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 ידיעות כלליות
 כתובת לשכת סימני המסחר היא:

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

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

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

 
 

 לפקודת סימני המסחר 24הודעת התנגדות על פי סעיף             
 

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

 לתקנות סימני המסחר. 36הקבועה בתקנה 
                       

GENERAL INFORMATION 
 

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

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

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

 
TICE OF OPPOSITION UNDER SECTION 24 OF THE TRADE MARKS NO

ORDINANCE 
 

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

from the date of this journal, give notice to the Registrar of Trade Marks in the 
manner prescribed in Rule 36 of the Trade Marks Rules 
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בקשות לרישום סימנים שפורסמו להתנגדות
TRADE MARKS APPLICATIONS PUBLISHED FOR OPPOSITION PURPOSES

Trade Mark No. 117098 מספר סימן

Application Date 12/01/1998 תאריך הגשה

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

The mark is limited to the colours blue and black as 
shown in the mark.

הסימן מוגבל לצבעים כחול ושחור הנראים בסימן.

 Owners

Name: Munchener Ruckversicherungs-Gesellschaft 
Aktiengesellschaft in Munchen.

Address: Munchen, Germany

Identification No.: 41935

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Reinhold Cohn and Partners

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

Software; included in class 9. תוכנה; הנכללות בסוג 9.                 

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

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

Germany, 14/07/1997 גרמניה, 14/07/1997

Class: 9 סוג: 9
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RFM

Trade Mark No. 183605 מספר סימן

Application Date 12/09/2005 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: HAMMERSCHLAG PRALINES LTD., שם: המרשלג פרלינס בע"מ

Address: 2 Shvil Hamifal Kiryat Hamilacha, Tel Aviv, 
Israel

כתובת : שביל המפעל 2 קרית המלאכה, תל אביב, ישראל

Identification No.: 510435332מספר זיהוי: 510435332

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Reinhold Cohn and Partners

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

Rolled fondant/Icing; included in class 30. בצק סוכר; הנכלל בסוג 30.                                       

ד' כסלו תשע"ב - 430/11/2011



Trade Mark No. 208111 מספר סימן

Application Date 05/02/2008 תאריך הגשה

Goods/Services סחורות/שירותים
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Class: 9 סוג: 9

Optic discs; compact discs (audio-video); Electronic 
publications (downloadable electronically); 
radiotelephony equipment; radiotelegraphy 
equipment; alarm instruments; alarm apparatus and 
instruments for border surveillance; electric alarm-
bells; acoustic alarms; anti-theft alarms; fire alarms; 
whistle alarms; loudspeakers; sound amplifying 
apparatus; amplifiers; thermionic valves (radio); 
telephone receivers; cameras (cinematographic 
apparatus); video cameras; video cassettes; electric 
locks; chips (integrated circuits); electric door closers; 
devices for the montage of cinematographic films; 
cinematographic films (exposed); printed circuits; 
integrated circuits; telephone answering machines; 
optical data media; magnetic data media, detectors; 
smoke detectors; metal detectors for industrial or 
military use; magnetic discs; individual reflector discs 
for the prevention of traffic accidents; light conducting 
filaments (optic fibre); identification wires for electric 
wires; telephone wires; telegraph wires; magnetic 
wires; electronic pens (for visual representation 
units); lasers that are not for medical use; compact 
disc players; scanners (computing); instruments for 
land surveying; luminous signs; apparatus for 
measuring speed (photography); apparatus for 
measuring distances; meteorological instruments; 
microphones; microprocessors; telescopic sights for 
firearms; monitors (material); objectives (optical); 
observation instruments; computer peripherals; 
computer printers; computer memories; computer 
programs (recorded); computer programs (software 
downloadable electronically); video screens; central 
processing units; recorded operating system 
programs (for computers); radar apparatus; radio 
apparatus for vehicles; radio apparatus; radiological 
screens for industrial use; radiotelephone apparatus; 
mobile radiotelephone (walkie-talkies); 
radiotelephone equipment; satellite navigation 
apparatus; life-saving devices; satellites for scientific 
use;  satellites for military use; electrodynamic 
apparatus for signal remote controls; transmitters of 
electronic signals; sirens; sonar; magnetic cards; 
magnetic identification cards; cards for integrated 
circuits or for microprocessors; telephone apparatus, 
mobile telephones; telescopes; transmitters 
(telecommunications); digital tracers, plotters (board 
tracers); vehicle navigation apparatus (onboard 
computers); video-telephones; buzzers; electric 
buzzers; none of the aforementioned goods include 
routers, modems, cellular phones, processors, data 
processing apparatus, computer software in the field 
of wireless communications; all included in class 9.

דיסקים אופטיים; תקליטורים (אודיו-וידאו); פרסומים 
אלקטרוניים (הניתנים להורדה באופן אלקטרוני); ציוד 

רדיו-טלפוני; ציוד רדיו-טלגרפי; כלי אזעקה; מכשירים וכלי 
אזעקה למעקב גבולי; צלצולי אזעקה חשמליים; אזעקות 

אקוסטיות; אזעקות נגד גניבה; אזעקות אש; אזעקות משרוקית; 
רמקולים; ציוד להגברת צליל; מגברים; שסתומים תרמיוניים 
(רדיו); מקלטי טלפון; מצלמות (מכשירים סינמטוגרפיים); 
מצלמות וידאו; קלטות וידאו; מנעולים חשמליים; שבבים 

(מעגלים משולבים); סוגרי דלתות חשמליים; התקנים למונטז' 
של סרטים סינמטוגרפיים; סרטים סינמטוגרפיים (חשופים); 
מעגלים מודפסים; מעגלים משולבים; משיבוני טלפון; נתוני 
מדיה אופטיים; נתוני מדיה מגנטיים, גלאים; גלאי עשן; גלאי 
מתכת לשימוש תעשייתי או צבאי; דיסקים מגנטיים; דיסקים 
אישיים מחזירי אור למניעת תאונות דרכים; חוטי תאורה (סיב 
אופטי); כבלי זיהוי לכבלים חשמליים; כבלי טלפון; כבלי טלגרף; 
כבלים מגנטיים; עטים אלקטרוניים (ליחידות ייצוג חזותיות); 
לייזרים שאינם לשימוש רפואי; נגני תקליטורים; סורקים 
(מחשוב); כלים לחקר אדמה; שלטים זוהרים; מכשירים 

למדידת מהירות (צילום); מכשירים למדידת מרחקים; כלים 
מטאורולוגיים; מיקרופונים; מיקרו מעבדים; כוונת טלסקופית 
לנשק; מוניטורים (חומרי); עצמים (אופטיים); כלי תצפית; ציוד 
היקפי למחשב; מדפסות מחשב; זיכרונות מחשב; תוכניות 
מחשב (מוקלטות); תוכניות מחשב (תכנה הניתנת להורדה 
אלקטרונית); מסכי וידאו; יחידות עיבוד מרכזיות; תוכניות 

מערכת הפעלה מוקלטות (למחשבים); מכשירי רדאר; מכשירי 
רדיו לכלי רכב; מכשירי רדיו; מסכים רדיולוגיים לשימוש 

תעשייתי; מכשירי רדיו-טלפון; רדיו-טלפון נייד (ווקי טוקי); ציוד 
רדיו-טלפון; מכשירי ניווט לווייני; התקנים להצלת נפשות; 
לוויינים לשימוש מדעי; לוויינים לשימוש צבאי; מכשירים 

אלקטרו-דינאמיים לשלטים רחוקים מאותתים; משדרי אותות 
אלקטרוניים; סירנות; סונרים; כרטיסים מגנטיים; כרטיסי זיהוי 
מגנטיים; כרטיסים למעגלים משולבים או למיקרו-מעבדים; 

מכשירי טלפון, טלפונים ניידים; טלסקופים; משדרים (תקשורת 
רחק); נותב דיגיטאלי, תרשימים (נותבי לוחות); מכשירי ניווט 
לכלי רכב (מחשבי אונבורד); וידאו-טלפונים; זמזמים; זמזמים 

חשמליים; הסחורות הנ"ל אינן כוללות נתבים, טלפונים 
סלולרים, מעבדים, מכשירי עיבוד נתונים, תוכנת מחשב בתחום 
של תקשורות אלחוטיות; הנכללים כולם בסוג 9.                     
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Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

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

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

האנגלי.

 Owners

Name: AMPER, S.A.

Address: 75, Torrelaguna, Madrid, 28027, Spain

Identification No.: 14464

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Reinhold Cohn and Partners

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

שם: ריינהולד כהן ושותפיו

כתובת : רחוב הברזל 26 א', רמת החייל, ת.ד. 13239, תל 
אביב, 61131, ישראל
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Trade Mark No. 208112 מספר סימן

Application Date 05/02/2008 תאריך הגשה

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

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

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

האנגלי.

 Owners

Name: AMPER, S.A.

Address: 75, Torrelaguna, Madrid, 28027, Spain

Identification No.: 14464

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Reinhold Cohn and Partners

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

שם: ריינהולד כהן ושותפיו

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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 37 סוג: 37

Installation, maintenance and repair services for 
electronic and computing equipment, 
telecommunication equipment, alarm and 
surveillance apparatus, computers, computer 
networks, telephone apparatus, radio apparatus and 
radiotelephone apparatus; consultancy services and 
provision of information in the field of installation, 
maintenance and repair of electronic and computing 
equipment, telecommunication equipment, alarm and 
surveillance apparatus, computers, computer 
networks, telephone apparatus, radio apparatus and 
radiotelephone apparatus; none of the 
aforementioned services included routers, modems, 
cellular phones, processor, data processing 
apparatus, computer software in the field of wireless 
communications and accompanying services for 
development and marketing of the afore-mentioned 
product; all included in class 37.

שירותי התקנה, תחזוקה ותיקון לציוד אלקטרוני ומחשובי, ציוד 
תקשורת רחק, מכשירי אזעקה ומעקב, מחשבים, רשתות 
מחשב, מכשירי טלפון, מכשירי רדיו ומכשירי רדיו-טלפון; 

שירותי יעוץ ואספקת מידע בתחום של התקנה, תחזוקה ותיקון 
של ציוד אלקטרוני ומחשובי, ציוד תקשורת רחק, מכשירי 
אזעקה ומעקב, מחשבים, רשתות מחשב, מכשירי טלפון, 

מכשירי רדיו ומכשירי רדיו-טלפון; השירותים הנ"ל אינם כוללים 
נתבים, טלפונים סלולרים, מעבדים, מכשירי עיבוד נתונים, 

תוכנת מחשב בתחום של התקשורת אלחוטית ושירותים נלווים 
לפיתוח ושיווק של הסחורות הנ"ל; הנכללים כולם לסוג 37.       
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Trade Mark No. 208113 מספר סימן

Application Date 05/02/2008 תאריך הגשה

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 38 סוג: 38

Communication services via computer networks; 
services providing access to a worldwide computer 
network; hiring of telecommunication apparatus; 
hiring of apparatus for the transmission of messages; 
hiring of modems and telephones; communication 
services via optic fibre networks; communication 
services via computer terminals; radio, telephone and 
telegraph communications; telecommunication 
connections to a worldwide computer network; 
addressing and junction services for 
telecommunications; provision of information in the 
field of telecommunications; radio-frequency call 
services (radio, telephone or other means of 
electronic communication); computer-assisted 
transmission of messages and images; radio 
broadcasting services; mobile radiotelephony; 
transmission via satellite; teleconference services; 
telephone services; telegraph services; dispatch 
transmission; none of the aforementioned services 
included routers, modems, cellular phones, 
processor, data processing apparatus, computer 
software in the field of wireless communications and 
accompanying services for development and 
marketing of the afore-mentioned product; all 
included in class 38.

שירותי תקשורת דרך רשתות מחשב; שירותים המספקים גישה 
לרשת מחשב כלל עולמית; השכרת מכשירי תקשורת רחק; 
השכרת מכשירים לתמסורת הודעות; השכרת מודמים 

וטלפונים; שירותי תקשורת דרך רשתות סיב אופטי; שירותי 
תקשורת דרך מסופי מחשב; תקשורות רדיו, טלפון וטלגרף; 
קישורי תקשורת רחק לרשת מחשב כלל עולמית; שירותי 
הפניה והצלבה לתקשורות רחק; אספקת מידע בתחום של 
תקשורות רחק; שירותי שיחות תדר-רדיו (רדיו, טלפון או 
אמצעים אחרים של תקשורת אלקטרונית); תמסורת של 
הודעות ובבואות הנעזרת במחשב; שירותי שידור רדיו; 

רדיו-טלפוניה ניידת; תמסורת דרך לוין; שירותי ועידה טלפונית; 
שירותי טלפון; שירותי טלגרף; תמסורת שיגור; השירותים הנ"ל 
אינם כוללים נתבים, טלפונים סלולריים, מעבדים, מכשירי עיבוד 

נתונים, תוכנת מחשב בתחום של התקשורת אלחוטית 
ושירותים נלווים לפיתוח ושיווק של הסחורות הנ"ל; נכללים 

כולם לסוג 38.                                                                 
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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: AMPER, S.A.

Address: 75, Torrelaguna, Madrid, 28027, Spain

Identification No.: 14464

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Reinhold Cohn and Partners

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

שם: ריינהולד כהן ושותפיו

כתובת : רחוב הברזל 26 א', רמת החייל, ת.ד. 13239, תל 
אביב, 61131, ישראל
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Trade Mark No. 208114 מספר סימן

Application Date 05/02/2008 תאריך הגשה

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

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

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

האנגלי.

 Owners

Name: AMPER, S.A.

Address: 75, Torrelaguna, Madrid, 28027, Spain

Identification No.: 14464

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Reinhold Cohn and Partners

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

שם: ריינהולד כהן ושותפיו

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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 42 סוג: 42

Hiring of computers; analysis for the implementation 
of computer systems; quality control; conversion of 
data and computer programs (not a physical 
conversion); creation and maintenance of web pages 
for others; design of computing systems; duplication 
of computer programs; technical project analysis; 
industrial design; meteorology information services; 
engineering services; research and development of 
new products (for third parties); technical research; 
software updating; hiring of computer software; 
installation of software in computers; elaboration of 
computer software; none of the aforementioned 
services included routers, modems, cellular phones, 
processor, data processing apparatus, computer 
software in the field of wireless communications and 
accompanying services for development and 
marketing of the afore-mentioned product; all 
included in class 42.

השכרת מחשבים; ניתוח ליישום מערכות מחשב; בקרת איכות; 
המרת נתונים ותוכנות מחשב (לא המרה פיזית); יצירה 
ותחזוקה של דפי רשת עבור אחרים; עיצוב של מערכות 

מחשוב; שיכפול של תוכנות מחשב; ניתוח פרויקט טכני; עיצוב 
תעשייתי; שירותי מידע מטאורולוגיים; שירותי הנדסה; מחקר 
ופתוח של מוצרים חדשים (לצדדים שלישיים); מחקר טכני; 

עדכון תכנה; השכרת תכנת מחשב; התקנת תכנה במחשבים; 
שכלול תכנת מחשב; השירותים הנ"ל אינם כוללים נתבים, 
טלפונים סלולריים, מעבדים, מכשירי עיבוד נתונים, תוכנת 

מחשב בתחום של התקשורת אלחוטית ושירותים נלווים לפיתוח 
ושיווק של הסחורות הנ"ל; הנכללים כולם לסוג 42.                 
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    

                  

ד' כסלו תשע"ב - 1130/11/2011



Trade Mark No. 208115 מספר סימן

Application Date 05/02/2008 תאריך הגשה

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

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

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

האנגלי.

 Owners

Name: AMPER, S.A.

Address: 75, Torrelaguna, Madrid, 28027, Spain

Identification No.: 14464

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Reinhold Cohn and Partners

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

שם: ריינהולד כהן ושותפיו

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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 45 סוג: 45

Security services for the protection of property and 
individuals; consultancy services in the field of 
security; consultancy services in the field of 
surveillance and security alarms; consultancy 
services and provision of information in the field of 
fire prevention and extinction; consultancy services 
and provision of information in the field of border 
surveillance; none of the aforementioned services 
included routers, modems, cellular phones, 
processor, data processing apparatus, computer 
software in the field of wireless communications and 
accompanying services for development and 
marketing of the afore-mentioned product; all 
included in class 45.

שירותי אבטחה להגנת רכוש ופרט; שירותי יעוץ בתחום 
אבטחה; שירותי יעוץ בתחום מעקב ואזעקות אבטחה; שירותי 
יעוץ ואספקת מידע בתחום של מניעה והשמדה של אש; שירותי 
יעוץ ואספקת מידע בתחום של מעקב גבולי; השירותים הנ"ל 

אינם כוללים נתבים, טלפונים סלולריים, מעבדים, מכשירי עיבוד 
נתונים, תוכנת מחשב בתחום של התקשורת אלחוטית 

ושירותים נלווים לפיתוח ושיווק של הסחורות הנ"ל; הנכללים 
כולם לסוג 45.                                                                 
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                

ד' כסלו תשע"ב - 1230/11/2011



Trade Mark No. 215571 מספר סימן

Application Date 15/10/2008 תאריך הגשה

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

The mark is limited to the colours blue, red and green 
as shown in the mark.

הסימן מוגבל לצבעים כחול, אדום וירוק הנראים בסימן.

 Owners

Name: "Nidan +" Ltd.

Address: 163 B.Khmelnitskogo Street Zakarpatskaya 
region, Beregovo, Ukraine

Identification No.: 69558

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Soroker-Agmon, Adv.

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

שם: סורוקר-אגמון, עו"ד

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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 32 סוג: 32

Fruit drinks and fruit juices; all included in class 32. משקאות פרי ומיצי פירות; הנכללים כולם בסוג 32.                 
      

ד' כסלו תשע"ב - 1330/11/2011



Trade Mark No. 218216 מספר סימן

Application Date 06/01/2009 תאריך הגשה

Based on foreign registration מבוסס על רישום בחו"ל

European Community Trade Mark 
No. 3784763

איחוד האירופי לסימני מסחר מספר: 
3784763

Dated 04/05/2010 (Section 16) מיום 04/05/2010 (סעיף 16) 

European Community Trade Mark 
No. 007019276

איחוד האירופי לסימני מסחר מספר: 
007019276

Dated 08/01/2009 (Section 16) מיום 08/01/2009 (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: Paramount International IP Holding Company

Address: Los Angeles, CA, U.S.A.

Identification No.: 67798

(Cayman Island Company)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Dr. Shlomo Cohen & Co.

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

שם: ד"ר שלמה כהן ושות'

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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 29 סוג: 29

Processed nuts; all included in class 29. אגוזים מעובדים; הנכללים כולם בסוג 29.         

ד' כסלו תשע"ב - 1430/11/2011



MORE PEOPLE GO WITH VISA

Trade Mark No. 218817 מספר סימן

Application Date 19/02/2009 תאריך הגשה

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 36 סוג: 36

Financial services, namely, banking services, credit 
card services, debit card services, charge card 
services, pre-paid card services, bill payment and 
presentment services, cash disbursement, cash 
replacement rendered by credit card and debit cards, 
electronic transactions; automated teller machine 
services, namely, providing deposits, withdrawals 
and financial information; point of sale and point of 
transaction services, transaction authorization and 
settlement services, electronic funds transfer, 
electronic payment processing services, credit card 
and debit card verification, payment transaction 
authentication and verification services; check 
verification services; facilitating person-to person 
payment services through electronic means via a 
global computer network; provision of debit and credit 
services by means of radio frequency identification 
devices; value exchange services, namely, secure 
electronic cash transactions over computer networks 
to facilitate electronic commerce; processing of 
financial transactions online via a global computer 
network or via telecommunication, mobile or wireless 
devices; electronic cash services, namely, currency 
exchange over a global electronic network; providing 
financial information, namely credit and debit card 
data and reports; financial sponsorship of sports 
competitions, events, activities, and games; financial 
sponsorship of athletes and teams participating in 
athletic competitions

שרותים פיננסיים, הינו, שרותי בנקאות, שרותי כרטיס אשראי, 
שרותי כרטיס חיוב, שרותי כרטיס תשלום, שרותים של כרטיס 
משולם מראש, ושרותי תשלום והצגת חשבונות, הוצאת כספים 
במזומן, החלפת מזומן באמצעות כרטיסי אשראי וכרטיסי חיוב, 
פעולות העברה אלקטרוניות ; שרותים אוטומאטיים של מכונה 
שמוציאה כסף מזומן, הינו, אספקת פיקדונות, משיכות ומידע 
פיננסי; שירותים של נקודת מכירה ונקודה של פעולה עסקית, 
שירותי אישור ופרעון של פעולות עסקיות, העברה אלקטרונית 
של ממון, שרותים של עיבוד תשלום אלקטרוני, שירותי אישור 
של כרטיס אשראי וכרטיס חיוב, שירותי אימות ואישור של 

פעולה עסקית של תשלום; שירותי אימות של המחאות; קידום 
של שירותי תשלום בין אדם לחברו באמצעים אלקטרוניים ודרך 
רשת מחשבים גלובלית; אספקה של שירותי חיוב ואשראי 

באמצעות מכשירי זיהוי המושתתים על תדרים של רדיו; שרותי 
החלפת ערך, הינו, פעולות מזומנים אלקטרוניות בטוחות דרך 
רשתות מחשבים להקלת המסחר האלקטרוני; עיבוד של 

פעולות עסקיות מקוונות דרך רשת מחשבים גלובלית או דרך 
טלקומוניקציה, מכשירים ניידים או אלחוטיים; שרותי מזומן 
אלקטרוניים, הינו, החלפת מטבע מעל רשת אלקטרונית 
גלובלית; אספקת מידע פיננסי, הינו נתונים ודוחות אשראי 
וחיוב; חסות כספית על תחרויות ספורט, ארועים, פעילויות, 
ומשחקים; חסות כספית על ספורטאים וקבוצות שמשתתפים 
בתחרויות אתלטיות                                                           
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    

    

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

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

U.S.A., 10/11/2008, No. 77611381 ארה"ב, 10/11/2008, מספר 77611381

Class: 36 סוג: 36

ד' כסלו תשע"ב - 1530/11/2011



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 "  MORE PEOPLE GO 
WITH "  separately, but in the combination of the 
mark.

