח, ארגון וביצוע סמינרים ותוכניות חינוכיים 
בתחום ספרי הקומיקס; הנכללים כולם בסוג 41.                     
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                  

ג' חשון תשע"ב - 16831/10/2011



Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

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

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

 Owners

Name: MVL Rights LLC

Address: Rosecrans Avenue 1600, Manhattan Beach, 
CALIFORNIA, 90266, U.S.A.

Identification No.: 65251

(Delaware Limited Liability Company)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Dr. Shlomo Cohen & Co.

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

שם: ד"ר שלמה כהן ושות'

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

ג' חשון תשע"ב - 16931/10/2011



G3D 

Trade Mark No. 233996 מספר סימן

Application Date 25/11/2010 תאריך הגשה

 Owners

Name: NOVELLUS SYSTEMS, INC.

Address: 4000 North First Street, San Jose, California, 
95134, U.S.A.

Identification No.: 8918

(California Corporation)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Wolff, Bregman and Goller

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

שם: וולף, ברגמן וגולר

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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 7 סוג: 7

Machines for manufacturinig semiconductors, and 
parts for such machines; all included in class 7.

מכונות עבור יצור מוליכים למחצה, וחלקים עבור מכונות כאמור; 
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., 14/06/2010, No. 85/062376 ארה"ב, 14/06/2010, מספר 85/062376

Class: 7 סוג: 7

ג' חשון תשע"ב - 17031/10/2011



SHAMIR SPECTRUM

Trade Mark No. 234606 מספר סימן

Application Date 30/12/2010 תאריך הגשה

Base for International Trademark No. 1068314 בסיס לסימן מסחר בינלאומי מס.

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

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

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

האנגלי.

Ownersבעלים

Name: Shamir Optical Industry Ltd. שם: שמיר תעשיות אופטיקה בע"מ

Address: Kibbutz Shamir, Upper Galilee, 12135, Israel כתובת : קיבוץ שמיר, גליל עליון, ישראל

Identification No.: 513659565מספר זיהוי: 513659565

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Eitan Mehulal Law Group

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

שם: איתן, מהולל, פאפו, קוגלר

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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 9 סוג: 9

Optical lenses for spectacles and optical instruments; 
spectacles; contact lenses; and containers for optical 
lenses, spectacles and contact lenses; computer 
software for production of optical lenses; all included 
in class 9.

עדשות אופטיות למשקפיים ומכשירים אופטיים; משקפיים; 
עדשות מגע; מיכלים לעדשות אופטיות, עדשות מגע ומשקפיים; 
תוכנת מחשב לייצור של עדשות אופטיות; הנכללים כולם בסוג 
                                                                                 .9

                                                  

ג' חשון תשע"ב - 17131/10/2011



SHAMIR FIRST PAL

Trade Mark No. 234607 מספר סימן

Application Date 30/12/2010 תאריך הגשה

Base for International Trademark No. 1065743 בסיס לסימן מסחר בינלאומי מס.

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

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

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

האנגלי.

Ownersבעלים

Name: Shamir Optical Industry Ltd. שם: שמיר תעשיות אופטיקה בע"מ

Address: Kibbutz Shamir, Upper Galilee, 12135, Israel כתובת : קיבוץ שמיר, גליל עליון, ישראל

Identification No.: 513659565מספר זיהוי: 513659565

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Eitan Mehulal Law Group

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

שם: איתן, מהולל, פאפו, קוגלר

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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 9 סוג: 9

Optical lenses for spectacles and optical instruments; 
spectacles; contact lenses ; containers for optical 
lenses, contact lenses and spectacles; cases, 
holders, parts and fittings for the aforementioned 
goods; computer software for production of optical 
lenses; all included in class 9.

עדשות אופטיות למשקפיים ומכשירים אופטיים; משקפיים; 
עדשות מגע; מיכלים לעדשות אופטיות, עדשות מגע ומשקפיים; 

קופסאות, מחזיקים, חלקים ואבזרים לטובין הנ"ל; תוכנת 
מחשב לייצור של עדשות אופטיות; הנכללים כולם בסוג 9.

                                                                                     
                                                                                

ג' חשון תשע"ב - 17231/10/2011



SHAMIR WORKSPACE

Trade Mark No. 234608 מספר סימן

Application Date 30/12/2010 תאריך הגשה

Base for International Trademark No. 1068313 בסיס לסימן מסחר בינלאומי מס.

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

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

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

האנגלי.

Ownersבעלים

Name: Shamir Optical Industry Ltd. שם: שמיר תעשיות אופטיקה בע"מ

Address: Kibbutz Shamir, Upper Galilee, 12135, Israel כתובת : קיבוץ שמיר, גליל עליון, ישראל

Identification No.: 513659565מספר זיהוי: 513659565

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Eitan Mehulal Law Group

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

שם: איתן, מהולל, פאפו, קוגלר

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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 9 סוג: 9

Optical lenses for spectacles and optical instruments; 
spectacles; contact lenses ; containers for optical 
lenses, contact lenses and spectacles; cases, 
holders, parts and fittings for the aforementioned 
goods; computer software for production of optical 
lenses; all included in class 9.

עדשות אופטיות למשקפיים ומכשירים אופטיים; משקפיים; 
עדשות מגע; מיכלים לעדשות אופטיות, עדשות מגע ומשקפיים; 

קופסאות, מחזיקים, חלקים ואבזרים לטובין הנ"ל; תוכנת 
מחשב לייצור של עדשות אופטיות; הנכללים כולם בסוג 9.

                                                                                     
                                                                                

ג' חשון תשע"ב - 17331/10/2011



SHAMIR COMPUTER

Trade Mark No. 234609 מספר סימן

Application Date 30/12/2010 תאריך הגשה

Base for International Trademark No. 1068316 בסיס לסימן מסחר בינלאומי מס.

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

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

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

האנגלי.

Ownersבעלים

Name: Shamir Optical Industry Ltd. שם: שמיר תעשיות אופטיקה בע"מ

Address: Kibbutz Shamir, Upper Galilee, 12135, Israel כתובת : קיבוץ שמיר, גליל עליון, ישראל

Identification No.: 513659565מספר זיהוי: 513659565

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Eitan Mehulal Law Group

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

שם: איתן, מהולל, פאפו, קוגלר

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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 9 סוג: 9

Optical lenses for spectacles and optical instruments; 
spectacles; contact lenses ; containers for optical 
lenses, contact lenses and spectacles; cases, 
holders, parts and fittings for the aforementioned 
goods; computer software for production of optical 
lenses; all included in class 9.

עדשות אופטיות למשקפיים ומכשירים אופטיים; משקפיים; 
עדשות מגע; מיכלים לעדשות אופטיות, עדשות מגע ומשקפיים; 

קופסאות, מחזיקים, חלקים ואבזרים לטובין הנ"ל; תוכנת 
מחשב לייצור של עדשות אופטיות.; הנכללים כולם בסוג 9.

                                                                                     
                                                                              

ג' חשון תשע"ב - 17431/10/2011



EL Waha 

אל ואחה 
Trade Mark No. 234610 מספר סימן

Application Date 22/12/2010 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: RAED ARAFEH שם: ראיד ערפה

Address: Atarot Industrial zone, P.O.B. 14587, 
Jerusalem, Israel

כתובת : אזור התעשייה עטרות, ת.ד. 14587, ירושלים, ישראל

Identification No.: 969260199מספר זיהוי: 969260199

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Sami Daka

Address: Harav Kuk 8, P.O.B. 327, Jerusalem, 91004, 
Israel

שם: סאמי דקה, עו"ד

כתובת : הרב קוק 8, ת.ד. 327, ירושלים, 91004, ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 34 סוג: 34

Charcoals and hookahs; all included in class 34. גחלים, נרגילות; הנכללים כולם בסוג 34.                       

ג' חשון תשע"ב - 17531/10/2011



Trade Mark No. 234612 מספר סימן

Application Date 22/12/2010 תאריך הגשה

 Owners

Name: MAXIM INTEGRATED PRODUCTS, INC.

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

Identification No.: 11134

(Delaware Corporation)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

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

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

שם: הרצוג, פוקס, נאמן ושות', עו"ד

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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 9 סוג: 9

Batteries; integrated circutis; semiconductors; all 
included in class 9.

סוללות; מעגלים משולבים; מוליכים למחצה; 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., 24/06/2010, No. 85/070,622 ארה"ב, 24/06/2010, מספר 85/070,622

Class: 9 סוג: 9

ג' חשון תשע"ב - 17631/10/2011



Trade Mark No. 234613 מספר סימן

Application Date 22/12/2010 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: AGILESPARKS LTD  שם: אג'יילספרקס

Address: P.O.B. 5213, Kfar Hasidim, Israel כתובת : ת.ד. 5213, כפר חסידים א, ישראל

Identification No.: 514178946מספר זיהוי: 514178946

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: 35 סוג: 35

Business mangement conultation service; all 
included in class 35.

שירות ייעוץ לניהול עסקים; הנכללים כולם בסוג 35.               
                      

ג' חשון תשע"ב - 17731/10/2011



TAIL TOWNS

Trade Mark No. 234617 מספר סימן

Application Date 02/01/2011 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: Ganz

Address: Woodbridge, Ontario, Canada

Identification No.: 68526

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: 20 סוג: 20

Cold cast resin figurines, ornaments made of cold 
cast resin not Christmas tree ornaments, plastic and 
wood boxes, plastic cake decorations, figurines of 
wood, non-metal key chains and non-leather key 
chains, picture frames, pillows; all included in class 
20.

פסלונים וצלמיות משרף קר מגובש, קישוטים עשויים שרף 
מגובש קר אשר אינם קישוטים לעץ חג המולד, קופסאות 

פלסטיק ועץ, קישוטי עוגה מפלסטיק, פסלונים וצלמיות מעץ, 
מחזיקי מפתחות שאינם ממתכת ומחזיקי מפתחות שאינם 

מעור, מסגרות לתמונות, כריות; הכלולים כולם בסוג 20.         
            

Class: 28 סוג: 28

Plush toys, card games, plush dolls, board games, 
jigsaw puzzles, soft sculpture dolls, Christmas tree 
ornaments, and Christmas stockings , toy clothing for 
plush toys,  plush toy accessories namely, furniture, 
jewelry, pet carriers;  stand alone video game 
machines, modeled plastic toy figurines, bath toys, 
party favors in the nature of small toys and 
noisemakers; all included in class 28.

צעצועים מקטיפה, משחקי קלפים, בובות מקטיפה, משחקי 
לוח, תצרפים, משחקי הרכבה ופאזלים, בובות מחומר פיסול 
רך, קישוטים לעץ חג המולד, וגרביים לחג המולד, בגדי בובות 

לצעצועים מקטיפה, אביזרים לצעצועים מקטיפה דהיינו, 
רהיטים, תכשיטים, מנשאים לחיות מחמד; קפסולות למשחקי 
וידאו, דגמי צלמיות צעצועים מפלסטיק, צעצועים לאמבטיה, 
מתנות למסיבות אשר הן צעצועים קטנים ורעשנים; הכלולים 

כולם בסוג 28.                                     

Class: 41 סוג: 41

Entertainment services in the nature of interactive 
games and activities in single and multi-user formats 
using online avatars and live entertainers provided 
through an interactive web site from global computer 
networks, mobile communication devices, wireless 
networks, and at live entertainment events; 
organizing and conducting games, competitions, and 
entertainment events; production of audio, video and 
audio/video recordings; production of video clips, 
animated films, and cartoons; all included in class 41.

שירותי בידור אשר הם משחקים אינטראקטיביים ופעילויות 
למשתמש יחיד או למספר משתמשים בהם נעשה שימוש 
באווטרים מקוונים ובדרנים בהופעה חיה אשר מסופקים 
באמצעות אתר אינטרנט אינטראקטיבי מרשתות מחשבים 

גלובליות, מכשירי תקשורת ניידים, רשתות אלחוטיות, ובאירועי 
בידור בהופעה חיה; ארגון וניהול משחקים, תחרויות, ואירועי 
בידור; ייצור של הקלטות אודיו, הקלטות וידאו והקלטות 
וידאו/אודיו; הפקת וידאו קליפים, סרטי אנימציה, וסרטי 

הנפשה; הכלולים כולם בסוג 41.                                         
                                                                                    

                                      

ג' חשון תשע"ב - 17831/10/2011



BEAR HUG

Trade Mark No. 234618 מספר סימן

Application Date 02/01/2011 תאריך הגשה

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

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

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

 Owners

Name: Innovative Liquors, LLC.

Address: 6100 Hollywood Boulevard, 7th Floor, 
Hollywood,, 33024, Florida, U.S.A.

Identification No.: 801772

Limited Liability Company of Florida

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: 33 סוג: 33

Alcoholic beverages except beers; distilled spirits; 
liquor; all included in class 33.

משקאות כוהליים, למעט בירות; משקאות חריפים מזוקקים; 
ליקר; הכלולים כולם בסוג 33.                 

ג' חשון תשע"ב - 17931/10/2011



SWEET JOURNEY

Trade Mark No. 234619 מספר סימן

Application Date 02/01/2011 תאריך הגשה

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

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

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

האנגלי.

 Owners

Name: Falic Liquor Group, LLC.

Address: 6100 Hollywood Blvd, 7th Floor, Hollywood, 
33024, Florida, U.S.A.

Identification No.: 801773

Florida Limited Liability Company

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: 30 סוג: 30

Chocolate; confectionery, namely chocolate, fruit or 
sugar-based candiesl; all included in class 30.

שוקולד; ממתקים, דהיינו שוקולד, סוכריות על בסיס פרי או 
סוכר; הנכלים כולם בסןג 30.                                         

ג' חשון תשע"ב - 18031/10/2011



Elbar - Alcoholic beverages

אלבר  -  משקאות אלכוהוליים
Trade Mark No. 234653 מספר סימן

Application Date 27/12/2010 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: Avraham Algay  שם: אברהם אלגאי

Address: 5 HaGilboa St, Raanana, 43732, Israel כתובת : רח' הגלבוע 5, רעננה, 43732, ישראל

Identification No.: 037587656מספר זיהוי: 037587656

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 33 סוג: 33

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

ג' חשון תשע"ב - 18131/10/2011



Eladan - Story Tellers 

אלדן - מספרי סיפורים 
Trade Mark No. 234654 מספר סימן

Application Date 27/12/2010 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: Avraham Algay  שם: אברהם אלגאי

Address: 5 HaGilboa St, Raanana, 43732, Israel כתובת : רח' הגלבוע 5, רעננה, 43732, ישראל

Identification No.: 037587656מספר זיהוי: 037587656

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 41 סוג: 41

Guiding small entertainment events by story telling; 
all included in class 41.         

הנחיית מפגשים חברתיים מצומצמים, על בסיס סיפור מעשיות 
ואגדות; הנכללים כולם בסוג 41.

ג' חשון תשע"ב - 18231/10/2011



MAROM

מרום
Trade Mark No. 234660 מספר סימן

Application Date 04/01/2011 תאריך הגשה

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

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

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

האנגלי.

Ownersבעלים

Name: Dalton Winery Ltd. שם: יקב דלתון בע"מ

Address: 23 Tuval Street, Ramat- Gan, Israel כתובת : רחוב תובל 23, רמת גן, ישראל

Identification No.: 512101007מספר זיהוי: 512101007

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Seligsohn Gabrieli  & Co.

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

שם: זליגסון  גבריאלי ושות'

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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 33 סוג: 33

Alcoholic beverages and wine; all included in class 
33

משקאות אלכוהוליים ויין; הנכללים כולם בסוג 33                   
  

ג' חשון תשע"ב - 18331/10/2011



YUVALIM

יובלים
Trade Mark No. 234661 מספר סימן

Application Date 04/01/2011 תאריך הגשה

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

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

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

האנגלי.

Ownersבעלים

Name: Dalton Winery Ltd. שם: יקב דלתון בע"מ

Address: 23 Tuval Street, Ramat- Gan, Israel כתובת : רחוב תובל 23, רמת גן, ישראל

Identification No.: 512101007מספר זיהוי: 512101007

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Seligsohn Gabrieli  & Co.

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

שם: זליגסון  גבריאלי ושות'

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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 33 סוג: 33

Alcoholic beverages and wine; all included in class 
33

משקאות אלכוהוליים ויין; הנכללים כולם בסוג 33                   
  

ג' חשון תשע"ב - 18431/10/2011



NEXUS 

Trade Mark No. 234670 מספר סימן

Application Date 28/12/2010 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: ENDOSPAN LTD שם: אנדוספן בע"מ

Address: 4 Maskit, P.O.B. 12058, Herzilyia Pituach, 
46733, Israel

כתובת : משכית 4, ת.ד. 12058, הרצליה פיתוח, 46733, ישראל

Identification No.: 514172931מספר זיהוי: 514172931

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Dr Eyal Bressler, Patent Attorney

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

שם: דר' אייל ברסלר, עו"פ

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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 10 סוג: 10

Implantable stent-graft system for treatment of aortic 
arch aneurysms; included in class 10.

מערכת תומכן-שתל ניתנת להשתלה לטיפול במפרצת קשת 
האאורטה; הנכללת בסוג 10.                                           

ג' חשון תשע"ב - 18531/10/2011



MARILAN 

Trade Mark No. 234671 מספר סימן

Application Date 28/12/2010 תאריך הגשה

 Owners

Name: MARILAN ALIMENTOS S.A. 

Address: AV. JOSE DE GRANDE, 518/642, FRAGATA C 
MARILIA, Brazil

Identification No.: 71661

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Wolff, Bregman and Goller

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

שם: וולף, ברגמן וגולר

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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 30 סוג: 30

Flour and preparations made from cereals, bread, 
pastry, confectionery, biscuits, cookies, petit-beurre 
biscuits, crackers and cakes; all included in class 30.

קמח ומוצרים העשויים מדגנים, לחם, דברי מאפה, ממתקים, 
ביסקוויטים, עוגיות, ביסקוויטי פתי-בר, קרקרים ועוגות; 

הנכללים כולם בסוג 30.                                                     
              

ג' חשון תשע"ב - 18631/10/2011



Trade Mark No. 234678 מספר סימן

Application Date 03/01/2011 תאריך הגשה

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

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

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

האנגלי.

 Owners

Name: XI'AN FOCUSLIGHT TECHNOLOGIES CO., 
LTD.

Address: 17 XINXI ROAD, NEW INDUSTRIAL PARK, 
HIGH-TECH ZONE, P.O.B. 710119, XI'AN CITY, 
SHAANXI PROVINCE, People's Republic of China

Identification No.: 801776

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

Pocket calculators; optical lamps; semi-conductors; 
apparatus for games adapted for use with an external 
display screen or monitor; cinematographic cameras; 
signalling panels, luminous or mechanical; anti-
interference devices (electricity); altimeters; electric 
arc cutting apparatus; lasers, not for medical 
purposes; all included in class 9.

מחשבוני כיס; מנורות אופטיות; מוליכים למחצה; מתקן 
למשחקים המותאמים לשימוש עם מסך תצוגה או צג חיצוני; 
מצלמות קולנועיות; לוחות איתות, מאירים או מכניים; מכשירים 
נוגדי התערבות (חשמליים); מדי- גובה; מכשיר קשת חשמלית 
לחיתוך; לייזרים , שלא למטרות רפואיות; הנכללים כולם בסוג 
                                                                                 .9

                                                                      

ג' חשון תשע"ב - 18731/10/2011



Trade Mark No. 234681 מספר סימן

Application Date 05/01/2011 תאריך הגשה

 Owners

Name: JOHNSON CONTROLS HYBRID AND 
RECYCLING GMBH

Address: Am Leineufer 51, Hannover 30419, Germany

Identification No.: 801777

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

Batteries of all kinds used in vehicles for the 
transportation of persons and goods, including 
automobiles, trucks, boats and motorcycles, and 
parts and accessories for such batteries, including 
battery chargers, battery testers, cables, wires, 
cases, boxes, battery monitoring apparatus, 
switches, remote starters, guards, disconnects, 
converters, inverters, connectors, terminal, adapters, 
extensions, rings, alligator clips, socket adapters, 
charging plugs, booster/jumper cables, plugs, 
mounts, mounting kits; all included in Class 9.

מצברים מכל הסוגים המשומשים ברכבים להובלת בני אדם 
וטובין, כולל מכוניות, משאיות, אוניות ואופנועים, וחלקים 
ואביזרים לכאלה מצברים, כולל מטענים למצברים, בודקי 

מצברים, כבלים, חוטים, מארזים, קופסאות, התקני פיקוח על 
מצברים, מתגים, מתנעים מרוחקים, מגנים, מנתקים, ממירים, 
הופכים, חיבורים, טרמינל, מתאמים, מאריכים, טבעות, מהדקי 

תנין, מתאמי שקע, תקעי טעינה, כבלי בוסטר, תקעים, 
מרכבים, ערכאות מרכב; הכל כלול בסוג 9.                           
                                                                                    
                                                                                    
                                                                              

ג' חשון תשע"ב - 18831/10/2011



Trade Mark No. 234721 מספר סימן

Application Date 09/11/2010 תאריך הגשה

International Trademark No. 1061197 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: AKE Skalica, s.r.o.

Address: Nádražná 33, SK-909 01 Skalica, Slovakia

Identification No.: 71672

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 7 סוג: 7

Ball-bearings; roller bearings; thrust ball-bearings; 
needle bearings; self-oiling bearings.

Class: 35 סוג: 35

Business management; business administration.

ג' חשון תשע"ב - 18931/10/2011



Trade Mark No. 234722 מספר סימן

Application Date 26/11/2010 תאריך הגשה

International Trademark No. 1061232 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: Berief, Philipp

Address: Bartningallee 16, 10557 Berlin, Germany

Identification No.: 71673

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 21 סוג: 21

Cookie cutters.

ג' חשון תשע"ב - 19031/10/2011



Trade Mark No. 234741 מספר סימן

Application Date 13/10/2010 תאריך הגשה

International Trademark No. 1044516 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: François RUSSO

Address: 44 Soi Nanta, Sathorn Soi 1,,South Sathorn, 
BANGKOK 10120, Thailand

Identification No.: 71689

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 9 סוג: 9

Photographic, cinematographic, optical and teaching 
apparatus and instruments and special cases 
therefor; mobile telephones, cases for mobile 
telephones, cases acting as pocket wallets for mobile 
telephones; cords, wrist cords and accessories for 
mobile telephones; cases for earphones for mobile 
telephones and cases for earphones for radios; 
electronic agendas and cases for electronic agendas; 
hands-free kits for mobile telephones; calculators and 
computers, and special cases therefor; mouse pads; 
computer mice and cases for computer mice; special 
cases for devices for recording, transmission, 
reproduction or processing of sound and images; 
cases for storing magnetic data carriers, recording or 
optical discs or floppy discs; spectacles (optics); 
optical goods; cases for spectacles and containers 
for contact lenses.

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

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

France, 14/04/2010, No. 10 3 730 130 צרפת, 14/04/2010, מספר 130 730 3 10

Class: 9 סוג: 9

ג' חשון תשע"ב - 19131/10/2011



Trade Mark No. 234750 מספר סימן

Application Date 22/11/2010 תאריך הגשה

International Trademark No. 0986641 מספר סימן בינלאומי

Conditions/Disclaimers

The mark is limited to the colours  word Blue and 
white. as shown in 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 vanilla ice cream.

ג' חשון תשע"ב - 19231/10/2011



Trade Mark No. 234838 מספר סימן

Application Date 09/01/2011 תאריך הגשה

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

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

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

האנגלי.

 Owners

Name: Studex Corporation

Address: 521 W. Rosecrans Avenue, Gardena, 90248-
1514, California, U.S.A.

Identification No.: 801784

A California corporation

Address for serviceהמען למסירת הודעות

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

Address: The Rogovin-Tidhar Tower, 11 Menachem 
Begin Road, Ramat Gan, 52681, Israel

שם: גי.אי. ארליך (1995) בע"מ

כתובת : מגדל רוגובין-תדהר, קומה 15, דרך מנחם בגין 11, רמת 
גן, 52681, ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 14 סוג: 14

Jewellery; namely earrings and body jewellery; body 
jewellery and ear jewellery used to first pierce the ear 
and body; ear studs, body-piercing studs; surgical 
steel, gold plated, gold, titanium, nickel free ear and 
body piercing studs; ear ornaments in the nature of 
jewellery, ear clips, hinged hoop sleepers; all 
included in class 14.

תכשיטים; דהיינו עגילים ותכשיטי גוף; תכשיטי גוף ואוזן 
המשמשים כפירסינג; עגילים צמודים לאוזן, טבעות פירסינג 
בגוף; סרג'קל סטיל, מצופה זהב, זהב, טיטניום, פירסינג 

אוזניים והגוף ללא ניקל; קישוטי אוזניים בצורת תכשיטים, עגילי 
קליפס, עגילי חישוק; הנכללים כולם בסוג 14.                         
                                                                                    

                                                

ג' חשון תשע"ב - 19331/10/2011



ד"ר פח וצבע 
Trade Mark No. 234842 מספר סימן

Application Date 05/01/2011 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: Dr. Pach Vetzevah Ltd. שם: ד"ר פח וצבע בע"מ

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

Identification No.: 512206954מספר זיהוי: 512206954

חברה פרטית

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: 37 סוג: 37

Motor vehicle repaie and painting; all included in 
class 37.

שירותי תיקון וצביעת רכבים; הנכללים כולם בסוג 37.             
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Trade Mark No. 234843 מספר סימן

Application Date 05/01/2011 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: Dr. Pach Vetzevah Ltd. שם: ד"ר פח וצבע בע"מ

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

Identification No.: 512206954מספר זיהוי: 512206954

חברה פרטית

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: 37 סוג: 37

Motor vehicle repaie and painting; all included in 
class 37.

שירותי תיקון וצביעת רכבים; הנכללים כולם בסוג 37.             
            

ג' חשון תשע"ב - 19531/10/2011



Trade Mark No. 234939 מספר סימן

Application Date 08/12/2010 תאריך הגשה

International Trademark No. 0468212 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: CHAMPAGNE DEUTZ, Société anonyme

Address: 16, rue Jeanson, F-51160 AY, France

Identification No.: 71738

(société anonyme)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 33 סוג: 33

Wine.

ג' חשון תשע"ב - 19631/10/2011



Trade Mark No. 235035 מספר סימן

Application Date 10/12/2010 תאריך הגשה

International Trademark No. 1037427 מספר סימן בינלאומי

Conditions/Disclaimers

The mark is limited to the colours  word Gold, blue, 
white and black. as shown in the  mark.

 Owners

Name: Nemiroff Intellectual Property Establishment

Address: Städtle 31, FL-9490 Vaduz, Liechtenstein

Identification No.: 71757

(Liechtenstein Establishment)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 33 סוג: 33

Alcoholic beverages (except beers).

Class: 35 סוג: 35

Advertising; business management; business 
administration; office functions; importation and 
exportation of alcoholic beverages, retail and 
wholesale services with alcoholic beverages.

ג' חשון תשע"ב - 19731/10/2011



Trade Mark No. 235045 מספר סימן

Application Date 06/12/2010 תאריך הגשה

International Trademark No. 1062641 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: Ashley Furniture Industries, Inc.

Address: One Ashley Way, Arcadia, WI 54612, U.S.A.

Identification No.: 71765

(Wisconsin, United States CORPORATION)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 20 סוג: 20

Mattresses.

ג' חשון תשע"ב - 19831/10/2011



PROSPERSE

Trade Mark No. 235150 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: The Dow Chemical Company

Address: Midland, Michigan, U.S.A.

Identification No.: 945

(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: 1 סוג: 1

Chemicals used in the manufacture of paints and 
coatings; all included in class 1.

כימיקלים המשמשים בייצור של צבעים וציפויים; הנכללים כולם 
בסוג 1.                                       

ג' חשון תשע"ב - 19931/10/2011



Trade Mark No. 235151 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: Express, LLC

Address: 1 Express Drive, Colombus, OH 43230, U.S.A.

Identification No.: 71249

(Delaware Limited Liability Company)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Reinhold Cohn and Partners

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

שם: ריינהולד כהן ושותפיו

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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 9 סוג: 9

Sunglasses; all included in class 9. משקפי שמש; הנכללים כולם בסוג 9.           

ג' חשון תשע"ב - 20031/10/2011



BIG BUDDHA

Trade Mark No. 235154 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: Big Buddha, Inc

Address: 52-16 Barnett Avenue, Long Island City, New 
York, 11104, U.S.A.

Identification No.: 801216

(California Corporation)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Hanni Rosenzweig & Co.

Address: 100 Hachashmonaim St., P.O.B. 20651, Tel 
Aviv, 61201, Israel

שם: הני רוזנצוויג ושות'

כתובת : רח' החשמונאים 100, ת.ד. 20651, תל אביב, 61201, 
ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 9 סוג: 9

Eyeglasses, sunglasses and cases therefor; all 
included in class 9

משקפיים, משקפי שמש וכיסויים לנ"ל; הנכללים כולם בסוג 9   
                        

Class: 14 סוג: 14

Costume jewelry and watches ; all included in class 
14

תכשיטי אופנה ושעונים; הנכללים כולם בסוג 14                     
    

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

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

U.S.A., 03/08/2010, No. 85099403 ארה"ב, 03/08/2010, מספר 85099403

Class: 9 סוג: 9

Class: 14 סוג: 14

ג' חשון תשע"ב - 20131/10/2011



Trade Mark No. 235156 מספר סימן

Application Date 23/01/2011 תאריך הגשה

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 3 סוג: 3

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

סבונים; פרפורמריה; שמנים חיוניים; קוסמטיקה; קרמים 
לשיער; הנכללים כולם בסוג 3.             

Class: 9 סוג: 9

Eyewear; fashion eyewear; prescription eyewear; 
sunglasses; sun visors; fashion eye glasses and 
spectacles; fashion sunglasses; eye glasses and 
spectacles; prescription eye glasses and spectacles; 
goggles; lenses for eye glasses and spectacles; 
lenses for sunglasses; contact lenses and contact 
lens containers; frames for eye glasses and 
spectacles; frames for sunglasses; supports for 
eyeglasses and spectacles; supports for sunglasses; 
cases for eyeglasses and spectacles; cases for 
sunglasses; cords and chains for eyeglasses and 
spectacles; cords and chains for sunglasses; optical 
apparatus and instruments; parts and fittings for the 
aforesaid goods; all included in class 9.

אביזרי ראיה; אביזרי ראיה אופנתיים; אביזרי ראיה לפי מרשם; 
משקפי שמש; מגני שמש; משקפי ראיה ומשקפיים אופנתיים; 
משקפי שמש אופנתיים; משקפי ראיה ומשקפיים; משקפי ראיה 

ומשקפיים לפי מרשם; משקפות; עדשות למשקפי ראיה 
ולמשקפיים; עדשות למשקפי שמש; עדשות מגע וכלי אחסון 
לעדשות מגע; מסגרות למשקפי ראיה ומשקפיים; מסגרות 
למשקפי שמש; תומכים למשקפי ראיה ומשקפיים; תומכים 

למשקפי שמש; קופסאות למשקפי ראיה ומשקפיים; קופסאות 
למשקפי שמש; מיתרים ושרשראות למשקפי ראיה ומשקפיים; 
מיתרים ושרשראות למשקפי שמש; התקנים וכלים אופטיים; 

חלקים ואביזרים לטובין הנזכרים לעיל; הנכללים כולם בסוג 9.   
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                

Class: 14 סוג: 14

Jewellery; imitation jewellery; costume jewellery; 
rings; bracelets; necklaces; earrings; brooches; cuff-
links; tiepins; watches; articles of precious metal or 
coated therewith; parts and fittings for the aforesaid 
goods; all included in class 14.

תכשיטים; חיקויי תכשיטים; תכשיטים לתלבושות; טבעות; 
צמידים; מחרוזות; עגילים; סיכות נוי; חפתים; סיכות לעניבות; 
שעונים; פריטים העשויים ממתכת יקרה או מצופים בה; חלקים 
ואביזרים לטובין הנזכרים לעיל; הנכללים כולם בסוג 14.           

                                                          

Class: 18 סוג: 18

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

עור וחיקויי עור, וטובין העשויים מחומרים אלו שאינן נכללים 
בסוגים אחרים; עור חיות; עור בהמות; תיקים; מזוודות ותיקי 
נסיעות; מטריות; שמשיות; מקלות הליכה; הנכללים כולם בסוג 
                                                                               .18

                      

ג' חשון תשע"ב - 20231/10/2011



Class: 25 סוג: 25

Clothing; footwear; headgear; articles of outer 
clothing for men, women, children and unisex; parts 
and fittings for all the aforesaid goods; all included in 
class 25.           

הלבשה; הנעלה; כיסויי ראש וכובעים; פריטי הלבשה לחוץ 
עבור גברים, נשים, ילדים ופריטי הלבשה לחוץ המתאימים 

לשני המינים; חלקים ואביזרים לטובין הנזכרים לעיל; הנכללים 
כולם בסוג 25.