MORE  "  רישום סימן זה לא יתן זכות לשימוש ייחודי בסיסמא
PEOPLE GO WITH " בנפרד, אלא בהרכב הסימן.

 Owners

Name: Visa International Service Association

Address: Foster City, California, U.S.A.

Identification No.: 4507

(Delaware 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

ד' כסלו תשע"ב - 1630/11/2011



חמצוצים
Trade Mark No. 220831 מספר סימן

Application Date 17/05/2009 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: Guri Import and Distribution Ltd. שם: גורי יבוא והפצה בע"מ

Address: Tzrifin Warehouse, P.O.B. 5060, Rishon Lezion, 
Israel

כתובת : מחסני הסוכנון צריפין, ת.ד. 5060, ראשון לציון, ישראל

Identification No.: 510625916מספר זיהוי: 510625916

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Y. Bachar & Co., Adv.

Address: 4 Marmurek St, Tel Aviv, 64254, Israel

שם: י. בכר ושות', עו"ד

כתובת : מרמורק 4, תל אביב, 64254, ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 30 סוג: 30

Chewing gum, sweets, candies; included in class 30. מסטיקים, ממתקים וסוכריות; הכלולים בסוג 30 .                 

ד' כסלו תשע"ב - 1730/11/2011



Trade Mark No. 221187 מספר סימן

Application Date 26/05/2009 תאריך הגשה

 Owners

Name: EUROPEAN TOBACCO SIGARA VE 
TUTUNCULUK SANAYI VE TICARET A.S. 

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

Identification No.: 70441

Address for serviceהמען למסירת הודעות

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

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

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

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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 34 סוג: 34

Cigarettes; tobacco; tobacco products; lighters; 
matches; smokers' articles; all included in class 34.

סיגריות; טבק; מוצרי טבק; מצתים; גפרורים; צורכי מעשנים; 
הנכללים כולם בסוג 34.                                                     

ד' כסלו תשע"ב - 1830/11/2011



AM CLASSIC

Trade Mark No. 221533 מספר סימן

Application Date 21/06/2009 תאריך הגשה

Based on foreign registration מבוסס על רישום בחו"ל

U.S.A. No. 3908521 ארה"ב מספר: 3908521

Dated 18/01/2011 (Section 16) מיום 18/01/2011 (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: William B. Shook

Address: 5420 Airport Blvd, Tampa, FL, 33634, U.S.A.

Identification No.: 800275

Name: Ellen Kast

Address: 5420 Airport Blvd, Tampa, FL, 33634, U.S.A.

Identification No.: 800276

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Reinhold Cohn and Partners

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

שם: ריינהולד כהן ושותפיו

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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 12 סוג: 12

Bicycle parts and accessories, namely, water bottle 
cages, rims, derailleurs, shift levers, brakes, saddles, 
handle bars, handle bar stems, bottom brackets, 
sprockets, bicycle wheel bags specially adapted 
based upon shape for carrying bicycle wheels, crank 
arms, wheels, wheel hubs, quick release skewers 
and seat posts; all included in class 12.

חלקים ואביזרי אופניים, דהיינו, כלובי בקבוקי מים, חישוקים, 
מעבירי הילוכים, מוטות הילוכים, בלמים, מושבים, כידונים, 
מוטות כידונים, זיזים תחתונים, גלגלי שרשרת, תיקי גלגל 
אופניים  המותאמים במיוחד על בסיס צורה לנשיאת גלגלי 
אופניים, ידיות ארכובה, גלגלים, צירי גלגלים, תפסי גלגל 

לשליפה מהירה ומוטות כיסא; הנכללים כולם בסוג 12.             
                                            

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

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

U.S.A., 26/12/2008, No. 77640133 ארה"ב, 26/12/2008, מספר 77640133

Class: 12 סוג: 12

ד' כסלו תשע"ב - 1930/11/2011



IN THE MOOD FOR LOVE

Trade Mark No. 222243 מספר סימן

Application Date 21/07/2009 תאריך הגשה

Based on foreign registration מבוסס על רישום בחו"ל

European Community Trade Mark 
No. 007554876

איחוד האירופי לסימני מסחר מספר: 
007554876

Dated 29/07/2009 (Section 16) מיום 29/07/2009 (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: GIANFRANCO FERRE' S.P.A.

Address: Milano, Italy

Identification No.: 29493

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Reinhold Cohn and Partners

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

Perfumes, toilet water, eau de perfume, personal 
deodorants, essential oils for personal use, body 
lotions, shower gel, bath foam, bath oils, bath pearls, 
perfumed soaps, aftershave balms, shaving cream, 
aftershave lotions, cosmetic pencils, foundation 
make-up, face powders, talcum powder, rouges, 
lipsticks, mascaras, skin cleansing creams, skin 
cleansing lotions, sunscreen preparations, nail 
varnish, nail varnish removers, beauty masks, facial 
scrubs, face creams, body creams, hair shampoos, 
hair sprays, hair lotions, dentifrices; all included in 
class 3.

בשמים, מי טואלט, מי בושם, דיאודורנטים אישיים, שמנים 
אתריים לשימוש אישי, תחליבי גוף, ג'ל למקלחת, קצף אמבט, 
שמני אמבט, פניני אמבט, סבונים מבושמים, צרי לאחר גילוח, 
קרם גילוח, תחליבים לאחר גילוח, עפרונות קוסמטיים, איפור 
בסיס, אבקות פנים, אבקת טלק, סמקים, שפתונים, מסקרות, 
קרמים לניקוי עור, תחליבים לניקוי עור, תכשירי הגנה מפני 
השמש, לכה לציפורניים, מסירי לכה לציפורניים, מסכות יופי, 
משפשפי פנים, קרמים לפנים, קרמים לגוף, שמפו לשיער, 
תרסיסים לשיער, תחליבים לשיער, תכשירים לניקוי שיניים; 

הנכללים כולם בסוג 3.                                                       
                                                                  

ד' כסלו תשע"ב - 2030/11/2011



Trade Mark No. 222614 מספר סימן

Application Date 28/07/2009 תאריך הגשה

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 5 סוג: 5

Pharmaceutical preparations and substances for the 
treatment of viral, metabolic, endocrine, 
musculoskeletal, cardiovascular, cardiopulmonary, 
genitourinary, sexual dysfunction, oncological, 
hepatological, ophthalmic, respiratory, neurological, 
gastrointestinal, hormonal, dermatological, 
psychiatric and immune system related diseases and 
disorders; pharmaceutical preparations for the 
prevention and treatment of disorders of the nervous 
system, the immune system, the cardio-vascular 
system, the metabolic system, the respiratory 
system, the musculo-skeletal system, the 
genitourinary system; for the treatment of 
inflammatory disorders; for use in dermatology, 
oncology, hematology and in tissue and organ 
transplantation, in ophthalmology and for 
gastroenterological disorders; Raw Material 
Medicines; Active Pharmaceutical Ingredients and 
intermediate; Chinese Medicine Nostrum; Sterilizing 
Preparations; Dietetic Foods Adapted for Medical 
Purposes; Depuratives; Veterinary Preparations; 
Noxious Animals (Preparations for Destroying-); 
Dressings, Medical; all included in class 5..

תכשירים רפואיים וחומרים: לטיפול נגיפי, למטבולית, 
לאנדוקרינית, לשרירים ושלד, ללב וכלי דם, ללב ריאתי, לאיברי 
המין והשתן, לחוסר תפקוד מיני, לטיפול אונקולוגי, לטיפול 
בכבד, ובדלקת העין, לטיפול בנשימה, וטיפול נברולוגי,  
ובמערכת העיכול, לטיפול הורמונאלי, טיפול בעור, טיפול 
פסיכיאטרי, לטיפול במחלות והפרעות הפוגעות במערכת 

החיסון, תכשירים רפואיים למניעה וטיפול בהפרעות במערכת 
העצבים, במערכת החיסון, ובמערכת הלב- כלי דם, לטיפול 
במערכת המטאבולית, ובמערכת הנשימה, ובמערכת שרירים 
ושלד, ובמערכת המין והשתן, לטיפול בהשתלת איברים, טיפול 
בעיניים, טיפול בהפרעות בקיבה ובבטן, חומר גלם לתרופות, 
מרכיבים רפואיים אקטיביים ומעורבים, תרופות סיניות פרטיות, 
תכשירי חיטוי, מאכלים דיאטטיים מותאמים למטרות רפואיות, 
חומרים מטהרים, תכשירים ויטרינרים, תכשירים לחיסול בעלי 
חיים מזיקים, תחבושות, רפואי; הנכללים כולם בסוג 5.           
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                  

ד' כסלו תשע"ב - 2130/11/2011



 Owners

Name: TIANJIN TIANYAO PHARMACEUTICALS CO., 
LTD

Address: Hue Yuan Industrial Zone, Tianjin, People's 
Republic of China

Identification No.: 70584

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Zahi Abu El-Assal, Adv.

Address: A53 Paul VI Street, P.O.B. 50605, Nazareth, 
16164, Israel

שם: זאהי אבו-אלעסל, עו"ד

כתובת : רחוב פאולוס השישי 53 א', ת.ד. 50605, נצרת, 
16164, ישראל

ד' כסלו תשע"ב - 2230/11/2011



המדור לחיפוש קרובים
Trade Mark No. 223522 מספר סימן

Application Date 06/09/2009 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: ISRAEL BROADCASTING AUTHORITY שם: רשות השידור

Address: 161 Jaffa Road, Jerusalem, Israel כתובת : רחוב יפו 161, ירושלים, ישראל

Identification No.: 17757מספר זיהוי: 17757

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Israel Broadcasting Authority

Address: Legal Department 161 Jaffa Street, Jerusalem, 
Israel

שם: רשות השידור

כתובת : המחלקה המשפטית רחוב יפו 161, ירושלים, ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 41 סוג: 41

Production od radio program ןin the field of relatives 
search; included in class 41.

הפקת תכניות רדיו בתחום חיפוש קרובים; נכלל בסוג 41.       
                                                              

ד' כסלו תשע"ב - 2330/11/2011



INVATEC

Trade Mark No. 224071 מספר סימן

Application Date 11/10/2009 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: Invatec S.p.A.

Address: Via Martiri della Liberta, 7, Roncadelle 
(Brescia), 25030, Italy

Identification No.: 800645

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Eitan Mehulal Law Group

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

שם: איתן, מהולל, פאפו, קוגלר

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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 10 סוג: 10

Medical instrument and apparatus for interventional 
medicine using catheters, namely cardiology, cardio 
and vascular surgery, radiology and neuro- 
radiology`; all included in class 10.

מכשירים רפואיים ומתקנים לרפואה התערבותית , תוך שימוש 
ברטטרים, קרי קרדיולוגיה, ניתוחים קרדיולוגיים וניתוחים של 
כלי הדם, רדיולוגיה ונירו- רדיולוגיה; הנכללים כולם בסוג 10.

                             

ד' כסלו תשע"ב - 2430/11/2011



Trade Mark No. 224664 מספר סימן

Application Date 25/10/2009 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: Israco- Food Brands Marketing שם: ישרקו- שיווק מותגי מזון

Address: אזור התעשיה, עמק חפר, ישראל כתובת : אזור התעשיה, עמק חפר, ישראל

Identification No.: 512099136מספר זיהוי: 512099136

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: TIV TAAM RESHATOT LTD.

Address: The Legal Department, P.O.B. 1140, Hadera, 
38811, Israel

שם: טיב טעם רשתות בע"מ

כתובת : הלשכה המשפטית, ת.ד. 1140, חדרה, 38811, ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 29 סוג: 29

Meat, fish, preserved, jellies, jams, compotes, edible 
oils and fats, preserved, dried and/or cooked fruits 
and vegetables;  all included in class 29.

בשר, דגים, ריבות, מרקחות, לפתנים, שמני ושומני מאכל, 
פירות וירקות  כולם, משומרים, מיובשים, ו/או מבושלים; נכללים 

כולם בסוג 29.                                                     

ד' כסלו תשע"ב - 2530/11/2011



Trade Mark No. 224665 מספר סימן

Application Date 25/10/2009 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: Israco- Food Brands Marketing שם: ישרקו- שיווק מותגי מזון

Address: אזור התעשיה, עמק חפר, ישראל כתובת : אזור התעשיה, עמק חפר, ישראל

Identification No.: 512099136מספר זיהוי: 512099136

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: TIV TAAM RESHATOT LTD.

Address: The Legal Department, P.O.B. 1140, Hadera, 
38811, Israel

שם: טיב טעם רשתות בע"מ

כתובת : הלשכה המשפטית, ת.ד. 1140, חדרה, 38811, ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 30 סוג: 30

Coffee, tea, rice, coffee substitutes, flour and 
preparation made from cereals, pastry and 
confectionery, honey, treacle, mustard, vinegar, 
dressing and spices; all included in class 30.

קפה, תה, סוכר, אורז, תחליפי קפה, קמח ומוצרים העשויים 
מדגנים,  דברי מאפה וממתקים, דבש, נופת,  חרדל, חומץ, 

רטבים ותבלינים; נכללים כולם בסוג 30.                               
                                                            

ד' כסלו תשע"ב - 2630/11/2011



Trade Mark No. 225342 מספר סימן

Application Date 02/12/2009 תאריך הגשה

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

Registration of this mark shall give no right to the 
exclusive use of the slogan " מגלים את הצלילים דרך
 separately, but in the combination of the " הצבעים
mark.

רישום סימן זה לא יתן זכות לשימוש ייחודי בסיסמא " מגלים 
את הצלילים דרך הצבעים"  בנפרד, אלא בהרכב הסימן.

Ownersבעלים

Name: HARMONIOM LTD שם: הרמוניום בע"מ

Address: רח' פעמוני יוסף 2, תל אביב, ישראל כתובת : רח' פעמוני יוסף 2, תל אביב, ישראל

Identification No.: 514034883מספר זיהוי: 514034883

חברה פרטית

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Epstein, Chomsky, Osnat & Co., Advs.

Address: Beit Rubenstein 20 Lincoln Street, Tel Aviv, 
67134, Israel

שם: אפשטיין, חומסקי, אסנת ושות', עו"ד

כתובת : בית רובינשטיין רחוב לינקולן 20, תל אביב, 67134, 
ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 41 סוג: 41

Education and entertainment; included in class 41.. חינוך ובידור; הנכללים בסוג 41.                                         
  

ד' כסלו תשע"ב - 2730/11/2011



Trade Mark No. 225891 מספר סימן

Application Date 24/12/2009 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.

Registration of this mark shall give no right to the 
exclusive use of the slogan FAMILY-LIKE CARE, but 
in the combination of the mark.

FAMILY- רישום סימן זה לא יתן זכות לשימוש ייחודי בסיסמא
LIKE CARE, אלא בהרכב הסימן.

 Owners

Name: KIA MOTORS CORPORATION

Address: 231, Yangjae-dong, Seocho-gu, Seoul, 
Republic of Korea

Identification No.: 18226

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Eitan Mehulal Law Group

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

שם: איתן, מהולל, פאפו, קוגלר

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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 37 סוג: 37

Motor vehicle maintenance and repair; Vehicle 
maintenance; all included in class 37.

אחזקה ותיקון של כלי רכב ממונעים; אחזקת כלי רכב; הנכללים 
כולם בסוג 37.                               

ד' כסלו תשע"ב - 2830/11/2011



EMERY

Trade Mark No. 226337 מספר סימן

Application Date 13/01/2010 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: Emery Oleochemicals GmbH

Address: Henkelstrasse 67, 40589 Dusseldorf, Germany

Identification No.: 800900

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Reinhold Cohn and Partners

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

שם: ריינהולד כהן ושותפיו

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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 4 סוג: 4

Technical oils and fats; lubricants; dust absorbing 
agents, dust wetting agents and dust binding agents; 
fuels (including motor fuels) and illuminants; candles 
and wicks for lighting; compositions for drilling and 
the treatment of boreholes, in particular for boreholes 
for geological exploration, in particular for crude oil or 
natural gas exploration, in particular water-based drill 
rinse liquids, oil-based drill rinse liquids, compositions 
for limiting or elimination of deposits, oil-based 
cleaning agents for drilling devices and metal 
surfaces, in particular those for use in geological 
exploration, compositions for corrosion inhibition; 
formwork oil; cutting oil; all included in class 4.

שמנים ושומנים טכניים; חומרי סיכה; גורמים סופגי אבק, 
גורמים מרטיבי אבק וגורמים מקשרי אבק; דלקים (כולל דלקים 
למנועים) וחומרים מאירים; נרות ופתילות לתאורה; תרכובות 
לקידוח ולטיפול בחורים קדוחים, במיוחד לחורים קדוחים 
לחיפוש גיאולוגי, במיוחד לחיפושי נפט גולמי או גז טבעי, 
במיוחד נוזלי שטיפת מקדחים על בסיס מים, נוזלי שטיפת 
מקדחים על בסיס שמן, תרכובות להגבלה או סילוק של 

משקעים, חומרי ניקוי על בסיס שמן להתקני קידוח ומשטחים 
מתכתיים, במיוחד אלה המשמשים בחיפוש גיאולוגי, תרכובות 
לעיכוב בליה; שמן טְפָסֹות; שמן חיתוך; הנכללים כולם בסוג 4.  
                                                                                     
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    

  

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

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

Germany, 14/07/2009, No. 302009041120.4/01 גרמניה, 14/07/2009, מספר 302009041120.4/01

Class: 4 סוג: 4

ד' כסלו תשע"ב - 2930/11/2011



EMERY

Trade Mark No. 226338 מספר סימן

Application Date 13/01/2010 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: Emery Oleochemicals GmbH

Address: Henkelstrasse 67, 40589 Dusseldorf, Germany

Identification No.: 800900

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Reinhold Cohn and Partners

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

שם: ריינהולד כהן ושותפיו

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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 2 סוג: 2

Paints, varnishes, lacquers; antimordant agents, 
wood preservation agents; dyes; mordants; raw 
natural resins; printing inks; all included in class 2.

צבעים, ברק, לכות; גורמים נוגדי-צבענים, גורמי שימור עץ; 
חומרי צבע; צבענים; שרפים גולמיים טבעיים; דיו הדפסה; 
הנכללים כולם בסוג 2.                                               

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

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

Germany, 14/07/2009, No. 302009041120.4/01 גרמניה, 14/07/2009, מספר 302009041120.4/01

Class: 2 סוג: 2

ד' כסלו תשע"ב - 3030/11/2011



EMERY

Trade Mark No. 226340 מספר סימן

Application Date 13/01/2010 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: Emery Oleochemicals GmbH

Address: Henkelstrasse 67, 40589 Dusseldorf, Germany

Identification No.: 800900

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Reinhold Cohn and Partners

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

שם: ריינהולד כהן ושותפיו

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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 5 סוג: 5

Pharmaceutical and veterinary medical products; 
sanitary preparations for medical purposes; dietetic 
products for medical purposes; products for kosher 
foodstuffs; plasters, materials for dressings; 
disinfectants; agents for destroying vermin; 
fungicides, herbicides, pesticides; all included in 
class 5.