Class: 35 סוג: 35

Advertising; marketing services; promotion services; 
demonstration of goods; advertising and promotion of 
goods and services available by electronic mail order 
and the Internet; television and direct mail 
advertising, marketing and sales promotional 
services; providing online shopping services offering 
a wide variety of clothing, footwear and headgear, 
articles of outer clothing for men, women, children 
and unisex, soaps, perfumery, essential oils, 
cosmetics, hair lotions, eyewear, fashion eyewear, 
prescription eyewear, sunglasses, sun visors, fashion 
eye glasses and spectacles, fashion sunglasses, eye 
glasses and spectacles, prescription eye glasses and 
spectacles, goggles, lenses for eye glasses and 
spectacles, lenses for sunglasses, contact lenses 
and contact lens containers, frames for eye glasses 
and spectacles, frames for sunglasses, supports for 
eyeglasses and spectacles, supports for sunglasses, 
cases for eyeglasses and spectacles, cases for 
sunglasses, cords and chains for eyeglasses and 
spectacles, cords and chains for sunglasses, optical 
apparatus and instruments, jewellery, imitation 
jewellery, costume jewellery, rings, bracelets, 
necklaces, earrings, brooches, cuff-links, tiepins, 
watches, articles of precious metal or coated 
therewith, leather and imitations of leather and goods 
made of these materials, animal skins, hides, bags, 
trunks and travelling bags, umbrellas, parasols, 
walking sticks, clothing, footwear, headgear, articles 
of outer clothing for men, women, children and 
unisex, via a global computer network; the bringing 
together, for the benefit of others, of a variety of 
clothing, footwear and headgear, articles of outer 
clothing for men, women, children and unisex, soaps, 
perfumery, essential oils, cosmetics, hair lotions, 
eyewear, fashion eyewear, prescription eyewear, 
sunglasses, sun visors, fashion eye glasses and 
spectacles, fashion sunglasses, eye glasses and 
spectacles, prescription eye glasses and spectacles, 
goggles, lenses for eye glasses and spectacles, 
lenses for sunglasses, contact lenses and contact 
lens containers, frames for eye glasses and 
spectacles, frames for sunglasses, supports for 
eyeglasses and spectacles, supports for sunglasses, 
cases for eyeglasses and spectacles, cases for 
sunglasses, cords and chains for eyeglasses and 
spectacles, cords and chains for sunglasses, optical 
apparatus and instruments, jewellery, imitation 
jewellery, costume jewellery, rings, bracelets, 
necklaces, earrings, brooches, cuff-links, tiepins, 
watches, articles of precious metal or coated 
therewith, leather and imitations of leather and goods 
made of these materials, animal skins, hides, bags, 
trunks and travelling bags, umbrellas, parasols, 
walking sticks, clothing, footwear, headgear, articles 
of outer clothing for men, women, children and 
unisex, enabling customers to conveniently view and 
purchase those goods in a department store or a 
retail store; the bringing together, for the benefit of 

פרסום; שירותי שיווק; שירותי קידום מכירות; הדגמת סחורות; 
פרסום וקידום מכירות של סחורות הזמינות באמצעות הזמנה 
בדואר אלקטרוני ובאינטרנט; שירותי קידום מכירות לטלוויזיה 
ודיוור ישיר, פרסום, שיווק ומכירות; אספקת שירותי רכישה 
מקוונים המציעים מגוון רחב של הלבשה, הנעלה, כיסויי ראש 
וכובעים, פריטי הלבשה לחוץ עבור גברים, נשים, ילדים ופריטי 
הלבשה לחוץ המתאימים לשני המינים, סבונים, פרפורמריה, 
שמנים חיוניים, קוסמטיקה, קרמים לשיער, אביזרי ראיה, 

אביזרי ראיה אופנתיים, אביזרי ראיה לפי מרשם, משקפי שמש, 
מגני שמש, משקפי ראיה ומשקפיים אופנתיים, משקפי שמש 
אופנתיים, משקפי ראיה ומשקפיים, משקפי ראיה ומשקפיים 
לפי מרשם, משקפות, עדשות למשקפי ראיה ולמשקפיים, 

עדשות למשקפי שמש; עדשות מגע וכלי אחסון לעדשות מגע, 
מסגרות למשקפי ראיה ומשקפיים, מסגרות למשקפי שמש, 
תומכים למשקפי ראיה ומשקפיים, תומכים למשקפי שמש, 

קופסאות למשקפי ראיה ומשקפיים, קופסאות למשקפי שמש, 
מיתרים ושרשראות למשקפי ראיה ומשקפיים, מיתרים 

ושרשראות למשקפי שמש, התקנים וכלים אופטיים, תכשיטים, 
חיקויי תכשיטים, תכשיטים לתלבושות, טבעות, צמידים, 

מחרוזות, עגילים, סיכות נוי, חפתים, סיכות לעניבות, שעונים, 
פריטים העשויים ממתכת יקרה או מצופים בה, עור וחיקויי עור, 
וטובין העשויים מחומרים אלו וסחורות העשויות מחומרים אלו 
שאינן נכללות בסוגים אחרים, עור חיות, עור בהמות, תיקים, 
מזוודות ותיקי נסיעות, מטריות, שמשיות, מקלות הליכה, 
הלבשה, הנעלה, כיסויי ראש וכובעים, פריטי הלבשה לחוץ 
עבור גברים, נשים, ילדים ופריטי הלבשה לחוץ המתאימים 

לשני המינים, באמצעות רשת מחשבים גלובלית; הבאתם ביחד 
לטובת הכלל של מגוון רחב של הלבשה, הנעלה, כיסויי ראש 
וכובעים, פריטי הלבשה לחוץ עבור גברים, נשים, ילדים ופריטי 
הלבשה לחוץ המתאימים לשני המינים, סבונים, פרפורמריה, 
שמנים חיוניים, קוסמטיקה, קרמים לשיער, אביזרי ראיה, 

אביזרי ראיה אופנתיים, אביזרי ראיה לפי מרשם, משקפי שמש, 
מגני שמש, משקפי ראיה ומשקפיים אופנתיים, משקפי שמש 
אופנתיים, משקפי ראיה ומשקפיים, משקפי ראיה ומשקפיים 
לפי מרשם, משקפות, עדשות למשקפי ראיה ולמשקפיים, 

עדשות למשקפי שמש; עדשות מגע וכלי אחסון לעדשות מגע, 
מסגרות למשקפי ראיה ומשקפיים, מסגרות למשקפי שמש, 
תומכים למשקפי ראיה ומשקפיים, תומכים למשקפי שמש, 

קופסאות למשקפי ראיה ומשקפיים, קופסאות למשקפי שמש, 
מיתרים ושרשראות למשקפי ראיה ומשקפיים, מיתרים 

ושרשראות למשקפי שמש, התקנים וכלים אופטיים, תכשיטים, 
חיקויי תכשיטים, תכשיטים לתלבושות, טבעות, צמידים, 

מחרוזות, עגילים, סיכות נוי, חפתים, סיכות לעניבות, שעונים, 
פריטים העשויים ממתכת יקרה או מצופים בה, עור וחיקויי עור, 
וטובין העשויים מחומרים אלו וסחורות העשויות מחומרים אלו 
שאינן נכללות בסוגים אחרים, עור חיות, עור בהמות, תיקים, 
מזוודות ותיקי נסיעות, מטריות, שמשיות, מקלות הליכה, 

הלבשה, הנעלה, כיסויי ראש וכובעים, פריטי הלבשה חיצוניים 
עבור גברים, נשים, ילדים ופריטי הלבשה לחוץ המתאימים 

לשני המינים, המאפשרים ללקוחות לצפות ולרכוש סחורות אלו 
בחנויות הכלבו או בחנות קמעונאית; הבאתם ביחד לטובת 

הכלל של מגוון רחב של הלבשה, הנעלה, כיסויי ראש וכובעים, 
פריטי הלבשה חיצוניים עבור גברים, נשים, ילדים ופריטי 

הלבשה לחוץ המתאימים לשני המינים, סבונים, פרפורמריה, 
שמנים חיוניים, קוסמטיקה, קרמים לשיער, אביזרי ראיה, 

אביזרי ראיה אופנתיים, אביזרי ראיה לפי מרשם, משקפי שמש, 
מגני שמש, משקפי ראיה ומשקפיים אופנתיים, משקפי שמש 
אופנתיים, משקפי ראיה ומשקפיים, משקפי ראיה ומשקפיים 
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others, of a variety of clothing, footwear and 
headgear, articles of outer clothing for men, women, 
children and unisex, soaps, perfumery, essential oils, 
cosmetics, hair lotions, eyewear, fashion eyewear, 
prescription eyewear, sunglasses, sun visors, fashion 
eye glasses and spectacles, fashion sunglasses, eye 
glasses and spectacles, prescription eye glasses and 
spectacles, goggles, lenses for eye glasses and 
spectacles, lenses for sunglasses, contact lenses 
and contact lens containers, frames for eye glasses 
and spectacles, frames for sunglasses, supports for 
eyeglasses and spectacles, supports for sunglasses, 
cases for eyeglasses and spectacles, cases for 
sunglasses, cords and chains for eyeglasses and 
spectacles, cords and chains for sunglasses, optical 
apparatus and instruments, jewellery, imitation 
jewellery, costume jewellery, rings, bracelets, 
necklaces, earrings, brooches, cuff-links, tiepins, 
watches, articles of precious metal or coated 
therewith, leather and imitations of leather and goods 
made of these materials, animal skins, hides, bags, 
trunks and travelling bags, umbrellas, parasols, 
walking sticks, clothing, footwear, headgear, articles 
of outer clothing for men, women, children and 
unisex, enabling customers to conveniently view and 
purchase those goods from a general merchandise 
Internet web site; the bringing together, for the 
benefit of others, of a variety clothing, footwear and 
headgear, articles of outer clothing for men, women, 
children and unisex, soaps, perfumery, essential oils, 
cosmetics, hair lotions, eyewear, fashion eyewear, 
prescription eyewear, sunglasses, sun visors, fashion 
eye glasses and spectacles, fashion sunglasses, eye 
glasses and spectacles, prescription eye glasses and 
spectacles, goggles, lenses for eye glasses and 
spectacles, lenses for sunglasses, contact lenses 
and contact lens containers, frames for eye glasses 
and spectacles, frames for sunglasses, supports for 
eyeglasses and spectacles, supports for sunglasses, 
cases for eyeglasses and spectacles, cases for 
sunglasses, cords and chains for eyeglasses and 
spectacles, cords and chains for sunglasses, optical 
apparatus and instruments, jewellery, imitation 
jewellery, costume jewellery, rings, bracelets, 
necklaces, earrings, brooches, cuff-links, tiepins, 
watches, articles of precious metal or coated 
therewith, leather and imitations of leather and goods 
made of these materials, animal skins, hides, bags, 
trunks and travelling bags, umbrellas, parasols, 
walking sticks, clothing, footwear, headgear, articles 
of outer clothing for men, women, children and 
unisex, enabling customers to conveniently view and 
purchase those goods from a general merchandise 
catalogue by mail order or by means of 
telecommunications, all included in class 35.

לפי מרשם, משקפות, עדשות למשקפי ראיה ולמשקפיים, 
עדשות למשקפי שמש; עדשות מגע וכלי אחסון לעדשות מגע, 
מסגרות למשקפי ראיה ומשקפיים, מסגרות למשקפי שמש, 
תומכים למשקפי ראיה ומשקפיים, תומכים למשקפי שמש, 

קופסאות למשקפי ראיה ומשקפיים, קופסאות למשקפי שמש, 
מיתרים ושרשראות למשקפי ראיה ומשקפיים, מיתרים 

ושרשראות למשקפי שמש, התקנים וכלים אופטיים, תכשיטים, 
חיקויי תכשיטים, תכשיטים לתלבושות, טבעות, צמידים, 

מחרוזות, עגילים, סיכות נוי, חפתים, סיכות לעניבות, שעונים, 
פריטים העשויים ממתכת יקרה או מצופים בה, עור וחיקויי עור, 
וטובין העשויים מחומרים אלו וסחורות העשויות מחומרים אלו 
שאינן נכללות בסוגים אחרים, עור חיות, עור בהמות, תיקים, 
מזוודות ותיקי נסיעות, מטריות, שמשיות, מקלות הליכה, 

הלבשה, הנעלה, כיסויי ראש וכובעים, פריטי הלבשה חיצוניים 
עבור גברים, נשים, ילדים ופריטי הלבשה לחוץ המתאימים 

לשני המינים, המאפשרים ללקוחות לצפות ולרכוש סחורות אלו 
מאתרי רכישה כלליים ברשת האינטרנט; הבאתם ביחד לטובת 
הכלל של מגוון רחב של הלבשה, הנעלה, כיסויי ראש וכובעים, 

פריטי הלבשה חיצוניים עבור גברים, נשים, ילדים ופריטי 
הלבשה לחוץ המתאימים לשני המינים, סבונים, פרפורמריה, 
שמנים חיוניים, קוסמטיקה, קרמים לשיער, אביזרי ראיה, 

אביזרי ראיה אופנתיים, אביזרי ראיה לפי מרשם, משקפי שמש, 
מגני שמש, משקפי ראיה ומשקפיים אופנתיים, משקפי שמש 
אופנתיים, משקפי ראיה ומשקפיים, משקפי ראיה ומשקפיים 
לפי מרשם, משקפות, עדשות למשקפי ראיה ולמשקפיים, 

עדשות למשקפי שמש; עדשות מגע וכלי אחסון לעדשות מגע, 
מסגרות למשקפי ראיה ומשקפיים, מסגרות למשקפי שמש, 
תומכים למשקפי ראיה ומשקפיים, תומכים למשקפי שמש, 

קופסאות למשקפי ראיה ומשקפיים, קופסאות למשקפי שמש, 
מיתרים ושרשראות למשקפי ראיה ומשקפיים, מיתרים 

ושרשראות למשקפי שמש, התקנים וכלים אופטיים, תכשיטים, 
חיקויי תכשיטים, תכשיטים לתלבושות, טבעות, צמידים, 

מחרוזות, עגילים, סיכות נוי, חפתים, סיכות לעניבות, שעונים, 
פריטים העשויים ממתכת יקרה או מצופים בה, עור וחיקויי עור, 
וטובין העשויים מחומרים אלו וסחורות העשויות מחומרים אלו 
שאינן נכללות בסוגים אחרים, עור חיות, עור בהמות, תיקים, 
מזוודות ותיקי נסיעות, מטריות, שמשיות, מקלות הליכה, 

הלבשה, הנעלה, כיסויי ראש וכובעים, פריטי הלבשה חיצוניים 
עבור גברים, נשים, ילדים ופריטי הלבשה לחוץ המתאימים 

לשני המינים, המאפשרים ללקוחות לצפות ולרכוש סחורות אלו 
מקטלוג סחורה כללי בהזמנה בדואר או באמצעי טלקמוניקציה; 
הנכללים כולם בסוג 35.                                                     
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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: Duck and Cover Clothing limited

Address: 5 Space Business Park, Abbey Road, London, 
NW10 7SU, United Kingdom

Identification No.: 801805

Duck and Cover Clothing limited

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
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MISS DIOR CHERIE COEUR DE PARFUM 

Trade Mark No. 235166 מספר סימן

Application Date 23/01/2011 תאריך הגשה

 Owners

Name: Parfums Christian Dior

Address: 33 Avenue Hoche, Paris, 75008, France

Identification No.: 1382

Address for serviceהמען למסירת הודעות

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

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

שם: הרצוג, פוקס, נאמן ושות', עו"ד

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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 3 סוג: 3

Soaps, perfumes, eaux de Cologne, eaux de toilette, 
cosmetics products, essential oils for personal use, 
milks, lotions, creams, emulsions and perfumed gels 
for body and face care, deodorants for personal use, 
lotions for hair, all included in class 3.

סבונים, בשמים, מי קולון, מי טואלט, תכשירי קוסמטיקה, 
שמנים ארומטיים לשימוש אישי, תחליבים, תרחיצים, קרמים, 
אמולסיה וג'לים מבושמים לטיפוח הגוף והפנים, דיאודורנטים 
לשימוש אישי, תרחיצים לשיער, הנכללים כולם בסוג 3.           
                                                                              

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

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

France, 22/07/2010, No. 10/3755419 צרפת, 22/07/2010, מספר 10/3755419

Class: 3 סוג: 3
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OMLETTA 

אומלטה 
Trade Mark No. 235167 מספר סימן

Application Date 23/01/2011 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: Gad Svedron  שם: גד שבדרון

Address: Kfar Ruth, 73196, Israel כתובת : רח' משק 10, כפר רות, 73196, ישראל

Identification No.: 057905713מספר זיהוי: 057905713

Name: Asher (Zelig) Ben-Ze'ev  שם: אשר (זליג)בן זאב

Address: Kfar Ruth, 73196, Israel כתובת : רח' משק 10, כפר רות, 73196, ישראל

Identification No.: 004305579מספר זיהוי: 004305579

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.         
                        

ג' חשון תשע"ב - 20731/10/2011



Trade Mark No. 235168 מספר סימן

Application Date 23/01/2011 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: CAR ELECTRICAL SERVICES CENTER MOTIE 
LTD

שם: מרכז לשירותי רכב חשמל מוטי בע"מ

Address: 5 Moshe Yatom, Rechovot, Israel כתובת : משה יתום 5, רחובות, ישראל

Identification No.: 512642323מספר זיהוי: 512642323

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: 37 סוג: 37

Motor vehicle repair, maintenance and installation 
services, Air conditioners repair and installation 
services for vehicle; all included in class 37.

שירותי תיקון, שימור, אחזקה והתקנה לרכבים, שירותי תיקון 
והתקנת מזגני אויר ואביזרים למיזוג לרכב; הנכללים כולם בסוג 

                                                                   .37
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Trade Mark No. 235477 מספר סימן

Application Date 14/12/2010 תאריך הגשה

International Trademark No. 1062897 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: CJ Products, LLC

Address: 4040 Calle Platino, Ste. 123, Oceanside, CA 
92056, U.S.A.

Identification No.: 71798

(California, United States Ltd Liability Company)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 18 סוג: 18

Backpacks.

Class: 24 סוג: 24

Children's blankets.

Class: 25 סוג: 25

Slippers.

Class: 28 סוג: 28

Stuffed and plush toys; stuffed dolls and animals; 
stuffed toy animals; stuffed toys.
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Trade Mark No. 235480 מספר סימן

Application Date 13/12/2010 תאריך הגשה

International Trademark No. 1062952 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: Malmoux, Ludovic

Address: 25019 Pacific Coast Highway, Malibu CA 
90265, U.S.A.

Identification No.: 71801

(Australia Individual)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 25 סוג: 25

Athletic apparel, namely, shirts, pants, jackets, 
footwear, hats and caps, athletic uniforms; athletic 
shoes; canvas shoes; leather shoes.
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Trade Mark No. 235483 מספר סימן

Application Date 27/12/2010 תאריך הגשה

International Trademark No. 0885786 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: DAF Trucks N.V.

Address: Hugo van der Goeslaan 1, NL-5643 TW 
Eindhoven, Netherlands

Identification No.: 71803

(NETHERLANDS Naamloze Vennootschap)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 35 סוג: 35

Import-export agencies; business intermediary 
services regarding the purchase and sale of vehicles, 
in particular commercial vehicles and lorries; 
demonstration of vehicles, in particular commercial 
vehicles and lorries.

Class: 36 סוג: 36

Leasing and credit facilities regarding vehicles, 
namely commercial vehicles and lorries; providing of 
guarantees.

Class: 37 סוג: 37

Maintenance and repair of vehicles, namely 
commercial vehicles and lorries.
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Trade Mark No. 235485 מספר סימן

Application Date 14/12/2010 תאריך הגשה

International Trademark No. 1063048 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: Frames for America, Inc.

Address: 13515 N. Stemmons Frwy., Dallas TX 75234, 
U.S.A.

Identification No.: 71804

(Texas, United States Corporation)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 35 סוג: 35

Online retail store services featuring optical eyewear.

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

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

U.S.A., 01/07/2010, No. 76703603 ארה"ב, 01/07/2010, מספר 76703603

Class: 35 סוג: 35
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Trade Mark No. 235492 מספר סימן

Application Date 14/12/2010 תאריך הגשה

International Trademark No. 1062898 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: Frames for America, Inc.

Address: 13515 N. Stemmons Frwy., Dallas TX 75234, 
U.S.A.

Identification No.: 71804

(Texas, United States Corporation)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 35 סוג: 35

Online retail store services featuring optical eyewear.

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

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

U.S.A., 01/07/2010, No. 76703602 ארה"ב, 01/07/2010, מספר 76703602

Class: 35 סוג: 35
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Trade Mark No. 235493 מספר סימן

Application Date 28/12/2010 תאריך הגשה

International Trademark No. 1062929 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: NOVARTIS AG

Address: CH-4002 Basel, Switzerland

Identification No.: 71436

(Suisse (Switzerland) Société anonyme (Corporation))

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 5 סוג: 5

Pharmaceutical products, namely bronchodilating 
and anti-asthma products.
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Trade Mark No. 235494 מספר סימן

Application Date 07/12/2010 תאריך הגשה

International Trademark No. 1062981 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: ESSILOR INTERNATIONAL (COMPAGNIE 
GENERALE D'OPTIQUE)

Address: 147 rue de Paris, F-94220 CHARENTON LE 
PONT, France

Identification No.: 71809

(France Société Anonyme)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 9 סוג: 9

Ophthalmic lenses; spectacle glasses.

Goods/Services for which priority is claimed סחורות/שירותים לגביהם נטען דין קדימה
(If only classification code is indicated, Priority is claimed 
for all goods/services included in that class, and specified 
above under the 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, 10/06/2010, No. 10 3 745 266 צרפת, 10/06/2010, מספר 266 745 3 10

Class: 9 סוג: 9
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Trade Mark No. 235498 מספר סימן

Application Date 13/12/2010 תאריך הגשה

International Trademark No. 1063042 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: ELECTRI-FLEX COMPANY

Address: 222 West Central Avenue, Roselle IL 60172, 
U.S.A.

Identification No.: 71813

(Delaware, United States Corporation)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 9 סוג: 9

Wiring conduits, namely, wiring conduits shielding 
against electromagnetic interference and radio 
frequency interference; halogen-free wiring conduits.

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

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

U.S.A., 14/06/2010, No. 85062669 ארה"ב, 14/06/2010, מספר 85062669

Class: 9 סוג: 9
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Trade Mark No. 235500 מספר סימן

Application Date 13/12/2010 תאריך הגשה

International Trademark No. 1063138 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: NOVARTIS AG

Address: CH-4002 Basel, Switzerland

Identification No.: 71436

(Suisse (Switzerland) Société anonyme (Corporation))

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 5 סוג: 5

Vaccines for human use.

ג' חשון תשע"ב - 21731/10/2011



Trade Mark No. 235504 מספר סימן

Application Date 13/12/2010 תאריך הגשה

International Trademark No. 1063259 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: ELECTRI-FLEX COMPANY

Address: Suite 1750,2100 Manchester Road, Wheaton IL 
60187, U.S.A.

Identification No.: 71817

(Delaware, United States Corporation)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 9 סוג: 9

Wiring conduits, namely, wiring conduits shielding 
against electromagnetic interference and radio 
frequency interference; halogen-free wiring conduits.

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

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

U.S.A., 14/06/2010, No. 85062665 ארה"ב, 14/06/2010, מספר 85062665

Class: 9 סוג: 9

ג' חשון תשע"ב - 21831/10/2011



Trade Mark No. 235577 מספר סימן

Application Date 13/12/2010 תאריך הגשה

International Trademark No. 1063440 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: ELECTRI-FLEX COMPANY

Address: 222 West Central Avenue, Roselle IL 60172, 
U.S.A.

Identification No.: 71813

(Delaware, United States Corporation)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 9 סוג: 9

Wiring conduits, namely, wiring conduits shielding 
against electromagnetic interference and radio 
frequency interference.

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

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

U.S.A., 14/06/2010, No. 85062608 ארה"ב, 14/06/2010, מספר 85062608

Class: 9 סוג: 9

ג' חשון תשע"ב - 21931/10/2011



Trade Mark No. 235578 מספר סימן

Application Date 13/12/2010 תאריך הגשה

International Trademark No. 1063441 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: ELECTRI-FLEX COMPANY

Address: 222 West Central Avenue, Roselle IL 60172, 
U.S.A.

Identification No.: 71813

(Delaware, United States Corporation)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 9 סוג: 9

Wiring conduits, namely, wiring conduits shielding 
against electromagnetic interference and radio 
frequency interference; halogen-free wiring conduits.

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

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

U.S.A., 14/06/2010, No. 85062652 ארה"ב, 14/06/2010, מספר 85062652

Class: 9 סוג: 9

ג' חשון תשע"ב - 22031/10/2011



Trade Mark No. 235579 מספר סימן

Application Date 13/12/2010 תאריך הגשה

International Trademark No. 1063442 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: ELECTRI-FLEX COMPANY

Address: 222 West Central Avenue, Roselle IL 60172, 
U.S.A.

Identification No.: 71813

(Delaware, United States Corporation)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 9 סוג: 9

Wiring conduits, namely, wiring conduits shielding 
against electromagnetic interference and radio 
frequency interference.

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

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

U.S.A., 14/06/2010, No. 85062647 ארה"ב, 14/06/2010, מספר 85062647

Class: 9 סוג: 9

ג' חשון תשע"ב - 22131/10/2011



Trade Mark No. 235580 מספר סימן

Application Date 13/12/2010 תאריך הגשה

International Trademark No. 1063443 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: ELECTRI-FLEX COMPANY

Address: 222 West Central Avenue, Roselle IL 60172, 
U.S.A.

Identification No.: 71813

(Delaware, United States Corporation)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 9 סוג: 9

Wiring conduits, namely, wiring conduits shielding 
against electromagnetic interference and radio 
frequency interference; halogen-free wiring conduits.

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

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

U.S.A., 14/06/2010, No. 85062657 ארה"ב, 14/06/2010, מספר 85062657

Class: 9 סוג: 9

ג' חשון תשע"ב - 22231/10/2011



Trade Mark No. 235581 מספר סימן

Application Date 13/12/2010 תאריך הגשה

International Trademark No. 1063444 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: ELECTRI-FLEX COMPANY

Address: Suite 1750,2100 Manchester Road, Wheaton IL 
60187, U.S.A.

Identification No.: 71817

(Delaware, United States Corporation)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 9 סוג: 9

Wiring conduits, namely, wiring conduits shielding 
against eletromagnetic interference and radio 
frequency interference.

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

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

U.S.A., 14/06/2010, No. 85062651 ארה"ב, 14/06/2010, מספר 85062651

Class: 9 סוג: 9

ג' חשון תשע"ב - 22331/10/2011



Trade Mark No. 235584 מספר סימן

Application Date 06/12/2010 תאריך הגשה

International Trademark No. 1063471 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: ÖZKURSAN OTOMOTİV VE METAL MAKİNA 
PAZARLAMA SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

Address: Maltepe Mah.,,Ciftehavuzlar Cad.,,Prestij Iş 
Merke, BAYRAMPAŞA/ZEYTİNBURNU-İSTANBUL, 
Turkey

Identification No.: 71834

(Turkey Limited Company)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 13 סוג: 13

Firearms; ammunition and projectiles, explosives; 
fireworks; does not include apparatus for use in 
playing paint ball combat games which are in class 
28.

ג' חשון תשע"ב - 22431/10/2011



Trade Mark No. 235587 מספר סימן

Application Date 07/01/2011 תאריך הגשה

International Trademark No. 1063568 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: Vishay General Semiconductor, LLC

Address: 63 Lancaster Avenue, Malvern, PA 19355-2143, 
U.S.A.

Identification No.: 71837

(Delaware, United States LTD LIABILITY COMPANY)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 9 סוג: 9

Semiconductors.

ג' חשון תשע"ב - 22531/10/2011



Trade Mark No. 235595 מספר סימן

Application Date 07/01/2011 תאריך הגשה

International Trademark No. 1063812 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: Vishay General Semiconductor, LLC

Address: 63 Lancaster Avenue, Malvern, PA 19355-2143, 
U.S.A.

Identification No.: 71837

(Delaware, United States LTD LIABILITY COMPANY)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 9 סוג: 9

Electrical apparatus, namely rectifiers.

ג' חשון תשע"ב - 22631/10/2011



Trade Mark No. 235684 מספר סימן

Application Date 11/01/2011 תאריך הגשה

International Trademark No. 1064231 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: Henkel AG & Co. KGaA

Address: Henkelstrasse 67, 40589 Düsseldorf, Germany

Identification No.: 71863

(Germany AG & Co. KGaA)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 3 סוג: 3

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

Goods/Services for which priority is claimed סחורות/שירותים לגביהם נטען דין קדימה
(If only classification code is indicated, Priority is claimed 
for all goods/services included in that class, and specified 
above under the 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, 06/08/2010, No. 
009336851

איחוד האירופי לסימני מסחר, 06/08/2010, מספר 
009336851

Class: 3 סוג: 3

ג' חשון תשע"ב - 22731/10/2011



Trade Mark No. 235696 מספר סימן

Application Date 08/12/2010 תאריך הגשה

International Trademark No. 1064582 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: E. Wedel Sp. z o.o.

Address: ul. Zamoyskiego 28/30, PL-03-801 Warszawa, 
Poland

Identification No.: 71873

(POLAND LIMITED LIABILITY COMPANY)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 30 סוג: 30

Pastry, waffles, wafers, tarts, gingerbread, rusks, 
cookies; farinaceous foods, puddings, pudding 
powder; cake mixes in powder form; sweets, 
confectionery, chocolates, chocolate-based 
beverages, marzipan, chocolate and marzipan 
products, cocoa, cocoa products, cocoa-based 
beverage powders, honey, halwah, sugar, candy for 
food, coffee, black tea, herbal tea, tea-based 
beverages in granule or powder form; cereals and 
muesli mixtures; ice-cream (ices); dietetic bakery 
products, dietetic chocolate and chocolate products, 
and dietetic sweets, the aforesaid dietetic 
confectionery not for medical purposes.

ג' חשון תשע"ב - 22831/10/2011



Trade Mark No. 235700 מספר סימן

Application Date 28/12/2010 תאריך הגשה

International Trademark No. 1064600 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: Cantrell, Richard R.

Address: 1661 9th Street, Santa Monica CA 90404, 
U.S.A.

Identification No.: 71875

(United States INDIVIDUAL)

Name: Cantrell, Patricia L.

Address: 1661 9th Street, Santa Monica CA 90404, 
U.S.A.

Identification No.: 71876

(United States INDIVIDUAL)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 25 סוג: 25

Clothing; namely, T-shirts, shirts, pants, hats.

ג' חשון תשע"ב - 22931/10/2011



Trade Mark No. 235702 מספר סימן

Application Date 06/01/2011 תאריך הגשה

International Trademark No. 1064622 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: Google Inc.

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

Identification No.: 71878

(Delaware, United States CORPORATION)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 38 סוג: 38

Electronic mail services for data and voice; instant 
messaging services; provision of video conferencing 
services; text messaging services.

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

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

U.S.A., 23/12/2010, No. 85205209 ארה"ב, 23/12/2010, מספר 85205209

Class: 38 סוג: 38

ג' חשון תשע"ב - 23031/10/2011



Trade Mark No. 235703 מספר סימן

Application Date 10/01/2011 תאריך הגשה

International Trademark No. 1064623 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: Coherent, Inc.

Address: 5100 Patrick Henry Drive, Santa Clara, CA 
95054, U.S.A.

Identification No.: 71467

(Delaware, United States CORPORATION)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 7 סוג: 7

Machines and machine tools for the cutting, etching, 
engraving and forming of materials; laser machines 
for cutting, etching, engraving and forming of 
materials.

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

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

U.S.A., 15/07/2010, No. 85086005 ארה"ב, 15/07/2010, מספר 85086005

Class: 7 סוג: 7

ג' חשון תשע"ב - 23131/10/2011



Trade Mark No. 235709 מספר סימן

Application Date 10/01/2011 תאריך הגשה

International Trademark No. 1064801 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: Crocs, Inc.

Address: 6328 Monarch Park Place, Niwot, CO 80503, 
U.S.A.

Identification No.: 71884

(Delaware, United States CORPORATION)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 25 סוג: 25

Footwear.

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

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

U.S.A., 14/07/2010, No. 85084782 ארה"ב, 14/07/2010, מספר 85084782

Class: 25 סוג: 25

ג' חשון תשע"ב - 23231/10/2011



Trade Mark No. 235710 מספר סימן

Application Date 07/01/2011 תאריך הגשה

International Trademark No. 1064807 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: Sensio Limited

Address: Unit 6, Lister Park, Featherstone, Pontefract, 
West Yorkshire WF7 6FE, United Kingdom

Identification No.: 71885

(United Kingdom Private Limited Company)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 11 סוג: 11

Apparatus for lighting; lighting; lamps; light fittings; 
lighting for the kitchen, bathroom and bedroom; 
display lighting; parts and fittings for any or all of the 
aforesaid goods in this class.

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

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

European Community Trade Mark, 09/07/2010, No. 
009234436

איחוד האירופי לסימני מסחר, 09/07/2010, מספר 
009234436

Class: 11 סוג: 11

ג' חשון תשע"ב - 23331/10/2011



Trade Mark No. 235711 מספר סימן

Application Date 08/12/2010 תאריך הגשה

International Trademark No. 1064821 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: Certina AG (Certina SA) (Certina Ltd)

Address: Chemin des Tourelles 17, CH-2400 Le Locle, 
Switzerland

Identification No.: 71886

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 14 סוג: 14

Precious metals and their alloys and goods in 
precious metals or coated therewith, included in this 
class, jewellery, precious stones, horological and 
chronometric instruments.

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

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

Switzerland, 02/12/2010, No. 608978 שוויץ, 02/12/2010, מספר 608978

Class: 14 סוג: 14

ג' חשון תשע"ב - 23431/10/2011



Trade Mark No. 235719 מספר סימן

Application Date 14/12/2010 תאריך הגשה

International Trademark No. 0763828 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: Victorinox AG

Address: Schmiedgasse 57, CH-6438 Ibach, Switzerland

Identification No.: 71893

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 8 סוג: 8

Hand-operated hand tools and implements; cutlery, 
forks and spoons; side arms, other than firearms; 
razors; leather sheaths for knives.

Class: 9 סוג: 9

Electric, electronic, photographic, surveying, 
cinematographic, optical, weighing, measuring, 
signaling, monitoring emergency and teaching 
apparatus and instruments; apparatus for recording, 
transmitting and reproducing sound and images; 
magnetic recording media; telephone apparatus, 
including mobile telephone apparatus; calculating 
machines, data processing and computer equipment; 
spare parts for all the aforesaid products.

Class: 14 סוג: 14

Precious metals and their alloys and goods made of 
these materials or coated therewith not included in 
other classes; jewelry, precious stones; timepieces 
and chronometric instruments.

Class: 18 סוג: 18

Leather and imitation leather, goods made thereof 
not included in other classes; animal skins and hides; 
beach bags, camping bags, shopping bags, 
handbags, traveling bags, school bags; rucksacks; 
umbrellas, parasols and walking sticks.

Class: 21 סוג: 21

Household or kitchen utensils and containers (neither 
of precious metals, nor coated therewith); jugs and 
bowls, not of precious metal; glassware, porcelain 
and earthenware not included in other classes.

Class: 25 סוג: 25

Clothing, including sportswear, footwear, including 
sports shoes, headgear.

ג' חשון תשע"ב - 23531/10/2011



Trade Mark No. 235723 מספר סימן

Application Date 09/12/2010 תאריך הגשה

International Trademark No. 0942867 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: MARC JACOBS TRADEMARKS L.L.C.

Address: 72 Spring Street 2nd Floor, New York, NY 
10012, U.S.A.

Identification No.: 71897

(Etats-Unis Société à Responsabilité Limitée)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 18 סוג: 18

Leathers and imitation leathers such as travelling 
bags and sets, trunks and suitcases, cases, garment 
bags for travel, vanity cases (not fitted), boxes of 
leather or leather board, rucksacks, handbags, beach 
bags, shopping bags, shoulder bags, attaché cases, 
document cases, pochettes, holdalls, school bags, 
bags for cosmetics; leather goods, especially wallets, 
change purses, card cases and holders; umbrellas.

Class: 25 סוג: 25

Clothing, especially underclothing and hosiery, belts, 
scarves, ties, shawls, jerseys, shirts, corsages, suits, 
waistcoats, raincoats, skirts, coats, trousers, 
pullovers, dresses, jackets, braces, gloves, stockings, 
tights, socks, singlets, bathing suits and bath robes, 
shorts, knitwear; furs; footwear, boots, half-boots, 
slippers, headgear, hats.

ג' חשון תשע"ב - 23631/10/2011



Trade Mark No. 235856 מספר סימן

Application Date 06/01/2011 תאריך הגשה

International Trademark No. 1064969 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: Philip Morris Brands Sarl

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

Identification No.: 71410

(Suisse Société Anonyme)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 34 סוג: 34

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.

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

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

Switzerland, 07/12/2010, No. 609141 שוויץ, 07/12/2010, מספר 609141

Class: 34 סוג: 34

ג' חשון תשע"ב - 23731/10/2011



Trade Mark No. 235857 מספר סימן

Application Date 06/01/2011 תאריך הגשה

International Trademark No. 1064970 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: Philip Morris Brands Sarl

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

Identification No.: 71410

(Suisse Société Anonyme)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 34 סוג: 34

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.

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

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

Switzerland, 07/12/2010, No. 609142 שוויץ, 07/12/2010, מספר 609142

Class: 34 סוג: 34

ג' חשון תשע"ב - 23831/10/2011



Trade Mark No. 235876 מספר סימן

Application Date 04/01/2011 תאריך הגשה

International Trademark No. 1065202 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: SHENZHEN STEELE & MAMMONLEX 
ENTERPRISES LIMITED

Address: Rm.2721, Changfengyuan Manhattan 
Crest,,2021 Chunf, Shenzhen, People's Republic of 
China

Identification No.: 71921

(P.R. China Corporation)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 7 סוג: 7

Food preparation machines, electromechanical; 
ironing machines; kitchen machines, electric; 
blenders, electric, for household purposes; whisks, 
electric, for household purposes; fruit presses, 
electric, for household purposes; food processors 
(electric); washing machines; meat choppers 
(machines); vacuum cleaners.

ג' חשון תשע"ב - 23931/10/2011



Trade Mark No. 235879 מספר סימן

Application Date 08/12/2010 תאריך הגשה

International Trademark No. 1065283 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

Vodka.

ג' חשון תשע"ב - 24031/10/2011



Trade Mark No. 235883 מספר סימן

Application Date 10/12/2010 תאריך הגשה

International Trademark No. 1065489 מספר סימן בינלאומי

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 9 סוג: 9

Circuit cards; printed circuit cards; multi-chip 
modules; customized circuits (specific application 
integrated circuits); thick layered substrates; thin 
layered substrates; polymer substrates; ceramic 
substrates; hybrid substrates; microelectronic 
modules; circuits for microwave communication; 
circuits for communication by radio frequency; 
circuits for telecommunication applications; circuits 
for automobile-related applications; circuits for space-
related applications; circuits for medical applications; 
circuits for aviation-related applications; plastic boxes 
and cases for electronic goods; electric cables; tools, 
especially tools for the manufacture and processing 
of electric and electronic circuits; electric control 
apparatus and electronic regulators; micro-cabling 
machines; computer hardware and software.

Class: 17 סוג: 17

Injection-molded plastic products and pre-products; 
electrical insulating materials, molded materials of 
artificial resin.

Class: 35 סוג: 35

Sub-contracting services for circuit cards, printed 
circuit cards, multi-chip modules, thick layered 
substrates, thin layered substrates, polymer 
substrates, ceramic substrates, hybrid substrates, 
microelectronic modules, circuits for microwave 
communication, circuits for communication by radio 
frequency, circuits for telecommunication 
applications, circuits for automobiles-related 
applications, circuits for space-related applications, 
circuits for medical applications, circuits for aviation-
related applications, electronic circuits with the 
corresponding boxes and cases, mechanical 
injection-molding tools, boxes and cases for 
electronic circuits, machine tools, project 
management for others.

Class: 37 סוג: 37

Assembly of electronic circuits, printed circuit cards, 
multi-chip modules; assembly of electric cables.

ג' חשון תשע"ב - 24131/10/2011



 Owners

Name: Cicor Technologies Ltd.

Address: Route de l' Europe 8, CH-2017 Boudry, 
Switzerland

Identification No.: 71926

(Suisse Société anonyme (SA))

Class: 42 סוג: 42

Development of computer software; development of 
computer hardware; development of electronic 
circuits, printed circuit cards, multi-chip modules; 
quality control for materials, especially electronic 
circuits, printed circuit cards, multi-chip modules; 
services of a technical measurement and testing 
laboratory; carrying out technical checks and tests; 
carrying out technical measurements; calibration 
(measuring); prototyping and production of 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, 24/06/2010, No. 606964 שוויץ, 24/06/2010, מספר 606964

Class: 9 סוג: 9

Class: 17 סוג: 17

Class: 35 סוג: 35

Class: 37 סוג: 37

Class: 42 סוג: 42

ג' חשון תשע"ב - 24231/10/2011



Trade Mark No. 235884 מספר סימן

Application Date 11/01/2011 תאריך הגשה

International Trademark No. 1065520 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: BackJoy Orthotics, LLC

Address: 25852 Mc Bean Parkway Suite 508, Valencia, 
CA 91355, U.S.A.

Identification No.: 71927

(California, United States LTD Liability Company)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 10 סוג: 10

Orthopedic back support seat cushion.

ג' חשון תשע"ב - 24331/10/2011



Trade Mark No. 235892 מספר סימן

Application Date 03/01/2011 תאריך הגשה

International Trademark No. 0892544 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: NOVARTIS AG

Address: CH-4002 Basel, Switzerland

Identification No.: 71436

(Suisse (Switzerland) Société anonyme (Corporation))

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 5 סוג: 5

Pharmaceutical preparations, vaccines, 
pharmaceutical preparations for diagnostic purposes.

ג' חשון תשע"ב - 24431/10/2011



Trade Mark No. 235962 מספר סימן

Application Date 20/01/2011 תאריך הגשה

International Trademark No. 1065714 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: Ansell Limited

Address: Victoria Gardens Level 3/678,,Victoria St, 
Richmond 3121, Australia

Identification No.: 71941

(Australia CORPORATION)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 10 סוג: 10

Adult sexual aids, namely, silicone vibrating 
apparatus.

ג' חשון תשע"ב - 24531/10/2011



Trade Mark No. 235963 מספר סימן

Application Date 21/01/2011 תאריך הגשה

International Trademark No. 1065741 מספר סימן בינלאומי

Conditions/Disclaimers

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

 Owners

Name: Cogenra Solar, Inc.

Address: 365 E. Middlefield Rd., Mountain View CA 
94043, U.S.A.

Identification No.: 71942

(Delaware, United States CORPORATION)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 9 סוג: 9

Apparatus that employs light concentrating optics to 
concentrate sunlight and to aid in the conversion of 
sunlight into electric and thermal energy; photovoltaic 
installation apparatus, namely, solar modules for 
production of electricity, solar thermal and electric 
receivers, tracking mechanisms and concentrating 
optics, and control algorithms; photovoltaic solar 
modules for production of electricity; photovoltaic 
systems that convert sunlight into electric and 
thermal energy; programmable controllers and 
actuators that track the sun enabling concentrating 
optics to maximize solar energy input.

Class: 40 סוג: 40

Energy generation 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., 21/07/2010, No. 85089236 ארה"ב, 21/07/2010, מספר 85089236

Class: 9 סוג: 9

Class: 40 סוג: 40

ג' חשון תשע"ב - 24631/10/2011



Trade Mark No. 235968 מספר סימן

Application Date 10/12/2010 תאריך הגשה

International Trademark No. 1065852 מספר סימן בינלאומי

Conditions/Disclaimers

The mark is limited to the colours  word White, red 
and blue. as shown in the  mark.

 Owners

Name: ELETTROCANALI S.P.A.

Address: Via Gen. C. A. Dalla Chiesa, 18, I-24020 
SCANZOROSCIATE (Bergamo), Italy

Identification No.: 71946

(Italy Joint Stock Company)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 9 סוג: 9

Control panels (electricity); connection boxes 
(electricity).

Class: 17 סוג: 17

Plastic pipes, ducts and joints for protecting and 
insulating electrical conductors; non metallic joints for 
non metallic tubes.

ג' חשון תשע"ב - 24731/10/2011



Trade Mark No. 235975 מספר סימן

Application Date 19/01/2011 תאריך הגשה

International Trademark No. 1065892 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: Art Lysons

Address: 8 Russell Street, Aitkenvale QLD 4814, 
Australia

Identification No.: 71948

Name: Elaine Lysons

Address: 8 Russell Street, Aitkenvale QLD 4814, 
Australia

Identification No.: 71949

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 35 סוג: 35

Business management and organisation consultancy 
services including business management assistance; 
services related to business research, information, 
inquiries, investigations and appraisals.

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

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

Australia, 28/07/2010, No. 1374636 אוסטרליה, 28/07/2010, מספר 1374636

Class: 35 סוג: 35

ג' חשון תשע"ב - 24831/10/2011



Trade Mark No. 235976 מספר סימן

Application Date 13/01/2011 תאריך הגשה

International Trademark No. 1065947 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: Cisco Technology, Inc.

Address: 170 West Tasman Drive, San Jose, CA 95134, 
U.S.A.

Identification No.: 71950

(California, United States Corporation)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 9 סוג: 9

Vpn (virtual private network) operating software; 
software for computers and mobile devices to secure 
remote access via the internet to private computer 
networks.

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

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

U.S.A., 16/07/2010, No. 85086865 ארה"ב, 16/07/2010, מספר 85086865

Class: 9 סוג: 9

ג' חשון תשע"ב - 24931/10/2011



Trade Mark No. 235978 מספר סימן

Application Date 28/12/2010 תאריך הגשה

International Trademark No. 1065987 מספר סימן בינלאומי

Conditions/Disclaimers

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

 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

Software used for data management and analysis in 
the fields of biological assays, pharmaceutical 
screening, biological and pharmaceutical testing, 
electrochemiluminescence imaging and biological 
diagnostics.

ג' חשון תשע"ב - 25031/10/2011



Trade Mark No. 235979 מספר סימן

Application Date 06/01/2011 תאריך הגשה

International Trademark No. 1065994 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: Cisco Technology, Inc.

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

Identification No.: 71952

(California, United States CORPORATION)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 9 סוג: 9

Camcorders; downloadable software that facilitates 
the sharing of camcorder videos with others.

Class: 42 סוג: 42

Providing temporary use of non-downloadable 
computer software that facilitates the sharing of 
camcorder videos with 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., 07/07/2010, No. 85079837 ארה"ב, 07/07/2010, מספר 85079837

Class: 9 סוג: 9

Class: 42 סוג: 42

ג' חשון תשע"ב - 25131/10/2011



Trade Mark No. 235980 מספר סימן

Application Date 29/12/2010 תאריך הגשה

International Trademark No. 1066068 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: REINE DE DIJON SAS

Address: Au Bas des Combets, F-21410 FLEUREY-SUR-
OUCHE, France

Identification No.: 71953

(France Société par Actions Simplifiée)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 29 סוג: 29

Canned goods, namely canned meat, fish, fruit and 
vegetables.

Class: 30 סוג: 30

Mustard; condiments.

ג' חשון תשע"ב - 25231/10/2011



Trade Mark No. 235981 מספר סימן

Application Date 10/01/2011 תאריך הגשה

International Trademark No. 1066094 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: EDNOLITCHNO DRUJESTVO S 
OGRANITCHENA OTGOVORNOST 
"FINANSKONSULT"

Address: "Altzeko" str. 16, BG-4000 PLOVDIV, Bulgaria

Identification No.: 71954

(Bulgaria Ltd./LLC)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 32 סוג: 32

Beer.

Class: 33 סוג: 33

Alcoholic beverages (except beers).

Class: 34 סוג: 34

Tobacco; smokers' articles; matches.

ג' חשון תשע"ב - 25331/10/2011



Trade Mark No. 235982 מספר סימן

Application Date 10/01/2011 תאריך הגשה

International Trademark No. 1066095 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: EDNOLITCHNO DRUJESTVO S 
OGRANITCHENA OTGOVORNOST 
"FINANSKONSULT"

Address: "Altzeko" str. 16, BG-4000 PLOVDIV, Bulgaria

Identification No.: 71954

(Bulgaria Ltd./LLC)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 34 סוג: 34

Tobacco; smokers' articles; matches.

ג' חשון תשע"ב - 25431/10/2011



Trade Mark No. 235983 מספר סימן

Application Date 10/01/2011 תאריך הגשה

International Trademark No. 1066096 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: EDNOLITCHNO DRUJESTVO S 
OGRANITCHENA OTGOVORNOST 
"FINANSKONSULT"

Address: "Altzeko" str. 16, BG-4000 PLOVDIV, Bulgaria

Identification No.: 71954

(Bulgaria Ltd./LLC)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 32 סוג: 32

Beers; mineral and aerated waters and other non-
alcoholic drinks; fruit drinks and fruit juices; syrups 
and other preparations for making beverages.

Class: 33 סוג: 33

Alcoholic beverages (except beers).

Class: 34 סוג: 34

Tobacco; smokers' articles; matches.

ג' חשון תשע"ב - 25531/10/2011



Trade Mark No. 235991 מספר סימן

Application Date 18/01/2011 תאריך הגשה

International Trademark No. 1066239 מספר סימן בינלאומי

Conditions/Disclaimers

The mark is limited to the colours  word Blue. as 
shown in the  mark.

 Owners

Name: MS & T MARKET SOLUTIONS & TRADING 
LIMITED

Address: 8 Ermias,,Agia Fyla, CY-3115 LIMASSOL, 
Cyprus

Identification No.: 71961

(Cyprus Private Company Limited by Shares)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 29 סוג: 29

Poultry 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)

Cyprus, 28/12/2010, No. 78937 קפריסין, 28/12/2010, מספר 78937

Class: 29 סוג: 29

ג' חשון תשע"ב - 25631/10/2011



Trade Mark No. 235994 מספר סימן

Application Date 27/12/2010 תאריך הגשה

International Trademark No. 1066285 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: BOURJOIS

Address: 12-14 rue Victor Noir, F-92200 NEUILLY-SUR-
SEINE, France

Identification No.: 71340

(France Société par Actions Simplifiée)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 3 סוג: 3

Make-up products.

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

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

France, 01/07/2010, No. 10 3 750 695 צרפת, 01/07/2010, מספר 695 750 3 10

Class: 3 סוג: 3

ג' חשון תשע"ב - 25731/10/2011



Trade Mark No. 235995 מספר סימן

Application Date 27/12/2010 תאריך הגשה

International Trademark No. 1066292 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: Koninklijke Philips Electronics N.V.

Address: Groenewoudseweg 1, NL-5621 BA Eindhoven, 
Netherlands

Identification No.: 71963

(Limited Liability Company)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 9 סוג: 9

Electric and electronic apparatus for operating and 
controlling lighting systems, including light and 
movement sensors; electronic chokes (ballasts) for 
lighting purposes; light-emitting diodes (leds), laser 
diodes and zener diodes; software programs.

Class: 11 סוג: 11

Electric lamps, light fittings and light installations, 
including bicycle lights, vehicle lights and car lights; 
lighting fittings and lighting installations fitted with led 
lights; 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)

European Community Trade Mark, 13/07/2010, No. 
009243353

איחוד האירופי לסימני מסחר, 13/07/2010, מספר 
009243353

Class: 9 סוג: 9

Class: 11 סוג: 11

ג' חשון תשע"ב - 25831/10/2011



Trade Mark No. 236005 מספר סימן

Application Date 16/10/2010 תאריך הגשה

International Trademark No. 1066508 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: Muubaa Limited

Address: Mill Mead Industrial Centre, Milmead Road, 
London N17 9QU, The Leather Shed, Unit 58, United 
Kingdom

Identification No.: 71969

(United Kingdom Registered Company)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 18 סוג: 18

Goods made from leather, imitations of leather, 
animal skins or hides; luggage; bags; handbags, 
rucksacks, purses; umbrellas, parasols and walking 
sticks.

Class: 25 סוג: 25

Clothing, footwear and headgear, leather belts.

ג' חשון תשע"ב - 25931/10/2011



Trade Mark No. 236006 מספר סימן

Application Date 14/12/2010 תאריך הגשה

International Trademark No. 1066540 מספר סימן בינלאומי

Conditions/Disclaimers

The mark is limited to the colours  word Blue and red. 
as shown in the  mark.

 Owners

Name: DAF Trucks N.V.

Address: Hugo van der Goeslaan 1, NL-5643 TW 
Eindhoven, Netherlands

Identification No.: 71803

(NETHERLANDS Naamloze Vennootschap)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 25 סוג: 25

Clothing, footwear, headgear.

Class: 28 סוג: 28

Games, playthings; scale model vehicles; 
snowshoes; playing cards; vehicles (toys), either or 
not radio radiographic controlled or otherwise remote 
controlled.

Class: 35 סוג: 35

Wholesale and retail services in relation to vehicles, 
in particular trucks as well as components, fittings 
and accessories for the aforesaid vehicles; the 
bringing together, for the benefit of others of a variety 
of goods (excluding the transport thereof) in 
particular trucks as well as components, fittings and 
accessories for trucks, enabling customers to 
conveniently view and purchase those goods; 
demonstration of vehicles, in particular trucks.

ג' חשון תשע"ב - 26031/10/2011



Trade Mark No. 236009 מספר סימן

Application Date 21/01/2011 תאריך הגשה

International Trademark No. 1066568 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: Cogenra Solar, Inc.

Address: 365 E. Middlefield Rd., Mountain View CA 
94043, U.S.A.

Identification No.: 71942

(Delaware, United States CORPORATION)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 9 סוג: 9

Apparatus that employs light concentrating optics to 
concentrate sunlight and to aid in the conversion of 
sunlight into electric and thermal energy; photovoltaic 
installation apparatus, namely, solar modules for 
production of electricity, solar thermal and electric 
receivers, tracking mechanisms and concentrating 
optics, and control algorithms; photovoltaic solar 
modules for production of electricity; photovoltaic 
systems that convert sunlight into electric and 
thermal energy; programmable controllers and 
actuators that track the sun enabling concentrating 
optics to maximize solar energy input.

Goods/Services for which priority is claimed סחורות/שירותים לגביהם נטען דין קדימה
(If only classification code is indicated, Priority is claimed 
for all goods/services included in that class, and specified 
above under the 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., 21/07/2010, No. 85089246 ארה"ב, 21/07/2010, מספר 85089246

Class: 9 סוג: 9

ג' חשון תשע"ב - 26131/10/2011



Trade Mark No. 236010 מספר סימן

Application Date 23/12/2010 תאריך הגשה

International Trademark No. 0176489 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: SOCIETE BOLLINGER & Co, Société à 
responsabilité limitée

Address: 16, rue Jules Lobet, F-51160 AY, France

Identification No.: 71972

(FRANCE société à responsabilité limitée)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 33 סוג: 33

Champagne wines and all other sparkling wines.

ג' חשון תשע"ב - 26231/10/2011



Trade Mark No. 236019 מספר סימן

Application Date 18/01/2011 תאריך הגשה

International Trademark No. 0900346 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: Herbert Kannegiesser GmbH + Co.

Address: Kannegiesserring, 32602 Vlotho, Germany

Identification No.: 71979

(Germany GmbH + Co.)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 7 סוג: 7

Machines and apparatus for the clothing industry, in 
particular for the treating and processing of textiles 
(clothing machines), machines and apparatus for 
industrial laundry services, in particular for washing 
items of laundry (laundry machines), ironing 
machines, mangles, conglutination presses, fixing 
machines, laminating machines, apparatus for the 
treatment of laundry and clothing with steam, 
steaming tables, shapers, finishers, tunnel finishers, 
ironing and shaping presses, and turning apparatus 
for individual items of clothing, washing machines, 
de-watering presses, spin dryers, drying presses, 
spinner-washers, ironing presses, water-spraying 
machines, laundry machines for feeding and sorting 
items of laundry, folding machines, folding robots, in 
particular folding robots for shaped pieces, folding 
tables, rinsing and wringing machines, batting 
machines, checking tables; installations, machines 
and apparatus for the transport, sorting, output 
and/or packaging of goods, in particular laundry and 
clothing, including parts therefor; conveyors, circular 
conveyors, belt conveyors, rotary and roller 
conveyors, overhead conveyors, handling and lifting 
apparatus for warehouses, lifting apparatus, vertical 
conveyors, machines for picking out individual items 
of laundry, labelling machines; parts for the aforesaid 
machines and apparatus.

Class: 9 סוג: 9

Computers; apparatus and software for operational 
data acquisition; parts for the aforesaid apparatus, in 
particular data memories, monitors, data input and 
reading apparatus.

Class: 11 סוג: 11

Dryers, drying apparatus and drying installations, in 
particular for laundry and clothing; laundry dryers.

ג' חשון תשע"ב - 26331/10/2011



Trade Mark No. 236024 מספר סימן

Application Date 14/10/2010 תאריך הגשה

International Trademark No. 0949165 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: Travellers Exchange Corporation Limited

Address: 65, Kingsway, London WC2B 6TD, United 
Kingdom

Identification No.: 71982

(England and Wales English limited company)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 9 סוג: 9

Encoded, magnetic credit cards, debit cards, charge 
cards, cheque guarantee cards, cards used in 
relation to the electronic transfer of funds and other 
financial transactions.

Class: 16 סוג: 16

Periodical publications, books, record cards, 
travellers cheques, cheque books, money orders; 
writing instruments.

Class: 35 סוג: 35

Business advisory and information services; provision 
of trade, business, economic and statistical 
information; business research services; compilation 
and provision of business information; dissemination 
of business information in relation to financial 
markets; financial information retrieval services.

Class: 36 סוג: 36

Transfer of funds; foreign exchange services, 
wholesale dealing in notes and negotiable interests 
(including travellers cheques); sale of foreign 
exchange; money brokerage; other banking services 
over the Internet; issue and redemption of tokens, 
debit cards, credit cards and vouchers.

ג' חשון תשע"ב - 26431/10/2011



Trade Mark No. 236029 מספר סימן

Application Date 27/12/2010 תאריך הגשה

International Trademark No. 1033338 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: Fontana Pelletterie S.p.A.

Address: Via Trebbia, 26, I-20135 MILANO, Italy

Identification No.: 71978

(Italy Joint Stock Company)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 18 סוג: 18

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

Class: 26 סוג: 26

Lace and embroidery, ribbons and braid; buttons, 
hooks and eyes, pins and needles; artificial flowers.

ג' חשון תשע"ב - 26531/10/2011



Trade Mark No. 236145 מספר סימן

Application Date 05/01/2011 תאריך הגשה

International Trademark No. 1066760 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: L'OCCITANE

Address: Zone Industrielle Saint-Maurice, F-04100 
Manosque, France

Identification No.: 72004

(France Société Anonyme)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 3 סוג: 3

Soap; perfumery; perfumes; toilet water; scented 
water; essential oils; cosmetics; hair lotions; 
dentifrices; incense; room fragrancing preparations; 
almond oils; oils for cosmetic purposes; oils for toilet 
purposes; oils for perfumes and scents; cosmetic 
preparations for baths; shampoos, shower gels, 
bubble baths; beauty masks; cosmetic products for 
skin care; cosmetic creams; cosmetic sets; cosmetic 
pencils; make-up and make-up removing products; 
cleansing milk for toilet purposes; lotions for cosmetic 
purposes; deodorants for personal use (perfumery); 
depilatory products; toiletries; sachets for perfuming 
linen; shaving products; after-shave lotions; cosmetic 
preparations for slimming purposes; cosmetic 
suntanning preparations; cosmetic sunscreen 
products.

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

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

France, 07/07/2010, No. 103752167 צרפת, 07/07/2010, מספר 103752167

Class: 3 סוג: 3

ג' חשון תשע"ב - 26631/10/2011



Trade Mark No. 236146 מספר סימן

Application Date 04/01/2011 תאריך הגשה

International Trademark No. 1066768 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: BB GR

Address: 22, rue de Montmorency, F-75003 PARIS, 
France

Identification No.: 72005

(Société par actions simplifiée)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 9 סוג: 9

Electronic apparatus and instruments for measuring 
a spectacle lens wearer's reading distance; parts and 
components for the aforesaid apparatus and 
instruments.

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

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

France, 05/07/2010, No. 10 3 751 450 צרפת, 05/07/2010, מספר 450 751 3 10

Class: 9 סוג: 9

ג' חשון תשע"ב - 26731/10/2011



Trade Mark No. 236157 מספר סימן

Application Date 19/01/2011 תאריך הגשה

International Trademark No. 1067100 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: FINANCIERE CHRISTIAN MOUEIX

Address: 16 rue de Réaux -,Les Roseaux, F-33500 
LIBOURNE, France

Identification No.: 72011

(Société Anonyme)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 33 סוג: 33

Alcoholic beverages, except beer; cider; digesters 
(liqueurs and spirits); wine; spirits; alcoholic extracts 
or essences.

ג' חשון תשע"ב - 26831/10/2011



Trade Mark No. 236179 מספר סימן

Application Date 11/01/2011 תאריך הגשה

International Trademark No. 0641919 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: V-ZUG AG

Address: 66, Industriestrasse,, CH-6301 ZOUG, 
Switzerland

Identification No.: 72024

(Suisse Société anonyme)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 11 סוג: 11

Ovens and kitchen ranges.

ג' חשון תשע"ב - 26931/10/2011



Trade Mark No. 236181 מספר סימן

Application Date 07/01/2011 תאריך הגשה

International Trademark No. 0678624 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: Tholstrup Cheese A/S

Address: Sønderhøj 14, DK-8260 Viby J, Denmark

Identification No.: 72026

(Denmark Joint-Stock Company)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 29 סוג: 29

Cheese.

ג' חשון תשע"ב - 27031/10/2011



Trade Mark No. 236185 מספר סימן

Application Date 05/01/2011 תאריך הגשה

International Trademark No. 0888854 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: ECE ARMATÜR SANAYİ VE TİCARET ANONİM 
ŞİRKETİ

Address: Samandira Eyüpsultan Mahallesi,,Karakaya 
Caddesi N, KARTAL/İSTANBUL, Turkey

Identification No.: 72030

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 11 סוג: 11

Devices for heating and steam generating 
installations: stoves for the heating installation, steam 
boilers, burners, radiators (heating), heat pumps, 
water heaters (apparatus), heating elements, solar 
collectors (heating), solar furnaces; heating 
apparatus for solid, liquid or gaseous fuels; air 
conditioning and ventilation devices; air conditioners, 
ventilators, air conditioners for vehicles, air purifying 
apparatus and machines, air deodorizing apparatus; 
cooling installations and machines; refrigerators, 
freezers, ice boxes, ice machines and apparatus; 
bath tubs, bidets, bath cabins, shower cabins, water 
closets, wash-hand basins (for sanitary installations), 
sinks; taps (cocks, spigots) (faucets) for pipes, 
thermostatic valves (parts of heating ventilations), 
valves (level controlling in tanks), regulators, 
fountains, watering installations automatic, spirals for 
shower, pipes (parts of sanitary installations), 
watering machines for agricultural purposes; water 
softening apparatus and installations, water purifying 
apparatus and machines, water purification 
installations, purification installations for sewage; 
parts and fittings for all the aforesaid goods.

ג' חשון תשע"ב - 27131/10/2011



Trade Mark No. 236186 מספר סימן

Application Date 11/01/2011 תאריך הגשה

International Trademark No. 0893297 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: V-Zug AG

Address: Industriestrasse 66, CH-6301 Zug, Switzerland

Identification No.: 72031

(Suisse Société anonyme)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 7 סוג: 7

Household and kitchen machines and appliances, 
included in this class, in particular clothes washing 
machines; all the above goods from Switzerland.

Class: 11 סוג: 11

Cookers; ovens; cooking rings; extractor hoods; 
microwaves; refrigerators; freezers; laundry dryers; 
all the above goods from Switzerland.

Class: 19 סוג: 19

Panels for kitchen walls; all the above goods from 
Switzerland.

Class: 21 סוג: 21

Kitchen utensils, including saucepans for braising; all 
the above goods from Switzerland.

ג' חשון תשע"ב - 27231/10/2011



Trade Mark No. 236187 מספר סימן

Application Date 11/01/2011 תאריך הגשה

International Trademark No. 0895201 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: V-Zug AG

Address: Industriestrasse 66, CH-6301 Zug, Switzerland

Identification No.: 72031

(Suisse Société anonyme)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 3 סוג: 3

Bleaching substances and cleaning products.

Class: 7 סוג: 7

Electrical appliances for household and kitchen use, 
namely laundry washing machines and apparatus, 
dishwashers, spin driers.

Class: 11 סוג: 11

Apparatus for household use, for kitchen use and 
electric apparatus, namely laundry dryers and 
cooking ranges, apparatus for domestic use for 
storing and preparation of foods, not included in other 
classes.

Class: 21 סוג: 21

Non-electric apparatus and utensils for household 
and kitchen use, namely for storage and preparation 
of foods, not included in other classes.

ג' חשון תשע"ב - 27331/10/2011



Trade Mark No. 236318 מספר סימן

Application Date 04/01/2011 תאריך הגשה

International Trademark No. 1067421 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: Agrexco Agricultural Export Co. Ltd.

Address: De Brauwweg 62, NL-3125 AE Schiedam, 
Netherlands

Identification No.: 72048

(The Netherlands comp. limited by shares having no 
stock certificat)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 31 סוג: 31

Live animals, live fish, foodstuffs for animals, 
foodstuffs for fish.

Goods/Services for which priority is claimed סחורות/שירותים לגביהם נטען דין קדימה
(If only classification code is indicated, Priority is claimed 
for all goods/services included in that class, and specified 
above under the 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, 06/09/2010, No. 1209400 בנלוקס, 06/09/2010, מספר 1209400

Class: 31 סוג: 31

ג' חשון תשע"ב - 27431/10/2011



Trade Mark No. 236323 מספר סימן

Application Date 30/12/2010 תאריך הגשה

International Trademark No. 1067525 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: Intel Corporation

Address: 2200 Mission College Boulevard,,M/s RNB-4-
151, Santa Clara CA 95054, U.S.A.

Identification No.: 72053

(Delaware, United States Corporation)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 9 סוג: 9

Data processing hardware; data processors; 
computers; semiconductors; microprocessors and 
other semiconductor devices; integrated circuits; 
computer chipsets; computer motherboards; 
computer software, namely, computer operating 
systems, computer utility software and other 
computer software used to maintain and operate a 
computer system; programmable data processors; 
computer hardware; computer firmware.

ג' חשון תשע"ב - 27531/10/2011



Trade Mark No. 236336 מספר סימן

Application Date 09/12/2010 תאריך הגשה

International Trademark No. 1067831 מספר סימן בינלאומי

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 9 סוג: 9

DVD players; high-frequency apparatus; sound 
recording apparatus; projection apparatus; 
stereoscopic apparatus; facsimile machines; 
magnetic tape units for computers; computer 
memories; camcorders; video cassettes; video 
screens; dictating machines; floppy disks; 
phonograph records; disks, magnetic; optical discs; 
disk drives for computers; juke boxes for computers; 
dna chips; needles for record players; interfaces for 
computers; calculating machines; pocket calculators; 
electronic pens (visual display units); video game 
cartridges; cinematographic film, exposed; computer 
keyboards; electronic agendas; mouse pads; 
magnetic encoders; compact discs (audio-video); 
compact discs (read-only memory); comparators; 
computers; notebook computers; head cleaning 
tapes (recording); magnetic tapes; videotapes; 
mouse (data processing equipment); 
microprocessors; modems; monitors (computer 
hardware); sound recording carriers; magnetic data 
media; optical data media; wrist rests for use with 
computers; electronic pocket translators; wafers 
(silicon slices); compact disc players; cassette 
players; sound recording strips; audio-receivers and 
video-receivers; printers for use with computers; 
apparatus for changing record player needles; 
cleaning apparatus for phonograph records; 
computer software, recorded; computer game 
programs; computer programs (downloadable 
software); record players; processors (central 
processing units); radios; vehicle radios; speed 
regulators for record players; scanners (data 
processing equipment); personal stereos; integrated 
circuits; television apparatus; tone arms for record 
players; 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; editing appliances for 
cinematographic films; computer peripheral devices; 
demagnetizing apparatus for magnetic tapes; readers 
(data processing equipment); photocopiers 
(photographic, electrostatic, thermic); chips 
(integrated circuits); projection screens; fluorescent 
screens.

ג' חשון תשע"ב - 27631/10/2011



 Owners

Name: Zakrytoe aktsionernoe obchtchestvo "Avirsa 
Elektroniks"

Address: d. 12, 2-oy Kozhevnichesky per., RU-115114 
Moskva, Russian Federation

Identification No.: 72063

(Russian Federation Closed joint-stock company)

ג' חשון תשע"ב - 27731/10/2011



Trade Mark No. 236353 מספר סימן

Application Date 30/12/2010 תאריך הגשה

International Trademark No. 1068057 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: Sasol Wax GmbH

Address: Worthdamm 13-27, 20457 Hamburg, Germany

Identification No.: 72074

(Germany GmbH (limited liability corporation))

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 1 סוג: 1

Chemicals for use in industry; chemicals for use in 
industry, namely additives for rubber and plastic 
products.

Class: 4 סוג: 4

Technical oils and fats; lubricants, white oils and 
petroleum jelly for industrial purposes; paraffins; 
hydrocarbons; waxes and wax blends, in particular 
ozone protection waxes consisting of paraffins.

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

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

Germany, 02/07/2010, No. 302010039755.1/01 גרמניה, 02/07/2010, מספר 302010039755.1/01

Class: 1 סוג: 1

Class: 4 סוג: 4

ג' חשון תשע"ב - 27831/10/2011



Trade Mark No. 236365 מספר סימן

Application Date 28/12/2010 תאריך הגשה

International Trademark No. 1049602 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: MT Cosmetics,Inc.

Address: 39-6, Nishi-Ikebukuro 2-chome,,Toshima-ku, 
Tokyo 171-0021, Japan

Identification No.: 72085

(Japan Joint-Stock Corporation)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 3 סוג: 3

Cosmetics; soaps; dentifrices; false nails; false 
eyelashes.

Goods/Services for which priority is claimed סחורות/שירותים לגביהם נטען דין קדימה
(If only classification code is indicated, Priority is claimed 
for all goods/services included in that class, and specified 
above under the 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, 28/06/2010, No. 2010-050891 יפן, 28/06/2010, מספר 2010-050891

Class: 3 סוג: 3

ג' חשון תשע"ב - 27931/10/2011



Trade Mark No. 236453 מספר סימן

Application Date 17/01/2011 תאריך הגשה

International Trademark No. 1068229 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: Jordi Calvet Torras

Address: C/ Rossello i Porcel, 12, esc.B 5-8, E-08016 
Barcelona, Spain

Identification No.: 72091

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 28 סוג: 28

Sports gloves for cycling, body building, skiing.

ג' חשון תשע"ב - 28031/10/2011



Trade Mark No. 236454 מספר סימן

Application Date 11/01/2011 תאריך הגשה

International Trademark No. 1068251 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: IMOON S.R.L.

Address: Via Fontana, 25, I-20122 MILANO, Italy

Identification No.: 72092

(Italy Limited Liability Company)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 11 סוג: 11

Apparatus and plants for lighting; items for lighting; 
accessories for lighting; lamps and light bulbs for 
lighting.

Goods/Services for which priority is claimed סחורות/שירותים לגביהם נטען דין קדימה
(If only classification code is indicated, Priority is claimed 
for all goods/services included in that class, and specified 
above under the 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, 15/12/2010, No. MI2010C012549 MI2010C012549 איטליה, 15/12/2010, מספר

Class: 11 סוג: 11

ג' חשון תשע"ב - 28131/10/2011



Trade Mark No. 236457 מספר סימן

Application Date 23/12/2010 תאריך הגשה

International Trademark No. 1068329 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: CHEMSAFE SRL

Address: Via Ribes, 5, I-10010 COLLERETTO GIACOSA 
(TO), Italy

Identification No.: 72094

(Italia Società a Responsabilità Limitata)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 42 סוג: 42

Consultancy relating to research in the chemical, 
pharmaceutical and agrochemical field.

Class: 44 סוג: 44

Pharmaceutical consultancy 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)

European Community Trade Mark, 17/12/2010, No. 
009607219

איחוד האירופי לסימני מסחר, 17/12/2010, מספר 
009607219

Class: 42 סוג: 42

Class: 44 סוג: 44

ג' חשון תשע"ב - 28231/10/2011



Trade Mark No. 236467 מספר סימן

Application Date 18/01/2011 תאריך הגשה

International Trademark No. 1068447 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: Omega SA (Omega AG) (Omega Ltd.)