מוצרים רפואיים רוקחיים ווטרינאריים; תכשירים סניטאריים 
למטרות רפואיות; מוצרים דיאטטיים למטרות רפואיות; מוצרים 
לדברי מאכל כשרים; פלסטרים, חומרים לתחבושות; חומרי 

חיטוי; גורמים להשמדת רמשים; קוטלי פטריות, קוטלי עשבים, 
קוטלי מזיקים; הנכללים כולם בסוג 5.                                   
                                                                              

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

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

Germany, 14/07/2009, No. 302009041120.4/01 גרמניה, 14/07/2009, מספר 302009041120.4/01

Class: 5 סוג: 5

ד' כסלו תשע"ב - 3130/11/2011



EMERY

Trade Mark No. 226342 מספר סימן

Application Date 13/01/2010 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: Emery Oleochemicals GmbH

Address: Henkelstrasse 67, 40589 Dusseldorf, Germany

Identification No.: 800900

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Reinhold Cohn and Partners

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

שם: ריינהולד כהן ושותפיו

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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 19 סוג: 19

Building materials (non-metallic); pipes (non-metallic) 
for building purposes; asphalt, pitch and bitumen; all 
included in class 19.

חומרי בניה (שאינם מתכתיים); צינורות (שאינם מתכתיים) 
למטרות של בניה; אספלט, זפת וביטומן; הנכללים כולם בסוג 

                                               .19

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

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

Germany, 14/07/2009, No. 302009041120.4/01 גרמניה, 14/07/2009, מספר 302009041120.4/01

Class: 19 סוג: 19

ד' כסלו תשע"ב - 3230/11/2011



EMERY

Trade Mark No. 226343 מספר סימן

Application Date 13/01/2010 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: Emery Oleochemicals GmbH

Address: Henkelstrasse 67, 40589 Dusseldorf, Germany

Identification No.: 800900

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Reinhold Cohn and Partners

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

שם: ריינהולד כהן ושותפיו

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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 42 סוג: 42

Scientific and technological services and research 
and design relating thereto; industrial analysis and 
research services; all included in class 42.

שירותי מדע וטכנולוגיה ומחקר ועיצוב הקשורים אליהם; שירותי 
ניתוח ומחקר תעשייתי; הנכללים כולם בסוג 42.                     

                                                                              

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

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

Germany, 14/07/2009, No. 302009041120.4/01 גרמניה, 14/07/2009, מספר 302009041120.4/01

Class: 42 סוג: 42

ד' כסלו תשע"ב - 3330/11/2011



EMERY

Trade Mark No. 226344 מספר סימן

Application Date 13/01/2010 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: Emery Oleochemicals GmbH

Address: Henkelstrasse 67, 40589 Dusseldorf, Germany

Identification No.: 800900

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Reinhold Cohn and Partners

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

שם: ריינהולד כהן ושותפיו

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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 30 סוג: 30

Coffee, tea, cocoa, sugar, rice, tapioca, sago, 
artificial coffee; flours and preparations made from 
cereals, bread, pastry and confectionary, ices; honey, 
treacle; yeast, baking powder, salt, mustard; vinegar, 
sauces (condiments); spices; binding agents for 
cooking or ice; all included in class 30.

קפה, תה, קקאו, סוכר, אורז, טפיוקה, סאגו, קפה מלאכותי; 
קמח ותכשירים העשויים מדגנים, לחם, דברי מאפה ודברי 
מתיקה, קרחונים; דבש, פסולת סוכר; שמרים, אבקת אפייה, 
מלח, חרדל; חומץ, רטבים (נותני טעם); תבלינים; חומרים 

קושרים לבישול או קרח ; הנכללים כולם בסוג 30.                   
                                                                              

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

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

Germany, 14/07/2009, No. 302009041120.4/01 גרמניה, 14/07/2009, מספר 302009041120.4/01

Class: 30 סוג: 30

ד' כסלו תשע"ב - 3430/11/2011



EMERY

Trade Mark No. 226345 מספר סימן

Application Date 13/01/2010 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: Emery Oleochemicals GmbH

Address: Henkelstrasse 67, 40589 Dusseldorf, Germany

Identification No.: 800900

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Reinhold Cohn and Partners

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

שם: ריינהולד כהן ושותפיו

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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 31 סוג: 31

Agricultural, horticultural and forestry products and 
grains not included in other classes; foodstuffs for 
animals; malt; all included in class 31.

מוצרי חקלאות, גננות ויערנות ותבואות שאינם נכללים בסוגים 
אחרים; דברי מאכל לחיות; לתת; הנכללים כולם בסוג 31.       

                                                                            

Goods/Services for which priority is claimed סחורות/שירותים לגביהם נטען דין קדימה
(If only classification code is indicated, Priority is claimed 
for all goods/services included in that class, and specified 
above under the 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, 14/07/2009, No. 302009041120.4/01 גרמניה, 14/07/2009, מספר 302009041120.4/01

Class: 31 סוג: 31

ד' כסלו תשע"ב - 3530/11/2011



EMERY

Trade Mark No. 226346 מספר סימן

Application Date 13/01/2010 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: Emery Oleochemicals GmbH

Address: Henkelstrasse 67, 40589 Dusseldorf, Germany

Identification No.: 800900

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Reinhold Cohn and Partners

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

שם: ריינהולד כהן ושותפיו

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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 29 סוג: 29

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

בשר, דגים, עופות ובשר ציד; תמציות בשר; פירות וירקות 
שמורים, מוקפאים, מיובשים ומבושלים; ג'לי, ריבות, קומפוטים; 
ביצים, חלב ומוצרי חלב; שמנים ושומנים אכילים; הנכללים כולם 

בסוג 29.                                                             

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

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

Germany, 14/07/2009, No. 302009041120.4/01 גרמניה, 14/07/2009, מספר 302009041120.4/01

Class: 29 סוג: 29

ד' כסלו תשע"ב - 3630/11/2011



Trade Mark No. 226487 מספר סימן

Application Date 10/01/2010 תאריך הגשה

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

Registration of this mark shall give no right to the 
exclusive use of the slogan "כל אחת ומה שמתאים לה",   
separately, but in the combination of the mark.

רישום סימן זה לא יתן זכות לשימוש ייחודי בסיסמא "כל אחת 
ומה שמתאים לה", בנפרד, אלא בהרכב הסימן.

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

Hormonal preparations; pharmaceutical preparations 
for preventing pregnancy; all included in class 5.

תכשירים הורמונאליים; תכשירי רוקחות למניעת הריון; כולם 
כלולים בסוג 5.                                                                 

  

ד' כסלו תשע"ב - 3730/11/2011



Trade Mark No. 226675 מספר סימן

Application Date 25/01/2010 תאריך הגשה

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 35 סוג: 35

Advertisement Planning; Advertising agencies; 
Demonstration of goods; Opinion polling; Provision of 
commercial information via the internet; Sales 
promotion 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 by broadcasting program 
via web; Presentation of goods on communication 
media for retail purposes; all included in class 35.

תכנון פרסום, סוכנויות פרסום; הדגמת טובין; סקרי דעת הקהל; 
סיפוק מידע עסקי דרך האינטרנט; קידום מכירות דרך רשת 
מחשבים; פרסום דרך מדיה חשמלית ובמיוחד האינטרנט; 

פרסום מקוון ברשתות תקשורת מחשביות; שירותים סיטוניים 
למכונות והתקני תקשורת; שירותים קמעוניים למכונות והתקני 
תקשורת; שירותים סיטוניים להתקני תקשורת ניידים; שירותים 

קמעוניים להתקני תקשורת ניידים; שירותים סיטונאים 
למחשבים; שירותים קמעוניים למחשבים; שירותים סיטונאים 
למכונות והתקני טלקומוניקציה; שירותים קמעוניים למכונות 
והתקני טלקומוניקציה; שירותים סיטונאים למכונות והתקנים 
חשמליים וחלקיהם; שירותים קמעוניים למכונות והתקנים 

חשמליים וחלקיהם; שירותים סיטונאים למסכי מחשב; שירותים 
קמעוניים למסכי מחשב; שירותי שיווק למסכי מחשב דרך 
האינטרנט; שירותי שיווק באמצעות שידור תוכנית דרך 

האינטרנט; הצגת טובין במדית תקשורת לשימוש קמעוני; הכל 
כלול בסוג 35.                                                                 
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    

                                                                

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

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

Democratic People's Republic of Korea, 24/12/2009, 
No. 41-2009-0031494

צפון קוריאה, 24/12/2009, מספר 41-2009-0031494

Class: 35 סוג: 35

ד' כסלו תשע"ב - 3830/11/2011



 Owners

Name: LG Electronics Inc.

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

Identification No.: 800774

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Sanford T. Colb & Co.

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

שם: סנפורד ט. קולב ושות'

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

ד' כסלו תשע"ב - 3930/11/2011



AETHON

Trade Mark No. 226743 מספר סימן

Application Date 26/01/2010 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: COHERENT, INC.

Address: Santa Clara, CA, U.S.A.

Identification No.: 68780

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Eitan Mehulal Law Group

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

שם: איתן, מהולל, פאפו, קוגלר

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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 9 סוג: 9

Laser equipment designed for the manufacture of 
solar cells; all included in class 9.

ציוד לייזר המיועד לייצור תאים סולאריים; נכלל 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., 27/07/2009, No. 77790612 ארה"ב, 27/07/2009, מספר 77790612

Class: 9 סוג: 9

ד' כסלו תשע"ב - 4030/11/2011



GoodSense

Trade Mark No. 226783 מספר סימן

Application Date 21/01/2010 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: PERRIGO ISRAEL PHARMACEUTICALS LTD. שם: פריגו ישראל פרמצבטיקה בע"מ

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

Identification No.: 520037599מספר זיהוי: 520037599

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Wolff, Bregman and Goller

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

שם: וולף, ברגמן וגולר

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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 5 סוג: 5

Medical gels, creams and lubricants; pharmaceutical 
preparations for the treatment of the skin and hair , 
sanitary and hygienic products and preparations; 
nutritional supplements, vitamins, minerals; 
pharmaceutical preparation for the treatment of the 
gastrointestinal tract and allergies; analgesic 
pharmaceutical preparation for relieving pain and 
reducing fever; all included in class 5.

ג'לים, קרמים וחומרי סיכה רפואיים; תכשירים תרופתיים 
לטיפול בעור ובשיער; תכשירים ומוצרים סניטאריים והגיינים; 
תוספי מזון, ויטמינים, מינראליים; תכשירים רפואיים לשמירת 
וטיפוח העור; תכשירי רוקחות לטיפול בדרכי העיכול ובאלרגיות; 
תכשירי רוקחות משככי כאבים; תכשירי רוקחות להפחתת כאב 

ולהורדת חום; הנכללים כולם בסוג 5.
                                                                                     
                                                                                

ד' כסלו תשע"ב - 4130/11/2011



RIGHT MANAGEMENT

Trade Mark No. 227013 מספר סימן

Application Date 04/02/2010 תאריך הגשה

Based on foreign registration מבוסס על רישום בחו"ל

European Community Trade Mark 
No. 004974614

איחוד האירופי לסימני מסחר מספר: 
004974614

Dated 11/10/2007 (Section 16) מיום 11/10/2007 (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: RMC of Illinois, Inc.

Address: 1415 West 22nd Street,, Suite 1200, Oak 
Brook, Illinois 60523-2032, U.S.A.

Identification No.: 800955

Illinois 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: 35 סוג: 35

Employment counselling services; career 
management consultation services; employment 
outplacement services; provision of employee 
evaluation and employee selection services; all 
included in class 35.

שירותי יעץ העסקה; שירותי יעוץ ניהול קרירה; שירותי הצעת 
תעסוקה חדשה למפוטרים; שירותי אספקה של הערכת עובד 
ובחירת עובד; הנכללים כולם בסוג 35.                                 
                                                                                    

      

ד' כסלו תשע"ב - 4230/11/2011



Trade Mark No. 227067 מספר סימן

Application Date 02/02/2010 תאריך הגשה

 Owners

Name: Anton Huebner GmbH & Co. KG

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

Identification No.: 43726

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Wolff, Bregman and Goller

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

שם: וולף, ברגמן וגולר

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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 5 סוג: 5

Pharmaceutical, veterinary and medical products as 
well as healthcare products; dietetic products for 
medical purposes; food supplements for medical 
purposes; baby food; all of the aforementioned 
products are mainly used to regulate the iron 
metabolism in the body; all included in class 5.

מוצרים רוקחיים, וטרינריים ורפואיים וכן מוצרים לשמירת 
הבריאות; מוצרים דיאטטיים למטרות רפואיות; תוספי מזון 
למטרות רפואיות; מזון תינוקות; כל המוצרים הנזכרים לעיל 
משמשים בעיקרם לוויסות מטבוליזם ברזל בגוף; כולם כלולים 
בסוג 5.                                                                           

                                                                  

ד' כסלו תשע"ב - 4330/11/2011



Trade Mark No. 227068 מספר סימן

Application Date 02/02/2010 תאריך הגשה

 Owners

Name: Anton Huebner GmbH & Co. KG

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

Identification No.: 43726

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Wolff, Bregman and Goller

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

שם: וולף, ברגמן וגולר

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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 29 סוג: 29

Dietetic food or food supplements for non-medicinal 
purposes or food supplements for non-medicinal 
purposes based on protein, fat, fatty acid also with 
addition of  vitamins, minerals, trace elements, either 
separately or in combination as far as included in this 
class; all of the aforementioned products are mainly 
used to regulate the iron metabolism in the body; all 
included in class 29.

מזון דיאטטי או תוספי מזון למטרות שאינן רפואיות או תוספי 
מזון למטרות שאינן רפואיות מבוססי חלבון, שמן, חומצה 

שומנית הכוללים תוסף של ויטמינים, מינרלים, יסודות קורט, בין 
בנפרד או בצירוף, ככל שנכללים בסוג זה; כל המוצרים הנזכרים 

לעיל משמשים בעקרם לוויסות מטבוליזם ברל בגוף; כולם 
כלולים בסוג 29.                                                               
                                                                                    

                                                              

ד' כסלו תשע"ב - 4430/11/2011



Trade Mark No. 227069 מספר סימן

Application Date 02/02/2010 תאריך הגשה

 Owners

Name: Anton Huebner GmbH & Co. KG

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

Identification No.: 43726

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Wolff, Bregman and Goller

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

שם: וולף, ברגמן וגולר

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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 30 סוג: 30

Dietetic food or food supplements for non-medicinal 
purposes or food supplement for non-medicinal 
purposes based on carbohydrate, substrate material, 
also with addition of vitamins, minerals, trace 
elements, either separately or in combination as far 
as included in this class all of the aforementioned 
products are mainly used to regulate the iron 
metabolism in the body; all included in class 30.

מזון דיאטטי או תוסף מזון למטרות שאינן רפואיות או תוספי 
מזון למטרות שאינן רפואיות מבוססי פחמימות, חומר נושא 

הכוללים תוסף של ויטמינים, מינרלים, יסודות קורט, בין בנפרד 
או בצירוף, ככל שנכללים בסוג זה; כל המוצרים הנזכרים לעיל 
משמשים בעקרם לוויסות מטבוליזם ברזל בגוף; כולם כלולים 
בסוג 30.                                                                         
                                                                                    

                                                                            

ד' כסלו תשע"ב - 4530/11/2011



ALL-ON-4

Trade Mark No. 227114 מספר סימן

Application Date 10/02/2010 תאריך הגשה

Based on foreign registration מבוסס על רישום בחו"ל

U.S.A. No. 3916307 ארה"ב מספר: 3916307

Dated 23/02/2010 (Section 16) מיום 23/02/2010 (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: NOBEL BIOCARE SERVICES AG

Address: Balz Zimmermann-Strasse 7, CH-8302 Kloten, 
Switzerland

Identification No.: 63614

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Eitan Mehulal Law Group

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

שם: איתן, מהולל, פאפו, קוגלר

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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 44 סוג: 44

Medical and dental surgery services; planning and 
professional consultation within the dental surgery 
field; all included in class 44.

שירותי ניתוחים רפואיים ודנטליים; תכנון ויעוץ מקצועי בתחום 
הניתוחים הדנטליים; הנכללים כולם בסוג 44.                         

                                                

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

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

Switzerland, 26/08/2009, No. 593712009 שוויץ, 26/08/2009, מספר 593712009

Class: 44 סוג: 44

ד' כסלו תשע"ב - 4630/11/2011



HERODS VITALIS

הרודס ויטליס
Trade Mark No. 227949 מספר סימן

Application Date 11/03/2010 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: HEROD'S SPA AND RESORTS HOTELS LTD. שם: הרודס מלונות ספא ונופש בע"מ

Address: Northern  Beach, P.O.B. 4142, Eilat, Israel כתובת : החוף הצפוני, ת.ד. 4142, אילת, ישראל

Identification No.: 512142936מספר זיהוי: 512142936

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

Cosmetics excluding hair care products; all included 
in class 3.

קוסמטיקה למעט תכשירים לשיער; הכל כלול בסוג 3.             
                          

ד' כסלו תשע"ב - 4730/11/2011



Trade Mark No. 227957 מספר סימן

Application Date 11/03/2010 תאריך הגשה

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

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

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

האנגלי.

 Owners

Name: BLUFIN S.p.A.

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

Identification No.: 66939

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: JMB, Factor & Co.

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

שם: ג'יי.אמ.בי, פקטור אנד קו

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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 3 סוג: 3

Cosmetics in general, including perfumes; perfumes 
in solid form; deodorants; soaps; liquid soaps; cakes 
of soap; foam baths; dentifrices; shampoos; essential 
oils; hair lotions; perming products and setting of hair; 
gels; hair tints; face creams; mascara; eyeliner 
pencils; eye shadows; make-up pencils; clay for the 
face; lipsticks; make-up foundations; body creams; 
nail polish; nail hardeners; suntanning oils and 
creams; detergents; whiteners; fabric softeners; 
soaps; bleaching preparations and other substances 
for laundry use; cleaning, polishing, scouring and 
abrasive products; all included in class 03.

תמרוקים באופן כללי, לרבות בשמים; בשמים  מוצקים; 
דאודורנטים; סבונים; סבונים נוזליים; יחידות סבון; קצף אמבט; 
משחות שיניים; תחפיפים; תמציות שמנים; תחליבי שיער; 
תכשירים ליצירת שיער מתולתל ותמידי ולייצוב שיער; ג'לים; 
גוונים לשיער; קרמים לפנים; מסקרה;  צבע לתיחום העיניים; 
צללית לעיניים; עיפרון איפור לעיניים; חמר לפנים; שפתונים; 
תכשירים בסיסים לאיפור; קרמים לגוף; לק לציפורניים; מחזיקי 
ציפורניים; שמנים וקרמים לשיזוף; דטרגנטים;  חומרי מלבין; 
מרככים; סבונים; תכשירי הלבנה וחומרים אחרים המשמשים 
לכביסה; תכשירי ניקוי, צחצוח, מריקה ושפשוף; הנכללים כולם 
בסוג 03.                                                                         

                                                  

ד' כסלו תשע"ב - 4830/11/2011



Trade Mark No. 228589 מספר סימן

Application Date 17/03/2010 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: AL SRAD LTD. שם: אל שרד בע"מ

Address: 84 Derech Ben Zvi, Tel Aviv, Israel כתובת : דרך בן צבי 84, תל אביב, ישראל

Identification No.: 511199291מספר זיהוי: 511199291

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: 25 סוג: 25

Clothing products, footwear and head covering, all as 
specified in class 25.

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

ד' כסלו תשע"ב - 4930/11/2011



BIO - FEET

Trade Mark No. 228590 מספר סימן

Application Date 17/03/2010 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: AL SRAD LTD. שם: אל שרד בע"מ

Address: דרך בן צבי 84, תל אביב, ישראל כתובת : דרך בן צבי 84, תל אביב, ישראל

Identification No.: 511199291מספר זיהוי: 511199291

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: 25 סוג: 25

Clothing products, footwear and head covering, all as 
specified in class 25.