Address: Jakob-Stämpfli-Strasse 96, CH-2502 
Biel/Bienne, Switzerland

Identification No.: 72102

(Suisse (Switzerland) (Suiza) société anonyme (joint 
stock company) (sociedad anonima))

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 14 סוג: 14

Precious metals and their alloys and goods in 
precious metals or coated therewith, included in this 
classe; jewellery, precious stones; horological and 
chronometric instruments.

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

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

Switzerland, 24/11/2010, No. 609194 שוויץ, 24/11/2010, מספר 609194

Class: 14 סוג: 14

ג' חשון תשע"ב - 28331/10/2011



Trade Mark No. 236475 מספר סימן

Application Date 08/12/2010 תאריך הגשה

International Trademark No. 1068597 מספר סימן בינלאומי

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 6 סוג: 6

Iron and steel; nonferrous metals and their alloys; 
metal materials for building or construction; metal 
hardware; wedges and pegs (of metal); washers (of 
metal); nuts (of metal); screws; bolts (of metal); 
rivets; rings (metal fitting); chains (of metal); pulleys 
(of metal, not machine elements); springs (of metal, 
not machine elements); valves (of metal, not machine 
elements); wire nets and gauzes; wire ropes.

ג' חשון תשע"ב - 28431/10/2011



 Owners

Name: Sankyo Oilless Industry, Inc.

Address: 1-5, 1-chome,,Nisshin-cho,,Fuchu-shi, Tokyo 
183-0036, Japan

Identification No.: 72105

(Japan Corporation)

Class: 7 סוג: 7

Metalworking machines and tools; parts and fittings 
of metalworking machines; punching presses (for 
metalworking); shaping machines (for metalworking); 
metal sawing machines; grinding machines (for 
metalworking); perforating machines (for 
metalworking); cutting machines (for metalworking); 
lathes (for metalworking); milling machines (for 
metalworking); secondary metal forming machines 
and apparatus; mechanical presses (for 
metalworking); moulds and dies for metal forming; 
forging moulds; press dies for metal forming; 
construction machines and apparatus; parts and 
fittings of construction machines and apparatus; 
loading-unloading machines and apparatus; parts 
and fittings of loading-unloading machines and 
apparatus; plastic processing machines and 
apparatus; parts and fittings of plastic processing 
machines and apparatus; compression moulding 
machines; extrusion moulding machines; injection 
moulding machines; plastic moulding machines; non-
electric prime movers (not for land vehicles); parts 
and fittings for non-electric prime movers for land 
vehicles; parts and fittings for non-electric prime 
movers (not for land vehicles); internal combustion 
engines (not for land vehicles); water mills; wind 
mills; machine elements (not for land vehicles); 
shafts, axles or spindles (not for land vehicles); 
bearings (machine elements not for land vehicles); 
shaft couplings or connectors (machine elements not 
for land vehicles); bearings (machine elements not 
for land vehicles); power transmissions and gearing 
for machines (not for land vehicles); fluid couplings 
(machine elements not for land vehicles); driving 
chain other than for land vehicles; shock absorbers 
(machine elements not for land vehicles); springs 
(machine elements not for land vehicles); brakes 
(machine elements not for land vehicles); valves 
(machine elements not for land vehicles).

Class: 12 סוג: 12

Railway rolling stock and their parts and fittings; 
automobiles and their parts and fittings; two-wheeled 
motor vehicles, bicycles and their parts and fittings; 
transmission components for land vehicles; shafts, 
axles or spindles (for land vehicles); bearings (for 
land vehicles); shaft couplings or connectors (for land 
vehicles); bearings (for land vehicles); power 
transmissions and gearings (for land vehicles); shock 
absorbers (for land vehicles); springs (for land 
vehicles); brakes (for land vehicles).

ג' חשון תשע"ב - 28531/10/2011



Trade Mark No. 236485 מספר סימן

Application Date 18/01/2011 תאריך הגשה

International Trademark No. 1068624 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: Omega SA (Omega AG) (Omega Ltd.)

Address: Jakob-Stämpfli-Strasse 96, CH-2502 
Biel/Bienne, Switzerland

Identification No.: 72102

(Suisse (Switzerland) (Suiza) société anonyme (joint 
stock company) (sociedad anonima))

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 14 סוג: 14

Precious metals and their alloys and goods in 
precious metals or coated therewith, included in this 
classe; jewellery, precious stones; horological and 
chronometric instruments.

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

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

Switzerland, 22/12/2010, No. 609905 שוויץ, 22/12/2010, מספר 609905

Class: 14 סוג: 14

ג' חשון תשע"ב - 28631/10/2011



Trade Mark No. 236496 מספר סימן

Application Date 18/01/2011 תאריך הגשה

International Trademark No. 0149420 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: Alpina Watch International SA

Address: Chemin du Champs des Filles 32, CH-1228 
Plan-les-Ouates, Switzerland

Identification No.: 72114

(Switzerland Société Anonyme (limited liability company))

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 14 סוג: 14

Watches, watch parts, pendulum clocks, pendulettes, 
regulators and clocks, straps.

ג' חשון תשע"ב - 28731/10/2011



Trade Mark No. 236502 מספר סימן

Application Date 22/12/2010 תאריך הגשה

International Trademark No. 0654082 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

Motor oil.

ג' חשון תשע"ב - 28831/10/2011



Trade Mark No. 236506 מספר סימן

Application Date 07/10/2010 תאריך הגשה

International Trademark No. 0756400 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: CANALI IRELAND Limited

Address: Unit 1E, Block 71 The Plaza -,Park West 
Business P, Dublin 12, Ireland

Identification No.: 72116

(IRELAND LIMITED COMPANY)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 14 סוג: 14

Watches, jewellery, precious metals, imitation 
jewellery; fancy key rings.

Class: 18 סוג: 18

Leather and imitation leather, articles made thereof, 
not included in other classes; skins, hides and pelts; 
trunks and suitcases, umbrellas, parasols and 
walking sticks; whips, harness and saddlery.

ג' חשון תשע"ב - 28931/10/2011



Trade Mark No. 236513 מספר סימן

Application Date 07/01/2011 תאריך הגשה

International Trademark No. 0992784 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: Lanxess Distribution GmbH

Address: Katzbergstr. 1, 40764 Langenfeld, Germany

Identification No.: 72120

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 31 סוג: 31

Foodstuffs for animals, non-medical supplements 
and additives to foodstuffs for animals.

ג' חשון תשע"ב - 29031/10/2011



Trade Mark No. 236516 מספר סימן

Application Date 22/12/2010 תאריך הגשה

International Trademark No. 1047144 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: SANOFI-AVENTIS

Address: 174 avenue de France, F-75013 PARIS, France

Identification No.: 71277

(FRANCE société anonyme)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 5 סוג: 5

Injectable antidiabetic preparation.

ג' חשון תשע"ב - 29131/10/2011



Trade Mark No. 236600 מספר סימן

Application Date 14/12/2010 תאריך הגשה

International Trademark No. 1068916 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: CARITA INTERNATIONAL

Address: 11 rue du Faubourg Saint Honoré, F-75008 
PARIS, France

Identification No.: 72128

(France Société Anonyme)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 3 סוג: 3

Soap; perfumery; essential oils; cosmetics; cosmetic 
creams; cosmetic preparations for baths; lotions for 
cosmetic purposes; cosmetic preparations for skin 
care; cleansing milk for toilet purposes; hair lotions; 
aerosols for brightening and cleansing the skin; 
make-up preparations; deodorants for personal use; 
toilet water; beauty masks.

Goods/Services for which priority is claimed סחורות/שירותים לגביהם נטען דין קדימה
(If only classification code is indicated, Priority is claimed 
for all goods/services included in that class, and specified 
above under the 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, 03/12/2010, No. 103787475 צרפת, 03/12/2010, מספר 103787475

Class: 3 סוג: 3

ג' חשון תשע"ב - 29231/10/2011



Trade Mark No. 236609 מספר סימן

Application Date 09/12/2010 תאריך הגשה

International Trademark No. 1069074 מספר סימן בינלאומי

Conditions/Disclaimers

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

 Owners

Name: Otter Products LLC

Address: Suite 303,Building 1, Old Town Square, Fort 
Collins, CO 80524, U.S.A.

Identification No.: 72133

(Colorado, United States LTD LIABILITY COMPANY)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 9 סוג: 9

Protective cases for handheld electronic devices, 
namely, portable music players, portable video 
players, cell phones and computers; specially 
adapted protective carrying cases for computers.

ג' חשון תשע"ב - 29331/10/2011



Trade Mark No. 236610 מספר סימן

Application Date 09/12/2010 תאריך הגשה

International Trademark No. 1069075 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: Otter Products LLC

Address: Suite 303,Building 1, Old Town Square, Fort 
Collins, CO 80524, U.S.A.

Identification No.: 72133

(Colorado, United States LTD LIABILITY COMPANY)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 9 סוג: 9

Protective cases for handheld electronic devices, 
namely, portable music players, portable video 
players, cell phones and computers; specially 
adapted protective carrying cases for computers.

ג' חשון תשע"ב - 29431/10/2011



Trade Mark No. 236629 מספר סימן

Application Date 10/12/2010 תאריך הגשה

International Trademark No. 1069455 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: ENCARNACIÓN MIRA RODRIGUÉZ

Address: C/ Lillo, 7-3°A, E-28041 MADRID, Spain

Identification No.: 72148

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 10 סוג: 10

Esthetic massage apparatus; anti-cellulite and anti-
wrinkle device.

ג' חשון תשע"ב - 29531/10/2011



Trade Mark No. 236634 מספר סימן

Application Date 05/01/2011 תאריך הגשה

International Trademark No. 0813249 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: Nilfisk-Advance A/S

Address: Sognevej 25, DK-2605 Brøndby, Denmark

Identification No.: 71648

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 7 סוג: 7

Cleaning machines, including high-pressure cleaners, 
vacuum cleaners, vacuum cleaner bags, vacuum 
cleaner hoses; vacuum cleaner attachments for 
disseminating perfumes and disinfectants, central 
vacuum cleaning installations, suction apparatus 
(vacuum cleaners) for the removal of dust, wet and 
dry vacuum cleaners, parts and accessories for the 
mentioned goods (not included in other classes), 
including filters for vacuum cleaners and cleaning 
machines (not included in other classes); non-electric 
vacuum cleaners.

ג' חשון תשע"ב - 29631/10/2011



Trade Mark No. 236655 מספר סימן

Application Date 23/03/2011 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: Royal Center for american clothing Ltd. שם: רויאל המרכז הגדול להלבשה אמריקאית בע"מ

Address: אדניהו הכהן 40, ירושלים, 95343, ישראל כתובת : אדניהו הכהן 40, ירושלים, 95343, ישראל

Identification No.: 514535376מספר זיהוי: 514535376

חברה פרטית

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: ARYEH LITT, Advocate and Notary 

Address: 34 BEN YEHUDA St, JERUSALEM, 94230, 
CITY TOWER 5, Israel

שם: אריה לית, עו"ד 

כתובת : רח' בן יהודה 34, ירושלים, 94230, מגדל העיר קומה 
5, 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     
    

ג' חשון תשע"ב - 29731/10/2011



Trade Mark No. 236752 מספר סימן

Application Date 20/10/2010 תאריך הגשה

International Trademark No. 1069527 מספר סימן בינלאומי

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 3 סוג: 3

Toiletries; cosmetics; shampoos; preparations and 
substances for the care of the hair and skin; hair 
styling preparations; soaps; perfumery; essential oils; 
creams, lotions, gels; toothpaste; mouthwash.

Class: 16 סוג: 16

Articles of paper and cardboard; printed matter; 
publications; books, booklets, magazines; stationery; 
posters; gift cards, gift wrap; calendars; pens; 
pencils.

Class: 21 סוג: 21

Household and domestic utensils; glassware, 
porcelain; brushes, hair brushes, hair combs; 
cosmetic brushes, applicators, toothbrushes; 
sponges; household containers, storage pots.

Class: 25 סוג: 25

Articles of clothing; footwear and headgear.

Class: 26 סוג: 26

Articles for the hair; hair accessories; head bands, 
hair bands, bows, clips, grips, pins and fasteners; 
hair ribbons, hair ornaments, hair pins, hair pieces, 
tresses, hair slides; elastic hair bands; hair curlers, 
hair rollers.

Goods/Services for which priority is claimed סחורות/שירותים לגביהם נטען דין קדימה
(If only classification code is indicated, Priority is claimed 
for all goods/services included in that class, and specified 
above under the 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, 21/04/2010, No. 2545252 ממלכה מאוחדת, 21/04/2010, מספר 2545252

Class: 3 סוג: 3

Class: 16 סוג: 16

Class: 21 סוג: 21

Class: 25 סוג: 25

Class: 26 סוג: 26

ג' חשון תשע"ב - 29831/10/2011



 Owners

Name: Shaun Pulfrey

Address: 93 Arlington Lodge,,Brixton Hill, London SW2 
1RF, United Kingdom

Identification No.: 72167

ג' חשון תשע"ב - 29931/10/2011



Trade Mark No. 236759 מספר סימן

Application Date 31/12/2010 תאריך הגשה

International Trademark No. 1069660 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, 
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.

ג' חשון תשע"ב - 30031/10/2011



Trade Mark No. 236777 מספר סימן

Application Date 22/12/2010 תאריך הגשה

International Trademark No. 1069901 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

Aerial disinfection preparations with disinfectant, 
deodorizing, insecticide, acaricide properties, all the 
aforementioned goods relating to the pharmaceutical 
industry.

Class: 10 סוג: 10

Apparatus for aerial disinfection with disinfectant, 
deodorizing, insecticide, acaricide properties, all the 
aforementioned goods relating to the pharmaceutical 
industry.

ג' חשון תשע"ב - 30131/10/2011



Trade Mark No. 236779 מספר סימן

Application Date 17/01/2011 תאריך הגשה

International Trademark No. 1069971 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: Omega SA (Omega AG) (Omega Ltd.)

Address: Jakob-Stämpfli-Strasse 96, CH-2502 
Biel/Bienne, Switzerland

Identification No.: 72102

(Suisse (Switzerland) (Suiza) société anonyme (joint 
stock company) (sociedad anonima))

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 14 סוג: 14

Precious metals and their alloys and goods in 
precious metals or coated therewith included in this 
class; jewellery, precious stones; horological and 
chronometric instruments.

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

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

Switzerland, 23/07/2010, No. 603413 שוויץ, 23/07/2010, מספר 603413

Class: 14 סוג: 14

ג' חשון תשע"ב - 30231/10/2011



Trade Mark No. 236785 מספר סימן

Application Date 11/10/2010 תאריך הגשה

International Trademark No. 1070045 מספר סימן בינלאומי

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 5 סוג: 5

Disposable diapers for incontinence, disposable adult 
diapers.

ג' חשון תשע"ב - 30331/10/2011



Class: 16 סוג: 16

Paper; cardboard; goods made from paper and 
cardboard, not included in other classes, namely 
coasters made of paper or of cardboard, hand-towels 
of paper, paper tablecloths, paper table linen, paper 
kitchen cloths, face towels of paper, paper 
handkerchiefs, babies' napkins, babies' diapers of 
paper and cellulose, paper facial tissues for removing 
make-up, toilet paper, paper garbage bag; packaging 
materials, namely, cardboard packaging, paper 
envelopes for packaging, paper pouches for 
packaging, packaging in the nature of blister cards, 
carry bags of paper, namely, paper shopping bags, 
paper bags, grocery bags, paper lunch bags; filter 
paper, bobbins and spools of paper or cardboard, for 
packaging purposes; plastic bubble packs for 
wrapping or packaging; carry bags of plastics, 
namely, plastic shopping bags, plastic trash bags, 
plastic lunch bags; bookbinding material, namely 
bookbinding tape, bookbinding wire, bookbindings, 
cloth for bookbinding, printing type, printing blocks; 
printed matter and periodical publications, namely, 
books, magazines, newspapers, journals, reviews, 
pamphlets, catalogues, leaflets, vouchers and 
coupons; tickets, and posters, writing paper, copy 
paper, parchment paper; writing instruments, namely, 
pencils, ballpoint pens, pen nibs, stylographs, color 
pencils, pen holders; materials for artists, namely, 
pastels for artists, brushes for artists, pencils for 
artists; paint brushes, paper knives (letter openers), 
paper clips, typewriter ribbons, seals for offices, 
stamp pads, stamp inks, writing ink, rubber erasers, 
pencil sharpeners, printed instructional, educational, 
and teaching materials in the field of electronic 
entertainment, music, cooking, celestial globes, three 
dimensional models for educational purposes (other 
than apparatus), slate boards for writing, lap boards 
for reading and writing, drawing rulers, drawing 
shields, drawing squares, drawing tablets, trays for 
holding drawing instruments, drawing triangles, 
writing chalk; typewriters and office requisites, 
namely, staplers, rubber bands, punches, paper 
embossers, envelope sealing machines, franking 
machines, finger-stalls, correcting fluid for type, 
correcting fluid for type, paint brushes, paint 
applicator rollers.

ג' חשון תשע"ב - 30431/10/2011



Class: 21 סוג: 21

Cleaning tools and equipments (non-electric); 
brushes (other than painting brushes), brushes with 
cleaning purposes, materials used in brush-making, 
namely, steel filings, sponges, steel wools and wool 
wastes; dusting and cleaning clothes, gloves for 
washing dishes, non-electric polishing machines, 
carpet beaters, carpet sweepers, pads for cleaning; 
toothbrushes, electric toothbrushes, dental floss, 
shaving brushes, hairbrushes, combs; non-electrical 
small hand tools for home and kitchen use, namely, 
mixers, blenders, coffee and spice mills, fruit and 
vegetable presses, grinders, ice breakers (for kitchen 
use), graters; household and kitchen goods made of 
glass, porcelain, ceramics, ordinary metal, plastic 
and synthetic and other materials; buckets, waste 
baskets, sauce pots, plates, paper plates and 
glasses, trays, coffee pots, non-electric, strainers, 
basting spoon (ladles) for kitchen use, mixing spoons 
(kitchen utensils), spatulas, washtubs, bowls, egg 
cups, cake molds, pitchers, food keeping boxes, 
coasters, not of paper and other than table linen, 
toilet paper holders, baby baths, ice molds and ice 
buckets; heat insulated containers for beverages, 
flasks, fitted picnic baskets (including dishes), bread 
boxes, bread baskets, bread cutting boards; that all 
aforementioned goods are not of precious metal or 
coated therewith (including of synthetic materials); 
clothes pegs, vases; non-electric heating and cooking 
tools, namely, cookers, heaters, grills, grates, 
braziers, metal cooking skewers; bottles, jars, 
demijohns; corkscrews, shoe horns; toothpicks, 
pipettes; ironing boards, ironing board covers, 
laundry drying racks; ornaments made of glass, 
porcelain, ceramics or terra-cotta, sculptures, works 
of art of porcelain, terra-cotta or glass; cups given at 
the sport contests; mousetraps, insect traps, fly 
catchers, fly swatters, toilet utensils; perfume 
burners, perfume censers, perfume sprayers and 
vaporizers; cosmetic utensils (non-electric), 
appliances for removing make-up (non-electric), 
powder puffs, toilet cases.

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

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

Turkey, 22/09/2010, No. 2010/60287 טורקיה, 22/09/2010, מספר 2010/60287

Class: 5 סוג: 5

Class: 16 סוג: 16

Class: 21 סוג: 21

ג' חשון תשע"ב - 30531/10/2011



Conditions/Disclaimers

The mark is limited to the colours  word Red and 
white. as shown in the  mark.

 Owners

Name: ÇİFTÇİLER BİRLİK KAĞITÇILIK HİJYENIK 
ÜRÜNLER VE YAĞ SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ

Address: Orta Mahalle, Yanyol Üzeri,,Orhangazi Sokak, 
No:19, İstanbul, Turkey

Identification No.: 72192

(Turkey Joint Stock Company)

ג' חשון תשע"ב - 30631/10/2011



Trade Mark No. 236908 מספר סימן

Application Date 04/12/2010 תאריך הגשה

International Trademark No. 1070341 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: Rag Trade, LLC

Address: 719 S. Los Angeles,Suite 710, Los Angeles CA 
90014, U.S.A.

Identification No.: 72219

(California, United States LTD LIABILITY COMPANY)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 25 סוג: 25

Clothing, namely, t-shirts, shirts, tank tops, 
sweatshirts, blazers, jackets, jacket liners, coats, 
suits, vests, shorts, sweaters, undershirts, slacks, 
pants, denim jeans, denim jackets, woven tops, 
woven bottoms, underwear, pullovers, fleece tops, 
fleece bottoms, and briefs; accessories, namely, 
suspenders, clothing belts, waist belts, hats, gloves, 
ties, and scarves; shoes; sandals.

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

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

U.S.A., 04/06/2010, No. 85055013 ארה"ב, 04/06/2010, מספר 85055013

Class: 25 סוג: 25

ג' חשון תשע"ב - 30731/10/2011



Trade Mark No. 236923 מספר סימן

Application Date 09/12/2010 תאריך הגשה

International Trademark No. 1070530 מספר סימן בינלאומי

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 11 סוג: 11

Apparatus for lighting, namely wall mounted lights 
and ceiling mounted lights and parts thereof; 
apparatus for water supply, namely faucets, mixer 
faucet taps, water faucet spouts, shower mixer 
faucets, shower mixer faucet taps, hand-held 
showers; baths, bathtubs, toilets, shower bases, 
shower doors, bidets, hot tubs, sinks, toilet bowls, 
toilet seats; disinfectant dispensers for toilets.

Class: 20 סוג: 20

Furniture, mirrors, picture frames; goods not included 
in other classes of wood, cork, reed, cane, wicker, 
horn, bone, ivory, whalebone, shell, amber, mother-
of-pearl, meerschaum and substitutes for all these 
materials or of plastics, namely bookcases, shelving 
units, modular storage units, storage chests, storage 
trolleys, shelf containers, mirrored cabinets, clothes 
hooks, magazine holders, under mirror shelves, 
corner shelves, mirror supports, door stops, stools, 
storage stools, wicker sleeping mats, reed sleeping 
mats.

Class: 21 סוג: 21

Household and kitchen utensils and containers not of 
precious metal or coated therewith, namely ceramic 
storage containers, glass storage containers; combs; 
sponges, namely bath sponges, body sponges, 
loofah sponges, abrasive sponges, toilet sponges, 
sponges for household purposes; brushes, except 
paint brushes, namely hair brushes, toilet brushes, 
bath brushes; brush-making materials, namely brush 
scouring sponges, scrub sponges; steel wool for 
cleaning purposes; un-worked or semi-worked glass 
not for building; glassware; porcelain and 
earthenware not included in other classes, namely 
wash basins, soap holders, soap dishes, sponge 
holders, toothbrush holders, toothpaste holders, 
storage containers, storage dishes, storage bowls, 
storage cups, towel holders, towel hooks, free 
standing towel holders, toilet roll holder, paper towel 
holders, toilet brush holders, liquid soap dispensers, 
wastepaper baskets, trays.

ג' חשון תשע"ב - 30831/10/2011



 Owners

Name: AGAPE S.R.L.

Address: Via Po Barna, 69-70 -,FRAZIONE 
CORREGGIO MICHELI, BAGNOLO SAN VITO (MN), 
Italy

Identification No.: 72229

(Italy Joint Stock Company with Limited Liability)

ג' חשון תשע"ב - 30931/10/2011



Trade Mark No. 236930 מספר סימן

Application Date 04/01/2011 תאריך הגשה

International Trademark No. 1070628 מספר סימן בינלאומי

Conditions/Disclaimers

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

 Owners

Name: SHAOXING TIANXIANG TEA CO., LTD.

Address: Wujialou Village Lianghu Town,,Shangyu City, 
Zhejiang Province, People's Republic of China

Identification No.: 72235

(P. R. China Corporation)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 30 סוג: 30

Tea; tea substitutes; tea-based beverages.

ג' חשון תשע"ב - 31031/10/2011



Trade Mark No. 236949 מספר סימן

Application Date 10/01/2011 תאריך הגשה

International Trademark No. 0763671 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: ROBERT BOSCH GMBH

Address: 70469 Stuttgart, Germany

Identification No.: 72248

(Germany Private limited company)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 12 סוג: 12

Wiper blades for vehicles.

ג' חשון תשע"ב - 31131/10/2011



Trade Mark No. 236951 מספר סימן

Application Date 23/12/2010 תאריך הגשה

International Trademark No. 0824090 מספר סימן בינלאומי

Conditions/Disclaimers

The mark is limited to the colours  word Blue, yellow, 
red, white and black. as shown in the  mark.

 Owners

Name: CAIXA D'ESTALVIS I PENSIONS DE 
BARCELONA

Address: Avenue Diagonal, 621-629, E-08028 
BARCELONA, Spain

Identification No.: 72250

(España Caja de ahorros)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 36 סוג: 36

Insurance underwriting, financial affairs; monetary 
affairs; real estate affairs, financial and insurance 
information; safe keeping of securities, money and 
valuables; services provided by an association (not 
for lucrative purposes) to its members regarding 
financial matters.

ג' חשון תשע"ב - 31231/10/2011



Trade Mark No. 237118 מספר סימן

Application Date 17/04/2011 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: Speculative Product Design, LLC DBA Speck 
Products

Address: 227 Forest Avenue, Palo Alto, California, 
94301, U.S.A.

Identification No.: 801945

(California Limited Liability Company)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Eitan Mehulal Law Group

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

שם: איתן, מהולל, פאפו, קוגלר

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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 9 סוג: 9

Protective carrying cases for portable electronic 
listening devices and music players, namely, MP3 
players, and for portable computers, global 
positioning systems (GPS devices), mobile and 
cellular telephones, portable media players, and 
personal digital assistants.Included in class 9.

קופסאות מגנות למכשירי ציטוט ניידים ולנגני מוסיקה, דהיינו, 
נגני 3MP, ועבור מחשבים ניידים, מערכות מיקום גלובליות 
(מתקני GPS), טלפונים ניידים וסלולאריים, נגני מדיה ניידים, 
וסיוע דיגיטלי אישי.הכלולים בסוג 9.                                     
                                                                                    

                                              

Class: 18 סוג: 18

Backpacks, messenger bags, shoulder bags, tote 
bags, and all-purpose carrying bags.Included in class 
18.

תרמילים, תיקי שליחים, תיקי כתף, תיקים גדולים לסחיבת 
חפצים, ותיקי נשיאה רב שימושיים.הכלולים בסוג 18.           

ג' חשון תשע"ב - 31331/10/2011



Trade Mark No. 237177 מספר סימן

Application Date 07/01/2011 תאריך הגשה

International Trademark No. 1071029 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: Apple Inc.

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

Identification No.: 71318

(California, United States Corporation)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 9 סוג: 9

Computers, computer peripheral devices; computer 
software for authoring, downloading, transmitting, 
receiving, editing, extracting, encoding, decoding, 
displaying, storing and organizing audio, video, 
photographs and digital media; handheld digital 
electronic devices and software related thereto; MP3 
and other digital format audio players; hand held 
computers, tablet computers; mobile digital electronic 
devices; mobile telephones; cameras, videophones; 
headphones; stereo headphones; in-ear 
headphones; stereo speakers; audio speakers; radio 
receivers, amplifiers, sound recording and 
reproducing apparatus; high fidelity stereo apparatus; 
microphones; digital audio and video devices; digital 
music and/or video players; video cameras; audio, 
video, and digital mixers; radio transmitters; car audio 
apparatus.

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

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

Trinidad and Tobago, 08/07/2010, No. 42450 טרינידד וטובגו, 08/07/2010, מספר 42450

Class: 9 סוג: 9

ג' חשון תשע"ב - 31431/10/2011



Trade Mark No. 237181 מספר סימן

Application Date 05/01/2011 תאריך הגשה

International Trademark No. 1071091 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: Braun GmbH

Address: Frankfurter Str. 145, 61476 Kronberg, Germany

Identification No.: 72269

(Germany GmbH (Limited Liability Company))

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 8 סוג: 8

Electrically operated razors and hair clippers; 
depilation appliances for personal use; parts for the 
aforesaid apparatus, in particular shear foils and 
blade blocks for electric razors.

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

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

Germany, 12/10/2010, No. 302010060286.4/08 גרמניה, 12/10/2010, מספר 302010060286.4/08

Class: 8 סוג: 8

ג' חשון תשע"ב - 31531/10/2011



Trade Mark No. 237209 מספר סימן

Application Date 30/12/2010 תאריך הגשה

International Trademark No. 1071486 מספר סימן בינלאומי

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 7 סוג: 7

Starters for motors and engines; diesel engines 
(other than those for use in land vehicles); gasoline 
engines (other than those for use in land vehicles); 
glow plugs for vehicle engines; control mechanisms 
for machines, engines or motors; pistons for vehicle 
engines; engine oil filters; intake air filters; pumps 
(parts of machines, engines or motors); speed 
governors for machines, engines and motors.

Class: 37 סוג: 37

Providing information relating to repair; machinery 
installation, maintenance and repair; motor vehicle 
maintenance and repair; vehicle services station 
services featuring refueling and maintenance 
services; vehicle wash; spraying and coating 
services; retreading of tires (tyres); leather care, 
cleaning and repair; vulcanization of tyres (repair); 
disinfecting.

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

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

People's Republic of China, 04/08/2010, No. 
8542191

סין, 04/08/2010, מספר 8542191

Class: 7 סוג: 7

People's Republic of China, 04/08/2010, No. 
8542242

סין, 04/08/2010, מספר 8542242

Class: 37 סוג: 37

ג' חשון תשע"ב - 31631/10/2011



 Owners

Name: CHINA NATIONAL HEAVY DUTY TRUCK 
GROUP CO., LTD.

Address: No.53, Wuyingshan Zhong Road,,Jinan, 
Shandong Province, People's Republic of China

Identification No.: 72291

(People's Republic of China Corporation)

ג' חשון תשע"ב - 31731/10/2011



Trade Mark No. 237264 מספר סימן

Application Date 27/12/2010 תאריך הגשה

International Trademark No. 1047619 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: Obshchestvo o ogranichennoy 
otvetstvennostyu "Astrofarma"

Address: str. 26, 4, ul. Ivanovskogo,,Tomsk, RU-634040 
Tomskaya obl., Russian Federation

Identification No.: 72326

(Russian Federation Limited liability company)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 3 סוג: 3

Creams for leather; toiletries.

ג' חשון תשע"ב - 31831/10/2011



Trade Mark No. 237276 מספר סימן

Application Date 04/01/2011 תאריך הגשה

International Trademark No. 1072111 מספר סימן בינלאומי

Conditions/Disclaimers

The mark is limited to the colours  word Black, red, 
navy blue, blue, white and grey. as shown in the  
mark.

 Owners

Name: GRUPA LOTOS SPÓŁKA AKCYJNA

Address: ul. Elbląska 135, PL-80-718 Gdańsk, Poland

Identification No.: 71623

(Poland Joint Stock Company)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 4 סוג: 4

Oils for petrol and internal combustion engines: 
mineral, semi-synthetic and synthetic; lubricating oils, 
industrial oils, other oils 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)

Poland, 06/07/2010, No. Z-372438 Z-372438 פולין, 06/07/2010, מספר

Class: 4 סוג: 4

ג' חשון תשע"ב - 31931/10/2011



Trade Mark No. 237277 מספר סימן

Application Date 04/01/2011 תאריך הגשה

International Trademark No. 1072112 מספר סימן בינלאומי

Conditions/Disclaimers

The mark is limited to the colours  word Black, red, 
navy blue, blue, white and grey. as shown in the  
mark.

 Owners

Name: GRUPA LOTOS SPÓŁKA AKCYJNA

Address: ul. Elbląska 135, PL-80-718 Gdańsk, Poland

Identification No.: 71623

(Poland Joint Stock Company)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 4 סוג: 4

Oils for petrol and internal combustion engines: 
mineral, semi-synthetic and synthetic; lubricating oils, 
industrial oils, other oils 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)

Poland, 06/07/2010, No. Z-372439 Z-372439 פולין, 06/07/2010, מספר

Class: 4 סוג: 4

ג' חשון תשע"ב - 32031/10/2011



Trade Mark No. 237303 מספר סימן

Application Date 10/01/2011 תאריך הגשה

International Trademark No. 1072408 מספר סימן בינלאומי

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 14 סוג: 14

Amulets (jewellery); pins (jewellery); bracelets 
(jewellery); brooches (jewellery); necklaces 
(jewellery); jewellery; chains (jewellery); medallions 
(jewellery); rings (jewellery); key rings (trinkets or 
fobs); ornaments (jewellery).

Class: 21 סוג: 21

Goblets; containers for household and kitchen use; 
beer mugs; holders for flowers and plants (flower 
arranging); busts of china, terra-cotta or glass; butter-
dish covers; egg cups; buckets; ice buckets; cruets; 
oil cruets; chopsticks; figurines (statuettes) of china, 
terra-cotta or glass; flasks; bottles; fruit presses, non-
electric, for household purposes; containers for 
household or kitchen use; spice sets; glass, 
unworked or semi-worked, except building glass; 
glass flasks (containers); boxes of glass; glasses 
(receptacles); glass bowls; mosaics of glass, not for 
building; glass stoppers; painted glassware; cabaret 
(trays); jugs; decanters; coasters, not of paper and 
other than table linen; cheese-dish covers; cookie 
jars; candelabra (candlesticks); demijohns; crystal 
(glassware); works of art, of porcelain, terra-cotta or 
glass; candelabra; liqueur sets; knife rests for the 
table; mixers manual (cocktail shakers); fruit cups; 
pepper mills, hand-operated; pepper pots; dishes; 
mixing sticks for cocktails; salad bowls; salt cellars; 
bowls (basins); scoops (tableware); cutting boards for 
the kitchen; basting spoons, for kitchen use; 
signboards of porcelain, terra-cotta or glass; soap 
boxes; soap holders; soap dispensers; lazy susans; 
napkin rings; piggy banks, not of metal; menu card 
holders; statues of porcelain, terra-cotta or glass; 
soup bowls; trays for domestic purposes; epergnes; 
tableware, other than knives, forks and spoons; 
services (dishes); cups; tea caddies; teapots; tea 
services; table plates; pie servers; drinking troughs; 
drinking vessels; feeding troughs; saucers; vases; 
pipettes (wine-tasters); toothpick holders; sugar 
bowls.

Class: 35 סוג: 35

Presentation of goods on communication media for 
retail purposes, presentation of goods on 
communication media, namely on-line and print 
catalogues for purposes of retail of watches and 
jewelry, printing products, furniture and decoration.

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)

ג' חשון תשע"ב - 32131/10/2011



 Owners

Name: Crystal Boutique GmbH

Address: Marktstraße 14, 03046 Cottbus, Germany

Identification No.: 72353

(Germany, Brandenburg, German Law Ltd.)

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

Germany, 15/07/2010, No. 30 2010 042 873.2/14 גרמניה, 15/07/2010, מספר 873.2/14 042 2010 30

Class: 14 סוג: 14

Class: 21 סוג: 21

Class: 35 סוג: 35

ג' חשון תשע"ב - 32231/10/2011



Trade Mark No. 237328 מספר סימן

Application Date 28/12/2010 תאריך הגשה

International Trademark No. 1004528 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: Spin Global Management LLC

Address: 304 Park Ave South, New York, NY 10010, 
U.S.A.