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

ד' כסלו תשע"ב - 5030/11/2011



UNIPROX

Trade Mark No. 229052 מספר סימן

Application Date 18/04/2010 תאריך הגשה

 Owners

Name: UNIPROX GmbH & Co.KG

Address: Heinrich-Heine-Str. 4, Zeulenroda, 07937, 
Germany

Identification No.: 801161

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: 10 סוג: 10

Prostheses, accessories and adapters for 
prostheses, in particular screws and tubes adapted to 
prostheses and for constructing prostheses; adapters 
for connecting prosthesis adapters; all included in 
class 10.

תותבות, אביזרים ומתאמים לתותבות, ביחוד ברגים וצינורות 
המותאמים לתותבות ולהרכבת תותבות; מתאמים  לחיבור 

מתאמי תותבות;  הנכללים כולם בסוג 10.                             
                                                                                    

                              

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

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

European Community Trade Mark, 20/10/2009, No. 
008626848

איחוד האירופי לסימני מסחר, 20/10/2009, מספר 
008626848

Class: 10 סוג: 10

ד' כסלו תשע"ב - 5130/11/2011



ODU AMC

Trade Mark No. 229295 מספר סימן

Application Date 15/04/2010 תאריך הגשה

 Owners

Name: ODU steckverbindungssysteme GmbH & Co. 
KG

Address: Pregelstr.11, Muhldorf/Inn, 84453, Germany

Identification No.: 70957

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

Connectors, in particular plug-in connectors, 
connector parts, couplings and adapters for fluid 
conduits, in particular (compressed) air conduits (all 
the aforesaid goods not electronic), singly, combined 
with each other and/or combined with electric, 
electromagnetic, optical, fibre-optic beam and image 
cables, and coaxial, triaxial, signal, high-voltage or 
low-voltage transmissions and/or transmission of 
data; male and female headers for fluid conduits, in 
particular (compressed) air conduits; parts and 
accessories for all the aforesaid goods, in particular 
contact inserts, anti-kink sleeves, protective caps, 
insulating elements, cables, hoses, cable and hose 
channels; multiple plug-in connectors for fluid 
conduits, in particular (compressed) air conduits; 
plugs (not electronic) and connectors for use in 
apparatus for lighting, heating, steam generating, 
cooking, refrigerating, drying, ventilating and gas and 
water supplying; all included in class 9.

מחברים, במיוחד מחברי פלאג-אין, חלקי מחברים, מצמדים 
ומתאמים לצינורות נוזלים במיוחד צינורות אוויר (דחוס) (כול 
המוצרים הנ"ל לא אלקטרונים) יחיד או משולב ביחד ו/או 

משולב עם כבלים חשמליים, אלקטרוניים, אלקטרומגנטיים, 
אופטיים, סיב-אופטיים וקרן אופטו-אלקטרוניים, וכבלים 

קואקסיאליים, טריאקסיאליים, אותות, תמסורות מתח גבוה או 
מתח נמוך ו/או תמסורת נתונים; מתאמי זכר נקבה עבור 

צינורות נוזלים, במיוחד צינורות אוויר (דחוס); חלקים ואביזרים 
לכל המוצרים הנ"ל במיוחד מחדירים מוליכי חשמל, שרוולי זיווד 

נגד פיתול, כיסויי מגן, גופי בידוד, כבלים, צינורות, כבלים 
ותעלות צינורות; מחברי רב פלאג-אין עבור צינורות נוזלים, 
במיוחד צינורות אוויר (דחוס); תקעים (לא אלקטרוניים) 
ומחברים למאור, לחימום, להפקת אדים, לבישול, לקירור, 

לייבוש, לאוורור, לאספקת מים וגז; הנכללים כולם בסוג 9.       
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    

      

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

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

European Community Trade Mark, 20/11/2011, No. 
008620767

איחוד האירופי לסימני מסחר, 20/11/2011, מספר 
008620767

Class: 9 סוג: 9

ד' כסלו תשע"ב - 5230/11/2011



Trade Mark No. 229512 מספר סימן

Application Date 28/04/2010 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: Ono Academic College שם: עמותת הקריה האקדמית - קרית אונו

Address: Kiryat Ono, Israel כתובת : קרית אונו, ישראל

Identification No.: 580294221מספר זיהוי: 580294221

עמותה רשומה

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Omer, Reiter, Jan Sagi Cohen and Co.

Address: 14 Abba Hill Silver Rd., Ramat Gan, 52506, 
Israel

שם: עמר, רייטר, ז'אן שגיא כהן ושות'

כתובת : אבא הלל סילבר 14 א', רמת גן, 52506, ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 45 סוג: 45

Legal servcies for victems of crime; all included in 
class 45.

שירותים משפטיים לנפגעי עבירה; הנכללים בסוג 45.             
                    

ד' כסלו תשע"ב - 5330/11/2011



ASHTON

Trade Mark No. 229569 מספר סימן

Application Date 05/05/2010 תאריך הגשה

 Owners

Name: Holt's Company

Address: 1105 N. Market Street, Suite 1300, Wilmington, 
Delaware 19801, U.S.A.

Identification No.: 800621

Incorporated in the State of Delaware

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Sanford T. Colb & Co.

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

שם: סנפורד ט. קולב ושות'

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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 33 סוג: 33

Alcoholic beverages made of agave; all included in 
Class 33.

משקאות אלכוהוליים העשויים מאגבה; הכל כלול בסוג 33.       
              

ד' כסלו תשע"ב - 5430/11/2011



Trade Mark No. 230076 מספר סימן

Application Date 25/05/2010 תאריך הגשה

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

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

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

האנגלי.

 Owners

Name: COMESTIBLES MASTER CO., LTD.

Address: 1F, No.35, Gongyecyu 23rd RD., Nantun 
District,, Taichung City, 40850, Taiwan

Identification No.: 801266

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: 43 סוג: 43

Cafes, cafeterias, canteens, hotels, boarding houses, 
restaurants, restaurants featuring home delivery, self-
service restaurants, snack-bars, bars, bar services, 
salad bars, food and beverages venders, teahouses, 
mobile supply of beverages and food, cocktail 
lounges, cocktail lounge buffets, office coffee supply 
services, rental of food service equipment; All 
services included in Class 43

בתי קפה, קפיטריות, קנטינות, מלונות, בתי הארחה, מסעדות, 
מסעדות המתאפיינות במשלוחים הביתה, מסעדות לשירות 
עצמי, מזללות, ברים, שירות ברים, ברים לסלט, מוכרי מזון 

ומשקאות, בתי תה, אספקה ניידת של משקאות ומזון, טרקליני 
קוקטיילים, טרקלינים של מזנוני קוקטיילים, שירותי אספקת 
קפה למשרד, השכרת ציוד של שירות מזון; כל השירותים 

נכללים בסוג 43                                                               
                                                                

ד' כסלו תשע"ב - 5530/11/2011



SWEETMAX

Trade Mark No. 230398 מספר סימן

Application Date 31/05/2010 תאריך הגשה

 Owners

Name: KONYA SEKER SANAYI VE TICARET ANONIM 
SIRKETI ESKI BEYSEHIR YOLU UZERI, No: 19 
MERAM

Address: Konya, Turkey

Identification No.: 71031

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: 30 סוג: 30

granulated sugar; cube sugar; powdered sugar; 
confectionery; biscuits; waffles; crackers; 
chocholates; candies; all included in class 30.

סוכר מגורען; קוביות סוכר; אבקת סוכר; דברי מתיקה; 
ביסקוויטים; ופלים; קרקרים; שוקולדים; סוכריות; הנכללים כולם 

בסוג 30.                                           

ד' כסלו תשע"ב - 5630/11/2011



LINKERX

Trade Mark No. 230951 מספר סימן

Application Date 30/06/2010 תאריך הגשה

 Owners

Name: Alkermes, Inc.

Address: 852 Winter Street, Waltham, Massachusetts, 
02451-1420, U.S.A.

Identification No.: 801370

Incorporated under the laws of the State of Pennsylvania

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

Pharmaceuticals, namely, prodrugs, protein fusion 
compounds and chemical derivatives of 
pharmaceutically active ingredients for the treatment 
of:  central nervous system diseases and disorders, 
namely, psychiatric disorders, namely, mental 
illnesses, schizophrenia, bipolar disorder, depressive 
disorders, psychosis, irritability associated with 
autistic disorder, and reward disorders;  
neurodegenerative diseases, namely Parkinson’s 
disease, and amyotrophic lateral sclerosis (ALS);  
cardiovascular diseases;  cancer;  inflammatory 
diseases, namely arthritis, psoriasis, inflammatory 
bowel disease and crohn’s disease;  respiratory 
diseases;  infectious diseases, namely bacterial 
infections;  metabolic diseases, namely, diabetes, 
dyslipidemia and obesity;  blood disorders;  and 
autoimmune diseases; all included in class 05.

תכשירים רוקחיים, בעיקר, פרודרגים, תרכובות לאיחוי חלבונים 
ונגזרות כימיות של רכיבים פעילים לטיפול במחלות והפרעות 
של מערכת העצבים המרכזית, בעיקר, מחלות פסיכיאטיות, 
בעיקר, מחלות נפש, שסעת, הפרעה דו-קוטבית, הפערות 
מדכאות, פסיכוזה, עצבנות הקשורה להפרעה אוטיסטית, 
והפרעות גמול; מחלות ניורולוגיות מתנוונות, בעיקר, מחלת 
פרקינסון ומחלת העצבים המוטוריים (ALS); מחלות לב וכלי 
דם; סרטן; מחלות דלקתיות, בעיקר, דלקת פרקים, ספחת, 
מחלת המעי הדלקתי ומחלת קרוהן; מחלות נשימה; מחלות 
זיהומיות, בעיקר, מחלות בקטריאליות; מחלות מטבוליות, 
בעיקר, סכרת, יתר שומנים בדם והשמנת יתר; מחלות דם; 

ומחלות חיסון עצמי; הנכללים כולם בסוג 5.                           
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    

              

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

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

U.S.A., 07/01/2010, No. 77/906,658 ארה"ב, 07/01/2010, מספר 77/906,658

Class: 5 סוג: 5

ד' כסלו תשע"ב - 5730/11/2011



Trade Mark No. 231028 מספר סימן

Application Date 24/06/2010 תאריך הגשה

 Owners

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

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

Identification No.: 801358

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: JMB, Factor & Co.

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

שם: ג'יי.אמ.בי, פקטור אנד קו

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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 30 סוג: 30

Confectionery products; chocolate; chocolate bars; 
chocolate confectionery; all included in class 30.

מוצרי מתיקה; שוקולד; חטיפי שוקולד; ממתקי שוקולד; 
הנכללים כולם בסוג 30.                                                     

          

ד' כסלו תשע"ב - 5830/11/2011



BIBLICAL JERUSALEM BITTER

ביטר ירושלים תנכי 
Trade Mark No. 231167 מספר סימן

Application Date 30/06/2010 תאריך הגשה

Base for International Trademark No. 1073878 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: Leiba Ishay Alex  שם: אלכס ישי לייבה

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

Identification No.: 317589083מספר זיהוי: 317589083

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Dr Eyal Bressler, Patent Attorney

Address: Lazrom House, 11 Tuval Street, Ramt Gan, 
52522, Israel

שם: דר' אייל ברסלר, עו"פ

כתובת : בית לזרום, רחוב תובל 11, רמת גן, 52522, ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 5 סוג: 5

Nutritional additives; all included in class 5. תוספים תזונתיים; הנכללים כולם בסוג 5.                     

ד' כסלו תשע"ב - 5930/11/2011



BIBLICAL JERUSALEM BITTER

ביטר ירושלים תנכי 
Trade Mark No. 231168 מספר סימן

Application Date 30/06/2010 תאריך הגשה

Base for International Trademark No. 1073878 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: Leiba Ishay Alex  שם: אלכס ישי לייבה

Address: רח' עין הקורא 7, ראשון לציון, 75289, ישראל כתובת : רח' עין הקורא 7, ראשון לציון, 75289, ישראל

Identification No.: 317589083מספר זיהוי: 317589083

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Dr Eyal Bressler, Patent Attorney

Address: Lazrom House, 11 Tuval Street, Ramt Gan, 
52522, Israel

שם: דר' אייל ברסלר, עו"פ

כתובת : בית לזרום, רחוב תובל 11, רמת גן, 52522, ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 33 סוג: 33

Alcoholic beverages containing herbal extracts; all 
included in class 33.

משקאות אלכוהוליים המכילים תמציות צמחים; הנכללים כולם 
בסוג 33.                         

ד' כסלו תשע"ב - 6030/11/2011



Hypo²

Trade Mark No. 231362 מספר סימן

Application Date 14/07/2010 תאריך הגשה

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

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

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

האנגלי.

 Owners

Name: Neubourg Skin Care GmbH & Co. KG

Address: Mergenthaler Strasse 40, Greven, 48268, 
Germany

Identification No.: 801412

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Eitan Mehulal Law Group

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

שם: איתן, מהולל, פאפו, קוגלר

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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 5 סוג: 5

Pharmaceutical products, namely  preparations for 
health care of the skin  for medical purposes; all 
included in class 5.

מוצרי רוקחות, דהיינו, תכשירים לבריאות העור,  למטרות 
רפואיות; הנכללים כולם בסוג 5.                                         

                                        

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

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

Germany, 12/02/2010, No. 302010008967.9/05 גרמניה, 12/02/2010, מספר 302010008967.9/05

Class: 5 סוג: 5

ד' כסלו תשע"ב - 6130/11/2011



NUTRACOACH 

Trade Mark No. 231459 מספר סימן

Application Date 14/07/2010 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: Yafit Ben Mordechai  שם: יפית בן מרדכי

Address: 12 Geva St., Netanya, Israel כתובת : רח' גבע 12, נתניה, ישראל

Identification No.: 032654469מספר זיהוי: 032654469

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Kafri Leibovich, Law Office 

Address: 5 Jabutinsky St, Ramat Gan, 52520, Avgad 
Tower, Israel

שם: משרד עו"ד כפרי לייבוביץ' 

כתובת : רח' ז'בוטינסקי 5, רמת גן, 52520, בית אבגד, ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 41 סוג: 41

Providing of nutritional coaching and consulting, 
nutrition, education, teaching, coaching and training, 
sport training, personal training, programs and 
training for losing weight and eating habits and 
healthy life style, planning and providing of training 
programs, organization, management and providing 
seminars, conventions, workshops, lectures, learning, 
courses and teaching of nutrition, health, personal 
and sport training including such which are based on 
the internet, computer, computer programs and any 
other electronic devise; providing services of 
consulting and information regarding or related the 
aforesaid services; all included in class 41.

אימון וייעוץ תזונתי, תזונה, חינוך, הוראה, אימון והכשרה, אימון 
ספורט, אימון אישי, תוכניות ואימונים להרזיה, הפחתה 

במשקל, הרגלי אכילה ואורח חיים בריא, תכנון ואספקה של 
תוכניות הכשרה, ארגון ניהול ואספקה של סמינרים, ועידות, 
סדנאות, הרצאות, לימוד, קורסים והכשרה בתזונה, בריאות, 
אימון גופני וספורט לרבות כאלה המבוססים על האינטרנט, 

מחשב, תוכנת מחשב, וכל מכשור אלקטרוני אחר; מתן שירותי 
ייעוץ ומידע הקשורים או הנוגעים לשירותים המפורטים מעלה; 
הנכללים כולם בסוג 41.                                                     
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    

                          

ד' כסלו תשע"ב - 6230/11/2011



Trade Mark No. 231460 מספר סימן

Application Date 14/07/2010 תאריך הגשה

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

Registration of this mark shall give no right to the 
exclusive use of the phrase  אימון תזונתי בהתאמה
.but in the combination of the mark ,אישית

רישום סימן זה לא יתן זכות לשימוש ייחודי בצירוף אימון תזונתי 
בהתאמה אישית, אלא בהרכב הסימן.

Ownersבעלים

Name: Yafit Ben Mordechai  שם: יפית בן מרדכי

Address: רח' גבע 12, נתניה, ישראל כתובת : רח' גבע 12, נתניה, ישראל

Identification No.: 032654469מספר זיהוי: 032654469

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Kafri Leibovich, Law Office 

Address: 5 Jabutinsky St, Ramat Gan, 52520, Avgad 
Tower, Israel

שם: משרד עו"ד כפרי לייבוביץ' 

כתובת : רח' ז'בוטינסקי 5, רמת גן, 52520, בית אבגד, ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 41 סוג: 41

Providing of nutritional coaching and consulting, 
nutrition, education, teaching, coaching and training, 
sport training, personal training, programs and 
training for losing weight and eating habits and 
healthy life style, planning and providing of training 
programs, organization, management and providing 
seminars, conventions, workshops, lectures, learning, 
courses and teaching of nutrition, health, personal 
and sport training including such which are based on 
the internet, computer, computer programs and any 
other electronic devise; providing services of 
consulting and information regarding or related the 
aforesaid services; all included in class 41.

אימון וייעוץ תזונתי, תזונה, חינוך, הוראה, אימון והכשרה, אימון 
ספורט, אימון אישי, תוכניות ואימונים להרזיה, הפחתה 

במשקל, הרגלי אכילה ואורח חיים בריא, תכנון ואספקה של 
תוכניות הכשרה, ארגון ניהול ואספקה של סמינרים, ועידות, 
סדנאות, הרצאות, לימוד, קורסים והכשרה בתזונה, בריאות, 
אימון גופני וספורט לרבות כאלה המבוססים על האינטרנט, 

מחשב, תוכנת מחשב, וכל מכשור אלקטרוני אחר; מתן שירותי 
ייעוץ ומידע הקשורים או הנוגעים לשירותים המפורטים מעלה; 
הנכללים כולם בסוג 41.                                                     
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    

                          

ד' כסלו תשע"ב - 6330/11/2011



Trade Mark No. 231508 מספר סימן

Application Date 13/07/2010 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: DSNR LABS LTD שם: דסנר לאבס בע"מ

Address: 8 Hapnina St, Raanaa, 43215, Israel כתובת : רח' הפנינה 8, רעננה, 43215, ישראל

Identification No.: 514368976מספר זיהוי: 514368976

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Levy, Meidan & Co., Advs.

Address: 4 Kaufman Street, Tel Aviv, 68012, Israel

שם: לוי, מי-דן ושות', עו"ד

כתובת : מנחם בגין 11, רמת גן, 52521, ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 9 סוג: 9

Software program that enables users, both online 
and offline, to translate and auto complete words and 
texts from various electeonic sources including 
finding synonyms, excluding transcription, 
documentation and investigation ; all included in 
class 9.

תוכנת מחשב, להורדה ולשימוש מקוון, אשר משמשת לתרגום 
והשלמה אוטומטית של מילים וקטעי טקסט ממקורות 

אלקטרונים של מילים וקטעי טקסט ממקורות אלקטרונים שונים 
לרבות איתור מילים נרדפות, למעט תמלול, תיעוד וחקירות; 

הנכללים כולם בסוג 9.                                                       
      

ד' כסלו תשע"ב - 6430/11/2011



eType 

Trade Mark No. 231509 מספר סימן

Application Date 13/07/2010 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: DSNR LABS LTD שם: דסנר לאבס בע"מ

Address: רח' הפנינה 8, רעננה, 43215, ישראל כתובת : רח' הפנינה 8, רעננה, 43215, ישראל

Identification No.: 514368976מספר זיהוי: 514368976

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Levy, Meidan & Co., Advs.

Address: 4 Kaufman Street, Tel Aviv, 68012, Israel

שם: לוי, מי-דן ושות', עו"ד

כתובת : מנחם בגין 11, רמת גן, 52521, ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 9 סוג: 9

Software program that enables users, both online 
and offline, to translate and auto complete words and 
texts from various electeonic sources including 
finding synonyms, excluding transcription, 
documentation and investigation ; all included in 
class 9.

תוכנת מחשב, להורדה ולשימוש מקוון, אשר משמשת לתרגום 
והשלמה אוטומטית של מילים וקטעי טקסט ממקורות 

אלקטרונים של מילים וקטעי טקסט ממקורות אלקטרונים שונים 
לרבות איתור מילים נרדפות, למעט תמלול, תיעוד וחקירות; 

הנכללים כולם בסוג 9.

                                                     

ד' כסלו תשע"ב - 6530/11/2011



ALCOLOCK 

Trade Mark No. 231553 מספר סימן

Application Date 15/07/2010 תאריך הגשה

 Owners

Name: ALCOHOL COUNTERMEASURE SYSTEMS 
(INTERNATIONAL) INC. 

Address: 60 International Boulevard, Toronto, Ontario 
M9W 6J2, Canada

Identification No.: 71099

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Wolff, Bregman and Goller

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

שם: וולף, ברגמן וגולר

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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 9 סוג: 9

Devices for disabling a vehicle in response to a 
detection of alcohol in the blood of its purported 
operator; devices for disabling a vehicle in response 
to a measurement of alcohol in the excess of a safety 
there shold in the blood of its purported operator; 
breath alcohol testers; all included in class 9.

מתקנים עבור פסילת כלי רכב בתגובה לאיתור אלכוהול בדמו 
של המפעיל הנחזה; מתקנים עבור פסילת כלי רכב בתגובה 
למדידת אלכוהול יתר מעבר לסף הבטיחות בדמו של המפעיל 
הנחזה; התקני בדיקת אלכוהול נשימתיים; הנכללים כולם בסוג 
                                                                                 .9
                                                                                    

                              

ד' כסלו תשע"ב - 6630/11/2011



Trade Mark No. 231701 מספר סימן

Application Date 26/07/2010 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: BINDU - Guf Berihuf שם: בינדו גוף בריחוף

Address: P.O.Box 205, P.O.B. 205, Ein-Hod, 30890, 
Israel

כתובת : תיבת דואר 205, ת.ד. 205, עין הוד, 30890, ישראל

Identification No.: 558002747מספר זיהוי: 558002747

Bindu - גוף בריחוף

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 41 סוג: 41

Providing of instruction, training, physical exercises, 
lessons, classes, workshops and advanced studies 
according to the method using the bindu device; all 
included in class 41.

שירותי הדרכה והכשרה, אימון גופני, שיעורים, חוגים, סדנאות 
והשתלמויות מקצועיות, בהתאם לשיטה עם מכשיר הבינדו; 

הנכללים כולם בסוג 41.                                                     
                                                

ד' כסלו תשע"ב - 6730/11/2011



INTHUSA

Trade Mark No. 231709 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.

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

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

שלסימונם נועד הסימן למעשה

 Owners

Name: Tibotec Pharmaceuticals 

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

Identification No.: 801442

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Reinhold Cohn and Partners

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

שם: ריינהולד כהן ושותפיו

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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 5 סוג: 5

Human pharmaceutical preparations; all included in 
class 5.

תכשירים רוקחיים לבני אדם; הנכללים כולם בסוג 5.               
            

ד' כסלו תשע"ב - 6830/11/2011



Trade Mark No. 231716 מספר סימן

Application Date 22/07/2010 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: Gabriel Milo שם: גבריאל מילוא

Address: 13 Haluz St., Holon, 58433, Israel כתובת : החלוץ 13, חולון, 58433, ישראל

Identification No.: 7416415מספר זיהוי: 7416415

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Liad Segal Adv 

Address: Tuval 30 St., Beit Or, Ramat Gan, Israel

שם: עו"ד ליעד סגל 

כתובת : רח' תובל 30, בית אור, רמת גן, 52522, ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 33 סוג: 33

Wines; included in class 33. יינות; הנכללים כולם בסוג 33.

ד' כסלו תשע"ב - 6930/11/2011



JXGROUP

Trade Mark No. 231783 מספר סימן

Application Date 29/07/2010 תאריך הגשה

 Owners

Name: JX Holdings, Inc.

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

Identification No.: 801467

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Sanford T. Colb & Co.

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

שם: סנפורד ט. קולב ושות'

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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 1 סוג: 1

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

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

למכונות, התקנים וחלקי מכונות המשומשים בתהליכי ייצור; 
חומרי פחמן למעבים וסוללות טעינות או סופג שמן, תמיסות 
ציפוי, אוקסידי מתכת להתזת יעדים, נחושת גופרתית בטוהר 
גבוה; כימיקאלים; דבקים [לא לשימוש בנייר כתיבה או שימוש 
ביתי]; תכשירים לבקרת גידול צמחים; דשנים; ציפויי כלי חרס; 
טיט הכנה; חומצות שומן גבוהות; מינראלים לא מתכתיים; 
כימקאלים לצילום, סרטי צילום לא חשופים, נייר צילומי; נייר 
בדיקה כימית; ממתיקים מלאכותיים; קמח ועמילן לשימוש 

תעשייתי; פלסטיקים לא מעובדים [פלסטיקים בצורה ראשונית]; 
כתש; אנטימון; סלניום; תליום; טלוריום; ליתיום; צורן לסוללות 
סולאריות; צורן למוליכים למחצה; הכל כלול בסוג 1.               
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                              

ד' כסלו תשע"ב - 7030/11/2011



Intelligent Peak LED

Trade Mark No. 231898 מספר סימן

Application Date 02/08/2010 תאריך הגשה

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

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

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

האנגלי.

 Owners

Name: SONY CORPORATION

Address: Tokyo, Japan

Identification No.: 37402

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Dr. Shlomo Cohen & Co.

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

שם: ד"ר שלמה כהן ושות'

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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 9 סוג: 9

Television sets; LCD television sets; PDP television 
sets; projection television sets; DVD players, DVD 
recorders; hard disk video recorders; video 
projectors; LCD computer displays, integrated circuits 
for televisions; All included in class 9.

מערכות טלוויזיה; מערכות טלוויזיית LCD; מערכות טלוויזיית 
 ;DVD מקליטי ;DVD מערכות הקרנת טלוויזיה; נגני ;PDP
מקליטי וידאו דיסק קשיח; מקרני וידאו; צגי LCD למחשב; 

מעגלים משולבים עבור טלוויזיות; הנכללים כולם בסוג 9.         
                                                              

ד' כסלו תשע"ב - 7130/11/2011



4 BLOCK 

Trade Mark No. 231928 מספר סימן

Application Date 29/07/2010 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: MODAN Eyal  שם: אייל מודן

Address: כתובת : רח' יהודה וולמן 13, תל אביב, 69400, ישראל

Identification No.: 028739886מספר זיהוי: 028739886

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: 28 סוג: 28

Educational games and playthings; all included in 
class 28.

משחקים וצעצועים חינוכיים; הנכללים כולם בסוג 28.               
          

ד' כסלו תשע"ב - 7230/11/2011



5 BLOCK 

Trade Mark No. 231929 מספר סימן

Application Date 29/07/2010 תאריך הגשה

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

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

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

האנגלי.

Ownersבעלים

Name: MODAN Eyal  שם: אייל מודן

Address: רח' יהודה וולמן 13, תל אביב, 69400, ישראל כתובת : רח' יהודה וולמן 13, תל אביב, 69400, ישראל

Identification No.: 028739886מספר זיהוי: 028739886

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: 28 סוג: 28

Educational games and playthings; all included in 
class 28.

משחקים וצעצועים חינוכיים; הנכללים כולם בסוג 28.               
          

ד' כסלו תשע"ב - 7330/11/2011



INTENT.INSIGHT.IMPACT.

Trade Mark No. 232090 מספר סימן

Application Date 11/08/2010 תאריך הגשה

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 9 סוג: 9

Computer hardware; computer hardware and 
software for digital recording of voice, video, radio, 
VoIP, email, instant messaging, social media 
interactions, text messages, worldwide web, intranet, 
screen, wireless and other multimedia 
communication, transmitted over telecommunication 
equipment and networks; computerized hardware 
and software comprised of media and meta-data 
capture, signal processing, signal analysis, alarms, 
storage, archiving and dissemination; application 
software for data management, analysis, 
interpretation, identification, reporting, and decision 
support related to recorded and non-recorded voice, 
video, radio, VoIP, email, instant messaging, social 
media interactions, text messages, worldwide web, 
intranet, screen, wireless and other unstructured 
multimedia interactions; application software for call 
center performance optimization, call center quality 
monitoring, enterprise business interactions 
analytics, public safety and transportation command 
and control, scenario reconstruction and 
investigation, security management, security 
surveillance and real-time threat detection, alarm 
analysis and management, lawful interception and 
intelligence systems, and financial crime, risk, and 
compliance; application software for situation 
management t  enable situation planning, response 
and analysis for the security, safety and emergency 
markets ; application software for data management, 
analysis, interpretation, identification, real-time 
analytics, decisioning, agent guidance, and process 
automation, reporting, and decision support related t  
recorded and non-recorded voice, video, radio, VoIP, 
email, instant messaging, social media interactions, 
text messages, worldwide web, intranet, screen, 
wireless and other unstructured multimedia 
interactions for contact center operational efficiency, 
customer experience management, improving sales 
and marketing effectiveness, and reducing customer 
churn; telecommunication equipment; all included i  
Class 9

חומרת מחשב; חומרת ותוכנת מחשב להקלטה דיגיטאלית של 
קול, וידאו, רדיו, VOIP, דואר אלקטרוני, הודעות מיידיות, 
אינטראקציות במדיה חברתית, מסרוני טקסט, רשת כלל 
עולמית, אינטראנט, תצוגת מסך, תקשורות מולטימדיה 
אלחוטיות ואחרות, המשודרים על גבי ציוד ורשתות 

טלקומוניקציה; חומרה ותוכנה ממוחשבות המכילות לכידה של 
מדיה ומטא-נתונים, עיבוד אותות, ניתוח אותות, אזעקות, 

אחסון, יצירת ארכיון והפצה; תוכנת יישום עבור ניהול נתונים, 
ניתוח, פירוש, זיהוי, דיווח, ותמיכה בקבלת החלטות בנוגע 
לקול, וידאו, רדיו, VOIP, דואר אלקטרוני, הודעות מיידיות, 
אינטראקציות במדיה חברתית, מסרוני טקסט, רשת כלל 

עולמית, אינטראנט, תצוגת מסך, אינטראקציות מולטימדיות לא 
מובנות אלחוטיות ואחרות מוקלטים ולא-מוקלטים; תוכנת יישום 
לאופטימיזציה של ביצועי מוקד טלפוני, בקרת איכות של מוקד 
טלפוני, אנליטיקה של אינטראקציות של מיזמים עסקיים, פיקוד 
ושליטה על בטחון הציבור ותעבורה, שחזור תרחישים וחקירות, 
ניהול אבטחה, מעקב בטחוני ואיתור איומים בזמן אמת, ניתוח 
וניהול אזעקות, יירוט חוקי ומערכות מודיעין, ופשעים, סיכונים, 
והתאמות פיננסיים; תוכנת יישום לניהול מצב כדי לאפשר 

תכנון, תגובה וניתוח מצב עבור שווקי ביטחון, בטיחות וחירום; 
תוכנת יישום לניהול נתונים, ניתוח, פירוש, זיהוי, אנליטיקה 
בזמן אמת, קבלת החלטות, הדרכת סוכנים, ואוטומציה של 
תהליכים, דיווח, ותמיכה בקבלת החלטות בנוגע לקול, וידאו, 
רדיו, VOIP, דואר אלקטרוני, הודעות מיידיות, אינטראקציות 
במדיה חברתית, מסרוני טקסט, רשת כלל עולמית, אינטראנט, 
תצוגת מסך, אינטראקציות מולטימדיה לא מובנות אלחוטיות 

ואחרות מוקלטים ולא-מוקלטים עבור יעילות תפעולית של מוקד 
שירות, ניהול ניסיון לקוח, שיפור יעילות המכירות והשיווק, 

והפחתת איבוד לקוחות; ציוד טלקומוניקציה; הכל כלול בסיווג 
                                                                                 .9
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Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

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

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

האנגלי.

Ownersבעלים

Name: NICE SYSTEMS LTD. שם: נייס מערכות בע"מ

Address: Raanana, Israel כתובת : רעננה, ישראל

Identification No.: 520036872מספר זיהוי: 520036872

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

ד' כסלו תשע"ב - 7530/11/2011



 LIVE ULTIMATELY

Trade Mark No. 232162 מספר סימן

Application Date 15/08/2010 תאריך הגשה

Based on foreign registration מבוסס על רישום בחו"ל

U.S.A. No. 3712385 ארה"ב מספר: 3712385

Dated 13/06/2011 (Section 16) מיום 13/06/2011 (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: Patron Spirits International AG

Address: Spitalstrasse 5, Schaffhausen, 8200, 
Switzerland

Identification No.: 59976

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Dr. Shlomo Cohen & Co.

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

שם: ד"ר שלמה כהן ושות'

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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 33 סוג: 33

Alcoholic beverages;distilled spirits;and vodka; all 
included in class 33.

משקאות אלכוהוליים;משקאות אלכוהוליים מזוקקים; וודקה; 
הנכללים כולם בסוג 33.   

ד' כסלו תשע"ב - 7630/11/2011



Trade Mark No. 232176 מספר סימן

Application Date 16/08/2010 תאריך הגשה

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

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

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

האנגלי.

The three dimensional image of the aerosol pack 
perse does not constitute a part of the mark.

דמות מיכל המרסס התלת מימדית כלשעצמה אינה מהווה חלק 
מהסימן.

 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: 10 סוג: 10

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

משאפים המסייעים בגמילה מעישון; הנכללים כולם בסוג 10.   
                                  

ד' כסלו תשע"ב - 7730/11/2011



Trade Mark No. 232177 מספר סימן

Application Date 16/08/2010 תאריך הגשה

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

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

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

האנגלי.

The three dimensional image of the aerosol pack per 
se does not constitute a part of the mark.

דמות מיכל המרסס התלת מימדית כשלעצמה אינה מהווה חלק 
מהסימן.

 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

Pharmaceutical preparations, namely smoking 
cessation preparations; mouth spray, nasal spray, 
inhalators and patches for the aid of smoking 
cessation; all included in class 5.

תכשירים רוקחיים, דהיינו תכשירים להפסקת עישון; תרסיס 
לפה, תרסיס לאף, משאפים ומדבקות המסייעים בגמילה 

מעישון; הנכללים כולם בסוג 5.                                           
                                                      

ד' כסלו תשע"ב - 7830/11/2011



Trade Mark No. 232286 מספר סימן

Application Date 24/08/2010 תאריך הגשה

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

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

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

האנגלי.

 Owners

Name: ROBERTO CAVALLI S.P.A.

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

Identification No.: 801530

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Luzzatto & Luzzatto

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

שם: לוצאטו את לוצאטו

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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 9 סוג: 9

Spectacles and sunglasses, spectacles, and 
sunglass cases, and frames, radio sets, radio sets for 
cars, combination clock radios, audio recorders, 
audio and video tapes, wires and other devices for 
reproduction of sound, voice and image, television 
sets, amplifiers, telephonic amplifiers, interphones, 
cellular telephones, computers, calculating machines, 
simultaneous translation machines, storing means, 
meters; cameras and cinematographic apparatus, 
their parts and cases; all included in class 09. 

משקפיים ומשקפי שמש, נרתיקים ומסגרות למשקפיים, 
מערכות רדיו, מערכות רדיו למכוניות, שילובי רדיו- שעון, 

מקליטי שמע; טייפ ווידאו טייפ, חוטים והתקנים אחרים להפקת 
צליל, קול ותמונה, מערכות טלוויזיה , מגברים, מגברים 

לטלפונים, טלפונים פנימיים, טלפונים סלולאריים, מחשבים, 
מכונות חישוב, מכשיר לתרגום סימולטאני, אמצעי אחסון, מטר, 
מצלמות ומכשירים לשימוש בקולנוע, חלקים שלהם ותיקים 

עבורם; הנכללים כולם בסוג 9.                                           
                                                                                    
                                                                                    

      

ד' כסלו תשע"ב - 7930/11/2011



AVITEX 

אביטקס 
Trade Mark No. 232375 מספר סימן

Application Date 18/08/2010 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: Abby & Brother Co. LTD שם: אבי ואחיו בע"מ

Address: Kfar Giladi ST 6, Tel Aviv, 66092, Israel כתובת : רח' כפר גלעדי 6, תל אביב-יפו, 66092, ישראל

Identification No.: 510545650מספר זיהוי: 510545650

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Dr. Zeev Raz, Adv.

Address: P.O.B. 400, Omer, 84965, Israel

שם: ד"ר זאב רז, עו"ד

כתובת : ת.ד. 400, עומר, 84965, ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 24 סוג: 24

Table cloth, napkins, bed linen; all included in class 
24.

מפות שולחן, מפיות, כלי מיטה; הנכללים כולם בסוג 24.         
        

ד' כסלו תשע"ב - 8030/11/2011



DOPPIO

Trade Mark No. 232390 מספר סימן

Application Date 19/08/2010 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: MODAN Eyal  שם: אייל מודן

Address: 13 Volman st., Tel-Aviv, 69400, Israel כתובת : רח' יהודה וולמן 13, תל אביב, 69400, ישראל

Identification No.: 028739886מספר זיהוי: 028739886

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: 28 סוג: 28

Educational games and playthings; all included in 
class 28.

משחקים וצעצועים חינוכיים; הנכללים כולם בסוג 28.               
          

ד' כסלו תשע"ב - 8130/11/2011



Trade Mark No. 232436 מספר סימן

Application Date 25/08/2010 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: BNEY MUATI CHSEIN (2001) Ltd. שם: בני מועטי חוסין (2001) בע"מ

Address: Judida-Maker, Israel כתובת : ג`דידה-מכר, ישראל

Identification No.: 513110072מספר זיהוי: 513110072

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: MAHAMID SAMI ADVOCATE 

Address: P.O.B. 4211, UM EL FAHEM, 30010, Israel

שם: מחאמיד סאמי, עורך-דין 

כתובת : ת.ד. 4211, אום אל פאחם, 30010, ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 29 סוג: 29

sunflower seeds, peanuts and almonds, all being 
roasted, nuts black seeds, pumpkin seeds and all 
kinds of seeds and nuts, watermelon seeds, all kind 
of dry fruits peanuts, chickpeas, cashewnuts; all 
included in class 29.

בוטנים ושקדים כולם קלויים, גרעינים, גרעינים שחורים 
לסוגיהן, גרעיני דלעת, גרעיני אבטיח, פיצוחים טבעיים וכל סוגי 

הפיצוחים, קאשיו, חומוס, אגוזים, שקדים, פירות יבשים 
למיניהם; הנכללים כולם בסוג 29.                                       

                  

ד' כסלו תשע"ב - 8230/11/2011



Trade Mark No. 232476 מספר סימן

Application Date 02/09/2010 תאריך הגשה

Goods/Services סחורות/שירותים

ד' כסלו תשע"ב - 8330/11/2011



ד' כסלו תשע"ב - 8430/11/2011



Class: 7 סוג: 7

Electric welding machines; electric drills [hand-held]; 
power-driven hand-held tools; moulds and dies for 
metal-forming; other metalworking machines and 
tools; construction machines and apparatus; 
elevators; escalators; moving walkways (in the nature 
of escalators); other loading-unloading machines and 
apparatus; machines and apparatus for capturing 
and storing carbon dioxide emitted from power 
plants; machines and apparatus for capturing and 
storing valuable resource in wastewater; filtering 
machines [for chemical processing]; other chemical 
processing machines and apparatus; lumbering, 
woodworking, or veneer and plywood making 
machines and apparatus; semiconductor 
manufacturing machines and systems; blades for 
hydraulic turbines; hydraulic turbines runners; 
hydraulic turbines and their fittings; blades for wind 
turbines; wind turbines and their fittings; other 
turbines [not for land vehicles]; drive motors [not for 
land vehicles];  other non-electric prime movers [not 
for land vehicles]; compressors (machines); electric 
pumps for domestic use; internal pumps; other 
pumps; other pneumatic or hydraulic machines and 
instruments; automatic stamping machines; dish 
washing machines for household purpose; dish 
washing machines for industrial purpose; electric 
wax-polishing machines; washing machines for 
household purpose; washing machines for industrial 
purpose; vacuum cleaners; electric food blenders; 
dry-cleaning machines; laundry presses for industrial 
purpose; electric driers for clothing; electric can 
openers; electric juice extracting machines; electric 
coffee mills; electric coffee blenders; automated 
coffee mills and coffee blenders; knife sharpener 
machines; electric polishers for floorings for 
household purpose; electric polishers for floorings for 
industrial purpose; electric food processors for 
household purpose; electric food processors for 
industrial purpose; mechanical parking systems; ball 
bearing; other machine elements [not for land 
vehicles]; lawnmowers; waste compacting machines 
and apparatus; waste crushing machines; starters for 
motors and engines; AC motors and DC motors (not 
including those for land vehicles but including "parts" 
for any AC motors and DC motors); solar AC 
generators (alternators); other AC generators 
(alternators); solar DC generators; other DC 
generators; All goods included in Class 7.