Identification No.: 72371

(New York, United States LTD LIABILITY COMPANY)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 41 סוג: 41

Table tennis facilities.

ג' חשון תשע"ב - 32331/10/2011



Trade Mark No. 237338 מספר סימן

Application Date 27/12/2010 תאריך הגשה

International Trademark No. 1047443 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: Obshchestvo o ogranichennoy 
otvetstvennostyu "Astrofarma"

Address: str. 26, 4, ul. Ivanovskogo,,Tomsk, RU-634040 
Tomskaya obl., Russian Federation

Identification No.: 72326

(Russian Federation Limited liability company)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 3 סוג: 3

Creams for leather; toiletries.

ג' חשון תשע"ב - 32431/10/2011



Trade Mark No. 237428 מספר סימן

Application Date 22/12/2010 תאריך הגשה

International Trademark No. 1072750 מספר סימן בינלאומי

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 9 סוג: 9

Cases for lap tops, other computers and other 
electronic equipment; protective helmets; helmets for 
sporting activities.

Class: 12 סוג: 12

Interiors and component parts of trains, boats, 
aircraft, trucks, automobiles, motorcycles and race 
cars; bicycles, bicycle wheels and bicycle frames; 
kayaks, canoes and paddles for canoes and kayaks; 
sailing boats; motor boats.

Class: 17 סוג: 17

Plastic composite materials, including pre-
impregnated material, for use in manufacture, 
retrofitting, repair, reinforcement and for the 
construction industry; fabrics for use as 
reinforcement in composites.

Class: 21 סוג: 21

Fibrous reinforcement surfaces in the shape of layers 
made of glass fibers, aramid fibers, carbon fibers, 
PBO fibers, basalt fibers or other types of fibers.

Class: 22 סוג: 22

Carbon fibers.

Class: 24 סוג: 24

Fabrics for textile use made of carbon fibers, glass 
fibers, aramid fibers, PBO fibers, basalt fibers or 
mixes of the said fibers.

Class: 28 סוג: 28

Ice hockey sticks, bandy sticks, floorball sticks, land 
hockey sticks; wind surfing boards, kite boards, surf 
boards; paddles for use in paddle ball games; golf 
clubs and golf club shafts; model airplanes; skates; 
skis, ski poles, snowboards; baseball bats and other 
bats; knee protectors, elbow protectors, back 
protectors, shinguards and shoulder protectors for 
sports.

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

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

ג' חשון תשע"ב - 32531/10/2011



 Owners

Name: Oxeon AB

Address: Norrby Långgata 45, SE-504 35 Borås, Sweden

Identification No.: 72389

(Sweden Joint stock company)

European Community Trade Mark, 23/06/2010, No. 
009195819

איחוד האירופי לסימני מסחר, 23/06/2010, מספר 
009195819

Class: 9 סוג: 9

Class: 12 סוג: 12

Class: 17 סוג: 17

Class: 21 סוג: 21

Class: 22 סוג: 22

Class: 24 סוג: 24

Class: 28 סוג: 28

ג' חשון תשע"ב - 32631/10/2011



Trade Mark No. 237443 מספר סימן

Application Date 09/12/2010 תאריך הגשה

International Trademark No. 1073060 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: BURBERRY LIMITED

Address: Horseferry House,,Horseferry Road, London 
SW1P 2AW, United Kingdom

Identification No.: 72401

(United Kingdom Limited Company)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 9 סוג: 9

Sound and/or visual recordings, digital music 
downloadable from the internet.

Class: 40 סוג: 40

Custom manufacture of clothing and accessories.

Class: 41 סוג: 41

Entertainment services, namely distribution, 
production and/or compilation of sound and/or video 
recordings; provision of digital music from the 
internet.

Class: 42 סוג: 42

Design of clothing and fashion accessories.

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

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

European Community Trade Mark, 07/07/2010, No. 
009229808

איחוד האירופי לסימני מסחר, 07/07/2010, מספר 
009229808

Class: 9 סוג: 9

Class: 40 סוג: 40

Class: 41 סוג: 41

Class: 42 סוג: 42

ג' חשון תשע"ב - 32731/10/2011



Trade Mark No. 237447 מספר סימן

Application Date 18/10/2010 תאריך הגשה

International Trademark No. 1073151 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: Konvax Corporation

Address: 485 Massachusetts Avenue, Suite 300, 
Cambridge, MA 02139, U.S.A.

Identification No.: 72403

(Delaware, United States CORPORATION)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 9 סוג: 9

Computer programs and computer software, namely, 
programs and software for the validation of electronic 
transactions.

Class: 42 סוג: 42

On-line security services, namely, providing security 
and anonymity for electronically transmitted 
transactions.

Goods/Services for which priority is claimed סחורות/שירותים לגביהם נטען דין קדימה
(If only classification code is indicated, Priority is claimed 
for all goods/services included in that class, and specified 
above under the 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., 19/04/2010, No. 85017328 ארה"ב, 19/04/2010, מספר 85017328

Class: 9 סוג: 9

Class: 42 סוג: 42

ג' חשון תשע"ב - 32831/10/2011



Trade Mark No. 237624 מספר סימן

Application Date 22/12/2010 תאריך הגשה

International Trademark No. 1073535 מספר סימן בינלאומי

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 17 סוג: 17

Plastic composite materials, including pre-
impregnated material, for use in manufacture, 
retrofitting, repair, reinforcement and for the 
construction industry; fabrics for use as 
reinforcement in composites.

Class: 21 סוג: 21

Fibrous reinforcement surfaces in the shape of layers 
made of glass fibers, aramid fibers, carbon fibers, 
PBO fibers, basalt fibers or other types of fibers.

Class: 22 סוג: 22

Carbon fibers.

Class: 24 סוג: 24

Fabrics for textile use made of carbon fibers, glass 
fibers, aramid fibers, PBO fibers, basalt fibers or 
mixes of the said fibers.

Class: 42 סוג: 42

Research and development within the fields of 
fibrous reinforcement structures and weaving and 
textile machines.

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

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

European Community Trade Mark, 23/06/2010, No. 
009195661

איחוד האירופי לסימני מסחר, 23/06/2010, מספר 
009195661

Class: 17 סוג: 17

Class: 21 סוג: 21

Class: 22 סוג: 22

Class: 24 סוג: 24

Class: 42 סוג: 42

ג' חשון תשע"ב - 32931/10/2011



 Owners

Name: Oxeon AB

Address: Norrby Långgata 45, SE-504 35 Borås, Sweden

Identification No.: 72389

(Sweden Joint stock company)

ג' חשון תשע"ב - 33031/10/2011



Trade Mark No. 237626 מספר סימן

Application Date 27/12/2010 תאריך הגשה

International Trademark No. 1073569 מספר סימן בינלאומי

Conditions/Disclaimers

The mark is limited to the colours  word Ligt blue and 
dark blue. as shown in the  mark.

Registration of this mark shall give no right to the 
exclusive use of the The applicant declares that he 
wishes to disclaim protection for "aspendos", 
"seramik" and the registered trademark sign (R) of 
the mark. separately, but in the combination of the 
mark.

 Owners

Name: YÜKSEL SERAMİK SANAYİ VE TİCARET 
ANONİM ŞİRKETİ

Address: Altayçeşme Mahallesi İstiklal,Caddesi No: 
122/1, MALTEPE - İSTANBUL, Turkey

Identification No.: 72439

(Turkey Joint Stock Company)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 19 סוג: 19

Ceramic tiles for tile floors, walls and coverings.

Goods/Services for which priority is claimed סחורות/שירותים לגביהם נטען דין קדימה
(If only classification code is indicated, Priority is claimed 
for all goods/services included in that class, and specified 
above under the 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, 11/12/2010, No. 2010/78482 טורקיה, 11/12/2010, מספר 2010/78482

Class: 19 סוג: 19

ג' חשון תשע"ב - 33131/10/2011



Trade Mark No. 237737 מספר סימן

Application Date 23/12/2010 תאריך הגשה

International Trademark No. 1074315 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: Sokerol Group Limited

Address: Prospect Chambers, Prospect Hill, Douglas, Isle 
of Man IM1 1ET, United Kingdom

Identification No.: 72485

(ISLE OF MAN COMPANY LIMITED BY SHARES)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 1 סוג: 1

Absorbent materials including such materials for the 
absorption of petroleum and oil based fluids.

Goods/Services for which priority is claimed סחורות/שירותים לגביהם נטען דין קדימה
(If only classification code is indicated, Priority is claimed 
for all goods/services included in that class, and specified 
above under the 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, 03/12/2010, No. 2566155 ממלכה מאוחדת, 03/12/2010, מספר 2566155

Class: 1 סוג: 1

ג' חשון תשע"ב - 33231/10/2011



Trade Mark No. 237756 מספר סימן

Application Date 24/12/2010 תאריך הגשה

International Trademark No. 1074609 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.

Goods/Services for which priority is claimed סחורות/שירותים לגביהם נטען דין קדימה
(If only classification code is indicated, Priority is claimed 
for all goods/services included in that class, and specified 
above under the 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, 26/10/2010, No. 2010/68561 טורקיה, 26/10/2010, מספר 2010/68561

Class: 14 סוג: 14

ג' חשון תשע"ב - 33331/10/2011



Trade Mark No. 237824 מספר סימן

Application Date 04/12/2010 תאריך הגשה

International Trademark No. 1074658 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: Mik Cire, LLC

Address: 1590 Benedict Canyon Drive, Beverly Hills CA 
90210, U.S.A.

Identification No.: 72518

(California, United States LTD Liability Company)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 25 סוג: 25

Clothing, namely, t-shirts, shirts, tank tops, 
sweatshirts, blazers, jackets, jacket liners, coats, 
suits, vests, shorts, sweaters, undershirts, slacks, 
pants, denim jeans, denim jackets, woven tops, 
woven bottoms, underwear, pullovers, fleece tops, 
fleece bottoms, and briefs; accessories, namely, 
suspenders, clothing belts, waist belts, hats, gloves, 
ties, and scarves; shoes; sandals.

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

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

U.S.A., 04/06/2010, No. 85055317 ארה"ב, 04/06/2010, מספר 85055317

Class: 25 סוג: 25

ג' חשון תשע"ב - 33431/10/2011



Trade Mark No. 237839 מספר סימן

Application Date 10/12/2010 תאריך הגשה

International Trademark No. 1074906 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: Paşabahçe Cam Sanayi ve Ticaret Anonim 
Şirketi

Address: Is Kuleleri Kule 3, 4.Levent, TR-34330 Istanbul, 
Turkey

Identification No.: 72529

(Turkey Joint Stock Company)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 21 סוג: 21

Drinking glasses, cups and mugs made of glass, 
table plates, service plates, saucers, fruit bowls, ice 
cream bowls, bowls made of glass, egg cups, vases, 
candlesticks, sugar bowls made of glass, containers 
for kitchen use, salt shakers, pepper shakers, jars, 
decanters made of glass, heat-insulated containers, 
pans, saucepans, trays for domestic use, cake 
moulds, covers for dishes, teapots, tea services, jars 
with plastic covers, butter dishes.

ג' חשון תשע"ב - 33531/10/2011



Trade Mark No. 237988 מספר סימן

Application Date 05/01/2011 תאריך הגשה

International Trademark No. 1075342 מספר סימן בינלאומי

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 25 סוג: 25

Clothing, footwear, headgear.

Class: 29 סוג: 29

Milk and milk products; yoghurt based products; milk 
shakes; desserts based on milk and milk products; 
jellies; jams; snacks not included in other classes.

Class: 30 סוג: 30

Coffee, tea; pastry including cookies and biscuits; 
confectionery; desserts, namely pastry and 
confectionery; preparations made from cereals; ice 
creams; sorbets; edible ices; water ices; frozen 
confectionery; ice; fruit sauces; snacks, not included 
in other classes; preparations for making the 
aforesaid goods, insofar as not included in other 
classes.

Class: 32 סוג: 32

Mineral and aerated waters and other non-alcoholic 
drinks; fruit drinks and fruit juices; syrups and other 
preparations for making beverages; smoothies.

Class: 43 סוג: 43

Providing of food and drinks; catering; restaurant and 
snackbar 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)

ג' חשון תשע"ב - 33631/10/2011



 Owners

Name: Unilever N.V.

Address: Weena 455, NL-3013 AL Rotterdam, 
Netherlands

Identification No.: 72573

(The Netherlands N.V.)

Benelux, 03/01/2011, No. 1216781 בנלוקס, 03/01/2011, מספר 1216781

Class: 25 סוג: 25

Class: 29 סוג: 29

Class: 30 סוג: 30

Class: 32 סוג: 32

Class: 43 סוג: 43

ג' חשון תשע"ב - 33731/10/2011



Trade Mark No. 238120 מספר סימן

Application Date 24/12/2010 תאריך הגשה

International Trademark No. 1076008 מספר סימן בינלאומי

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 9 סוג: 9

Telecommunication apparatus, instruments, 
transmitters and receivers; transmitting and receiving 
apparatus for radio and television broadcasting and 
for long-distance transmission; high-frequency 
apparatus, namely intercommunication apparatus; 
teleconferencing and video conferencing apparatus; 
electronic boxes, digital boxes, computer boxes for 
enabling connection to telephone networks, 
telecommunication networks; telephone apparatus; 
radiotelephony sets; display units, audiovisual 
apparatus; connectors to a computer or telephone 
network; message transmission equipment; encoding 
and decoding devices for images and sound; 
terminals providing access to several media; 
computer, telematic and telephone terminals, 
particularly for access to global telecommunication 
networks (the Internet) or private access networks 
(intranet); electronic agendas; apparatus adapted for 
use with an external display screen or monitor; 
camcorders; microphones; video screens; 
loudspeakers; computers.

Class: 16 סוג: 16

Printed matter; office requisites, except furniture; 
instruction or teaching manuals (excluding 
apparatus), operating instructions and user manuals; 
indexes; diaries; telephone directories; news 
magazines, prospectuses, catalogs, pamphlets, 
posters, almanacs.

Class: 35 סוג: 35

Telephone subscriptions, radiotelephony 
subscriptions, radiopaging subscriptions, 
subscriptions to data transmission services using 
telematic means, subscriptions to telecommunication 
services, subscriptions to teleconferencing and video 
conferencing services; telephone subscription 
services for consulting of information over the 
Internet; subscriptions to a database and to a 
database server containing information in the field of 
telecommunications; subscriptions to a provider 
center for access to computer or data transmission 
networks such as the Internet or intranet; 
computerized file management, archiving services, 
namely secure entry for electronic media; retail sale 
services for telephone apparatus or computer 
apparatus for others.
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Class: 37 סוג: 37

Installation, setting up, maintenance, servicing, repair 
of apparatus, devices and equipment for 
telecommunications purposes, for teleconferences 
and video conferences; installation of computer 
systems and telecommunications systems.

Class: 38 סוג: 38

Telecommunications, namely communications by 
telephone, cellular telephone, over the Internet, via 
instant electronic messaging services, via interactive 
videography, videophone, visiophone, 
teleconferencing systems and video conferencing 
systems; multimedia telecommunications; telephone 
call transfer services and voice messaging services; 
telephone enquiry services; electronic mail; 
transmission of communications by satellite and 
cable; rental of access time to a database server; 
rental of electronic installations, namely rental of 
multimedia telecommunications equipment and video 
conferencing equipment; technical support for 
apparatus, devices and equipment for 
telecommunications purposes, for teleconferences 
and video conferences.

Class: 41 סוג: 41

Teaching; providing of training; training and further 
training in the field of information technology and 
telecommunications; training and education in the 
field of programming, installation, operation, 
management, maintenance of computers and 
telecommunication apparatus, hardware and 
software in connection with computers, 
telecommunication apparatus and instruments; 
entertainment; arranging and conducting 
conferences, seminars, congresses and colloquiums; 
filming and microfilming of conferences, seminars, 
congresses and colloquiums on video tapes; rental of 
camcorders and video tapes for filming conferences, 
seminars, congresses and colloquiums; editing, 
desktop publishing, publishing (other than 
advertising); rental of electronic installations, namely 
rental of multimedia and audiovisual entertainment 
equipment.

Class: 42 סוג: 42

Engineering in the fields of telephony and information 
technology; design, development, installation and 
updating of computer software; rental of Web 
servers, of computer software and data processing 
installations; rental of electronic installations, namely 
rental of computer multimedia equipment; research 
and development of apparatus, devices and 
equipment for telecommunications purposes, for 
teleconferences and video conferences for others; 
computer programming, computer rental; computer 
program copying.

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

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

Name: MONACO TELECOM INTERNATIONAL

Address: 25, boulevard de Suisse, MC-98000 Monaco, 
Monaco

Identification No.: 72623

(MONACO Société Anonyme Monégasque)

Monaco, 16/09/2010, No. 29754 מונקו, 16/09/2010, מספר 29754

Class: 9 סוג: 9

Class: 16 סוג: 16

Class: 35 סוג: 35

Class: 37 סוג: 37

Class: 38 סוג: 38

Class: 41 סוג: 41

Class: 42 סוג: 42
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Trade Mark No. 238151 מספר סימן

Application Date 13/10/2010 תאריך הגשה

International Trademark No. 1076472 מספר סימן בינלאומי

Conditions/Disclaimers

The mark is limited to the colours  word Orange and 
light blue. as shown in the  mark.

 Owners

Name: Mag. Nikolaus Kimla und uptime ITechnolgies 
GmbH

Address: Schwarzenbergplatz 8/10, A-1030 Wien, Austria

Identification No.: 72644

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 9 סוג: 9

Software.

Class: 42 סוג: 42

Software development.

Goods/Services for which priority is claimed סחורות/שירותים לגביהם נטען דין קדימה
(If only classification code is indicated, Priority is claimed 
for all goods/services included in that class, and specified 
above under the 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, 13/10/2010, No. AM 5625/2010 AM 5625/2010 אוסטריה, 13/10/2010, מספר

Class: 9 סוג: 9

Class: 42 סוג: 42
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Trade Mark No. 238153 מספר סימן

Application Date 04/01/2011 תאריך הגשה

International Trademark No. 1076490 מספר סימן בינלאומי

Conditions/Disclaimers

The mark is limited to the colours  word Black, white, 
red, navy blue and blue. as shown in the  mark.

 Owners

Name: GRUPA LOTOS SPÓŁKA AKCYJNA

Address: ul. Elbląska 135, PL-80-718 Gdańsk, Poland

Identification No.: 71623

(Poland Joint Stock Company)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 4 סוג: 4

Oils for petrol and internal combustion engines: 
mineral, semi-synthetic and synthetic; lubricating oils, 
industrial oils, other oils 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)

Poland, 06/07/2010, No. Z-372437 Z-372437 פולין, 06/07/2010, מספר

Class: 4 סוג: 4
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Trade Mark No. 238160 מספר סימן

Application Date 06/12/2010 תאריך הגשה

International Trademark No. 1076616 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: Eagle Creek, Inc.

Address: 5935 Darwin Court, Carlsbad CA 92008, U.S.A.

Identification No.: 72651

(California, United States Corporation)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 18 סוג: 18

Luggage, namely, travel packs, backpacks, day 
packs, fanny packs, waist packs and wheeled 
luggage; garment bags for travel; duffle bags; 
shoulder bags; packing cases and pouches of 
synthetic materials; wallets, briefcases, attache 
cases, toiletry cases sold empty, straps for luggage; 
luggage tags; luggage inserts, namely, packing 
folders for compressing garments and folders and 
boxes for organizing garments, all made from 
synthetic materials; umbrellas.

Class: 25 סוג: 25

Clothing for men, women and children.

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

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

U.S.A., 02/07/2010, No. 85077419 ארה"ב, 02/07/2010, מספר 85077419

Class: 18 סוג: 18

U.S.A., 02/07/2010, No. 85077428 ארה"ב, 02/07/2010, מספר 85077428

Class: 25 סוג: 25

ג' חשון תשע"ב - 34331/10/2011



Trade Mark No. 238472 מספר סימן

Application Date 05/01/2011 תאריך הגשה

International Trademark No. 1078177 מספר סימן בינלאומי

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 25 סוג: 25

Clothing, footwear, headgear.

Class: 29 סוג: 29

Milk and milk products; yoghurt based products; milk 
shakes; desserts based on milk and milk products; 
jellies; jams; snacks not included in other classes.

Class: 30 סוג: 30

Coffee, tea; pastry including cookies and biscuits; 
confectionery; desserts, namely pastry and 
confectionery; preparations made from cereals; ice 
creams; sorbets; edible ices; water ices; frozen 
confectionery; ice; fruit sauces; snacks, not included 
in other classes; preparations for making the 
aforesaid goods, insofar as not included in other 
classes.

Class: 32 סוג: 32

Mineral and aerated waters and other non-alcoholic 
drinks; fruit drinks and fruit juices; syrups and other 
preparations for making beverages; smoothies.

Class: 43 סוג: 43

Providing of food and drinks; catering; restaurant and 
snackbar 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)

Benelux, 03/01/2011, No. 1216782 בנלוקס, 03/01/2011, מספר 1216782

Class: 25 סוג: 25

Class: 29 סוג: 29

Class: 30 סוג: 30
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Conditions/Disclaimers

The mark is limited to the colours  word Blue, various 
shades of green, black, white and beige. as shown in 
the  mark.

 Owners

Name: Unilever N.V.

Address: Weena 455, NL-3013 AL Rotterdam, 
Netherlands

Identification No.: 72573

(The Netherlands N.V.)

Class: 32 סוג: 32

Class: 43 סוג: 43
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Trade Mark No. 238582 מספר סימן

Application Date 07/01/2011 תאריך הגשה

International Trademark No. 1078412 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: Avon Products, Inc.

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

Identification No.: 71734

(New York, United States of America Corporation)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 3 סוג: 3

Non-medicated toilet preparations; skin care 
preparations; skin moisturizers; body and beauty care 
preparations; powders, creams and lotions, all for the 
face, hands and body; talcum powder; nail polish; 
nail polish remover; enamel for nails; cosmetics; eye 
make-up remover, eye shadow, eye liner, lipstick, 
mascara, lip liner, blusher, make-up foundation, 
lipgloss; toiletries; soaps; shower and bath 
preparations; preparations for cleaning, moisturising, 
colouring and styling the hair; preparations for 
cleaning the teeth; shaving and aftershave 
preparations; perfumes, fragrance, toilet waters, eau 
de Cologne; deodorants and anti-perspirants for 
personal use; essential oils (cosmetic); all the 
aforesaid being alone, in combination and/or in gift 
sets comprised of some or all of these items.

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

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

United Kingdom, 08/07/2010, No. 2552422 ממלכה מאוחדת, 08/07/2010, מספר 2552422

Class: 3 סוג: 3
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Trade Mark No. 238607 מספר סימן

Application Date 09/12/2010 תאריך הגשה

International Trademark No. 1078744 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: ÖZALTUN OTELCİLİK TURİZM VE TİCARET 
LİMİTED ŞİRKETİ

Address: Cumhuriyet Cad. No:233 Harbiye, İstanbul, 
Turkey

Identification No.: 72796

(Turkey Limited Liability Company)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 39 סוג: 39

Land, air and sea transport services; transport 
commission agency services, freight commission 
agency services, ship agency services, ambulance 
transport, private chauffeur services, piloting 
services, travel consultancy and information services 
(except for hotel reservations), booking (reservation) 
for travel, tour organization services, message and 
goods delivery by courier, distribution of goods by 
mail services, transport and delivery of goods 
services, newspaper distribution services, package 
delivery services; rental of land, air and sea vehicles; 
parking lot services, garage rental services; boat 
sheltering services; pipeline transport services; 
electricity distribution services; water supply services; 
vehicle and goods rescue services; storage, 
packaging and crating of goods; garbage storage and 
transport services, waste collection and transport 
services.

Class: 43 סוג: 43

Providing of food and drink; restaurants, self-service 
restaurants, cafeterias; cafes, canteens, cocktail 
saloons, snack bars, catering, pub services; rental of 
food service equipment used in services providing 
food and drink.
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Trade Mark No. 238771 מספר סימן

Application Date 07/01/2011 תאריך הגשה

International Trademark No. 1079325 מספר סימן בינלאומי

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 3 סוג: 3

Soaps; sponges impregnated with soaps; sponges 
impregnated with toiletries; perfumery, essential oils, 
cosmetics, hair lotions; dentifrices; almond oil; 
almond soap; cosmetic dyes; hair dyes; mouth 
washes; toothpaste; make-up; mascara; deodorants 
for personal use; shampoo for pets; cosmetic kits; 
cream for leather; lotions for cosmetic purposes; 
after-shave lotions; cosmetic pencils; nail polish; nail 
vanish; eau de cologne; fabric softeners (for laundry 
use); hair colorants; shaving preparations; color-
removing preparations; shaving soap; toilet water; 
lipstick; shampoos; children cosmetics; baby 
shampoos; baby lotions; medicated cosmetics; 
medicated toothpaste; bleaching preparations and 
other substances for laundry use; cleaning polishing, 
scouring and abrasive preparations.

Class: 4 סוג: 4

Candles; aromatherapy fragrance candles; candles 
for absorbing smoke; fruit candles; candles and wicks 
for lighting.

Class: 35 סוג: 35

Advertising; business management; business 
administration; office functions; the bringing together, 
for the benefit of others, of a variety of goods 
(excluding the transport thereof) including perfumery, 
cosmetics, hair lotions, soaps, perfumes, extracts of 
flowers [perfumes], perfumed potpourris, perfumed 
sachets, perfumed powders, cosmetic preparations 
for baths, bath salts not for medical purposes, 
foaming preparations for use in the bath [toilet 
preparations], bath lotions, shower gel, body lotions 
[toilet preparations], face or body creams [toilet 
preparations], face or body butter [toilet 
preparations], face or body yogurts [toilet 
preparations], face or body milk [toilet preparations], 
face or body scrubs (not for medical purposes), 
beauty care and body care preparations, essential 
oils, oils for cosmetic purposes, massage oils not for 
medical purposes, massage creams not for medical 
purposes, massage lotions not for medical purposes, 
shampoos, hair products, printed matter, calendars, 
booklets, greeting cards, boxes for packaging or gift 
wrap paper, enabling customers to conveniently view 
and purchase those goods; sales promotion (for 
others); procurement services for others (purchasing 
goods and services for other businesses); business 
consultancy in relation to franchising; commercial 
advertising of cosmetics and perfumery.

Goods/Services for which priority is claimed
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 Owners

Name: REFAN BULGARIA OOD

Address: Karlovsko shose, 52, Trud, Bulgaria

Identification No.: 72844

(Republic of Bulgaria Ltd.)

סחורות/שירותים לגביהם נטען דין קדימה
(If only classification code is indicated, Priority is claimed 
for all goods/services included in that class, and specified 
above under the 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, 06/12/2010, No. 
009577024

איחוד האירופי לסימני מסחר, 06/12/2010, מספר 
009577024

Class: 3 סוג: 3

Class: 4 סוג: 4

Class: 35 סוג: 35
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Trade Mark No. 238815 מספר סימן

Application Date 17/01/2011 תאריך הגשה

International Trademark No. 1079840 מספר סימן בינלאומי

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 1 סוג: 1

Unexposed sensitized films; chemicals used in 
science and/or photography; tanning substances; 
artificial sweeteners; industrial chemicals; chemicals 
used in industry and/or manufacturing processes; 
synthetic materials for absorbing oil; detergent 
additives for fuels; chemical additives for fuel, 
lubricants and grease; adhesives for industrial 
purposes; antifreeze; brake fluid; clutch fluids; 
brazing preparations; degreasing preparations for 
use in manufacturing processes; oil dispersants; 
fluids for hydraulic circuits; welding chemicals; 
transmission fluids; cutting and milling fluids; liquid 
coolants; chemical preparations for treating cooling 
systems; coolant preparations for cutting fluids; 
dehumidifying fluids; all for industrial use.

Class: 6 סוג: 6

Aluminum foil; metal rings and chains for keys; 
figurines, ornaments, statues, statuettes, sculptures 
and trophies; towel dispensers, fixed, of metal; 
printed metal covers for collection purposes (pogs); 
badges of metal for vehicles; registration plates of 
metal; metal badges; all the aforesaid goods being 
made of common metals or alloys thereof; money 
boxes of metal.

Class: 9 סוג: 9

Exposed films, transparencies (photography), small 
electronic games intended for use with a television 
set; video games; game consoles, coin-operated 
video games for game halls (arcade games); video 
gaming devices; video game cassettes; video game 
disks; software (recorded programs), including game 
software; computer programs and databases; 
accessories for video games, joysticks, voice-

ג' חשון תשע"ב - 35031/10/2011



activated or manually operated joysticks, steering 
wheels for video games and dancing mats for video 
games; recorded or downloaded sounds, images or 
data; videotapes, magnetic tapes, magnetic disks, 
DVDs, minidisks, floppy disks, optical disks, compact 
disks, CD-ROMs, videodisks, memory cards, USB 
sticks, blank or pre-recorded with music, sound or 
images (which may be cartoons); holograms; 
publications in electronic format via CD-ROM, 
databases and the Internet; spectacles, sunglasses, 
diving and swimming goggles; cases, cords and 
chains for sunglasses and spectacles; binoculars; 
magnets and ornamental magnets; directional 
compasses; sound and image recording, 
transmission and reproduction apparatus; satellite 
dishes; set-top boxes, namely computer software and 
hardware which can convert, supply and transmit 
audio and video data; televisions; flat screens, liquid 
crystal display screens, high-definition screens and 
plasma screens; radios; home cinema systems; 
video recorders; compact disk players; DVD players; 
MP3 players; cassette players; minidisk players; 
playing devices containing music in digital form; 
loudspeakers; headphones, earphones; computers; 
karaoke systems; systems for sound editing and 
sound mixing; systems for editing and mixing video 
images; computer data processing apparatus; 
computer keyboards; computer monitors; modems; 
computer accessories included in this class; 
computer mice, mouse pads; navigation systems; 
personal digital assistants (PDAs); electronic pocket 
translators; dictating apparatus; electronic agendas; 
scanners; printers; photocopiers; facsimile machines; 
telephones; automatic answering machines; video 
telephones; mobile telephones; accessories for 
mobile telephones included in this class, namely, 
cases for mobile telephones, hands-free apparatus 
for using mobile telephones, earphones and 
headsets for mobile telephones, keyboards for 
mobile telephones, lanyards for mobile telephones, 
special cases for carrying mobile telephones; remote 
controls for televisions and video systems; 
teleconference systems; calculating machines; card 
readers for credit cards; currency converters; 
automated teller machines; video cameras, portable 
cameras with built-in video recorders; photographic 
equipment, photographic cameras, cameras 
(cinematographic apparatus), projectors, flash lamps, 
special cases and cords for photographic apparatus 
and instruments, electric cells and batteries; 
computer screen saver programs; recorded or blank 
magnetic, digital or analog sound or image recording 
media; magnetic cards (encoded); memory cards; 
integrated circuit cards; magnetic or chip-based 
credit cards, magnetic or chip-based telephone 
cards, magnetic or chip-based cards for cash 
dispensers, magnetic or chip-based cards for 
automated teller machines and for currency 
converters, prepaid magnetic or chip-based cards for 
cellular telephones, magnetic or chip-based cards for 
travel and shows, magnetic or chip-based check 
guarantee cards and magnetic or chip-based debit 
cards; flat irons; alarms; electronic dispensers; 
payment systems for electronic commerce; wind 
socks for indicating wind direction; distance-
measuring equipment; speed measuring and 
displaying equipment; protective gloves; audio 
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receivers, amplifiers; television picture tubes; 
television cathode-ray tubes; disk drives for 
computers; electronic games equipped with liquid 
crystal displays; protected semiconductors; 
integrated circuits with programs for processing 
audio, video or computer data; rechargeable 
batteries; processors and converters for audio and 
visual data; cables for data transmission; apparatus 
for payment for electronic commerce; protective 
helmets for sports; encoded identification bracelets, 
magnetic; electronic assemblies, included in this 
class; fuel/air coefficient analysers; remote controls 
for locking cars.Class: 12 סוג: 12

Bicycles, motorcycles, automobiles, trucks, vans, 
motor buses, motor homes, refrigerated vehicles; 
airplanes and boats; air balloons, dirigible balloons; 
vehicle accessories, namely sun visors, pneumatic 
tires, tire covers, luggage carriers, ski carriers, wheel 
rims and trims; seat trims, vehicle covers, baby 
carriages, strollers, safety seats for infants and 
children (for vehicles); engines for land vehicles; 
radiator covers; headlight covers; steering wheels for 
vehicles; sports utility vehicles; trailers.

Class: 14 סוג: 14

Jewelry consisting chiefly of precious stones, 
necklaces; jewelry consisting chiefly of precious 
metals; watches; wristwatches, clocks; chronographs; 
wall clocks; medallions, jewel pendants, brooches; 
bracelets; pins (jewelry); pin badges (jewelry); tie 
clips and tie pins; cuff links; commemorative medals 
of precious metal; cups, commemorative plates, 
trophies, statues, sculptures, all of precious metal; 
decorative hat pins, key rings (trinkets or fobs), 
printed metal covers for collection purposes (pogs), 
all of precious metal; ornamental key rings; coins; 
medals for clothing; watch cases, badges of precious 
metal, alarm clocks; ornamental key rings of plastic; 
pins; leather wristbands; plastic wristbands.
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Class: 16 סוג: 16

Coloring and drawing books; activity books; 
magazines; newspapers; books and reviews, 
including those relating to sports personalities and 
sports events; bookmarkers; printed teaching 
material; score sheets; event programs; event 
albums; photograph albums; autograph books; 
printed timetables; pamphlets; collectible 
photographs of players; bumper stickers, stickers, 
albums, sticker albums; posters; photographs; 
tablecloths of paper; towels of paper; paper bags; 
invitation cards; greeting cards; gift wrapping paper; 
paper coasters and place mats; garbage bags of 
paper or of plastics; food wrapping paper; sachets for 
preserving foodstuffs; paper coffee filters; labels, not 
of textile; towels of paper; wet wipes; toilet paper; 
napkins for removing make-up; boxes for 
handkerchiefs of paper and cardboard; tissues of 
paper; babies' diapers of paper; stationery and 
instructional and teaching material (except 
apparatus); typewriter paper; copying paper; 
envelopes; notepads; folders for papers; tissue 
paper; writing books; paper sheets for note taking; 
writing paper; binder paper; waste paper baskets; 
files; book cover paper; luminous paper; self-
adhesive paper for notes; paperweights; crepe paper; 
cloth paper; paper badges or insignia; flags of paper; 
team flags of paper; writing instruments; fountain 
pens; pencils; ball-point pens; ball-point pen and 
pencil sets; felt-tip coloring pens; fiber-tip pens and 
felt-tip writing pens; marker pens; ink, inking pads, 
rubber stamps; typewriters, electric or non-electric; 
lithographs, lithographic works of art; paintings 
[pictures], framed or unframed; paint boxes, paints 
and coloring pencils; chalks; pencil ornaments; 
blocks for printing; address books; diaries; personal 
organizers of paper; road maps; tickets, admission 
tickets, lottery tickets; scratch cards; checks; comic 
books; calendars; postcards; advertising boards, 
banners and materials included in this class; 
decalcomanias; sticking labels; office requisites, 
except furniture; correction fluids; rubber erasers; 
pencil sharpeners; stands and containers for office 
articles; paper-clips; thumbtacks; rulers; adhesive 
tapes for stationery, adhesive tape dispensers; 
staples; marking templates; folders for papers; binder 
clips; holders for notepads; cases for visiting cards; 
bookends; book supports; stamps (seals); postage 
stamps; credit cards, telephone cards, cash cards, 
cards for traveling and for shows, check guarantee 
cards and debit cards, not magnetic, made of paper 
or cardboard; babies' diaper-pants of paper or 
cellulose (disposable); baggage tags of paper; 
passport cases; travelers' checks; holders for 
checkbooks; metal note clips; suitcase tags; identity 
card holders.
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Class: 18 סוג: 18

Leather and imitations of leather; leather straps; 
umbrellas, parasols; sports bags (other than those 
adapted for the products they contain); leisure bags; 
traveling bags, backpacks; school bags; bags for 
hanging on belts; handbags, leather bags; beach 
bags; garment bags for travel; valises; briefcases; 
straps for valises; briefcases; vanity cases, not fitted; 
toiletry sets; key cases (leatherware); wallets; purses; 
whips; collars for animals.

Class: 20 סוג: 20

Mirrors (looking glasses); goods of plastic, namely 
statues, figurines, statuettes, trophies; souvenirs 
made of wood, wax, plaster or plastic materials; 
identification plates (not encoded), in particular 
identity tags, key cards (not encoded), all the 
aforesaid goods being made of plastic; cushions; 
cushions as car accessories; sleeping bags; furniture; 
chairs for interior and exterior use; racks (furniture); 
stalls for goods; towel dispensers, fixed, not of metal; 
coat hangers, fans for personal use; inflatable or rigid 
promotional objects of plastic; bookshelves; display 
stands or sales panels for use in sales outlets 
(furniture); display stands for stationery supplies; 
banners and advertising materials of plastic; library 
shelves; printed plastic covers for collection purposes 
(pogs); straps of plastic; picture frames; photograph 
frames; registration plates, not of metal.

Class: 21 סוג: 21

Household or kitchen utensils and containers (non-
electric); tankards, drinking vessels, beer mugs, 
tumblers, cups and drinking glasses, plates and 
trays, trivets (table utensils), decanters, coasters for 
glasses or bottles, saucers; teapots; oven mitts; 
gloves for household purposes; bottle openers; 
corkscrews; bottle openers; bottles; insulating flasks; 
non-electric containers for food and beverages; towel 
dispensers (of metal); hair combs and brushes; 
toothbrushes; dental floss; beer pitchers, tankards 
teapots, all of precious metal; statues, sculptures and 
trophies in connection with soccer of porcelain, terra-
cotta or glass; small decorative bottles for cosmetic 
purposes; clothes racks; piggy banks, not of metal; 
drinking flasks for travelers; souvenir plates; beer 
pitchers.

Class: 24 סוג: 24

Sleeping bags (padded); bed linen; sheets; 
eiderdowns; bed covers; pillowcases; curtains, 
shower curtains; curtain fabrics; domestic linen; hand 
towels, bath linen, tea towels; blankets; 
handkerchiefs of textile, wall hangings, colors (flags); 
flags; team flags; table linen not of paper; labels of 
cloth.
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Class: 25 סוג: 25

Clothing; shoes and footwear; headgear for wear; 
shirts; knitwear (clothing); pullovers; slipovers; tee-
shirts; waistcoats; singlets; sleeveless jerseys, frocks; 
skirts; underwear; bathing suits; bath robes; shorts; 
trousers; sweaters; knitted caps; caps; hats; sashes 
for wear; scarves, shawls; caps with visors; 
tracksuits; sweatshirts; jackets, sports jackets, 
stadium vests (marking vests); blazers; waterproof 
clothing; coats; uniforms; neckties; wrist bands; 
headbands; gloves; aprons; bibs, not of paper; 
pajamas; play suits for infants and children; socks 
and stockings; garters; belts; braces for clothing.

Class: 28 סוג: 28

Games and playthings; sports balls; play balloons; 
board games; tables for indoor football; dolls and 
plush toys; toy vehicles; jigsaw puzzles; balls; 
inflatable toys; toy disks (pogs); playing cards; 
confetti; gymnastic and sporting articles; soccer 
equipment, namely soccer balls, gloves, knee 
guards, elbow guards, shoulder protectors, shin 
guards; soccer goals; sport bags and containers 
(adapted for their contents) for carrying sports 
articles; party hats (toys); electronic games other 
than those intended for use only with a television set; 
hands made of rubber or of foam (toys); robots for 
amusement; appliances for gymnastics; kites; roller 
skates; scooters; skateboards.

Class: 29 סוג: 29

Meat; fish, not live; poultry, not live; game, not live; 
meat extracts; canned meat and fish; cooked fruits 
and vegetables; canned fruits and vegetables; edible 
oils and fats; potato chips; French fries; nuts, 
prepared; jams; marmalades and jellies; milk; milk 
products, dairy products; cheese; soya milk (milk 
substitute).

Class: 30 סוג: 30

Coffee; tea; cocoa; chocolate; sugar; honey; artificial 
coffee; flour; cereal preparations; cereals; bread; 
pastries; dough (pastry); pasta; cakes; cookies; 
crackers; candy; edible ices; confectionery; rice; 
chips; mustard; vinegar; sauces (condiments); 
spices; salt; vitaminized preparations (neither for 
medical, nor for dietetic purposes).

Class: 32 סוג: 32

Non-alcoholic beverages; syrups and powders for 
making non-alcoholic beverages; mineral and 
aerated waters; other non-alcoholic beverages; 
isotonic beverages; fruit and vegetable drinks; fruit 
and vegetable juices; iced fruit beverages; beer; 
strong dark beers; lagers and ales; alcohol-free or 
low-alcohol beers.

Class: 35 סוג: 35

Employment agencies; personnel recruitment; 
advertising; services of an agency that publishes 
advertising texts; services of an advertising agency; 
services of an advertising agency on a global 
computer network (the Internet) or via wireless 
electronic communication devices; dissemination of 
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advertising matter; rental of advertising space; rental 
of advertising time in film credits; television 
advertising, radio advertising; advertising in the form 
of animated cartoons; promotional agency services, 
promotional agency services for sports and public 
relations; promoting soccer events; marketing study 
services; marketing research services; public opinion 
polling services; organization of exhibitions for 
commercial or advertising purposes; organization of 
advertising for trade fairs; compilation and 
systemization of data in data banks; services of 
managing data banks; compilation of statistics; 
advertising for sports events in the field of soccer; 
retailing of goods of all kinds; services of retailing of 
solvents, paraffin, waxes, bitumen and gasoline; 
bringing together, for the benefit of others, of various 
goods (excluding the transport thereof) in order to 
give customers the opportunity to view and purchase 
those goods conveniently in a store or via a global 
computer network (the Internet) or via wireless 
electronic communication devices; advertising and 
promotional services, information services 
concerning advertising and promotion, commercial 
information agency, all the aforesaid services being 
provided on-line from a computer data bank or via a 
global computer network (the Internet) or via wireless 
electronic communication devices; design and 
compilation of advertisements for websites on a 
global computer network (the Internet) or via wireless 
electronic communication devices; provision of space 
on websites for advertising of goods and services; 
auctioneering on a global computer network (the 
Internet) or via wireless electronic communication 
devices; collection of directories for publication on the 
Internet and on a wireless electronic communication 
network; commercial administration services for 
processing commercial services on a global 
computer network (Internet) or via wireless electronic 
communication devices; compilation, creation and 
management of data, namely compilation of domain 
names in a registry; sales promotion, namely 
implementing preferential programs for customers; 
setting up of bonus programs for customers at 
stadiums by means of distributing loyalty and 
encoded member cards which may hold personal 
user data; issue of loyalty cards for supporters, 
containing personal information on the identity of the 
card holder and enabling control of access to sports 
stadiums (ticket office services); electronic commerce 
services (E-commerce), namely making product 
information available via telecommunication networks 
for advertising and sales purposes; compilation of 
information into computer databases and especially 
of still or animated images; electronic commerce 
services, namely on-line services for providing goods 
purchase and sales contracts for others; promotion of 
sports events in the field of soccer; promotion of the 
goods and services of others, through contractual 
agreements, especially through partnership 
(sponsoring) and licenses, offering [clients] higher 
profile and an enhanced image on the back of 
cultural and sporting events, particularly international 
events; compilation and recording of data and 
information on sports performances; services of 
providing staff, particularly for selling beverages and 
foods; promotion of soccer events; retailing of 
interactive educational and entertainment products, 
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interactive compact disks, CD-ROMs, and computer 
games; retailing, particularly on a global computer 
network, of interactive educational and entertainment 
products, interactive compact disks, CD-ROMs, and 
computer games.Class: 36 סוג: 36

Issuing and management of credit cards and 
travelers' checks; financial services; banking 
services, credit and fund investment; insurance 
underwriting; hire-purchase financing; hire-purchase 
services; financial sponsorship of sports meetings; 
information services concerning finance and 
insurance, provided from a computer database or via 
the Internet or on any wireless electronic 
communication network; home banking services; 
banking services via the Internet or on any wireless 
electronic communication network; financial 
sponsorship search for soccer competitions; payment 
services via mobile telephone; safe deposits.

Class: 38 סוג: 38

Telecommunications; communication by mobile 
telephone; communication by telex; communication 
via electronic computer terminals linked to 
telecommunication networks, data banks and the 
Internet or via wireless electronic communication 
devices; communication by telegraph; 
communication by telephone; communication by 
facsimile; paging services; conference services by 
telephone or by video; television broadcasting; cable 
television program broadcasting; radio broadcasting; 
radio and television broadcasting of sports and sports 
events; news agency services; other message 
transmission services; rental of telephones, facsimile 
machines and other telecommunication apparatus; 
transmission of commercial Internet pages online or 
via wireless electronic communication devices; 
transmission and dissemination of television and 
radio programs via the Internet or via any wireless 
electronic communication network; electronic 
message transmission; providing access to data 
communication servers and real-time chat forums; 
computer aided transmission of messages and 
images; telecommunication via a fiber-optic network; 
providing a global computer network or interactive 
communications technologies for access to private 
and commercial purchasing and ordering services; 
telecommunication of computer information (including 
websites) and other data; information transmission 
(including sites on data communication networks) via 
telecommunication, transmission of computer 
programs and other data; electronic mail; service 
provider services via the Internet or via any wireless 
electronic communication network 
(telecommunication services); providing connections 
for telecommunications with a global computer 
network (the Internet) or with data banks; providing 
access to websites offering digital music on the 
Internet via a global computer network or via wireless 
electronic communication devices; rental of access 
time to mp3 websites on the Internet via a global 
computer network or via wireless electronic 
communication devices; rental of access time to a 
database server center (telecommunication services); 
rental of access time to a computer database 
(telecommunication services); transmission of digital 
music via telecommunications; on-line transmission 
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of electronic publications; transmission of digital 
music via the Internet or via any wireless electronic 
communication network; transmission of digital music 
via mp3 websites; simulcast broadcasting and/or 
uploading of film recordings and sound and video 
recordings; simulcast broadcasting and/or uploading 
of interactive educational and entertainment 
products, interactive compact disks, CD-ROMs, 
computer programs and computer games 
(telecommunications); providing access to 
blackboards (display and advertisement notice 
boards) and chat rooms in real time via a global 
computer network; rental and provision of access 
time to blackboards (information and advertisement 
notice boards) and to chat rooms in real time by 
means of a global computer network (communication 
services); telecommunication services dedicated to 
retail sales by means of interactive communications 
with customers; multimedia telecommunication; 
videotext and teletext transmission services; 
information transmission via communication satellite, 
microwave or by electronic, digital or analog means; 
transmission of digital information by cable, wire or 
fiber; transmission of information via mobile 
telephone, telephone, facsimile machine and telex; 
telecommunication services for receiving and 
exchanging information, messages, images and data.
Class: 39 סוג: 39

Operating a travel agency, namely travel organization 
and reservation; ticket reservation services and 
information and sales services for travel documents; 
transportation services by airplane, railway, bus and 
truck; transportation by boat; boat travel services; 
tourist travel services; vehicle rental; rental of parking 
spaces; taxi transportation; good transportation 
services by boat; distribution of water, heat, gas and 
electricity; newspaper, review and book delivery; 
postal services, mail delivery and courier services; 
warehousing of goods; distribution of solvents, 
paraffins, waxes, bitumens and oil products, except 
liquid gas; distribution (delivery) of films and sound 
and image recordings; distribution (delivery) of 
interactive educational and entertainment products, 
interactive compact disks, CD-ROMs, computer 
programs and computer games.
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Class: 41 סוג: 41

Education; providing of training; entertainment; 
operating lotteries, prize draws and contests; betting 
and gaming services related to sports; hospitality 
services, namely customer reception services 
(entertainment services), including providing entry 
tickets to sports or entertainment events; 
entertainment services in connection with sports 
events; sporting and cultural activities; organization 
of sporting and cultural events and activities; 
organization of sports competitions; organization of 
events relating to soccer; providing sports facilities; 
rental of video and audiovisual installations; 
production, showing, distribution and/or rental of film 
recordings and sound and video recordings; 
coverage of sports events broadcast on radio or 
television; production of programs for radio, television 
and videotape; ticket reservation services and 
information and purchasing services for sports events 
or entertainment; timing during sports events; 
arranging of beauty contests; interactive 
entertainment; betting and gaming services on-line 
on the Internet or on any wireless electronic 
communication network; entertainment information 
(including in connection with sport), provided on-line 
from a computer database or via the Internet or via 
any wireless electronic communication network; 
services of electronic games transmitted via the 
Internet or on mobile telephones; publication of 
books; publication of books and electronic journals 
on-line; audio and video recording services; 
production of animated cartoons for the cinema, 
production of animated cartoons for television; rental 
of sound and picture recordings for entertainment 
purposes; education information provided on-line 
from a computer database or via the Internet or via 
any wireless electronic communication network; 
translation; photographic services; provision of 
entertainment infrastructures.
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Class: 42 סוג: 42

Computer consulting services; data processing 
(programming); provision or rental of computer 
software; computer rental; compilation of websites on 
computer networks (particulary the Internet) or via 
wireless electronic communication devices; uploading 
of websites onto computer networks (particularly the 
Internet) or via wireless electronic communication 
devices; providing access to search engines for 
obtaining data and information on global networks; 
services of domiciliation of Internet sites or of 
wireless electronic communication sites; creation and 
maintenance of Internet sites and of wireless 
electronic communication networks; uploading and/or 
rental of computer programs; installation and 
maintenance of computer software; development of 
computer software; calibration; providing search 
engines for the Internet; analysis, testing and 
monitoring (supervision) of oils, coolants, greases 
and lubricants; analysis and diagnosis of degrees of 
wear, faults and breakdown on engines and 
machines; advice given on the basis of the results of 
the aforementioned analysis and diagnosis; quality 
control services in connection with servicing, 
lubricating, maintaining and repairing vehicles, 
engines and machinery; design and development of 
computer programs.

Class: 43 סוג: 43

Providing of food and drink, snack-bars; reception 
services, namely providing food and drink; food and 
drink catering; hotels; providing food, drink and 
accommodation, reservation of hotels and temporary 
accommodation; hospitality services, namely 
providing food and drink at sports and entertainment 
events.

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

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

Switzerland, 12/10/2010, No. 610323 שוויץ, 12/10/2010, מספר 610323

Class: 1 סוג: 1

Class: 6 סוג: 6

Class: 9 סוג: 9

Class: 12 סוג: 12

Class: 14 סוג: 14

Class: 16 סוג: 16

Class: 18 סוג: 18

Class: 20 סוג: 20

Class: 21 סוג: 21
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 Owners

Name: Union des Associations Européennes de 
Football (UEFA)

Address: Route de Genève 46, CH-1260 Nyon, 
Switzerland

Identification No.: 72871

Class: 24 סוג: 24

Class: 25 סוג: 25

Class: 28 סוג: 28

Class: 29 סוג: 29

Class: 30 סוג: 30

Class: 32 סוג: 32

Class: 35 סוג: 35

Class: 36 סוג: 36

Class: 38 סוג: 38

Class: 39 סוג: 39

Class: 41 סוג: 41

Class: 42 סוג: 42

Class: 43 סוג: 43
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Trade Mark No. 239154 מספר סימן

Application Date 30/12/2010 תאריך הגשה

International Trademark No. 1082021 מספר סימן בינלאומי

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 1 סוג: 1

Xanthan gum; monosodium glutamate used as 
chemicals in food industry; amino acids used as 
chemicals in industry for making nutritious 
supplement, food additives, feed additives, fine 
chemical and pharmaceutical ingredients; ammonia; 
protein as raw material; glucose for industrial 
purposes; starch for industrial purposes; chemical 
additives for drilling muds; preparations of trace 
elements for plants; fertilizers; chemicals used as raw 
materials for use in the manufacture of medicines.

Class: 5 סוג: 5

Medicines for human purposes; sugar for medical 
purposes; additives for fodder for medical purposes; 
amino acids for medical or veterinary purposes; 
pesticides; gum for medical purposes; dietetic foods 
adapted for medical purposes; dietetic substances 
adapted for medical use; disposable sanitizing wipes.

Class: 29 סוג: 29

Meat; foods prepared from fish; tinned vegetables; 
jams; preserved vegetables; milk; corn oil; gelatine 
for food; processed peanuts; albumen for food.

Class: 30 סוג: 30

Glucose for food; honey, royal jelly and bee glue for 
human consumption but not for medical purposes; 
cereal preparations; thickening agents for cooking 
foodstuffs; binding agents for ice cream (edible ices); 
salt; soy sauce; seasonings; chicken flavourings 
other than essential oils; gourmet powder.

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

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

Name: SHANDONG FUFENG FERMENTATION CO., 
LTD.

Address: Longshan Road,,Junan County, Shandong 
Province, People's Republic of China

Identification No.: 73004

(P.R. China Corporation)

People's Republic of China, 26/08/2010, No. 
8610159

סין, 26/08/2010, מספר 8610159

Class: 30 סוג: 30

People's Republic of China, 26/08/2010, No. 
8610161

סין, 26/08/2010, מספר 8610161

Class: 5 סוג: 5

People's Republic of China, 26/08/2010, No. 
8610162

סין, 26/08/2010, מספר 8610162

Class: 1 סוג: 1

People's Republic of China, 09/11/2010, No. 
8824759

סין, 09/11/2010, מספר 8824759

Class: 29 סוג: 29
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Trade Mark No. 239350 מספר סימן

Application Date 07/01/2011 תאריך הגשה

International Trademark No. 1082812 מספר סימן בינלאומי

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 12 סוג: 12

Land vehicles; motor land vehicles; apparatus for 
locomotion by air, land, water and/or underwater; 
alarms for vehicles; bells for bicycles, cycles, 
tricycles, velocipedes; carriers for bicycles, cycles, 
luggage, sailboards, surfboards, skis, tricycles, 
velocipedes; buggies; canoes; golf bag trolleys, golf 
carts; oars; paddles; parachutes, parachuting 
apparatus; perambulators; pushchairs; strollers; 
pumps for inflating tyres; roof bars, boxes, cases, 
linings, racks, all for vehicles; seat covers and/or 
shaped covers for vehicles; sledges; tyres; upholstery 
for vehicles; visors [strips] for vehicle screens; 
wheelbarrows; wheelchairs; wheeled carriers; parts, 
components and fittings for all the aforesaid.

Class: 20 סוג: 20

Locks; plaques; picture frames; mirrors; headboards 
being furniture; furniture; works of art of wood, wax, 
plaster or plastic; sleeping bags for camping; 
baskets; bins of wood or plastic; display stands and 
boards; sign boards of wood or plastic; placards of 
wood or plastic; decorative wall plaques; non-metal 
bottle caps and casings; bottle racks; corks for 
bottles; containers, casks, chests, cases and boxes 
of wood or plastic, busts of wood, wax, plaster or 
plastic; chairs; tables; non-metal closures for 
containers; clothes hooks, pegs and pins; coat 
hangers; hat and coat stands; cots and cradles; 
playpens; cupboards; curtain tie backs; pillows and 
cushions; sofas and settees; deck chairs; decorations 
of plastic for foodstuffs; divans; dog kennels; mobiles; 
stools; trays not of metal; drinking straws; statues 
and figurines of wood, wax, plaster or plastic; fire 
screens; non-metal knife handles; non-metal and 
non-luminous house numbers; and caskets; key 
boards for hanging keys; magazine racks; non-metal 
name plates and number plates; non-metal plugs and 
stoppers; wickerwork; statuettes, figurines and model 
stadia of plastic, wood resin, plaster or wax materials.
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Class: 21 סוג: 21

Domestic utensils and containers; chinaware; 
glassware; porcelain, pottery and earthenware; comb 
cases and combs; sponges (not for surgical use); 
drinking glasses; half pint glasses; pint glasses; 
mugs; whiskey/whisky glasses; wine glasses; 
champagne flutes; glass tumblers; glass 
whiskey/whisky tumblers; brushes and brooms; 
money boxes; toothbrushes and toothbrush holders; 
articles for cleaning purposes; baskets; beer mugs; 
heated insulated containers for beverages; bins; 
bottle openers; ironing boards; bottles; plastic sports 
bottles; balls; lunch boxes; bread and cutting boards; 
trays; statuettes, figurines and model stadia of 
porcelain, terracotta, glass, china or earthenware; 
dishes; fitted vanity cases; soap boxes and holders; 
spice sets; squeezers; glass stoppers; strainers; 
picnic baskets; pie servers; non-metal watering cans; 
piggy banks; polishing materials; pots; powder 
compacts and puffs; rolling pins; scoops and siphons; 
drinking vessels and flasks; dustbins; cocktail 
shakers; napkin holders and rings; paper plates; 
toothpick holders and toothpicks; tankards; tea 
caddies and tea services; tea pots; egg cups and 
enamelled glass; flowers pots; gloves for household 
purposes; ice buckets and ice cube moulds; jugs and 
kettles; menu card holders; shaving brushes and 
shaving brush stands/holders; shoe horns; shoe 
brushes and shoe trees; vases; candy boxes; 
ceramics for household purposes; chamois leather 
for cleaning; plastic coasters; coffee services and 
coffee pots; cooking pots and utensils; cork screws 
and coolers; crockery; cups; decanters; sign boards; 
perfume sprayers and burners; salad bowls; salt 
cellars and shakers; tableware; table utensils; toilet 
utensils; works of art of porcelain, earthenware, 
china, terracotta or glass; buckets; gifts of china, 
earthenware, porcelain, terracotta, pewterware or 
glass; butter dishes and covers; button hooks; candle 
sticks and candle extinguishers; cages for household 
pets; moulds; customised storage boxes; candle 
sticks and candle extinguishers, flasks and goblets, 
napkin holders and napkin rings, tankards, urns and 
vases, salt cellars and salt shakers being made 
wholly or principally of precious metal and their alloys 
or coated therewith.

Class: 24 סוג: 24

Textiles and textile articles included in this class; 
curtains; towels; flannels; banners; flags; beach 
towels; valances; sheets; duvet covers; bath and bed 
linen; table and household linen; bed blankets, cloths 
and covers; bed spreads; bunting; coasters; covers 
for furniture; eiderdowns; handkerchiefs; cloth labels; 
cloth mats; mattress covers; fabrics; pillow cases and 
pillow shams; quilts; table runners; napkins and 
serviettes; sleeping bags; table cloths; wall hangings.

ג' חשון תשע"ב - 36531/10/2011



 Owners

Name: MANCHESTER UNITED LIMITED

Address: Sir Matt Busby Way Old Trafford, Manchester 
M16 0RA, United Kingdom

Identification No.: 73059

(United Kingdom Limited Company)
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Trade Mark No. 239351 מספר סימן

Application Date 07/01/2011 תאריך הגשה

International Trademark No. 1082814 מספר סימן בינלאומי

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 12 סוג: 12

Motor land vehicles and parts and fittings therefor; 
bicycles; tricycles; boats; parts, fittings and 
accessories for all the aforesaid goods.

Class: 20 סוג: 20

Key rings; locks; plaques; picture frames; mirrors; 
headboards being furniture; furniture; works of art of 
wood, wax, plaster or plastic; sleeping bags for 
camping; baskets; bins of wood or plastic; display 
stands and boards; sign boards of wood or plastic; 
placards of wood or plastic; decorative wall plaques; 
non-metal bottle caps and casings; bottle racks; 
corks for bottles; containers, casks, chests, cases 
and boxes of wood or plastic, busts of wood, wax, 
plaster or plastic; chairs; tables; non-metal closures 
for containers; clothes hooks, pegs and pins; coat 
hangers; hat and coat stands; cots and cradles; 
playpens; cupboards; curtain tie backs; pillows and 
cushions; sofas and settees; deck chairs; decorations 
of plastic for foodstuffs; divans; dog kennels; mobiles; 
stools; trays; drinking straws; statues and figurines of 
wood, wax, plaster or plastic; fire screens; non-metal 
knife handles; non-metal and non-luminous house 
numbers; caskets; key boards for hanging keys; 
magazine racks; non-metal name plates and number 
plates; non-metal plugs and stoppers; wickerwork; 
statuettes, figurines and model stadia of plastic, 
wood, resin, plaster or wax materials; sleeping bags.

ג' חשון תשע"ב - 36731/10/2011



Class: 21 סוג: 21

Domestic utensils and containers; chinaware; 
glassware; porcelain, pottery and earthenware; comb 
cases and combs; sponges (not for surgical use); half 
pint glasses; pint glasses; mugs; whiskey/whisky 
glasses; wine glasses; champagne flutes; glass 
tumblers; glass whiskey/whisky tumblers; brushes 
and brooms; money boxes; tooth brushes; articles for 
cleaning purposes; baskets; beer mugs; heated 
insulated containers for beverages; bins; bottle 
openers; ironing boards; bottles; balls; boxes; bread 
and cutting boards; trays; statuettes, figurines and 
model stadia of porcelain, terracotta, glass, china or 
earthenware; dishes; vanity cases; soap boxes and 
holders; spice sets; squeezers; glass stoppers; 
strainers; picnic baskets; pie servers; non-metal 
watering cans; piggy banks; pictures; polishing 
materials; pots; powder compacts and puffs; rolling 
pins; scoops and syphons; drinking vessels and 
flasks; dustbins; cocktail shakers; napkin holders and 
rings; paper plates; toothpick holders and toothpicks; 
tankards; tea caddies and tea services; tea pots; egg 
cups; enamelled glass; flowers pots; gloves for 
household purposes; ice buckets and ice cube 
moulds; jugs and kettles; menu card holders; shaving 
brushes and shaving brush stands/holders; shoe 
horns; shoe brushes and shoe trees; vases; candy 
boxes; ceramics for household purposes; chamois 
leather for cleaning; coasters; coffee services and 
coffee pots; cooking pots and utensils; cork screws 
and coolers; crockery; cups; decanters; sign boards; 
perfume sprayers and burners; salad bowls; salt 
cellars and shakers; tableware; table utensils; toilet 
utensils; works of art of porcelain, earthenware, 
china, terracotta or glass; buckets; gifts of china, 
earthenware, porcelain, terracotta or glass; butter 
dishes and covers; button hooks; candle sticks and 
candle extinguishers; cages for household pets; 
moulds.

Class: 24 סוג: 24

Textiles and textile articles included in this class; 
curtains; towels; banners; flags; beach towels; 
valances; sheets; duvet covers; bath and bed linen; 
table and household linen; bed blankets, cloths and 
covers; bed spreads; bunting; coasters; covers for 
furniture; eiderdowns; handkerchiefs; labels; mats; 
mattress covers; fabrics; pillow cases and pillow 
shams; quilts; rugs; runners; napkins and serviettes; 
table cloths; wall hangings.

ג' חשון תשע"ב - 36831/10/2011



 Owners

Name: MANCHESTER UNITED LIMITED

Address: Sir Matt Busby Way Old Trafford, Manchester 
M16 0RA, United Kingdom

Identification No.: 73059

(United Kingdom Limited Company)

Class: 36 סוג: 36

Insurance; financial affairs; monetary affairs; real 
estate affairs; provision of financial services; credit 
card services; charitable fund raising services; 
financial sponsorship services; life and health 
insurance and annuity services; charitable 
fundraising; organisation of collections; pension fund 
insurances; mortgage issuing and financial services; 
investment and investment management services; 
brokerage and share services; financial and 
insurance consultancy, information and 
management; debt collection agencies; safe deposit 
services; trusteeship; guarantees; fund investments; 
pension, insurance and mortgage investments; loans 
and financing services; unit trusts; deposit and 
cheque account services; issuing of travellers 
cheques; information, advisory and consultancy 
services relating to the aforesaid services.

ג' חשון תשע"ב - 36931/10/2011



Trade Mark No. 239365 מספר סימן

Application Date 07/12/2010 תאריך הגשה

International Trademark No. 1083024 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: BSH Bosch und Siemens Hausgeräte GmbH

Address: Carl-Wery-Straße 34, 81739 München, 
Germany

Identification No.: 73066

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 7 סוג: 7

Electrical household and kitchen machines and 
apparatus (included in this class), in particular 
electrical kitchen machines and apparatus including 
grinders/crushers, mixing and kneading devices, fruit 
pressing machines, de-juicers, juice centrifuges, 
grinding machines, cutting devices, electrically 
powered tools, tin openers, knife sharpening devices 
and appliances and devices for making beverages 
and/or food, pumps for dispensing chilled beverages 
for use in combination with devices for chilling 
beverages; electrical waste disposers, namely waste 
grinders and waste compacting machines; 
dishwashers; electric machines and devices for 
cleaning laundry and clothing (included in this class), 
including washing machines, spin dryers; ironing 
presses, ironing machines, included in this class; 
electric household cleaning equipment, including 
electric window cleaning equipment, electric shoe 
polishers and vacuum cleaners, wet and dry 
vacuuming apparatus; parts for all the aforesaid 
goods included in this class, in particular flexible 
tubes, pipes, dust filters, dust filter bags, all for 
vacuum cleaners.

ג' חשון תשע"ב - 37031/10/2011



Trade Mark No. 239397 מספר סימן

Application Date 14/12/2010 תאריך הגשה

International Trademark No. 0508087 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: GEMÜ Gebr. Müller Apparatebau GmbH & Co. 
Kommanditgesellschaft

Address: Fritz-Müller-Strasse 6-8, 74653 Ingelfingen, 
Germany

Identification No.: 73087

(Germany Kommanditgesellschaft)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 6 סוג: 6

Fittings for automatic regulation and measurement 
technology, particularly all kinds of valves of metal for 
pneumatic and hydraulic media; flow regulators (of 
metal).

Class: 7 סוג: 7

Fittings for automatic regulation and measurement 
technology, particularly all kinds of valves of plastic 
and/or of metal for pneumatic or hydraulic media 
(parts of machines), flow regulators (pats of 
machines).

Class: 9 סוג: 9

Flowmeters; manometers and pressure switches; 
hydraulic, pneumatic and electric controls (remote 
devices) for valves, namely electromagnetically 
controlled pilot valves, respectively hydraulically or 
pneumatically controlled cylinders.

Class: 11 סוג: 11

Fittings for automatic regulation and measurement 
technology, particularly all kinds of valves of metal 
and/or of plastic for pneumatic and hydraulic media; 
flow regulators.

Class: 20 סוג: 20

Fittings for automatic regulation and measurement 
technology, particularly all kinds of valves of plastic 
for pneumatic and hydraulic media; flow regulators 
(not of metal).

ג' חשון תשע"ב - 37131/10/2011



MY SECRET

Trade Mark No. 239485 מספר סימן

Application Date 25/07/2011 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: RON BEAUTIFUL LTD שם: רון ביוטיפול בע"מ

Address: 20 Hamagshimim, P.O.B. 7289, Petah-Tikva, 
56231, Israel

כתובת : המגשימים 20, ת.ד. 7289, פתח תקוה, 49348, ישראל

Identification No.: 513485342מספר זיהוי: 513485342

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Avi Montekio, Adv.

Address: Levinstein Tower 23 Menachem Begin Road, 
Tel Aviv, 66180, Israel

שם: אבי מונטקיו, עו"ד

כתובת : מגדל לוינשטיין דרך מנחם בגין 23, תל אביב, 66180, 
ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 3 סוג: 3

Beauty and care products, soaps, perfumery, 
essential oils, body lotions, cosmetics and hair 
lotions, excluding deodorants for personal use; all 
included in class 3.

מוצרי יופי וטיפוח לגוף ולשיער, סבונים, בשמים, שמנים 
אתריים, תחליבי לחות, תכשירי קוסמטיקה ואיפור, תרחיצים 
לשיער, למעט דיאודורנטים לשימוש אישי; הנכללים בסוג 3.     

            

Class: 35 סוג: 35

Adversting, selling, marketing and distribution of 
beauty and care products, cosmetics, perfumery, 
essential oils, body lotions, hair lotions through 
stores, deliveries, internet and telephone ordering 
centers (call centers); all included in class 35.

פרסום, מכירה, שיווק והפצה של מוצרי יופי וטיפוח הגוף 
והשיער, תכשירי קוסמטיקה ואיפור, בשמים, שמנים אתריים, 
תחליבי לחות, תרחיצים לשיער באמצעות חנויות ו/או מרכזי 
הזמנות טלפוניות ו/או באמצעות רשת האינטרנט; הנכללים 
בסוג 35.                                                                     

ג' חשון תשע"ב - 37231/10/2011



Trade Mark No. 239796 מספר סימן

Application Date 04/08/2011 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: Luman Lighting Limited

Address: Unit 709, 7/F of Lakeside 2, Phase 2,   Hong 
Kong SA,   Tai Po, New Territories, People's Republic of 
China

Identification No.: 802121

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: 11 סוג: 11

Apparatus for lighting; LED lighting products; LED 
bulbs; LED lights; LED light bars; LED downlights; 
LED downlight kits; LED lamps; LED street lights; 
LED lighting fixtures; LED flashlights; LED lights for 
automobiles, stage lamps and lanterns; parts and 
fittings for all the aforesaid goods; all goods  included 
in class 11.                                                                   
                                                                                    
                                                                                    
                                                

מתקן תאורה, מוצרי תאורת דיודה פולטת אור; נורות דיודה 
פולטת אור; אורות דיודה פולטת אור; מוטות אור של דיודה 

פולטת אור;  מנורות דיודה  פולטות אור בצורת גליל המאירות 
בכיוון ישר כלפי למטה; ערכות מנורת דיודה פולטת אור בצורת 
גליל המאירה בכיוון ישר כלפי למטה; מנורות דיודה פולטת אור; 
 פנסי רחוב דיודה פולטת אור; גופי תאורה דיודה פולטת אור; 
פנסי דיודה פולטת אור; נורות דיודה פולטת אור עבור מכוניות, 
מנורות במה ופנסים, חלקים ואביזרים עבור כל הטובין כאמור; 

הנכללים כולם בסוג 11.

ג' חשון תשע"ב - 37331/10/2011



Trade Mark No. 239841 מספר סימן

Application Date 03/08/2011 תאריך הגשה

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

Registration of this mark shall give no right to the 
exclusive use of the slogan "פשוט למצוא עבודה" 
separately, but in the combination of the mark.

רישום סימן זה לא יתן זכות לשימוש ייחודי בסיסמא "פשוט 
למצוא עבודה" בנפרד, אלא בהרכב הסימן.