מכונות ריתוך חשמלי, מקדחות חשמליות [ידניות]; כלים מונעי 
כוח ידניים; תבניות ויציקות עבור עיצוב מתכת;  מכונות וכלים 

אחרים לעבודת מתכת; מכונות ומתקן בנייה; מעליות, 
דרגנועים; שבילים נעים (מסוג של דרגנועים); מכונות ומתקן 
אחרים להטענה ולפריקה; מכונות ומכשירים ללכידה ואחסון 
פחמן דו חמצני הנפלט מתחנות כוח; מכונות ומתקן ללכידת 
ואחסון של משאב בעל ערך בשפכים; מכונות סינון [לעיבוד 

כימי];  מכונות ומתקן אחרים לעיבוד כימיקלים; מכונות ומתקן 
לניסור, לנגרות, או לייצור פורניר ולביד; מכונות ומערכות לייצור 

מוליכים למחצה; להבים של טורבינות הידראוליות; מאיצי 
טורבינות הידראוליות; טורבינות הידראוליות ומתאמים שלהן;  

להבים לטורבינות רוח; טורבינות רוח ומתאמים שלהן; 
טורבינות אחרות [שאינן עבור כלי רכב יבשתיים]; מנועי הנעה 
[שאינם עבור כלי רכב יבשתיים]; מובילים ראשוניים אחרים לא 
חשמליים [שאינם עבור כלי רכב יבשתיים]; מדחסים (מכונות); 
משאבות חשמליות לשימוש ביתי; משאבות פנימיות; משאבות 
אחרות; מכונות ומכשירים אחרים פנאומטיים; מכונות דריכה 
אוטומטיות; מכונות רחיצת כלים למטרות משק בית; מכונות 
רחיצת כלים למטרה תעשייתית;  מכונות חשמליות  לליטוש 
שעווה; מכונות רחיצה למטרת משק בית; מכונות רחיצה עבור 
מטרה תעשייתית; שואבי אבק; בלנדרים חשמליים למזון; 

מכונות לניקוי יבש ; מגהצים עבור מטרה תעשייתית; מייבשים 
חשמליים עבור ביגוד; פותחני קופסאות חשמליים; מכונות 
חשמליות לתמצית מיץ; מטחנות חשמליות לקפה; בלנדרים 
חשמליים לקפה; מטחנות ובלנדרים אוטומטיים חשמליים 
לקפה; מכונות להשחזת סכינים; מלטשים חשמליים עבור 
רצפות למטרת משק בית; מלטשים חשמליים עבור רצפות 
למטרה תעשייתית; מעבדי מזון חשמליםי למטרת משק בית; 
מעבדי מזון חשמליים למטרה תעשייתית; מערכות חניה 

מיכניות; מיסבים כדורים; אלמנטים אחרים של מכונות [שאינם 
עבור כלי רכב יבשתיים]; מכסחות דשא; מתקן ומכונות לדחיסת 
אשפה; מכונות למעיכת אשפה;  מתנעים עבור מכונות ומנועים 
; מנועים AC ו DC  (לא כוללים את אלו עבור כלי רכב יבשתיים 
אבל כוללים "חלקים" עבור כל מנועי AC ו - DC); גנרטורים 

סולריים AC (מחוללי זרם חלופי); גנרטורי AC אחרים (מחוללי 
זרם חלופי); גנרטורי DC סולריים; גנרטורי DC  אחרים; כל 

הסחורות נכללות בסוג 7.                                                   
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    

                                                                        

Class: 9 סוג: 9

Electric arc welding machines; metal cutting 
machines (by arc, gas or plasma); laser welding 
machines; electric welding apparatus; ozonisers 
(ozonators); electrolysers (electrolytic cells); 
electronic engine control apparatus [for automobile]; 
cash registers; coin counting or sorting machines; 
automated teller machines [ATM]; voting machines; 
billing machines; vending machines; battery charging 
station equipment; gasoline station equipment; fire 
alarms; gas alarms; DNA chips; DNA testing 
apparatus; other laboratory apparatus and 
instruments; focusing mirror; flash guns for 
photographic purposes; flash lamps for photographic 
purposes; cameras; other photographic machines 
and apparatus; cinematographic machines and 

מכונות ריתוך קשתיות חשמליות; מכונות חיתוך מתכת (על ידי 
קשת, גז או פלזמה) מכונות ריתוך בלייזר; מתקן ריתוך חשמלי; 
מכשיר למדידת ריכוז אוזון באוויר(אוזונטורים); אלקטרולייזרים 
(תאים אלקטרוליטיים); מתקן בקרת מנוע אלקטרוני [עבור כלי 
רכב]; רושמות; מכונות ספירת מטבעות או מכונות מיון; מכונות 
כספריות אוטומטיות [[ATM; מכונות ההצבעה; מכונות חיוב; 
מכונות מכירה; ציוד לתחנת טעינת סוללה ; ציוד תחנת דלק; 
אזעקות לדליקת אש; אזעקות לגז; שבבי דנ"א; מתקן בדיקת 
DNA; מתקן ומכשירי מעבדה אחרים; מראה ממקדת ; רובי 
הבזק למטרות צילום; מנורות הבזק למטרות צילום; מצלמות, 
מכונות ומתקן צילום אחרים; מכונות ומכשיר קולנועיים; זכוכית 
מגדלת; מתקן ומכשירים אופטיים אחרים; ציוד מד מרחק; 
מתקן למדידת איכות המים; מאבחנים ביוכימיים; מד שקילה 
אלקטרוני; בדיקת ציוד למוליכים למחצה, קרני רנטגן או קרני 
גמא מודד עובי; קרני גמא מודדי משטח; מד זרם אלקטרו 
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apparatus; magnifying glasses; other optical 
apparatus and instruments; telemetering equipment; 
water quality measuring apparatus; biochemical 
analyzers; electronic weighing scales; testing 
equipment for semiconductors; X-ray or gamma-ray 
thickness gauges; gamma-ray level gauges; 
electromagnetic flow meters; smart meters; electricity 
meters; other measuring testing machines and 
apparatus; chargers for electric batteries; sockets; 
receptacles; plugs; transformers; inverters; induction 
voltage regulators; condensers (capacitors); circuit 
breakers; switches; plug boards; lightning arresters; 
electric relays; converters; connectors; rectifiers; 
fuses; resistors; static power capacitors; leakage 
breakers; switch boxes; ballasts; vacuum circuit 
breakers; other power distribution or control 
machines and apparatus; rotary converters; phase 
modifiers; photovoltaic panels; power conditioners; 
photovoltaic power generators and their parts; dry 
cells; accumulators; photovoltaic cells; re-chargeable 
cells; solar cells; fuel cells; lithium-ion batteries; other 
batteries and cells; watt hour meters; electric leakage 
detectors; oscilloscopes; other electric or magnetic 
meters and testers; electric wires and cables; electric 
flat irons; electric hair-curlers; electric buzzers; 
telephone sets; mobile phones; battery chargers for 
mobile phones; video-phone equipment; telephone 
exchangers; inter-phones; transceivers; AC adaptors; 
television receivers (TV sets); television transmitters; 
television cameras; closed circuit television cameras; 
closed circuit television monitors; closed circuits 
other television equipment; radio receivers with 
clocks; car radios; other radio receivers; radio 
transmitters; broadcasting machines and apparatus; 
radio communication machines and apparatus; radio 
application machines and apparatus; facsimile 
machines and their parts and accessories; tape 
recorders; radio cassette tape recorders; tuners; 
record players; sound recording machines and 
apparatus; digital audio players; DVD players; DVD 
recorders; DVD drives; video cameras; video tape 
recorders; video disc players; digital video disc 
recorders; digital photo frames; surveillance 
cameras; digital cameras; digital video cameras; 
magnetic tapes for tape recorders; magnetic tapes 
for video tape recorders; video discs for video disc 
players; needles for phonographs; phono-cartridges; 
noise reduction devices and units for audio 
equipment; audio amplifiers; microphones; 
headphones; equalizers; antennas; public-address 
systems and instruments; other parts and 
accessories for electric communication machines and 
apparatus; other electric communication machines 
and apparatus; electrostatic copying machines; 
image scanners; multi-function peripherals having 
function of copying machines, printers, image 
scanners and facsimile machines; personal 
computers; computers; USB (universal serial bus) 
memories; printers for use with computers; apparatus 
having magnetic tape and disc systems for use with 
computers; card readers for use with computers; 
displays for computers; display monitors for 
computers; keyboards for computers; mice for 
computers; word processors; integrated circuit 
memory card readers and/or writers; smart phones; 
personal digital assistance having function of internet 
connection, the sending and receiving of e-mail, and 

מגנטי; מד חכם; מוני החשמל; מכונות ומתקן מדידה ובדיקה 
אחרים; מטענים עבור סוללות חשמליות; שקעים; כלי קיבול; 
תקעים; שנאים ; ממירים; ווסתי אינדוקצית מתח; מעבה 

(קבלים); מישבר מעגלים; מתגים, לוחות תקעים; עוצרי ברקים; 
ממסרים חשמליים; ממירים, מחברים; ממירים; נתיכים, נגדים; 
קבלי חשמל סטטי; מעצורי דליפה; קופסאות מיתוג; מייצבים; 
מישברי מעגל בוואקום; מכונות בקרה ומתקן אחרים לחלוקת 
כוח; ממירים סיבוביים; משני פאזות; לוחות ההופכים אור 
לחשמל, מזגני כוח; גנרטורים ההופכים אור לחשמל וחלקים 
שלהם; תאים יבשים; אוגרים; תאים ההופכים אור לחשמל; 

תאים נטענים מחדש; תאים סולריים; תאי דלק; סוללות ליתיום 
יון ; סוללות ותאים אחרים; מד יחידת מתח חשמל לשעה; גלאי 
דליפות החשמל; משקף תנודות; מדי מרחק ובודקים חשמליים 

ומגנטים אחרים; חוטי חשמל וקבלים; מגהצים חשמליים 
שטוחים; רולים חשמליים לשיער; זמזמים חשמליים; מערכות 
טלפון; טלפונים ניידים; סוללות הטענה לטלפונים ניידים; ציוד 
 ,AC טלפון וידאו; מחליפי טלפון; בין טלפונים; משדרים, מתאמי
מקלטי טלוויזיה מערכות טלוויזיה); משדרי הטלוויזיה; מצלמות 
טלוויזיה, מצלמות טלוויזיה במעגל סגור, מוניטורי טלוויזיה 

במעגל סגור, ציוד טלוויזיה שונה במעגל סגור; מקלטי רדיו עם 
שעונים, מכשירי רדיו למכונית; מקלטי רדיו אחרים ; משדרי 
רדיו; מכונות ומתקן שידור; מכונות ומתקן תקשורת רדיו; 

מכונות ומתקן יישום רדיו; מכונות פקסימיליה חלקים שלהם 
ואביזרים נלווים; טייפים, רדיו קלטות טייפ; כוננים; נגנים; 

 DVD; מכונות ומתקן הקלטת קול; נגני אודיו דיגיטליים; נגני
מקליטי DVD ; כונני DVD ; מצלמות וידאו, מקליטי ווידיאו 
טייפ; נגני וידאו דיסק; מקליטי וידאו דיסק דיגיטליים; מסגרות 
תמונה דיגיטליות; מצלמות מעקב; מצלמות דיגיטליות; מצלמות 
וידאו דיגיטליות; סרטים מגנטיים עבור טייפ; סרטים מגנטיים 
עבור וידיאו טייפ; וידאו דיסקים עבור נגני דיסק וידאו; מחטים 
של גרמופונים; מחסניות לפטיפון לפנו ; התקנים ויחידות 
להפחתת רעש עבור ציוד אודיו, מגברי אודיו, מיקרופונים; 

אוזניות; אקווילייזרים; אנטנות, מערכות ומכשירי כריזה; חלקים 
ואביזרים נלווים אחרים עבור מכונות תקשורת ומתקן חשמליים; 

מכונות ומתקן תקשורת חשמליים אחרים; מכונות העתקה 
אלקטרוסטטיות; סורקי תמונה, היקף מרובה פונקציות בעלת 
פונקציה ש  מכונות העתקה, מדפסות, סורקי תמונה ומכונות 
פקסימיליה; מחשבים אישיים; מחשבים; זיכרונות USB (אפיק 
טורי אוניברסלי); מדפסות לשימוש ע  מחשבים; מתקן בעל 

סרט מגנטי ומערכות דיסק לשימוש ע  מחשבים; קוראי כרטיס 
לשימוש ע  מחשבים; תצוגות עבור מחשבים; מסכי תצוגה עבור 
מחשבים; מקלדות עבור מחשבים; עכברים למחשבים; מעבדי 
תמלילים; זיכרון כרטיס מעגל משולב זיכרון קוראים ו / א  
כותבים ; טלפונים חכמים; סיוע דיגיטלי אישי בעל פונקצית 
חיבור לאינטרנט, שליחה וקבלה ש  דואר אלקטרוני, וידאו 
ונתונים מידע; סייענים דיגיטליים אישיים ; מדפסות עבור 

מצלמות דיגיטליות; כונני דיסק קשיח; חלקים ואביזרים נלווים 
למכונות צילום ומדפסות אלקטרוסטטיות; שרתי מחשב; מכונות 
ומתקן מערכות POS וחלקים שלהם ואביזרים נלווים; קוראי 
ברקוד; מדפסות ברקוד; RFID (זיהוי תדר רדיו) קוראים ו / או 
כותבים; יחידות בדיקת רנטגן שאינן הרסנית; יחידות בחון 

בדיקת אולטראסאונד שאינן הרסניות; מתקן תצוגה  גדל מידות 
חשמלי או אלקטרוני;  צינורות רנטגן;  תמונות  האצת רנטגן; 
שפורפרות אלקטרון; גלאי קרינה; שפורפרות אלקטרון אחרות; 
מוליכים למחצה; מעגלים משולבים; לוחות מעגלים מודפסים; 
SSD (כונן מצב מוצק); כרטיסי זיכרון למעגלים משולבים; 
מעגלים אלקטרוניים אחרים; תוכניות מחשב מוקלטות על 

סרטים; תוכנות מחשב מוקלטות על דיסקים; תוכניות מחשב 
עבור מתקן אבחנה רפואית ותרפיה; חומרה ותוכנות מחשב 
עבור ניהול מידע בבית חולים; חומרה ותוכנות מחשב לניהול 
תמונה רפואית אלקטרונית (תמונה ארכיון ומערכת תקשורת 
[PACS ]); תוכנות מחשב; תוכנות מחשב אחרות ותוכנת 

מחשב; תצוגת LED (דיודות פולטות אור); תצוגת נוזל גבישי ; 
מקרני LCD (תצוגת גביש נוזלי);  מכונות אלקטרוניות שונות, 

הקתן וחלקיו, דהיינו, מסוף של קיוסק, סיגנאג דיגיטלי; 
מחשבים אלקטרוניים אחרות, מתקן וחלקים שלהם; תקשורת 
לוויינים, טילים אחרים; משקפיים (משקפיים ומשקפת נגד מים); 
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video and data information; personal digital 
assistants; printers for digital cameras; hard disc 
drives; parts and accessories for electrostatic copying 
machines and printers; computer servers; machines 
and apparatus for POS systems and their parts and 
accessories; barcode readers; barcode printers; 
RFID (radio frequency identification) readers and/or 
writers; X-ray non-destructive testing units; 
ultrasound non-destructive testing units; electric 
and/or electronic large size display apparatus; X-ray 
tubes; X-ray image intensifiers; electron tubes; 
radiation detectors; other electron tubes; 
semiconductors; integrated circuits; printed circuit 
boards; SSD (solid state drive); integrated circuit 
memory cards; other electronic circuits; computer 
programs recorded on tapes; computer programs 
recorded on discs; computer programs for medical 
diagnostic and therapy apparatus; computer 
hardware and computer programs for managing 
information in hospital; computer hardware and 
computer programs for managing electronic medical 
image (Picture Archiving and Communication System 
[PACS]); computer programs; other computer 
programs and computer software; LED (light emitting 
diode) displays; liquid crystal displays; LCD (liquid 
crystal display) projectors; other electronic machines, 
apparatus and their parts, namely, kiosk terminal, 
digital signage; communication satellites, other 
rockets; spectacles (eyeglasses and goggles); 
consumer video games; hand-held units for playing 
games; electronic circuits and CD-ROMs recorded 
programs for hand-held games with liquid crystal 
displays; electronic circuits and CD-ROMs recorded 
automatic performance programs for electronic 
musical instruments; recorded video discs and video 
tapes; electronic publications; All goods included in 
Class 9

משחקי וידיאו לצרכן; יחידות ידניות למשחקים; מעגלים 
אלקטרוניים ותוכניות מוקלטות על גבי תקליטורים למשחק 
אחיזת יד עם תצוגות נוזל גבישי; מעגלים אלקטרוניים 

תקליטורים עליהם מוקלטות תוכניות מופע למכשירים מוזיקליים 
אלקטרוניים; תקליטורי וידיאו מוקלטים וסרטי וידיאו; פירסומים 
אלקטרוניים; כל הסחורות נכללות בסוג 9                             
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    

        

Class: 10 סוג: 10

Aesthetic massage apparatus for industrial purposes; 
biochemical analyzer for medical purpose; X-ray CT 
systems for medical purpose; diagnostic ultrasound 
systems for medical purpose; diagnostic X-ray 
systems for medical purpose; magnetic resonance 
imaging systems (MRI); nuclear medicine systems; 
endoscopes; endoscopes for medical purposes; 
diagnostic imaging apparatus for medical purpose; 
ultrasonic therapy machines and apparatus; radiation 
therapy apparatus and instruments; other medical 
machines and apparatus, namely, nuclear medicine 
diagnostic imaging apparatus for medical use, 
automated clinical analyzer; electric massage 
apparatus for household purpose; All goods included 
in Class 10

מתקן עיסוי אסטטי למטרות תעשייתיות; מאבחן ביוכימי 
למטרה רפואית; מערכות רנטגן סריקת איברים ((CT למטרה 
רפואית; מערכות אבחון אולטרה סאונד עבור מטרה רפואית; 

מערכות אבחון רנטגן למטרה רפואית, מערכות הדמיה 
בתהודה מגנטית (MRI); מערכות רפואה גרעינית; מכשיר 
לבדיקת חללים פנימיים; מכשיר לבדיקת חללים פנימיים 

למטרה רפואית; מתקן הדמיה למטרה רפואית; מכונות ומתקן 
על קוליים לתרפיה; מתקן ומכשירים לטיפול בקרינה; מכונות 
ומתקנים רפואיים שונים, דהיינו, מתקן הדמיה רפואי גרעיני 
ושימוש רפואי, מאבחן קליני אוטומטי; מתקן עיסוי חשמלי 

למטרת משק בית; כל הסחורות נכללות בסוג 10                   
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Class: 11 סוג: 11

Industrial furnaces; nuclear reactors (atomic piles); 
solar furnaces; industrial boilers; air-conditioning 
apparatus for industrial purposes; heat pumps; 
freezers; refrigerating or freezing showcases; 
refrigerating machines; ice machines; other freezing 
machines and apparatus; clothes drying machines for 
industrial purposes; cooking equipment for industrial 
purposes; industrial dish drying machines; dish 
disinfectant apparatus for industrial purposes; waste 
water treatment tanks for industrial purposes; septic 
tanks for industrial purposes; solar water heaters; 
water purifying apparatus; electric bulb sockets; lamp 
reflectors; infrared lamps (other than for medical 
use); incandescent lamps; halogen lamps; neon 
lamps; sealed beam lamps; beam lamps; fluorescent 
lamps; projector lamps; xenon lamps; iodine lamps; 
metal halide lamps; LED lamps; miniature lamps; 
pocket lights; car lights; filaments; torches for lighting; 
glow lamps; fittings for incandescent lamps; other 
electric lamps and other lighting apparatus; electric 
radiant heaters for household purposes; Japanese 
electric leg-warming apparatus for household 
purposes; Japanese electric warming pans; electric 
hot air heaters for household purposes; electric hair 
dryers; room air conditioners for household purposes; 
electric fans; electric room air purifiers; electric 
ventilating fans; electric humidifiers; electric 
dehumidifiers; electric blankets; water heaters for 
household purposes; storage type water heaters for 
household purposes; electric cooking ovens for 
household purposes; microwave ovens; electric 
toasters, immersion heaters; electric refrigerators for 
household purposes, electric freezers for household 
purposes; automatic rice cookers; electric hot plates 
for cooking; automatic steam cookers; electric baking 
machines for household purposes; electric pots; 
electric pans; electric coffee percolators; electric egg 
cookers for household purposes; electric popcorn 
cookers for household purposes, electric hamburger 
cookers for household purposes, electric waffle 
cookers for household purposes; electric ice cream 
makers for household purposes; electric rice-cake 
making machines for household purposes; electric 
yogurt makers for household purposes; electric 
grilling apparatus for household purposes; electric 
pressure cookers; electric water coolers for 
household purposes; electric driers for clothing for 
household purposes; ionizers for treatment of air for 
household purposes; electric foot warmers; other 
household electrothermic appliances, namely, oil 
space, heaters for household purpose, gas space 
heaters for household purpose, vacuum defrezzer for 
food, wine cellar refrigerating showcases, electric 
thermos bottles, electric fish roasters, wine warmers, 
electric warming tray, electric oil filter for foods, 
smoke filtering machines for air conditioning; gas 
lighters; gas ovens; gas tables; other non-electric 
cooking heaters; kitchen worktops; kitchen sinks; 
household tap-water filters; toilet stool units with a 
washing water squirter; All goods included in Class 
11