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.                                                     
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    

                              

ג' חשון תשע"ב - 37431/10/2011



Trade Mark No. 239893 מספר סימן

Application Date 12/11/2010 תאריך הגשה

International Trademark No. 1085111 מספר סימן בינלאומי

Goods/Services סחורות/שירותים

ג' חשון תשע"ב - 37531/10/2011



Class: 9 סוג: 9

Laboratory equipment namely, test tubes, beakers, 
furnaces for laboratory experiments and laboratory 
furniture; electronic advertisement boards featuring a 
neon lamp, electronic scoreboards, electronic sliding 
letter boards; apparatus and instruments for the 
transmission or reproduction of sound and images, 
namely, phonograph records, blank record disks, 
blank audio cassettes, blank discs for computers, 
blank optical discs, blank CD's for sound or video 
recording; all kinds of photographic cameras, parts of 
photographic cameras and accessories; exposed 
cinematographic films, exposed camera films, 
exposed x-ray films; antennas, satellite dishes, 
satellite receivers, amplifiers and their parts; vending 
machines, ticket vending machines, cash dispensers; 
electronic devices used in machines and devices; 
electronic semi-conductors, electronic integrated 
circuits, electronic chips for the manufacturer of 
integrated circuits, light switches (light sensors), 
diodes, transistors, circuit boards, oscillators, 
capacitors; communication devices, namely, 
telephones, fax machines, telegraph machines, radio 
telephones, automatic telephone exchanges; 
photocopy machines, blueprint apparatus; magnetic 
cards, weighing equipment, namely, scales and 
balances; detectors, (namely, metal detectors, 
electronic imaging apparatus not for medical use, x-
ray photography devices, other than for medical 
purposes; life saving apparatus, (namely, flotation 
vests, life jackets, life nets, life preservers, life-
buoys), breathing apparatus for divers, namely, 
rebreathers, compressed air bailout units, safety 
glasses for diver's use, safety nets for diver's use; 
protective clothing, protective gloves, protective 
eyeglasses, protective helmets; signal whistles, 
signaling buoys; eyeglasses, sunglasses, contact 
lenses and their containers, eyeglass cases and 
accessories; electric plugs, electric sockets, electric 
junction boxes, electric switches, circuit breakers, 
electrical fuses, lighting ballasts, electric control 
panels, electronic controller panel to manage the 
power, movement and functions of an elevators; 
electric connectors and sockets; adaptors for use 
with portable electronic devices and battery chargers; 
electric door bells, alarms other than vehicle alarms 
(namely, burglar alarms, fire alarms and smoke 
alarms); electric wires and cables, fiber optic cables 
used in electrics, electronics and telephone lines; 
power supplies (electrical), accumulators (batteries), 
solar cells, uninterruptible power supplies; irons, 
namely, electric and steam irons; automotive 
measuring instruments, namely, speedometers, 
water temperature gauges, tachometers; vehicle 
wheel alignment machines; fire engines, fire 
extinguishers; electric welding apparatus including 
welding electrodes, welding helmets, welding masks, 
welding torches, electric powered soldering irons; 
radar, sonar, night vision goggles; lightning 
conductor, lightning arresters; rules (measuring 
instruments); plumb lines; dosage dispensers; hair-
curlers, electrically heated, electric devices for 
attracting and killing insects; satellites for scientific 
purposes; electrolysis apparatus for electroplating 
magnets, decorative magnets; ear plugs.

ג' חשון תשע"ב - 37631/10/2011



Class: 11 סוג: 11

Devices for heating and vapor producing 
installations, stoves (heating apparatus), boilers for 
central heating and natural gas installations, gas 
boilers, burners, heaters, heaters for baths, radiators, 
heat pumps, electric water boilers, solar collectors 
and devices; heating apparatus for solid, liquid or 
gaseous fuels, cookers; climatization and air-
conditioning devices, climatizers, air blowing fans, 
ventilators, air-conditioning apparatus including for 
vehicles; air disinfecting and cleaning devices, 
installations and their parts and accessories for 
residences; refrigerators, deep freezers, ice boxes, 
ice machines and devices; electric and gas operated 
apparatus, machines and equipment used in cooking 
and boiling; toasters, bread toasters, deep fryers, 
gridirons, grills, ovens, stoves, corn-poppers, 
autoclaves, coffee and tea machines, water boilers 
(kettles) and their parts; bath tubs, bidets, bath 
installations, shower enclosures, urinals (sanitary 
fixtures) water closets, toilets, portable; lavatories, 
sinks; thermostatic valves as parts of heating 
installations, level controlling valves in tanks, 
regulators and regulating accessories for water or 
gas apparatus, whirlpool-jet apparatus for automatic 
watering installations, water-pipes for sanitary 
installations, watering machines for agricultural 
purposes; water softening apparatus and 
installations; water purifying apparatus and 
machines, water purification installations, water 
purifiers, incinerators; electric hair-dryers, hand 
drying apparatus for washrooms; skin moisturizing 
machines, tanning apparatus sun beds, solarium 
devices; bedwarmers and blankets, electric, not for 
medical purposes; heating pads and cushions for 
heating, not for medical purposes; electric 
footwarmers; footmuffs, electrically heated; hot water 
bottles; lighters; aquarium filters, filtration apparatus 
integrating a motor device; industrial type dryer 
installations, industrial type cooling installations, 
cooling towers, air cooling apparatus; nuclear 
reactors; burners (incandescent), burners 
(acetylene); pasteurizers and sterilizers; electric 
laundry dryers; filters (parts of household or industrial 
installations), industrial type furnaces, heating 
apparatus for defrosting windows of vehicles.

ג' חשון תשע"ב - 37731/10/2011



Conditions/Disclaimers

The mark is limited to the colours  word Red and 
white. as shown in the  mark.

Registration of this mark shall give no right to the 
exclusive use of the The applicant declares that he 
wishes to disclaim protection for R of the mark. 
separately, but in the combination of the mark.

 Owners

Name: EAE ELEKTRİK ASANSÖR ENDÜSTRİSİ 
İNŞAAT SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

Address: Akçaburgaz Mah. 119. Sk. No:10, ESENYURT-
ISTANBUL, Turkey

Identification No.: 73238

(Turkey Joint Stock Company)

ג' חשון תשע"ב - 37831/10/2011



Trade Mark No. 240283 מספר סימן

Application Date 30/12/2010 תאריך הגשה

International Trademark No. 1087114 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: İSKO PLASTİK VE KALIP SANAYİ TİCARET 
ANONİM ŞİRKETİ

Address: Hadimköy Hoşdereköyü Mevkii,,Isıso Küçük 
Sanayi Si, İSTANBUL, Turkey

Identification No.: 73370

(Turkey Joint Stock Company)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 11 סוג: 11

Bath tubs, water closets, sinks, bidets, bath cabins, 
shower cabins, urinals (sanitary fixtures), toilet seats, 
toilet bowls, hand wash basins, parts and fittings 
therefor; taps for water and gas installations, 
thermostatic valves as parts of heating installation, 
level control valves for tanks, gas regulators; cocks 
for pipes, automatic watering installations, shower 
handles and hoses, pipes as parts of sanitary 
installation; watering machines for agricultural 
purposes.

Class: 17 סוג: 17

Flexible pipes made of rubber, plastic or natural 
rubber, hoses, hoses made of textile, fire hoses, non-
metallic pipe sheaths and sleeves, radiator hoses for 
vehicles; self-dripping irrigation pipes; goods made of 
rubber, natural rubber, plastic and similar materials 
namely rubber and natural rubber pads (shock 
absorbers), rubber stoppers, sealing plugs made 
primarily from rubber, billets from rubber, rubber 
sleeves for protecting parts of machinery, foam 
rubber for protecting parts of machinery, rings of 
rubber for use as pipe connection seals, gasket 
sealer for use in plumbing, gasket rings, rings of 
rubber for use as pipe connection seals, synthetic 
plastic as semi-finished products in the form of bars, 
sheets, rods, profiles, tubes, blocks, foam rubber, 
natural rubber, synthetic elastomer resin blended 
with additives and colorants sold in a pellet form, 
rubber, cellulose acetate film, blocks for use in 
manufacturing plastic film not for wrapping, semi-
processed brake lining material, clutch linings, rubber 
thread, plastic fibers, natural rubber threads not for 
textile use, natural rubber and rubber bags for 
merchandise packaging.

ג' חשון תשע"ב - 37931/10/2011



Trade Mark No. 240318 מספר סימן

Application Date 16/11/2010 תאריך הגשה

International Trademark No. 1087625 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: Tripp Limited

Address: Floors 1 & 2,,2-5 St John's Square, London 
EC1M 4DE, United Kingdom

Identification No.: 73390

(UK Limited Company)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 18 סוג: 18

Leather and imitations of leather, and goods made of 
these materials and not included in other classes; 
animal skins, hides; trunks and travelling bags; 
umbrellas, parasols and walking sticks; luggage, 
bags, suitcases, cabin bags; garment carriers; trolley 
bags, briefcases; pilot bags, attache cases; 
handbags, vanity bags sold empty; folio cases made 
of leather, imitation leather or leather substitutes; 
duffel bags; backpacks; laptop computer bags; 
wheeled tote bags; shopping bags, garment carriers 
and bags; straps for luggage, bumbags, pouches.

Goods/Services for which priority is claimed סחורות/שירותים לגביהם נטען דין קדימה
(If only classification code is indicated, Priority is claimed 
for all goods/services included in that class, and specified 
above under the 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, 12/10/2010, No. 2561215 ממלכה מאוחדת, 12/10/2010, מספר 2561215

Class: 18 סוג: 18

ג' חשון תשע"ב - 38031/10/2011



Trade Mark No. 240399 מספר סימן

Application Date 05/09/2011 תאריך הגשה

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

Registration of this mark shall give no right to the 
exclusive use of the YOUR BEST CHOICE 
separately, but in the combination of the mark.

YOUR BEST  רישום סימן זה לא יתן זכות לשימוש ייחודי ב
CHOICE   בנפרד, אלא בהרכב הסימן.

Ownersבעלים

Name: Family Choice Ltd שם: פמילי צ'וייס בע"מ

Address: 27/32 Givat Shaol, Jerusalem, Israel כתובת : גבעת שאול 27/32, ירושלים, ישראל

Identification No.: 514655190מספר זיהוי: 514655190

חברה פרטית

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 29 סוג: 29

Fish , all kind of fish products; thina, chummus, all 
different kind salads and spread's, all diffrent kind of 
soups, olives; all included in class 29.

דגים ומוצרי דגים, טחינה, חומוס, סלטים וממרחים מסוגים 
שונים, זיתים, מרקים מסוגים שונים; הנכללים כולם בסוג 29.   
                                                                                    

Class: 30 סוג: 30

Kishka, knidelech, charin; all included in class 30. קישקע, קניידלך, חזרת; הנכללים בסוג 30.                           
  

ג' חשון תשע"ב - 38131/10/2011



אניגמה
Trade Mark No. 240497 מספר סימן

Application Date 04/09/2011 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: David Grosman שם: דוד גרוסמן

Address: Kibbutz Yehiam, D.N. Oshrat, 25125, Israel כתובת : יחיעם, ד.נ. אשרת, 25125, ישראל

Identification No.: 12991766מספר זיהוי: 12991766

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Dan Ady, adv. 

Address: Hairus 5 st., P.O.B. 1523, Kfar Vradim, Israel

שם: דן עדי, עו"ד 

כתובת : רח' האירוס 5, ת.ד. 1523, כפר ורדים, ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 28 סוג: 28

Games and toys including thinking games; all 
included in class 28.

משחקים וצעצועים, לרבות משחקי חשיבה; הנכללים כולם בסוג 
                   .28

ג' חשון תשע"ב - 38231/10/2011



Trade Mark No. 240500 מספר סימן

Application Date 12/10/2010 תאריך הגשה

International Trademark No. 1063522 מספר סימן בינלאומי

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 7 סוג: 7

Electric household and kitchen machines and 
apparatus (included in this class), in particular 
electric kitchen machines and apparatus, including 
mincing machines, mixing and kneading machines, 
fruit pressing machines, juice extractors, juice 
centrifuges, grinders, slicing machines, electric motor 
driven tools, electric can openers, knife sharpeners 
as well as machines and devices for the preparation 
of beverages and/or food, pumps for dispensing 
cooled beverages, for use in combination with 
appliances for cooling of beverages; electric waste 
disposal units, namely waste masticators and 
compressors; dishwashers; electric machines and 
appliances for treating laundry and clothing, including 
washing machines, spin driers, laundry presses, 
ironing machines (included in this class); electric 
cleaning apparatus for household use, including 
window cleaning devices and shoe cleaning devices, 
vacuum cleaners; wet and dry vacuum cleaners; 
parts for the aforementioned goods, included in this 
class, in particular hoses, pipes, dust filters and dust 
filter bags, all for vacuum cleaners.

Class: 9 סוג: 9

Electric apparatus and instruments (included in this 
class), namely electric irons; kitchen scales, personal 
scales; electric welding devices for wrapping film; 
remote control devices, signalling devices, controlling 
(supervision) devices and monitoring devices 
(electrical/ electronic) for household and kitchen 
machines and equipment; recorded and non-
recorded machine readable data carriers, such as 
magnetic data carriers for household appliances; 
electric apparatus for dispensing beverage or food, 
vending machines; data processing devices and data 
processing programmes for controlling and operating 
household appliances; parts for the afore mentioned 
goods included in this class.

ג' חשון תשע"ב - 38331/10/2011



 Owners

Name: BSH Bosch und Siemens Hausgeräte GmbH

Address: Carl-Wery-Str. 34, 81739 München, Germany

Identification No.: 72001

Class: 11 סוג: 11

Heating, steam producing and cooking devices, in 
particular ovens, cooking, baking, frying, grilling, 
toasting, thawing and food and plate warming 
apparatus, hot water appliances; immersion heaters, 
cooking pots, electric; microwave appliances, waffle 
irons (electric); egg boiling apparatus, deep fryer 
(electric); electric tea and coffee making apparatus, 
electric espresso machines, electric coffee machines 
(included in this class); cooling devices, in particular 
refrigerators, freezers, cooling cabinets, beverage 
cooling apparatus; combination apparatus for cooling 
and freezing, deep freezing apparatus, ice-makers; 
ice-cream makers; dryers, in particular laundry 
dryers, tumble dryers for laundry use; hand dryers; 
hair dryers; infrared lamps (not for medical 
purposes); electric heating pads (not for medical 
purposes); electric heating covers (not for medical 
purposes); ventilation devices, in particular 
ventilators, grease filter devices and extractor 
devices, including extractor hoods; air conditioning 
devices and devices to improve air quality, air 
humidifiers, air deodorizing apparatus; deodorising 
apparatus, not for personal use, air purifying 
apparatus; water piping devices, as well as sanitary 
equipment, in particular fittings for steam, air and 
water piping equipment, warm water devices, storage 
water heaters and continuous flow water heaters; 
kitchen sinks; heat pumps; parts of all 
aforementioned goods included in this class; taps for 
dispensing cooled beverages, for use in combination 
with appliances for cooling of beverages; the 
aforesaid goods included in this class, except 
sanitary bath and floor drains and fittings therefor.

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

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

Germany, 21/04/2010, No. 30 2010 023 759.7/07 גרמניה, 21/04/2010, מספר 759.7/07 023 2010 30

Class: 7 סוג: 7

Class: 9 סוג: 9

Class: 11 סוג: 11

ג' חשון תשע"ב - 38431/10/2011



Trade Mark No. 240501 מספר סימן

Application Date 14/10/2010 תאריך הגשה

International Trademark No. 1063539 מספר סימן בינלאומי

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 7 סוג: 7

Electric household and kitchen machines and 
apparatus (included in this class), in particular 
electric kitchen machines and apparatus, including 
mincing machines, mixing and kneading machines, 
fruit pressing machines, juice extractors, juice 
centrifuges, grinders, slicing machines, electric motor 
driven tools, electric can openers, knife sharpeners 
as well as machines and devices for the preparation 
of beverages and/or food, pumps for dispensing 
cooled beverages, for use in combination with 
appliances for cooling of beverages; electric waste 
disposal units, namely waste masticators and 
compressors; dishwashers; electric machines and 
appliances for treating laundry and clothing, including 
washing machines, spin driers, laundry presses, 
ironing machines (included in this class); electric 
cleaning apparatus for household use, including 
window cleaning devices and shoe cleaning devices, 
vacuum cleaners; wet and dry vacuum cleaners; 
parts for the aforementioned goods, included in this 
class, in particular hoses, pipes, dust filters and dust 
filter bags, all for vacuum cleaners.

Class: 9 סוג: 9

Electric apparatus and instruments (included in this 
class), namely electric irons; electric hair care 
apparatus, including brushes, curling tongs, curling 
brushes, hair shapers, stylers and smoothers; kitchen 
scales, personal scales; metering apparatus for 
dispensing perfumes in measured quantities; electric 
welding devices for wrapping film; remote control 
devices, signalling devices, controlling (supervision) 
devices and monitoring devices (electrical/electronic) 
for household and kitchen machines and equipment; 
recorded and non-recorded machine readable data 
carriers, such as magnetic data carriers for 
household appliances; electric apparatus for 
dispensing beverage or food, vending machines; 
data processing devices and data processing 
programmes for controlling and operating household 
appliances; parts for the afore mentioned goods 
included in this class.

ג' חשון תשע"ב - 38531/10/2011



 Owners

Name: BSH Bosch und Siemens Hausgeräte GmbH

Address: Carl-Wery-Str. 34, 81739 München, Germany

Identification No.: 72001

Class: 11 סוג: 11

Heating, steam producing and cooking devices, in 
particular ovens, cooking, baking, frying, grilling, 
toasting, thawing and food and plate warming 
apparatus, hot water appliances; immersion heaters, 
cooking pots, electric; microwave appliances, waffle 
irons (electric); egg boiling apparatus, deep fryer 
(electric); electric tea and coffee making apparatus, 
electric espresso machines, electric coffee machines 
(included in this class); cooling devices, in particular 
refrigerators, freezers, cooling cabinets, beverage 
cooling apparatus; combination apparatus for cooling 
and freezing, deep freezing apparatus, ice-makers; 
ice-cream makers; dryers, in particular laundry 
dryers, tumble dryers for laundry use; hand dryers; 
hair dryers; infrared lamps (not for medical 
purposes); electric heating pads (not for medical 
purposes); electric heating covers (not for medical 
purposes); ventilation devices, in particular 
ventilators, grease filter devices and extractor 
devices, including extractor hoods; air conditioning 
devices and devices to improve air quality, air 
humidifiers, air deodorizing apparatus; deodorising 
apparatus, not for personal use, air purifying 
apparatus; water piping devices, as well as sanitary 
equipment, in particular fittings for steam, air and 
water piping equipment, warm water devices, storage 
water heaters and continuous flow water heaters; 
kitchen sinks; heat pumps; parts of all 
aforementioned goods included in this class; taps for 
dispensing cooled beverages, for use in combination 
with appliances for cooling of beverages.

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

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

Germany, 26/04/2010, No. 30 2010 024 955.2/07 גרמניה, 26/04/2010, מספר 955.2/07 024 2010 30

Class: 7 סוג: 7

Class: 9 סוג: 9

Class: 11 סוג: 11

ג' חשון תשע"ב - 38631/10/2011



Trade Mark No. 240684 מספר סימן

Application Date 17/11/2010 תאריך הגשה

International Trademark No. 0722799 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; products for beauty and body 
care; soaps; perfumery, toilet waters of all kinds, 
particularly perfume, eau de perfume, eau de toilette, 
deodorants; essential oils; hair lotions; hair cleaning 
and hair caring substances, cosmetics; creams for 
the skin; lotions for cosmetic purposes, shaving 
substances and substances for after-shave care; 
dentifrices; cosmetic bathing additives; lipsticks; 
cotton buds for cosmetic purposes; nail polish; shoe 
polish, make-up.

Class: 9 סוג: 9

Apparatus for recording, transmission or reproduction 
of sound or images (except apparatus concerning 
smog); unrecorded magnetic data carriers and 
electronic data carriers; sound carriers of all kinds; 
automatic vending machines and mechanisms for 
coin operated apparatus; cash registers, calculating 
machines, eye glasses (except protective eye pieces 
for smog) and their parts, particularly sunglasses, 
sports glasses, ski glasses; frames for eye glasses; 
lenses for eye glasses, cases for eye glasses; 
protective helmets, helmet visors, protective face-
shields for protective helmets, protective sports 
equipment, namely protective gloves.

Class: 14 סוג: 14

Precious metals and their alloys and goods of 
precious metals or coated therewith (included in this 
class); jewellery, bijouterie; costume jewellery; 
precious stones; horological and chronometric 
instruments (not for indication and measurement of 
smog); watch straps.

Class: 18 סוג: 18

Leather and imitations of leather, and goods made of 
these materials (included in this class); animal skins 
and hides; trunks, briefcases and small suitcases; 
bags, sports bags, handbags, school bags, 
backpacks; travelling sets (leatherware); small 
articles of leatherware; small articles of leather; 
purses, pocket wallets, key cases; hip bags and belt 
bags; umbrellas, parasols and walking sticks; whips, 
harness and saddlery.

ג' חשון תשע"ב - 38731/10/2011



 Owners

Name: New Yorker S.H.K. Jeans GmbH & Co. KG

Address: Russeer Weg 101-103, 24109 Kiel, Germany

Identification No.: 73509

(Germany Limited partnership with a limited company as 
general part.)

Class: 25 סוג: 25

Clothing, footwear, headgear.

Class: 28 סוג: 28

Games, playthings; gymnastic and sporting articles 
(included in this class) and their parts, particularly 
sporting articles for trekking, climbing, soccer, 
basketball, handball, volleyball, tennis, squash, 
badminton, hockey, football, baseball, cycling, 
horseback riding, golf, surfing, sailing, rowing, 
canoeing, diving, mountain skiing and cross-country 
skiing as well as for snowboarding, ice-skating, ice 
hockey, fitness training, inline skating, roller skating 
and skateboarding; ski bags; special bags in order to 
store and transport sporting equipment, especially 
bags for ski gear, snowboards, skateboards, skiing 
shoes, roller skates and ice-skates as well as inline-
skates; protective sports equipment, namely elbow 
and knee pads, protective wrist and ankle cuffs, body 
pads.

ג' חשון תשע"ב - 38831/10/2011



Trade Mark No. 240693 מספר סימן

Application Date 13/10/2010 תאריך הגשה

International Trademark No. 0983102 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: G. Staehle GmbH u. Co. KG

Address: Mercedesstrasse 15, 70372 Stuttgart, Germany

Identification No.: 73515

(Baden-Württemberg, Germany Limited partnership with 
a limited liability company as general partner)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 7 סוג: 7

Mechanical spraying, rinsing and cleaning apparatus, 
machines and installations, ride-on cleaning 
apparatus and machines, brushing vacuum 
machines, sweeping machines, single disc machines, 
wet and dry vacuum cleaners, vacuum cleaners, 
vacuum and water vacuum cleaners, also for 
industrial purposes; carpet brush vacuum cleaners, 
brushing machines, spray extraction machines, 
moving pavement cleaning apparatus and machines, 
escalator cleaning apparatus and machines, cleaning 
machines for hard surfaces and textile coverings, 
mechanical floor polishing apparatus, floor polishing 
machines, explosion-proof cleaning apparatus and 
machines, in particular compressed air cleaning 
machines, compressed air vacuum cleaners, 
compressed air fans; parts of the aforementioned 
goods, in particular brushes, hoses, suction heads, 
spray nozzles, nozzle pipes, suction lips, filters and 
bags for vacuum cleaners, vacuum cleaner hoses, 
vacuum cleaner brushes, vacuum cleaner rods and 
vacuum cleaner nozzles, cleaning pads; mechanical 
carpet sweepers.

ג' חשון תשע"ב - 38931/10/2011



MARY D'EOR

Trade Mark No. 240928 מספר סימן

Application Date 27/09/2011 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: Asaf Cohen שם: אסף כהן

Address: 4/3 Baba Sali st., Jerusalem, Israel כתובת : רח' באבא סאלי 4/3, ירושלים, ישראל

Identification No.: 033507385מספר זיהוי: 033507385

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Avi Montekio, Adv.

Address: Levinstein Tower 23 Menachem Begin Road, 
Tel Aviv, 66180, Israel

שם: אבי מונטקיו, עו"ד

כתובת : מגדל לוינשטיין דרך מנחם בגין 23, תל אביב, 66180, 
ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 3 סוג: 3

Beauty and care products, soaps, perfumery, 
essential oils, body lotions, cosmetics and hair 
lotions; all included in class 3.   

מוצרי יופי וטיפוח לגוף ולשיער, סבונים, בשמים, שמנים 
אתריים, תחליבי לחות, תכשירי קוסמטיקה ואיפור, תרחיצים 

לשיער; הנכללים בסוג 3.

ג' חשון תשע"ב - 39031/10/2011



Trade Mark No. 241059 מספר סימן

Application Date 27/09/2011 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: Reshatot Teura Ltd. שם: רשתות תאורה בע"מ

Address: 10 Kineret St., Lod, AirPort City, Israel כתובת : רח' כנרת 10, לוד, איירפורט סיטי, ישראל

Identification No.: 513328203מספר זיהוי: 513328203

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Friedman, Navon & Co., Advs.

Address: 3 Hamlacha Street, Tel Aviv, 67215, Israel

שם: פרידמן, נבון ושות', עו"ד

כתובת : רחוב המלאכה 3, תל אביב, 67215, ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 11 סוג: 11

Light apparatus and devcies, lamps, bulbs, 
chandelirs, nenos, dawnlights, ceiling fans, parts 
and/or components and/or accessories of all the 
above-mentioned goods; all included in class 11.

התקנים למאור, מנורות, נורות, נברשות, ניאונים, פלורסנטים, 
מאווררי תקרה, חלקים ו/או רכיבים ו/או אביזרים עבור כל 

הטובין הנ"ל, כולם נכללים בסוג 11.                                     
                                                          

ג' חשון תשע"ב - 39131/10/2011



Trade Mark No. 241241 מספר סימן

Application Date 10/10/2011 תאריך הגשה

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 18 סוג: 18

clothing for pets; Included in class 18. דברי הלבשה לחיות מחמד.הכלולים בסוג 18.     

ג' חשון תשע"ב - 39231/10/2011



Ownersבעלים

Name: Shiran Bar Oz שם: שירן בר-עוז

Address: 22 Ben Zion Blvd., Tel Aviv, 64286, Israel כתובת : שדרות בן ציון 22, תל אביב, 64286, ישראל

Identification No.: 36190437מספר זיהוי: 36190437

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Joseph Vure, Adv.

Address: 76 Iben Gavirol, Tel Aviv, 64162, Israel

שם: יוסף ויור, עו"ד

כתובת : אבן גבירול 76, תל אביב, 64162, ישראל

ג' חשון תשע"ב - 39331/10/2011



Trade Mark No. 241242 מספר סימן

Application Date 10/10/2011 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: Shiran Bar Oz שם: שירן בר-עוז

Address: שדרות בן ציון 22, תל אביב, 64286, ישראל כתובת : שדרות בן ציון 22, תל אביב, 64286, ישראל

Identification No.: 36190437מספר זיהוי: 36190437

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Joseph Vure, Adv.

Address: 76 Iben Gavirol, Tel Aviv, 64162, Israel

שם: יוסף ויור, עו"ד

כתובת : אבן גבירול 76, תל אביב, 64162, ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 18 סוג: 18

clothing for pets; Included in class 18. דברי הלבשה לחיות מחמד; הכלולים בסוג 18.   

ג' חשון תשע"ב - 39431/10/2011



Trade Mark No. 241243 מספר סימן

Application Date 10/10/2011 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: Shiran Bar Oz שם: שירן בר-עוז

Address: שדרות בן ציון 22, תל אביב, 64286, ישראל כתובת : שדרות בן ציון 22, תל אביב, 64286, ישראל

Identification No.: 36190437מספר זיהוי: 36190437

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Joseph Vure, Adv.

Address: 76 Iben Gavirol, Tel Aviv, 64162, Israel

שם: יוסף ויור, עו"ד

כתובת : אבן גבירול 76, תל אביב, 64162, ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 18 סוג: 18

clothing for pets; Included in class 18. דברי הלבשה לחיות מחמד; הכלולים בסוג 18.   

ג' חשון תשע"ב - 39531/10/2011



Trade Mark No. 241658 מספר סימן

Application Date 08/11/2010 תאריך הגשה

International Trademark No. 0562496 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: DÜRKOPP ADLER AKTIENGESELLSCHAFT

Address: Postdamer Strasse 190, 33729 BIELEFELD, 
Germany

Identification No.: 73896

(Germany Corporation)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 7 סוג: 7

Sewing machines, sewing robots, sewing units 
comprising sewing machines, fabric supply devices 
and stackers; fabric guiding apparatus; additional 
equipment such as fabric guiding and/or folding 
devices; fabric supply and removal devices, stackers 
and winding devices; machine tools for machining 
parts of sewing robots; presses for fabrics and fabric 
pieces; conveying installations such as actuated or 
non-actuated conveyors, roller conveyors, mobile 
shelves; parts of the aforementioned goods.

Class: 9 סוג: 9

Electronic controls for sewing robots and for units 
comprising sewing machines, supply devices and 
stackers; apparatus for carrying out programs for the 
electronic control of the aforementioned sewing 
robots and units; apparatus for carrying out programs 
used for machining machine-tools for parts of sewing 
machines or units; programs stored on media for 
electronic control for use with the aforementioned 
sewing robots and units; control and monitoring units 
and data processing apparatus intended for the 
conveying installations mentioned before; parts of the 
aforementioned goods.
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.Journal" No")("יומן" מס' 10/2009

209876

.Journal" No")("יומן" מס' 12/2009

214253 214255

.Journal" No")("יומן" מס' 03/2011

232343

205143 212222 213144 213646 213648 213650 213652 215636 
215637 218126 219140 219146 219156 219161 220271 220295 
220575 220576 220645 221070 221215 221326 221328 222220 
222566 222578 222589 222590 222666 222805 222806 222807 
222808 222809 222810 222811 222812 222813 222815 222816 
222817 222818 222820 222822 222823 222824 222826 222828 
222829 222832 222833 222834 222835 222882 223176 223178 
223179 223180 223182 223206 223207 223210 223219 223441 
223696 223983 224273 224317 224353 224417 224427 224607 
224608 224916 225092 225291 225374 225375 225376 225377 
225380 225381 225793 225794 225873 225888 226081 226086 
226089 226172 226173 226181 226182 226200 226206 226396 
226413 226458 226663 226664 226666 226788 226811 226935 
226936 227124 227125 227126 227288 227385 227386 227387 
227434 227435 227442 227443 227444 227445 227513 227531 
227590 227591 227617 227649 227656 227684 227727 227743 
227764 227765 227848 227881 227883 227885 227886 227891 
227912 227927 227928 227944 227962 227964 227965 228080 
228081 228093 228094 228110 228113 228114 228117 228118 
228123 228173 228201 228221 228229 228267 228268 228269 
228416 228417 228418 228419 228420 228421 228422 228423 
228491 228492 228499 228503 228513 228568 228569 228580 
228619 228620 228621 228622 228624 228626 228627 228629 
228630 228631 228632 228667 228695 228813 228814 228845 
228877 228923 229043 229044 229045 229046 229047 229048 
229112 229115 229116 229117 229171 229177 229179 229180 
229184 229210 229211 229225 229233 229234 229250 229252 
229281 229282 229283 229284 229329 229340 229347 229355 
229358 229359 229364 229367 229378 229380 229381 229386 
229389 229390 229391 229394 229414 229421 229460 229470 
229513 229530 229532 229533 229534 229540 229631 229826 
229879 229887 229908 229911 229912 229918 230017 230041 
230125 230126 230127 230134 230135 230152 230154 230199 
230291 230292 230301 230319 230322 230335 230378 230405 
230430 230439 230462 230523 230530 230536 230572 230578 
230593 230607 230608 230611 230641 230642 230656 230665 
230676 230721 230722 230821 230846 230858 230865 230883 
230884 230885 230886 230887 230888 230946 230947 230948 
230949 230950 230954 230959 231032 231051 231072 231123 
231124 231125 231126 231156 231242 231243 231251 231252 
231253 231254 231255 231256 231262 231292 231293 231294 
231352 231383 231477 231478 231492 231555 231592 231649 
231650 231651 231776 231844 231847 231850 231852 231881 
231882 231969 231975 231978 231979 232218 232219 232220 
232221 232330 232419 232627 232651 232652 232653 232656 

סימני מסחר שנרשמו
TRADE MARKS REGISTERED
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.Journal" No")("יומן" מס' 06/2011

232658 232660 232676 232687 232688 232689 232690 232691 
232692 232837 232857 232879 232892 232893 232902 232905 
232913 232925 233033 233034 233035 233037 233040 233041 
233042 233043 233044 233046 233047 233048 233052 233054 
233058 233059 233064 233066 233067 233069 233093 233173 
233204 233207 233208 233209 233213 233218 233221 233240 
233302 233372 233373 233376 233377 233385 233387 233389 
233390 233392 233394 233395 233401 233402 233404 233405 
233407 233408 233409 233410 233411 233412 233413 233415 
233416 233417 233418 233424 233425 233426 233428 233429 
233457 233463 233469 233477 233480 233484 233486 233487 
233490 233491 233494 233495 233496 233497 233498 233499 
233503 233504 233505 233507 233509 233510 233512 233513 
233521 233524 233525 233526 233527 233528 233529 233530 
233562 233565 233568 233570 233572 233573 233574 233575 
233576 233577 233578 233579 233580 233581 233592 233595 
233596 233597 233598 233599 233600 233601 233602 233604 
233605 233606 233608 233609 233610 233612 233613 233614 
233615 233617 233618 233620 233621 233624 233625 233626 
233627 233628 233629 233632 233633 233634 233636 233637 
233650 233652 233710 233714 233718 233720 233722 233725 
233726 233730 233731 233734 233735 233737 233738 233739 
233743 233745 233746 233747 233748 233749 233751 233753 
233756 233758 233759 233762 233764 233765 233770 233772 
233774 233777 233779 233780 233781 233783 233785 233788 
233789 233791 233797 233798 233799 233801 233802 233803 
233805 233806 233807 233808 233809 233817 233818 233819 
233820 233821 233822 233823 233867 233885 233886 233887 
233889 233890 233891 233892 233893 233897 233899 233900 
233902 233903 233904 233905 233906 233907 233908 233909 
233910 233911 233912 233913 233914 233915 233916 233917 
233918 233919 233934 233936 233938 233940 233946 233947 
233948 233950 233951 233953 233954 233956 233958 233959 
233960 233961 233962 233963 233964 233965 233966 233967 
233968 233970 233972 233974 233977 233978 233979 233983 
233986 233987 233989 233998 233999 234015 234018 234019 
234020 234021 234023 234031 234034 234035 234037 234038 
234040 234041 234046 234047 234057 234062 234064 234065 
234066 234074 234077 234078 234079 234080 234082 234083 
234085 234086 234087 234093 234115 234117 234128 234137 
234155 234160 234169 234170 234191 234197 234198 234200 
234272 234273 234353 234354 236315 236518 236857 237342 

238185 238186 238187 238431 238523
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228927 229033

 , 

Chagim Nehalim Marketing Limited

חגים ונחלים שיווק בע"מ

מושב נחלים, ישראל

 , 

93543 93544 93545 151374 151375 151376 206830 206831 206832

וולף, ברגמן וגולר

ת.ד. 1352 ,   ירושלים

Wolff, Bregman and Goller

Eurotex Textile Ltd.