תנורים תעשייתיים; כורים גרעיניים (ערימות אטומיות); תנורים 
סולריים; דוודים תעשייתיים; מתקן מיזוג אוויר למטרות 

תעשייתיות ; משאבות חום; מקפיאים; קירור או מקפיאי תיבת 
תצוגה שקופה; מכונות קירור; מכונות קרח; מכונות ומתקן 
הקפאה אחרים; מכונות ייבוש בגדים למטרות תעשייה; ציוד 

בישול למטרות תעשייתיות; מכונות ייבוש כלים תעשייתי; מתקן 
חיטוי כלים למטרות תעשייתיות; . מיכלי טיפול בשפכים 

למטרות תעשייתיות; מיכלי אילוח למטרות תעשייתיות; מחממי 
מים סולריים; מתקן טיהור מים; שקעים חשמליים לנורות; 
מנורה מחזירת אור; מנורות אינפרא אדום (שאינן לשימוש 

רפואי); מנורות ליבון; מנורות הלוגן; מנורות ניאון; מנורות קרני 
אור אטומות; מנורות ניאון, מנורות קרני אור; מנורות פלורסנט, 
מנורות מקרן; מנורות קסנון; מנורות יוד; מנורת ממתכת הליד; 
מנורות LED ; מנורות מיניאטוריות; פנסי כיס ; אורות מכונית; 
גופי חימום; לפידים לתאורה; מנורות זוהרות, אביזרים נלווים 
עבור מנורות ליבון; מנורות חשמל אחרות ומתקן תאורה אחר; 
מחממי חשמל מקריני חום למטרות משק הבית; מתקן חימום 

רגלי יפני למטרות משק בית; מחבתות חימום חשמליות יפניות ; 
מחממי אוויר חשמליים למטרות משק בית; מייבשי שיער 

חשמליים; מזגני חדר למטרות משק בית; מאווררים חשמליים; 
מטהרי אוויר חשמליים לחדר; מאווררים חשמליים לאיוורור; 
מכשירי אדים חשמליים; מסירי לחות חשמליים; שמיכות 

חשמליות; מחממי מים למטרות משק בית; מחממי מים מדגם 
איחסון למטרות משק בית; תנורי בישול חשמליים למטרות 

משק בית; תנורי מיקרוגל; טוסטרים חשמליים, מחממי הטבלה; 
מקררים חשמליים למטרות משק בית; מקפיאים חשמליים 
למטרות משק בית; מכשיר אוטומטי לבישול אורז; פלטות 

חשמליות לבישול; תנור אדים אוטומטי; מכונות אפייה חשמליות 
למטרות משק בית ; סירים חשמליים; מחבתות חשמליות; 

פרקולטור חשמלי לקפה; מכשיר חשמלי לבישול ביצה למטרות 
משק בית; מכשיר חשמלי לבישול פופקורן חשמלי למטרות 
משק בית, כיריים חשמליות להכנת המבורגר למטרות משק 

בית; מכשיר חשמלי להכנת אפיפיות למטרות משק בית; מייצרי 
גלידה חשמליים למטרות משק בית; מכונות חשמליות לייצור 
עוגת אורז למטרות משק בית; מייצרי יוגורט חשמליים למטרות 
משק בית; מתקן צליה חשמלי למטרות משק בית; סירי לחץ 

חשמליים; מתקן קירור מים חשמלי למטרות משק בית; מייבשי 
בגדים חשמליים למטרות משק בית; מינני טיפול באוויר 

למטרות משק בית; מחממי רגליים חשמליים; כלי משק בית 
אלקטרות'רמיים, דהיינו, מרווח לשמן, מחממים למטרת מ שק 
בית, מרווח למחממי גז למטרת משק בית, מפשיר וואקום 
למזון, תיבות יין לקירור במרתף, בקבוקי תרמוס חשמליים, 
תנור חשמלי לצליית דגים, מחממי יין, מגש חימום חשמלי, 

מסנני שמן חשמליים עבור מזון, מכונות עם מסנני עשן למזגני 
אוויר; מציתים גז; תנורי גז; שולחנות גז; מחממי בישול אחרים 
שאינם חשמליים; משטחי עבודה למטבח; כיורים למטבח; 

מסנני ברש מים למשק בית; יחידות יציאה של לאסלה עם מתיז 
מים לרחצה; כל הסחורות נכללות בסוג 11                           
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    

              

Class: 37 סוג: 37

General building construction works; plumbing; 
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installation of medical machines and apparatus; other 
machinery installation; electrical works; 
telecommunication wiring; demolition of buildings; 
installation, repair and maintenance of photovoltaic 
power generators; other construction; construction 
consultancy; operation, check or maintenance of 
building equipment; repair or maintenance of 
bicycles; repair or maintenance of automobiles; 
repair or maintenance of railway rolling stock; repair 
or maintenance of two-wheeled motor vehicles; 
repair or maintenance of cinematographic machines 
and apparatus; repair or maintenance of optical 
machines and instruments; repair or maintenance of 
photographic machines and apparatus; repair or 
maintenance of elevators; repair or maintenance of 
escalators;  repair or maintenance of other loading-
unloading machines and  apparatus; repair or 
maintenance of fire alarms; repair or maintenance of 
office machines and apparatus; repair or 
maintenance of air-conditioning apparatus; repair or 
maintenance of boilers; pump repair or maintenance; 
repair or maintenance of freezing machines and 
apparatus; repair or maintenance of prime movers; 
repair or maintenance of computers; repair or 
maintenance of other electronic machines and 
apparatus; repair or maintenance of 
telecommunication machines and apparatus; repair 
or maintenance of construction machines and 
apparatus; repair or maintenance of consumer 
electric appliances; repair or maintenance of electric 
lighting apparatus; repair or maintenance of power 
distribution or control machines and apparatus; repair 
or maintenance of power generators; repair or 
maintenance of electric motors; repair or 
maintenance of laboratory apparatus and 
instruments; repair or maintenance of measuring and 
testing machines and instruments; repair or 
maintenance of medical machines and apparatus; 
repair or maintenance of printing or bookbinding 
machines and apparatus; repair or maintenance of 
chemical processing machines and apparatus; repair 
or maintenance of metal working machines and tools; 
repair or maintenance of industrial furnaces; repair or 
maintenance of nuclear reactors (atomic piles); repair 
or maintenance of solar furnaces; repair or 
maintenance of integrated circuits manufacturing 
machines and systems; repair or maintenance of 
semiconductor  manufacturing machines and 
systems; repair or maintenance of machines and 
apparatus for lumbering, woodworking, or veneer and 
plywood making; repair or maintenance of battery 
charging station equipment; repair or maintenance of 
gasoline station equipment; repair or maintenance of 
mechanical parking systems; repair or maintenance 
of dish washing machines for industrial purposes; 
repair or maintenance of cooking apparatus for 
industrial purposes; repair or maintenance of 
washing machines for industrial purposes; repair or 
maintenance of vending machines; repair or 
maintenance of power-driven floor cleaning 
machines; repair or maintenance of machines and 
apparatus for use in beauty salons or barbers' shops; 
repair or maintenance of water purifying apparatus; 
repair or maintenance of waste compacting machines 
and apparatus; repair or maintenance of waste 
crushing machines and apparatus; repair or 
maintenance of nuclear power plants; repair or 

עבודות בנייה כלליות; שרברבות; התקנה של מכונות ומתקן 
רפואיים; התקנת מכונות אחרות; עבודות חשמל; חיווט 

תקשורת; הריסת מבנים;  התקנה, תיקון ותחזוקה של גנרטורי 
כוח ההופכים אור לחשמל; בנייה אחרת; ייעוץ הבנייה; ביצוע, 
לבדיקה או תחזוקה של ציוד מבנה; תיקון או אחזקה של 

אופניים; תיקון או אחזקה של כלי רכב; תיקון או תחזוקה של 
מסילת ברזל; תיקון או אחזקה של כלי רכב דו גלגלים ממונעים; 
תיקון או אחזקה של מכונות ומתקן קולנועיים; תיקון או אחזקה 
של מכונות ומכשירים אופטיים ; תיקון או אחזקה של מכונות 
ומתקן צילום ומכשירים; תיקון או אחזקה של מעליות; תיקון או 
תחזוקה של מעליות, תיקון או תחזוקה של מדרגות נעות; תיקון 
או תחזוקה  של מתקן ומכונות אחרות להעמסה ופריקה;   

תיקון או תחזוקה של אזעקות אש; תיקון או אחזקה של מכונות 
ומתקן משרדיים; תיקון או אחזקה של מערכת מיזוג אוויר; תיקון 
או תחזוקה של דוודים;  תיקון משאבה או תחזוקה של משאבה; 
 תיקון או אחזקה של מכונות ומתקן הקפאה; תיקון או אחזקה 
של מניעים ראשיים; תיקון או תחזוקה של מחשבים; תיקון או 
אחזקה של מכונות ומתקן אלקטרוניים אחרים; תיקון או אחזקה 
של מכונות ומתקן תקשורת; תיקון או אחזקה של מכונות ומתקן 
 בנייה; תיקון או תחזוקה של מוצרי צריכה ביתיים חשמליים; 
תיקון או אחזקה של מתקן תאורה חשמלי; תיקון או תחזוקה 
של חלוקת כוח או בקרת מכונות ומתקן; תיקון או תחזוקה של 
גנרטורי כוח;  תיקון או תחזוקה של מנועים חשמליים; תיקון או 
תחזוקה של מתקן ומכשירי מעבדה; תיקון או תחוזקה של 
מכונות ומכשירי מדידה; תיקון או תחזקה של מכונות ומתקן 
רפואיים, תיקון או תחזוקה של מכונות ומתקן לכריכת ספרים; 
תיקון או תחזוקה מכונות ומתקן לעיבוד כימי; תיקון או אחזקה 
של מכונות ומכשירים לעבודת מתכת; תיקון או תחזוקה של 

תנורים תעשייתיים; תיקון או אחזקה של כורים גרעיניים (צבירה 
אטומית); תיקון או אחזקה של תנורים סולריים; תיקון או 

תחזוקה של מכונות ומערכות לייצור מעגלים משולבים; תיקון או 
תחזוקה של מכונות ומערכות ייצור מוליכים למחצה; תיקון או 
תחזוקה של מכונות ומתקן עבור עבודות  כריתה, נגרות, או 
ציפוי ולביד; תיקון או אחזקה של ציוד תחנה המוטענת 

באמצעות סוללה; תיקון או תחזוקה של ציוד תחנת דלק; תיקון 
או תחזוקה של מערכות חנייה מיכניות; תיקון או תחזוקה של  
מכונות כביסה למטרות תעשייתיות; תיקון או תחזוקה של מתקן 

בישול  למטרות תעשייתיות; תיקון או תחזוקה של מכונות 
כביסה למטרות תעשייתיות; תיקון או תחזוקה של מכונות 
מכירה אוטומטיות; תיקון או תחזוקה של רצפת מכונות ניקוי 

רצפה מונעות כוח; תיקון או אחזקה של מכונות ומתקן לשימוש 
במכוני יופי או ספרים; תיקון או תחזוקה של מתקן טיהור מים; 
תיקון או תחזוקה של מכונות ומתקן לדחיסת, תיקון או תחזוקה 
של מכונות ומתקן של מעיכת פסולת; תיקון או תחזוקה של 
מפעלי כוח גרעיניים; תיקון או תחזוקה של מפעלים כימיים, 
תיקון או תחזוקה של תנורי בישול שאינם חשמליים; תיקון 
יחידות יציאה של אסלה עם מתיז מים; תיקון של משקפיים ; 
עיקור של מכונות ומתקן רפואיים; כל השירותים נכללים בסוג 
                                                                                 37
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 Owners

Name: Kabushiki Kaisha Toshiba also trading as 
Toshiba Corporation

Address: Minato-Ku, Tokyo, Japan

Identification No.: 1757

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

maintenance of chemical plants; repair or 
maintenance of non-electric cooking heaters; repair 
of toys or dolls; repair of toilet stool units with a 
washing water squirter; repair of spectacles; 
sterilization of medical machines and apparatus; All 
services included in  Class 37

                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    

                                  

Class: 42 סוג: 42

Computer software design, computer programming, 
or maintenance of computer software; technical 
advice relating to performance, operation, etc., of 
computers, automobiles and other machines that 
require high levels of personal knowledge, skill or 
experience of the operators to meet the required 
accuracy in operating them; rental of computers; 
providing computer programs; All services included in 
Class 42

עיצוב תוכנת מחשב, תכנות מחשבים, או תחזוקה של תוכנות 
מחשב; ייעוץ טכני בנוגע לביצועים, הפעלה, וכו ', של מחשבים, 
מכוניות ומכונות אחרות הדורשות רמות גבוהות של ידע אישי, 

מיומנות או ניסיון של המפעילים להגיע לדיוק הנדרש 
בהפעלתם; השכרת מחשבים; אספקת תוכנות מחשב; כל 

השירותים נכללים בסוג 42.                                               
                                                                                    
                                                                                    

                                  

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

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

Japan, 12/05/2010, No. 2010-036921 יפן, 12/05/2010, מספר 2010-036921

Class: 7 סוג: 7

Class: 9 סוג: 9

Class: 10 סוג: 10

Class: 11 סוג: 11

Class: 37 סוג: 37

Class: 42 סוג: 42
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Trade Mark No. 232495 מספר סימן

Application Date 25/08/2010 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: Mihael Benbenista שם: מיכאל בנבניסטה 

Address: Ha'ait St. 11/5, Raanana, 43724, Israel כתובת : רח' העיט 11/5, רעננה, 43724, ישראל

Identification No.: 328974415מספר זיהוי: 328974415

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Rottman and Co.

Address: 8 Levontin St., Tel Aviv, 65111, Israel

שם: רוטמן ושות'

כתובת : רח' לבונטין 8, תל אביב, 65111, ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 25 סוג: 25

Knee-highs; included in class 25. גרביים; הנכללים כולם בסוג 25.         
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Trade Mark No. 232566 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 הלבשה והנעלה; הכל כלול 
בסוג 35.                                                                     
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Trade Mark No. 232626 מספר סימן

Application Date 16/09/2010 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: JEHUDA MALKI שם: יהודה מלכי

Address: P.O.B. 46, Beit Dagan, 50250, Israel כתובת : ת.ד. 46, בית דגן, 50250, ישראל

Identification No.: 009585092מספר זיהוי: 009585092

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

fatty oils, oil extracted by cold pressing, all goods 
from opium oil; All goods included in Class 3

שמן שמנוני, שמן המופק בכבישה קרה, כל הסחורות משמן 
האופיום; כל הסחורות נכללות בסוג 3                                 

Class: 29 סוג: 29

edible oils and fats comprising opium oil ; All goods 
included in Class 29

שמני ושומני מאכל המכילים שמן אופיום; כל הסחורות נכללות 
בסוג 29                         
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Trade Mark No. 232634 מספר סימן

Application Date 05/09/2010 תאריך הגשה

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

Registration of this mark shall give no right to the 
exclusive use of the slogan The nature of cleaning, 
separately, but in the combination of the mark.

The  רישום סימן זה לא יתן זכות לשימוש ייחודי בסיסמא
nature of cleaning בנפרד, אלא בהרכב הסימן.

Ownersבעלים

Name: Sasatech (Cooperative Agricultural 
Association) Ltd.

שם: סאסאטק אגש"ח (אגודה שיתופית חקלאית) בע'מ

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

Identification No.: 570036921מספר זיהוי: 570036921

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: J. Zaltzman, Gilat, Knoller, Graus, Salomon & Co. 
Law Offices and Notar

Address: The Rubinstein House, 20 Lincoln St, Tel Aviv, 
67134, Israel

שם: י. זלצמן, גילת, קנולר, גראוס, סלומון ושות' 

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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 3 סוג: 3

Bleaching preparations and other substances for 
laundry use; cleaning preparations; all included in 
class 3.

חומרי הלבנה וכביסה, תכשירי ניקוי; הנכללים כולם בסוג 3.     
                                                                                    

                    

Class: 5 סוג: 5

Disinfectants; included in class 5. תכשירי חיטוי; הנכללים בסוג 5.             
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CommitCRM

CRM קומיט
Trade Mark No. 232678 מספר סימן

Application Date 19/09/2010 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: Commit Business Solutions Ltd. שם: קומיט פתרונות עסקיים בע"מ

Address: 20 Hamasger St., P.O.B. 1908, Holon, 58117, 
Israel

כתובת : המסגר 20, ת.ד. 1908, חולון, 58117, ישראל

Identification No.: 513322727מספר זיהוי: 513322727

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Jacob and Hana Calderon, Adv.

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

שם: יעקב וחנה קלדרון, עו"ד

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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 9 סוג: 9

Computer software and hardware including software 
in the field of office management, business 
automation, service and support management, client 
relationship management; updating and design of 
computer software and programs.Included in class 9.

תוכנות וחומרה למחשבים, לרבות תוכנות לניהול משרד, לניהול 
עסק, לניהול עסקי שירות, לניהול קשרי לקוחות; עדכון ועיצוב 
תוכנות מחשב.כלול בסוג 9.                                               
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CommitCRM

CRM קומיט
Trade Mark No. 232679 מספר סימן

Application Date 19/09/2010 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: Commit Business Solutions Ltd. שם: קומיט פתרונות עסקיים בע"מ

Address: 20 Hamasger St., P.O.B. 1908, Holon, 58117, 
Israel

כתובת : המסגר 20, ת.ד. 1908, חולון, 58117, ישראל

Identification No.: 513322727מספר זיהוי: 513322727

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Jacob and Hana Calderon, Adv.

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

שם: יעקב וחנה קלדרון, עו"ד

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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 42 סוג: 42

Consultancy, updating and design services relating to 
computing and computer programming; services 
relating to research and development of computer 
hardware and software; technical support services 
relating to computers and computer software; 
including software in the field of office management, 
business automation, service and support 
management, client relationship management;  all 
included in class 42.

שירותי ייעוץ, עידכון ועיצוב הקשורים למיחשוב ולתיכנות 
מחשבים. שירותי מחקר ופיתוח של חומרה ותוכנת מחשב 

לרבות תוכנות לניהול משרד, לניהול עסק, לניהול עסקי שירות, 
לניהול קשרי לקוחות ; שירותי תמיכה טכנית בקשר למחשבים 
ותוכנות מחשבים לרבות תוכנות לניהול משרד, לניהול עסק, 
לניהול עסקי שירות, לניהול קשרי לקוחות הנכללים כולם בסוג 
                                                                               .42
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SYNCHRONY

Trade Mark No. 232779 מספר סימן

Application Date 26/09/2010 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: Visiogen, Inc.

Address: 1700 East St. Andrew Place, Santa Ana, 
California  92705-4933, U.S.A.

Identification No.: 801587

Delaware Corporation

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: S. Horowitz & Co.

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

שם: ש. הורוביץ ושות'

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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 10 סוג: 10

Ocular implants and surgical handpieces for inserting 
intraocular lenses; all included in class 10

שתלים לעיניים ומכשירי ניתוח ידניים להחדרת עדשות תוך 
עיניות; הנכללים כולם בסוג 10                                     
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MX-5

Trade Mark No. 232783 מספר סימן

Application Date 26/09/2010 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: Mazda Motor Corporation

Address: 3-1, Shinchi, Fuchu-Cho, Aki-gun, Hiroshima, 
Japan

Identification No.: 17456

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Reinhold Cohn and Partners

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

שם: ריינהולד כהן ושותפיו

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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 12 סוג: 12

Automobiles, parts and fittings thereof, but excluding 
tires; Engines and motors for land vehicles, but 
excluding their parts; Suspension systems for land 
vehicles; Shock absorbers and springs for land 
vehicles; Shafts and axles for land vehicles; Wheel 
bearings and shaft couplings for land vehicles; 
Transmissions for land vehicles; Brakes for land 
vehicles; Anti-theft alarms for vehicles; all included in 
class 12.