יורוטקס טקסטיל בע"מ

ירושלים, ישראל

P.O.B. 1352 ,   Jerusalem

112196 171331 190639 205010

ריינהולד כהן ושותפיו

ת.ד. 13239 ,   תל אביב

Reinhold Cohn and Partners

Ketel One Worldwide B.V.

1014 BG Amsterdam, Netherlands

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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10689

איתן, מהולל, פאפו, קוגלר

מגדל אקרשטיין C ת.ד. 2081 שדרות אבא אבן 10 ,  
 הרצליה

Eitan Mehulal Law Group

Universal Geneve SA

1217 Meyrin, Switzerland

Akerstein Tower C P.O.B. 2081 10 Aba Aven 
St. , Herzelia

1070 6717 42499 65861 82959 82960 82961 174968 174969 185873 185874

אלן שנקמאן, עו"ד

רחוב פלאוט 10 ,   רחובות

Ellen Shankman, Adv.

S.C. Johnson & Son, Inc. ; Wisconson Corporation

Racine, Wisconsin , U.S.A.

10 Plaut St. , Rehovot

107838 107839 107840 162616

ריינהולד כהן ושותפיו

ת.ד. 13239 ,   תל אביב

Reinhold Cohn and Partners

Koninklijke Philips Electronics N.V.

NL-5621 Eindhoven, Netherlands

P.O.B. 13239 ,   Tel Aviv

114925 114926 122637

זליגסון  גבריאלי ושות'

ת.ד. 1426 ,   תל אביב-יפו

Seligsohn Gabrieli  & Co.

Computer Associates Think, Inc. ; (Delaware 
Corporation)

Islandia, New York, U.S.A.

P.O.B. 1426 ,   Tel Aviv
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114930 114932 114933

וב ושות', עורכי פטנטים

ת.ד. 2189 ,   רחובות

Webb & Co,Patent Attorneys

Macsteel Service Centers SA (Proprietary) Limited

Johannesburg 2000, Republic of South Africa

P.O.B. 2189 ,   Rehovot

116139 116140 116141

וולף, ברגמן וגולר

ת.ד. 1352 ,   ירושלים

Wolff, Bregman and Goller

Eberspacher Sutrak GmbH & Co. KG

71272 Renningen, Germany

P.O.B. 1352 ,   Jerusalem

135532

ד"ר שלמה כהן ושות'

ת.ד. 11490 ,   תל אביב

Dr. Shlomo Cohen & Co.

NIIP Handelsbolag

Stockholm, Sweden

P.O.B. 11490 ,   Tel Aviv

155118 181155

ריינהולד כהן ושותפיו

ת.ד. 13239 ,   תל אביב

Reinhold Cohn and Partners

GP CI Holdings Limited

St Peter Port, Guernsey

P.O.B. 13239 ,   Tel Aviv
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16062

ד"ר יצחק הס ושותפיו

ת.ד. 6451 ,   תל אביב

Dr. Yitzhak Hess & Partners

HTC Holding a.s.

Bratislava 811 09, Slovakia

P.O.B. 6451 ,   Tel Aviv

167592

יצחק סבג, עו"ד

רח' חיים בר-לב 6/12, נווה סביון ,   אור יהודה

Ytzhak Sabag, Adv.

A.L. Parparim Import and Markeing Ltd.

א.ל. פרפרים יבוא ושווק בע"מ

רעננה, ישראל

6/12 Haim Bar Lev St., Nave Savion , Or 
Yehouda

172827

משה בן ארוש, עו"ד

רח' הבריגדה היהודית 22 ,   חדרה

Moshe Ben Arush, Adv.

Mobile Motors Ltd.

מוביל מוטורס בע"מ

כפר סבא, ישראל

22 Habrigada Hayehoudit 22 St. , Hedera

1903 1904 14497

גלוזמן שם-טוב חוברס ברויד ושות'

מרכז עזריאלי 5 המגדל המרובע , קומה 29 ,   תל 
אביב

Glusman Chem-Tov Chowers Broid & Co.

LRC Products Limited

Slough, Berkshire, United Kingdom

Azrieli Center 5 , The Square Tower , 29th 
Floor , Tel Aviv
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192726

ד"ר שלמה כהן ושות'

ת.ד. 11490 ,   תל אביב

Dr. Shlomo Cohen & Co.

Arla Foods amba

DK-8260 Viby J, Denmark

P.O.B. 11490 ,   Tel Aviv

199365

ד"ר שלמה כהן ושות'

ת.ד. 11490 ,   תל אביב

Dr. Shlomo Cohen & Co.

Noven Therapeutics, LLC ; (Delaware Limited Liability 
Company)

Miami, Florida, U.S.A.

P.O.B. 11490 ,   Tel Aviv

203401

ארז הרכבי, עו"ד

ת.ד. 5789 ,   הרצליה

Erez Harcavi

Pioneer Power Tools Mibet S. Cohen (2011) Ltd.

פיוניר כלי עבודה מבית ש. כהן (2011) בע"מ

ירושלים, ישראל

P.O.B. 5789 ,   Herzelia

210133

ריינהולד כהן ושותפיו

ת.ד. 13239 ,   תל אביב

Reinhold Cohn and Partners

Johnson & Johnson ; (New Jersey Corporation)

New Brunswick, New Jersey, U.S.A.

P.O.B. 13239 ,   Tel Aviv
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210627

ריינהולד כהן ושותפיו

ת.ד. 13239 ,   תל אביב

Reinhold Cohn and Partners

Cobb Europe Limited

Colchester, Essex CO4 9PD, United Kingdom

P.O.B. 13239 ,   Tel Aviv

211205 211206 211207 211208 211209 211210 211211 211212 211213

טוני גרינמן, עו"ד

מגדל אמות השקעות,  רחוב ויצמן 2 ,   תל אביב

Tony Greenman, Adv.

KIDUM GROUP LTD.

קבוצת קידום בע"מ

תל אביב, ישראל

Amot investments Tower 2 Weizman Street , 
Tel Aviv

215386 215387 215389

סנפורד ט. קולב ושות'

ת.ד. 2273 ,   רחובות

Sanford T. Colb & Co.

EURONEXT AMTERDAM N.V.

1012 JW Amsterdam, Netherlands

P.O.B. 2273 ,   Rehovot

221836

אלכסנדר בורוכוביץ' רוזנמן, עו"ד

דרך הטייסים 76 ,   תל אביב

Alexander Borochovich Rozenman, Adv.

SAG INTERTRADE LTD.

ס.א.ג. אינטרטרייד בע"מ

רמת גן, ישראל

76 Hatayasim St. , Tel Aviv
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222396

ג'יי.אמ.בי, פקטור אנד קו

ת.ד. 45087 ,   ירושלים

JMB, Factor & Co.

SHANGHAI M&G STATIONERY MANUFACTURING 
INC.

Quingoun Town, Fengxian District, Shanghai, People's 
Republic of China

P.O.B. 45087 ,   Jerusalem

223050

ריינהולד כהן ושותפיו

ת.ד. 13239 ,   תל אביב

Reinhold Cohn and Partners

Dorel Hungary KFT Luxembourg Branch

L-2310 Luxembourg, Luxembourg

P.O.B. 13239 ,   Tel Aviv

223644 223649

ריינהולד כהן ושותפיו

ת.ד. 13239 ,   תל אביב

Reinhold Cohn and Partners

Azur Five Consulting sarl

1537 Luxembourg, Luxembourg

P.O.B. 13239 ,   Tel Aviv

234213 234214

גי.אי. ארליך (1995) בע"מ

מגדל רוגובין-תדהר, קומה 15, דרך מנחם בגין 11 ,   
רמת גן

G.E. Ehrlich (1995) Ltd.

CIRQUE DU SOLEIL i.i.i. S.A.

Grand Duchy of Luxembourg, Luxembourg

The Rogovin-Tidhar Tower, 11 Menachem 
Begin Road , Ramat Gan
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23620 102044

ריינהולד כהן ושותפיו

ת.ד. 13239 ,   תל אביב

Reinhold Cohn and Partners

Techtronic Outdoor Products Technology Limited

Hamilton HM12, Bermuda

P.O.B. 13239 ,   Tel Aviv

32021 95368 95369

לוי, עבדי, עברון, פרזנטי ושות', עו"ד

דרך אבא הלל 14, בית עוז  ,   רמת גן

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

Siniora Food Industries PLC

Sahab, Jordan

14 Abba Hillel Rd., Beit Oz , Ramat Gan

34703 88378

דייויד וולברג, עו"ד

ת.ד. 3726 ,   כפר נטר

David Wolberg, Adv.

Ansell Limited

Richmond, Victoria, Australia

P.O.B. 3726 ,   Kfar Neter

43328 58203 58204 58205 58208 194831 194832 194833 194834 194835 194836 194837 
194838 194839 194840 194841 194842 194843

ריינהולד כהן ושותפיו

ת.ד. 13239 ,   תל אביב

Reinhold Cohn and Partners

Fiat Group Marketing & Corporate Communication 
S.p.A.

Torino, Italy

P.O.B. 13239 ,   Tel Aviv
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48415 49371 68209 68356 68358

ד"ר שלמה כהן ושות'

ת.ד. 11490 ,   תל אביב

Dr. Shlomo Cohen & Co.

Tyco Healthcare Group LP ; (Delaware Limited 
Partnership)

New Haven, Connecticut 06511, U.S.A.

P.O.B. 11490 ,   Tel Aviv

50248

אלן שנקמאן, עו"ד

רחוב פלאוט 10 ,   רחובות

Ellen Shankman, Adv.

S.C. Johnson & Son, Inc. ; (Wisconsin Corporation)

Racine, Wisconsin, U.S.A.

10 Plaut St. , Rehovot

57060

איתן, מהולל, פאפו, קוגלר

מגדל אקרשטיין C ת.ד. 2081 שדרות אבא אבן 10 ,  
 הרצליה

Eitan Mehulal Law Group

TORAY FILMS EUROPE

01700 Saint-Maurice de Beynost, France

Akerstein Tower C P.O.B. 2081 10 Aba Aven 
St. , Herzelia

62816

ריינהולד כהן ושותפיו

ת.ד. 13239 ,   תל אביב

Reinhold Cohn and Partners

Saeilo Enterprises, Inc. ; (Delaware Corporation)

Pearl River, New York 10965, U.S.A.

P.O.B. 13239 ,   Tel Aviv
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63543

ריינהולד כהן ושותפיו

ת.ד. 13239 ,   תל אביב

Reinhold Cohn and Partners

Bausch & Lomb Incorporated ; (New York Corporation)

New York, U.S.A.

P.O.B. 13239 ,   Tel Aviv

68745

ד"ר שלמה כהן ושות'

ת.ד. 11490 ,   תל אביב

Dr. Shlomo Cohen & Co.

Aeration Industries International, LLC ; (Delaware 
Limited Liability Company)

Chaska, Minnesota , U.S.A.

P.O.B. 11490 ,   Tel Aviv

69053 77106

ריינהולד כהן ושותפיו

ת.ד. 13239 ,   תל אביב

Reinhold Cohn and Partners

Techtronic Floor Care Technology Limited

Tortola, British Virgin Islands

P.O.B. 13239 ,   Tel Aviv

77595 77597

איתן, מהולל, פאפו, קוגלר

מגדל אקרשטיין C ת.ד. 2081 שדרות אבא אבן 10 ,  
 הרצליה

Eitan Mehulal Law Group

Bagir Group Ltd

בגיר גרופ בע''מ

קרית גת, ישראל

Akerstein Tower C P.O.B. 2081 10 Aba Aven 
St. , Herzelia
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78013 80311 81776 81807 82480 83060 84361 99406 114651 199595

ריינהולד כהן ושותפיו

ת.ד. 13239 ,   תל אביב

Reinhold Cohn and Partners

Reebok International Limited

London SW1Y 5LU, United Kingdom

P.O.B. 13239 ,   Tel Aviv

78277 78278 78279 78280 217490 217491 217492 217494 217495 217496

סודהסטרים תעשיות בע"מ

ת.ד. 280 ,   קרית שדה התעופה

SodaStream Industries Ltd.

Soda-Club (C02) S.A.

Zug, Switzerland

P.O.B. 280 ,   Airport City

79399

זליגסון  גבריאלי ושות'

ת.ד. 1426 ,   תל אביב-יפו

Seligsohn Gabrieli  & Co.

General Electric Company ; (New York Corporation)

Schenectady, New York, U.S.A.

P.O.B. 1426 ,   Tel Aviv

803 84969 84970

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

ג' חשון תשע"ב - 40931/10/2011



95719

סנפורד ט. קולב ושות'

ת.ד. 2273 ,   רחובות

Sanford T. Colb & Co.

KAZ USA, INC. ; (Massachusetts Corporation)

Southborough, MA, U.S.A.

P.O.B. 2273 ,   Rehovot

שינויים בפרטי בעלים
CHANGES IN PROPRIETORS' DETAILS

101555

 The name of the proprietor has beenשם בעל הסימן שונה ל:
changed to:

Ames True Temper, Inc. ; (Delaware Corporation)

114850

 The name of the proprietor has beenשם בעל הסימן שונה ל:
changed to:

Debenhams Principles Limited

120953

 The name of the proprietor has beenשם בעל הסימן שונה ל:
changed to:

AUBADE-PARIS

124538 124539 124540

 The name of the proprietor has beenשם בעל הסימן שונה ל:
changed to:

De Wit B.V.
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129269 159442 159750 167255 167256

 The name of the proprietor has beenשם בעל הסימן שונה ל:
changed to:

טבעול תעשיות מזון בע"מ

Tivall Food Industries Ltd.

13639 13640 56927 81117 81118

 The name of the proprietor has beenשם בעל הסימן שונה ל:
changed to:

DELB B.V.

143220 144489 144490 145062

 The name of the proprietor has beenשם בעל הסימן שונה ל:
changed to:

Techtronic Floor Care Technology Limited

162189 162190 162191

 The name of the proprietor has beenשם בעל הסימן שונה ל:
changed to:

Fuji Electric Co., Ltd.

164149 171495

 The name of the proprietor has beenשם בעל הסימן שונה ל:
changed to:

Transform Solar Pty Ltd.
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188723 188724 188725

 The name of the proprietor has beenשם בעל הסימן שונה ל:
changed to:

Andritz MAERZ GmbH

199607 201482

 The name of the proprietor has beenשם בעל הסימן שונה ל:
changed to:

SmartWool LLC ; (Colorado Limited Liability Company)

203524

 The name of the proprietor has beenשם בעל הסימן שונה ל:
changed to:

Silver Cross (IP) Limited

20784 84193 84194 84195 140531 235176

 The name of the proprietor has beenשם בעל הסימן שונה ל:
changed to:

Wella GmbH

211214 211215 211216

 The name of the proprietor has beenשם בעל הסימן שונה ל:
changed to:

קבוצת קידום בע"מ

KIDUM GROUP LTD.

ג' חשון תשע"ב - 41231/10/2011



21783 29974 31697 32655 34528 38972 39832 57009 60519 
63019 64914 76322 80055 83829 84172 89457 92942 93068 

93069 104317 128817 135923 135924 149412 171539 175179

 The name of the proprietor has beenשם בעל הסימן שונה ל:
changed to:

Intervet Inc. ; (Delaware Corporation)

218213

 The name of the proprietor has beenשם בעל הסימן שונה ל:
changed to:

Zotac International (Macao Commercial Offshore) Ltd.

224694 224695

 The name of the proprietor has beenשם בעל הסימן שונה ל:
changed to:

TOPALIT GmbH

230148 230150 230191 230194 231149 232088 232837 232838 
232840 232851 232852 232853 232854 232857

 The name of the proprietor has beenשם בעל הסימן שונה ל:
changed to:

Wella GmbH

233114

 The name of the proprietor has beenשם בעל הסימן שונה ל:
changed to:

OMV PETROL OFISI ANONIM SIRKETI 

ג' חשון תשע"ב - 41331/10/2011



233989 233990

 The name of the proprietor has beenשם בעל הסימן שונה ל:
changed to:

ש. שלמה רכב בע"מ

S. SHLOMO VEHICLE LTD

237118

 The name of the proprietor has beenשם בעל הסימן שונה ל:
changed to:

Speculative Product Design, LLC DBA Speck Products ; (California Limited Liability 
Company)

3855

 The name of the proprietor has beenשם בעל הסימן שונה ל:
changed to:

Zenith Electronics LLC ; (Delaware Limited Liability Company)

42478

 The name of the proprietor has beenשם בעל הסימן שונה ל:
changed to:

Westinghouse Air Brake Technologies Corporation ; (Delaware Corporation)

56443 76675 78502 78503 85642 124909 131092

 The name of the proprietor has beenשם בעל הסימן שונה ל:
changed to:

Danisco US Inc. ; (Delaware Corporation)

ג' חשון תשע"ב - 41431/10/2011



63276 97436

 The name of the proprietor has beenשם בעל הסימן שונה ל:
changed to:

סודהסטרים ישראל בע"מ

SodaStream Israel Ltd.

69665

 The name of the proprietor has beenשם בעל הסימן שונה ל:
changed to:

Leaf Holland B.V.

71089 71090

 The name of the proprietor has beenשם בעל הסימן שונה ל:
changed to:

Hitachi Aloka Medical, Ltd.

7565 8948 13871 13873 15122 15136 15137 15139 15335 17050 
21340 21751 22968 22969 22970 25438 25917 28181 28182 
28184 28185 29406 31395 34474 34686 46314 46328 46329 
46662 50972 51512 55869 55870 55872 81986 89026 90396 
92472 94842 98629 110385 111878 112543 129301 133390 

135731 137824 137825 138144 144558 144559 144742 144743 
145497 145498 145499 161636 162184 162669 163142 163144 
170892 178163 178164 183940 185023 202566 202858 208035 
210419 217078 217225 217226 217238 217239 217243 218530 
218531 218533 224052 224053 224058 224063 224064 224074 

224407 224418 224424 226407 226408 226412

 The name of the proprietor has beenשם בעל הסימן שונה ל:
changed to:

Wella GmbH

77210

 The name of the proprietor has beenשם בעל הסימן שונה ל:
changed to:

Volvo Road Machinery Inc. ; (Delaware Corporation)

ג' חשון תשע"ב - 41531/10/2011



77594 90697 166212 166213 166214 166215 166216 166217 
166218 167357 167358 168562 172402 180175 192774 193197 

201821 204946

 The name of the proprietor has beenשם בעל הסימן שונה ל:
changed to:

בי. ג'י. אייר השקעות (1961) בע"מ

B.G.I. INVESTMENTS (1961) LTD.

77595

 The name of the proprietor has beenשם בעל הסימן שונה ל:
changed to:

בגיר גרופ בע''מ

Bagir Group Ltd

77970

 The name of the proprietor has beenשם בעל הסימן שונה ל:
changed to:

INSTITUT ESTHEDERM ; (Societe par actions simplifiee)

89278 89279 108091 156674 156675 156676 156677 156678 
156679 169978 172441 177110 177111 177112 177113 177114 

177115 212884 212885 212886 212887

 The name of the proprietor has beenשם בעל הסימן שונה ל:
changed to:

MAST-JAEGERMEISTER SE

שינויים בכתובת בעלים
CHANGES IN PROPRIETORS' ADDRESS

103379

 The address of the proprietor hasכתובת בעל הסימן שונתה ל:
been changed to:

Orbis House, 25 Front Street  Hamilton , HM 
11 , Bermuda

ג' חשון תשע"ב - 41631/10/2011



170537 170538 180398 180399

 The address of the proprietor hasכתובת בעל הסימן שונתה ל:
been changed to:

4000 Kruse Way Place, Bldg 2, Suite 250  
Lake Oswego, Oregon 97035 , U.S.A.

22211 22212 22214 29104 48390 48391 48392 105749 145636 145637 145638 145640 145641 
145642 22213 238561 238562

 The address of the proprietor hasכתובת בעל הסימן שונתה ל:
been changed to:

בית אמפא, רח' ספיר 1 ת.ד. 12540 הרצליה , 
46733 , ישראל

Ampa House, 1 Sapir Street P.O.B. 12540 
Hertzlia , 46733 , Israel

231725

 The address of the proprietor hasכתובת בעל הסימן שונתה ל:
been changed to:

228 9th Avenue North, Suite 100  Seattle, 
Washington  98109 , U.S.A.

233989 233990

 The address of the proprietor hasכתובת בעל הסימן שונתה ל:
been changed to:

 , Kyriat Shlomo P.O.B. 377 Nir Tsvi , 72905קרית שלמה ת.ד. 377 ניר צבי , 72905 , ישראל
Israel

234055

 The address of the proprietor hasכתובת בעל הסימן שונתה ל:
been changed to:

39350 Berkey Drive  Palm Desert, California 
92211 , U.S.A.

76834 111648 111649

 The address of the proprietor hasכתובת בעל הסימן שונתה ל:
been changed to:

3, Rue de Brennus  93210 Saint-Denis La 
Plaine , France

ג' חשון תשע"ב - 41731/10/2011



חידושים
RENEWALS

3855 3964 3965 9876 9879 9929 21329 21386 21400 21402 21425 21446 21526 
21527 21568 42735 43174 43230 43245 43366 43374 43375 43388 43397 43398 
76322 76345 77190 77191 77192 77193 77194 77724 77725 77726 77730 77758 
77759 77761 77763 77784 77812 77880 77907 77955 77982 77998 78095 78110 
78164 78165 78216 78217 78218 78220 78254 78258 78261 78262 78263 78267 
78277 78278 78279 78280 78304 78320 78355 78375 78381 78388 78404 78415 
78423 78426 78480 78481 78496 78507 78508 78532 78556 78606 78620 78623 

152488 153341 153346 153970 153971 154074

אי תשלום אגרת חידוש
RENEWAL FEE HAS NOT BEEN PAID

31 35 9868 21266 21267 21269 21281 21287 21289 21290 21292 21294 21319 
21325 42969 42973 43012 43048 43051 43052 43054 43087 43156 77712 77713 
77714 77722 77723 77731 77732 77738 77741 77743 77761 77762 77763 77764 
77765 77766 77767 77772 77781 77782 77791 77793 77795 77802 77804 77805 
77806 77807 77809 77810 77811 77814 77830 77832 77833 77837 77840 77864 
77867 77871 77873 77874 77875 77876 77877 77878 77881 77882 77889 77906 
77914 77915 77916 77922 77925 77926 77928 77930 77937 77949 77956 77963 

77966 77971 77972 77973 77977 77978 77980 77981 152488 152603 152611 
152628 152648 152649 152651 152659 152719 152720 152721 152722 152793 

152838 152843 152844 152931

נמחק מחמת אי תשלום אגרת חידוש
CANCELLATION THROUGH NON-PAYMENT OF RENEWAL FEE

3617 3626 3655 3656 9750 20671 20672 20674 20676 20695 20702 20716 20718 
20723 20727 42117 42139 42143 42170 42178 42202 42203 42211 42215 42216 
42220 75829 75855 75856 75857 75862 75868 75873 75898 75908 75917 75918 
75919 75926 75927 75930 75934 75936 75938 75940 75948 75949 75966 75967 
75968 75972 75973 75975 75976 75994 75995 75997 75998 75999 76001 76002 
76003 76004 76010 76011 76020 76027 76038 76039 76043 76044 76045 76046 
76051 76052 76055 76059 76060 76061 76063 76093 76094 76097 76100 76101 
76102 76103 76133 76145 76148 76157 76158 76177 76179 76180 76181 138707 

147829 147830 148506

מחיקה על פי בקשת הבעלים
CANCELLATION AT THE REQUEST OF THE PROPRIETORS

210802

Sano Brunos Enterprises Ltd.

סנו מפעלי ברונוס בע"מ

218365

OPTIMER PHARMACEUTICALS

ג' חשון תשע"ב - 41831/10/2011



סימני מסחר שנמחקו
TRADE MARKS CANCELLED

50607 66281 66282 77938 82036 82037 90661 90664 104196 142591 142592 
142593 142594 181771 181772 181773 181785 181789 181792 196741 217580 

218277 218282 218283 225801 225802 225803 225833 226824 226825

שינויים ברשימת סחורות
CHANGES  OF THE LIST OF GOODS

201062

The specification of goods was changed as 
follows

פרטת הסחורות תוקנה כדלקמן

Class: 5

Human pharmaceuticals, namely anti-infectives all 
included in class 5.

סוג: 5

תכשירים רוקחיים לבני אדם, דהיינו נוגדי זיהום; הנכללים 
כולם בסוג 5.         

209875

The specification of goods was changed as 
follows

פרטת הסחורות תוקנה כדלקמן

Class: 7

Synchronus motors not for land vehicles; drives 
and drive systems, namely, servo drives, 
synchronus servomotors, linear servomotors, and 
stepper motors not for land vehicles; all 
aforementioned goods only to be used in 
industrial and/or automation machines and/or for 
building and home automation; all included in 
Class 7.

סוג: 7

מנועים סינכרוניים, שלא עבור רכבי שטח; הינעים ומערכות 
הנעה, דהיינו, הנעי סרוו, מנועי סרוו סינכרוניים, מנועי סרוו 
לינארים ומנועי צעד(סטפרים) שאינם עבור רכבי שטח; כל 
הסחורות לעיל לשימוש רק במכונות תעשיתיות ו/או מכונות 
אוטומציה ו/או בתחום אוטומציית הבניה ואוטומציה בבית; 
הנכללים כולם בסוג 7.                                                 

                      

209876

The specification of goods was changed as 
follows

פרטת הסחורות תוקנה כדלקמן

Class: 9

Electric and electronic instruments and 
installations for use in automation technology; 
optical, measuring, signalling, checking 
(supervision), regulating and control apparatus, 
instruments and installations; building and home 
automation apparatus, instruments and 
installations; data processing equipment and 
computers, networks, network components and 
network interfaces; computer programs, computer 
software for the control, regulating, optimising and 
diagnosing of machines and installations, 
network-based computer programs; data 
processing programs recorded on data carriers; 
downloadable electronic publications; all the 
aforementioned goods not for construction and 
mining equipment, diesel generator sets, natural 
gas generator sets and industrial gas turbines; all 
included in Class 9.

סוג: 9

מכשירים והתקנים חשמליים ואלקטרוניים לשימוש בתחום 
טכנולוגיית אוטומציה, מכשירים, כלים והתקנים אופטיים, 
למדידה, לאיתות, לבדיקה (פיקוח), להסדרה ולשליטה; 
מכשירים, כלים והתקנים לאוטומציה לבית ולבנייה; ציוד 
לעיבוד נתונים ומחשבים, רשתות, רכיבי רשתות וממשקי 
רשת; תוכנות מחשב, תוכנות מחשב לשליטה, להסדרה, 
לאופטימיזציה ולאבחון של מכונות והתקנים, תוכנות 

מחשבים-מבוססות רשת; תוכנות לעיבוד נתונים המוקלטות 
על נושאי מידע; פרסומים אלקטרוניים הניתנים להורדה; כל 
הסחורות דלעיל לא עבור ציוד לבנייה ולכרייה, מערכות 
גנרטורי דיזל, מערכות גנרטורים מגז טבעי וטורבינות גז 

תעשייתיות; הנכללים כולם בסוג 9.                                 
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209877

The specification of goods was changed as 
follows

פרטת הסחורות תוקנה כדלקמן

Class: 42

Computer programming services; all the 
aforementioned services not for construction and 
mining equipment, diesel generator sets, natural 
gas generator sets and industrial gas turbines; all 
included in Class 42.

סוג: 42

שירותי תכנות למחשבים; כל השירותים דלעיל לא עבור 
ציוד לבנייה ולכרייה, מערכות גנרטורי דיזל, מערכות 

גנרטורים מגז טבעי וטורבינות גז תעשייתיות; הנכללים 
כולם בסוג 42.                                                           

                                          
209878

The specification of goods was changed as 
follows

פרטת הסחורות תוקנה כדלקמן

Class: 16

Printed material for computer programs, in 
particular handbooks; newsletters; brochures; all 
the aforementioned goods not for construction 
and mining equipment, diesel generator sets and 
industrial gas turbines; all included in Class 16.

סוג: 16

חומרים מודפסים לתוכנות מחשב, במיוחד מדריכים; 
ניוזלטרים; ברושורים; כל הסחורות דלעיל לא עבור ציוד 
לבנייה ולכרייה, מערכות גנרטורי דיזל, מערכות גנרטורים 
מגז טבעי וטורבינות גז תעשייתיות; הנכללים כולם בסוג 
                                                                     .16

214253

The specification of goods was changed as 
follows

פרטת הסחורות תוקנה כדלקמן

Class: 9

Data processing equipment and computers, 
networks, network components and network 
interfaces; computer programs, computer 
software for the control, regulating, optimising and 
diagnosing of machines and installations, 
network-based computer programs; data 
processing programs recorded on data carriers; 
downloadable electronic publications; all the 
aforementioned goods not for construction and 
mining equipment, diesel generator sets, natural 
gas generator sets and industrial gas turbines; all 
included in class 9.

סוג: 9

ציוד לעיבוד נתונים ומחשבים, רשתות, רכיבי רשתות 
וממשקי רשת; תוכנות מחשב, תוכנות מחשב לשליטה, 
להסדרה, לאופטימיזציה ולאבחון של מכונות והתקנים, 
תוכנות מחשבים-מבוססות רשת; תוכנות לעיבוד נתונים 
המוקלטות על נושאי מידע; פרסומים אלקטרוניים הניתנים 
להורדה; כל הסחורות דלעיל לא עבור ציוד לבנייה ולכרייה, 

מערכות גנרטורי דיזל, מערכות גנרטורים מגז טבעי 
וטורבינות גז תעשייתיות; הנכללים כולם בסוג 9.               
                                                                                
                                                                                
                                                                                

          
214255

The specification of goods was changed as 
follows

פרטת הסחורות תוקנה כדלקמן

Class: 16

Printed material for computer programs, in 
particular handbooks; newsletters; brochures; all 
the aforementioned goods not for construction 
and mining equipment, diesel generator sets, 
natural gas generator sets and industrial gas 
turbines;all included in class 16.

סוג: 16

חומרים מודפסים לתוכנות מחשב, במיוחד מדריכים; 
ניוזלטרים; ברושורים; כל הסחורות דלעיל לא עבור ציוד 
לבנייה ולכרייה, מערכות גנרטורי דיזל, מערכות גנרטורים 
מגז טבעי וטורבינות גז תעשייתיות; הנכללים כולם בסוג 

                                                                           .16
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226079

The specification of goods was changed as 
follows

פרטת הסחורות תוקנה כדלקמן

Class: 9

Computers, computer hardware, computer 
software, computer programs, microchips and 
integrated circuits, all for use in relation to 
vibration machines, screening machines and 
sifting machines and in vibration machine systems 
and industrial screening processes; adaptors for 
use in vibration machines, screening machines 
and sifting machines; parts and fittings for all the 
aforesaid; all included in class 9.

סוג: 9

מחשבים, חומרת מחשב, תוכנת מחשב, תוכנות מחשב, 
מיקרו-צ'יפים ומעגלים משולבים, הכל לשימוש בקשר עם 
מכונות ויברציה, מכונות סינון ומכונות ניפוי ובמערכות 
מכונות ויברציה ובתהליכי סינון תעשייתי; אדפטורים 
לשימוש במכונות ויברציה, מכונות סינון ומכונות ניפוי; 

חלקים והתאמות לכל האמור לעיל; הנכללים כולם בסוג 9.   
                                                                                
                                                                                

                                                            
229631

The specification of goods was changed as 
follows

פרטת הסחורות תוקנה כדלקמן

Class: 7

Cutting tools, namely, solid carbide end mills, for 
use with power operated machines, all included in 
class 7.

סוג: 7

כלי חיתוך, דהיינו, כרסומי אצבע ממתק"ש מלא, המופעלים 
בעזרת מכונות; הנכללים כולם בסוג 7.                             

                    
230070

The specification of goods was changed as 
follows

פרטת הסחורות תוקנה כדלקמן

Class: 16

Paper, cardboard and goods made from these 
materials, not included in other classes; printed 
matter; bookbinding material; photographs; 
stationery; typewriters and office requisites 
(except furniture); instructional and teaching 
material (except apparatus); printers' type; printing 
blocks; Fountain pens; atlases; posters; forms 
[printed]; pads [stationery]; loose-leaf binders; 
booklets; pamphlets; paper sheets [stationery]; 
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 
[stationery]; postage stamps; writing instruments; 
writing cases [stationery]; portable printing sets 
[office requisites]; bookbinding cords; postcards; 
folders for papers; announcement cards 
[stationery]; 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 
included in class 16.

סוג: 16

נייר, קרטון וטובין העשויים מחומרים אלו, שאינם נכללים 
בסוגים אחרים; חומר מודפס; חומר כריכת ספרים; 

תצלומים; נייר מכתבים; צרכי 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 עץ; נייר פחם; נייר קלף ; נייר כתיבה; 
נייר עטיפה; אגרות מידע; שלטים מנייר או קרטון; מגינים 

[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 משרדי]; בולים, כלי כתיבה; תיקי כתיבה 

[ציוד משרדי]; 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; 

חותמים (חותמת); הנכללים כולם בסוג 16.                       
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231692

The specification of goods was changed as 
follows

פרטת הסחורות תוקנה כדלקמן

Class: 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.

סוג: 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 שיווק ו/או לצורך ביצוע של ניתוח נתוני 
שיווק; הנכללים כולם בסוג 42.                                   

231938

The specification of goods was changed as 
follows

פרטת הסחורות תוקנה כדלקמן

Class: 5

Homeopathic pharmaceutical preparations for the 
treatment of immune system strengthening; all 
included in class 5.

סוג: 5

תכשירים רוקחיים הומאופתיים לטיפול בחיזוק המערכת 
החיסונית; הנכללים כולם בסוג 5.                                   

                                      
236618

The specification of goods was changed as 
follows

פרטת הסחורות תוקנה כדלקמן

Class: 1

Fire extinguishing compositions, especially fire-
extinguishing sprays; fire-extinguisher powder; 
fireproofing preparations.

סוג: 1

236618

The specification of goods was changed as 
follows

פרטת הסחורות תוקנה כדלקמן

Class: 9

Fire blankets; fire hose nozzles; fire engines 
(syringes); fire alarms; fire beaters; fire 
extinguishers; fire extinguisher spray; fire fighting 
vehicles; smoke detectors.

סוג: 9
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ביטול רשות לשימוש בסימני מסחר

CANCELLATION OF ENTRY OF USERS

164389

Ermenegildo Zegna International N.V.

164389

ZECO TRADING S.A.

שינוי בפרטי רשות לשימוש בסימני מסחר
CHANGE OF AUTHORIZED USER DETAILS

41397 41398 46427 46428 51843 51844 52006 52007 54537 54538 77190 77191

סודהסטרים ישראל בע"מ

SodaStream Israel Ltd.

הוספת הודעה
ADDED DISCLAIMER

227033

רישום סימן זה לא יתן זכות לשימוש ייחודי לגבי כל אחת מהמילים TEQUILA ו- REPOSADO בנפרד, אלא 
בהרכב הסימן.

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