מכוניות, חלקים ומתאמים עבורם, אך למעט צמיגים; מנועים 
ומוטורים לכלי רכב יבשתיים, אך למעט חלקיהם; מערכות 

מתלים לכלי רכב יבשתיים; בולמי זעזועים וקפיצים לכלי רכב 
יבשתיים; גלים וצירים לכלי רכב יבשתיים; מיסבי גלגלים 

ומצמדי גלים לכלי רכב יבשתיים; תמסורות לכלי רכב יבשתיים; 
בלמים לכלי רכב יבשתיים; אזעקות נגד גניבות לכלי רכב; 

הנכללים כולם בסוג 12.                                                     
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TRUNARC

Trade Mark No. 232818 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: Ahura Scientific, Inc. 

Address: 46 Jonspin Road, Wilmington, MA 01887, 
U.S.A.

Identification No.: 800108

(Delaware Corporation)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: S. Horowitz & Co.

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

שם: ש. הורוביץ ושות'

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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 9 סוג: 9

Spectroscopic instruments, namely, chemical 
detection and identification systems using lasers, 
light sources and light detectors; spectroscopic 
instruments, namely biological detection and 
identification instruments using lasers, light sources 
and light detectors; all included in class 10.

מכשירים ספקטרוסקופיים, דהיינו, מערכות לגילוי ולזיהוי כימי 
העושות שימוש בלייזרים, במקורות אור ובגלאי אור; מכשירים 
ספקטרוסקופיים, דהיינו, מכשירים לגילוי ולזיהוי ביולוגי אשר 
עושים שימוש בלייזרים, במקורות אור ובגלאי אור; הנכללים 

כולם בסוג 10.                                                                 
                                        

Class: 10 סוג: 10

spectroscopic instruments, namely, medical testing 
and treatment apparatus using lasers, light sources 
and light detectors; all included in class 10.

מכשירים ספקטרוסקופים, דהיינו, התקני בדיקה וטיפול רפואיים 
אשר עושים שימוש בלייזרים, במקורות אור ובגלאי אור; 
הנכללים כולם בסוג 10.                                           
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Trade Mark No. 232839 מספר סימן

Application Date 03/10/2010 תאריך הגשה

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 9 סוג: 9

Electrical and electromagnetic signal transmitting, 
amplifying, receiving, and converting devices, 
namely, cables, wires, connectors, and control 
devices for use with electrical, electronic, and 
computer devices; electrical and electronic signal 
wireless remote controllers and wireless electrical 
and electronic signal devices for sending, receiving, 
and controlling; computer components and 
accessories; audio and video equipment and 
accessories; speakers; speaker docks; laptop cases; 
cell phone cases and accessories; mounting units for 
flat screen video displays; video capture systems; 
digital audio players; media players; personal 
electronic accessories; electrical power control 
components and accessories; energy conditioning 
devices; power line communication equipment; 
eyewear; headphones.

מכשירים להעברת, הגברת, קבלת והמרת אותות חשמליים 
ואלקטרומגנטיים, דהיינו, כבלים, חוטים, מחברים ומכשירי 

פיקוח לשימוש עם מכשירים חשמליים, אלקטרוניים ומחשבים; 
שלטי רחק אלחוטיים לאותות חשמליים ואלקטרוניים ומכשירי 
איתות חשמליים ואלקטרוניים אלחוטיים לשליחה, קבלה 
ושליטה; רכיבים ועזרים למחשב; ציוד ועזרי שמע וחוזי; 

רמקולים; תחנת עגינה לרמקולים; מארזים למחשבים ניידים; 
מארזים ועזרים לטלפונים סלולריים; יחידות הרכבה לתצוגת 

מסכי וידאו שטוחים; מערכות לכידת וידאו; נגני שמע דיגיטליים; 
נגני מדיה; אביזרים אלקטרוניים אישיים; רכיבים ועזרים לבקרי 
כוח חשמליים; מכשירי התניית אנרגיה; ציוד לתקשורת רשת 

חשמל; משקפיים; אוזניות                                                   
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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: Monster Cable Products, Inc.

Address: 455 Valley Drive, Brisbane, California, 94005, 
U.S.A.

Identification No.: 801601

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Eitan Mehulal Law Group

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

שם: איתן, מהולל, פאפו, קוגלר

כתובת : מגדל אקרשטיין C ת.ד. 2081 שדרות אבא אבן 10, 
הרצליה, 46120, ישראל
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Trade Mark No. 232845 מספר סימן

Application Date 04/10/2010 תאריך הגשה

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 7 סוג: 7

Metalworking machines and tools; Mining machines 
and apparatus; Construction machines and 
apparatus; Loading-unloading machines and 
apparatus; Fishing machines and instruments; Textile 
machines and apparatus; Food or beverage 
processing machines and apparatus; Lumbering, 
woodworking, or veneer or plywood making 
machines and apparatus; Pulp making, papermaking 
or paper-working machines and apparatus; Printing 
or bookbinding machines and apparatus; Sewing 
machines; Agricultural machines, agricultural 
implements other than hand-operated; Shoe making 
machines; Leather tanning machines; Tobacco 
processing machines; Glassware manufacturing 
machines and apparatus; Painting machines and 
apparatus; Packaging or wrapping machines and 
apparatus; Power-operated potters’ wheels; Plastic 
processing machines and apparatus; Semiconductor 
manufacturing machines and systems; Machines and 
apparatus for manufacturing rubber goods; Stone 
working machines and apparatus; compressors; 
Adhesive tape dispensing machines; Automatic 
stamping machines; Electric washing machines for 
industrial purposes; Repairing fixing machines and 
apparatus; Mechanical parking systems; Vehicle 
washing installations; Food mixing machines for 
commercial use; Food peeling machines for 
commercial use; Dish washing machines for 
industrial purposes; Food cutting, chopping and 
slicing machines for commercial use; Electric wax—
polishing machines for industrial purposes; Vacuum 
cleaners for industrial purposes; Lawnmowers; 
Curtain drawing devices electrically operated; Waste 
compacting machines and apparatus; Waste 
crushing machines; Machine elements  for metal 
working machines; All included in  class 7

מכונות וכלי עבודה לעבודות מתכת; מכונות ומכשירים לכרייה; 
מכונות ומכשירים לבנייה; מכונות ומכשירים לטעינה ופריקה; 
מכונות ומכשירים לדיג; מכונות ומכשירים לטקסטיל; מכונות 
ומכשירים לעיבוד מזון או משקאות; מכונות ומכשירים לחטיבה 
וניסור עצים, עיבוד עץ, או ציפוי, או לבידים; מכונות ומכשירים 
לייצור מוך, להכנת נייר או לעיבוד נייר; מכונות ומכשירים 

להדפסה או לכריכת ספרים; מכונות תפירה; מכונות חקלאיות, 
כלים חקלאיים שאינם כלים המופעלים ידנית; מכונות לייצור 
נעליים; מכונות לעיבוד עורות; מכונות לעיבוד טבק; מכונות 

ומכשירים לייצור כלי זכוכית; מכונות ומכשירים לצביעה; מכונות 
ומכשירים לאריזה או עטיפה; אובניים לקדרות המופעלים 

בחשמל; מכונות ומכשירים לעיבוד פלסטיק; מכונות ומערכות 
לייצור מוליכים למחצה; מכונות ומכשירים עבור יצור מוצרי גומי; 
מכונות ומכשירים לעבודה באבן; מדחסים; מכונות דיספנסרים 

לסרטי הדבקה; מכונות ביול אוטומטיות; מכונות כביסה 
חשמליות לשימוש תעשייתי; מכונות ומכשירים לתיקונים; 

מערכות חניה מכאניות; מתקני שטיפה לרכב; מכונות לערבוב 
מזון לשימוש מסחרי; מכונות לקילוף מזון לשימוש מסחרי; 

מכונות לשטיפת כלים לשימוש תעשייתי; מכונות לחיתוך, קיצוץ 
ולפריסת מזון, לשימוש תעשייתי; מכונות ליטוש שעווה 

חשמליות לשימוש תעשייתי; שואבי אבק לשימוש תעשייתי; 
מכסחות דשא;

התקנים חשמליים לציור על וילונות; מכונות ומכשירים לדחיסת 
אשפה; מכונות לריסוק אשפה; אלמנטים למכונה עבור מכונות 
לעיבוד מתכת; הנכללים כולם בסוג 7.                                   
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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: 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
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ECO TREE

Trade Mark No. 232964 מספר סימן

Application Date 07/10/2010 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: NISSAN JIDOSHA KABUSHIKI KAISHA (also 
trading as Nissan Motor Co., Ltd.)

Address: Yokohama-shi, Kanagawa-ken, Japan

Identification No.: 16994

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Reinhold Cohn and Partners

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

שם: ריינהולד כהן ושותפיו

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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 9 סוג: 9

Measuring apparatus, meters, speed meters, fuel 
consumption meters, battery consumption meters; all 
included in class 9.

מכשירים למדידה, מדי מדידה, מדי מדידת מהירות, מדי 
מדידת צריכת דלק, מדי מדידת צריכת מצבר; הנכללים כולם 

בסוג 9.                         

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

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

European Community Trade Mark, 07/04/2010, No. 
009009259

איחוד האירופי לסימני מסחר, 07/04/2010, מספר 
009009259

Class: 9 סוג: 9
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Trade Mark No. 232968 מספר סימן

Application Date 21/09/2010 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: Hilron Trade & Marketing Ltd שם: הילרון סחר ושיווק מוצרי בניה בע"מ

Address: 159 Yigal Alon St., Tel Aviv, 67443, Israel Yigal Alon St., Tel Aviv, 67443, Israel 159 : כתובת

Identification No.: 513412866מספר זיהוי: 513412866

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Goldfarb, Seligman, Adv.

Address: Electra Tower, 38 Floor, 96 Ygal Alon Road, 
Tel Aviv, Israel

שם: גולדפרב, זליגמן, עו"ד

כתובת : מגדל אלקטרה, קומה 38, דרך יגאל אלון 96, תל אביב, 
ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 19 סוג: 19

Flooring, covering, ceramics; all included in class 19. ריצוף, חיפוי, קרמיקה; הנכללים כולם בסוג 19.                     
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HILRON

Trade Mark No. 232969 מספר סימן

Application Date 21/09/2010 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: Hilron Trade & Marketing Ltd שם: הילרון סחר ושיווק מוצרי בניה בע"מ

Address: 159 Yigal Alon St., Tel Aviv, 67443, Israel Yigal Alon St., Tel Aviv, 67443, Israel 159 : כתובת

Identification No.: 513412866מספר זיהוי: 513412866

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Goldfarb, Seligman, Adv.

Address: Electra Tower, 38 Floor, 96 Ygal Alon Road, 
Tel Aviv, Israel

שם: גולדפרב, זליגמן, עו"ד

כתובת : מגדל אלקטרה, קומה 38, דרך יגאל אלון 96, תל אביב, 
ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 19 סוג: 19

Flooring, covering, ceramics; all included in class 19. ריצוף, חיפוי, קרמיקה; הנכללים כולם בסוג 19.                     
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הילרון 
Trade Mark No. 232970 מספר סימן

Application Date 21/09/2010 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: Hilron Trade & Marketing Ltd שם: הילרון סחר ושיווק מוצרי בניה בע"מ

Address: 159 Yigal Alon St., Tel Aviv, 67443, Israel Yigal Alon St., Tel Aviv, 67443, Israel 159 : כתובת

Identification No.: 513412866מספר זיהוי: 513412866

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Goldfarb, Seligman, Adv.

Address: Electra Tower, 38 Floor, 96 Ygal Alon Road, 
Tel Aviv, Israel

שם: גולדפרב, זליגמן, עו"ד

כתובת : מגדל אלקטרה, קומה 38, דרך יגאל אלון 96, תל אביב, 
ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 19 סוג: 19

Flooring, covering, ceramics; all included in class 19. ריצוף, חיפוי, קרמיקה; הנכללים כולם בסוג 19.                     
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Trade Mark No. 233011 מספר סימן

Application Date 03/10/2010 תאריך הגשה

 Owners

Name: GALENICA AG 

Address: Untermattweg 8, Bern, 3001, Switzerland

Identification No.: 71219

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

Surgical dressing and wound dressing; 
pharmaceutical preparations for the treatment of 
immunologic diseases, namely, auto immune 
diseases; pharmaceuticals for the treatment of acute 
renal insufficiency, intrinsic kidney disease, 
glomerulonephritis, tubular disorders and 
tubulointerstitial diseases, vasculitis of the kidney, 
vascular injury to the kidney, infection related kidney 
disorders, kidney neoplasms, cystic disorders of the 
kidney; pharmaceutical preparations for 
transplantation and transplant related conditions 
affecting the kidney; pharmaceutical preparations for 
dialysis and conditions associated with dialysis, 
namely, water/electrolyte metabolism and other 
disorders associated with dialysis, namely water, 
sodium, potassium and phosphate homeostasis; 
pharmaceutical preparations for transplantation and 
transplant related conditions affecting the kidney, 
namely, chronic allograft nephropathy, delayed graft 
function, acute cellular rejection, antibody mediated 
rejection, CNI toxicity; preparations used to treat 
patients suffering from iron deficiency anemia (IDA); 
all included in class 5.

מוצרי חבישה המשמשים בניתוח ומוצרי חבישת פצע; תכשירי 
רוקחות לטיפול של מחלות חיסוניות, דהיינו מחלות חיסון עצמי; 
תכשירי רוקחות לטיפול של אי ספיקת כליות חמורה, מחלת 

כליה פנימית, מחלת פקעיות הכליה, הפרעות צינוריות ומחלות 
טובולואנטרסטיציאליות, ואסקוליטיס שלהכליה, פציעה בכלי דם 

של הכליה, זיהום הקשרו להפרעות של הכליה הפרעות 
שלחופיות של הכליה; תכשירי רוקחות עבור מצבים הקשורים 
להשתלה ושתל המשפיעים על הכליה; תכשירי רוקחות עבור 
דיאליזה ומצבים הקשורים עם דיאליזה, דהיינו, מטבוליזם 
מים/אלקטרוליט והפרעות אחרות הקשורום עם דיאליזה, 
דהיינו, מים, נתרן, אשלגן, והמאוסטזיס פוספט; תכשירי 

רוקחות עבור מצבים הקשורים להשתלה ושתל המשפיעים על 
הכליה, דהיינו, פרופתיה שתל כרונית, תפקוד שתל מאורח, 
 ;CNI דחיית מאכסן חמורה, דחייה תווך נוגדן, רעילות סוכרי
תכשירים המשמשים לריפוי חולים הסובלים מאנמיית חסק 

ברזל (IDA); הנכללים כולם בסוג 5.                                     
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STOP - IT !

Trade Mark No. 233032 מספר סימן

Application Date 12/10/2010 תאריך הגשה

Base for International Trademark No. 1056207 בסיס לסימן מסחר בינלאומי מס.

Ownersבעלים

Name: INNOVENU LTD. שם: אינובניו בע"מ

Address: 4 Harakafot St., Haifa, 34745, Israel כתובת : הרקפות 4, חיפה, 34745, ישראל

Identification No.: 514376300מספר זיהוי: 514376300

חברה פרטית

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 9 סוג: 9

Remote controls for ride-on toy vehicles, rideable toy 
vehicles, toy cars, toy scooters and toy vehicles; all 
included in class 9.                   

שלט רחוק המיועד לצעצועי כלי-רכב לרכיבה, רכבי צעצוע 
המיועדים לרכיבה, מכוניות צעצוע, קטנועי וקורקינט צעצוע, 

ורכבי צעצוע; 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., 22/04/2010, No. 85-020,692 ארה"ב, 22/04/2010, מספר 85-020,692

Class: 9 סוג: 9
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Trade Mark No. 233045 מספר סימן

Application Date 03/10/2010 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: Wow Cosmetics Ltd. שם: ואהו קוסמטיק בע"מ

Address: P.O.B. 1528, Beit Yanai, 40293, Israel כתובת : ת.ד. 1528, בית ינאי, 40293, ישראל

Identification No.: 513749614מספר זיהוי: 513749614

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 16 סוג: 16

Photographs and creating products; all included in 
class 16.

תמונות ומוצרי יצירה; הנכללים כולם בסוג 16.                       
              

Class: 18 סוג: 18

bags and belts for pets; all included in class 18. תיקים ורצועות לחיות מחמד; הנכללים כולם בסוג 18.       

Class: 20 סוג: 20

Furniture for babies; all included in class 20. רהיטים לתינוקות; הנכללים כולם בסוג 20.                   

Class: 21 סוג: 21

Housseware and kitcherware utensils; jars; all 
included in class 21.

כלי בית ומטבח; כדים; הנכללים כולם בסוג 21.                     
                                

Class: 22 סוג: 22

Ropes, string, nets, tents, awnings, tarpaulins, sails, 
sacks and bags (not included in other classes; all 
included in class 22.

חבלים, חוטים, רשתות, אוהלים, יריעות, טרפולין, מפרשים, 
שקים ותיקים (שאינם כלולים בסוגים אחרים; הנכללים כולם 

בסוג 22.                           

Class: 24 סוג: 24

Textile goods; included in class 24. דברי טקסטיל; הנכללים כולם בסוג 24.     
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Trade Mark No. 233057 מספר סימן

Application Date 12/10/2010 תאריך הגשה

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 7 סוג: 7

Machines for chemical industry, machines for the 
automobile industry; machines
for the automobile supplier industry; machines for the 
processing of plastics, machines for the processing 
of rubber, machines for metalworking, filling 
machines, printing machines, conveyors [machines], 
moulding machines, calendar [machines], 
compressors [machines], packing machines, filling 
machines, machine tools; engines (excluding engines 
for land vehicles); machine coupling and 
transmission components (except for land vehicles); 
agricultural implements other than hand-operated; 
incubators for eggs; engine components for all types 
of engines; pneumatic drives for machines and 
engines; drive belts, straps; transportation straps, 
conveyors and conveyor belts; parts and accessories 
for drive belts, driving belts transportation straps, 
conveyors, conveyor belts as included in class 07; 
transportation belts for moving people as contained 
in class 07; pulley [machine parts]; machine parts, 
namely springs, pneumatic springs, shock absorber 
pistons, vibration dampers, pressure cylinders, 
bellows cylinders; shaped parts from rubber and 
rubber metal compounds for oscillation damping and 
power transmission as contained in class 07; engine 
bearings, hydraulic bearings, rotational vibration 
attenuators; valves [machine parts]; couplings other 
than for land vehicles; clutches other than for land 
vehicles; shaft coupling [machines]; all included in 
class 7.

מכונות לתעשיה כימית, מכונות לתעשיית כלי הרכב; מכונות 
לתעשיית ספקי הרכב; מכונות לעיבוד פלסטיקים, מכונות 
לעיבוד גומי, מכונות לעבודות מתכת, מכונות מילוי, מכונות 
הדפסה, מסועים (מכונות), מכונות תבניות יציקה, מסננת 

(מכונות), מדחסים (מכונות), מכונות אריזה, מכונות מילוי, כלים 
למכונות; מנועים (למעט לכלי רכב יבשתיים); רכיבי מחברים 
ותמסורות למכונות (למעט לכלי רכב יבשתיים); התקנים 
חקלאיים למעט המופעלים ידנית; מדגרות לביצים; רכיבים 

למנוע לכל סוגי המנועים; הנעים פנאומטיים למכונות ומנועים; 
חגורות הנע, רצועות; רצועות הובלה, מסועים וחגורות למסוע; 
חלקים ואביזרים לחגורות הנע; חגורות נהיגה רצועות הובלה, 
מסועים, חגורות למסוע כפי שנכללים בסוג 7; חגורות הובלה 
להנעת אנשים כפי שמוכלים בסוג 7; גלגלת (חלקי מכונה); 

חלקי מכונה, דהיינו קפיצים, קפיצים פנאומטיים, בוכנות בולמי 
זעזועים, עמעמי רטט, צילינדרי לחץ, צילינדרי מפוח; חלקים 

מעוצבים מתרכובות גומי וגומי מתכת לעמעום תנודות 
ותמסורות כח כפי שמוכלים בסוג 7; מסבי מנוע, מסבים 

הידראוליים, מנחתי רטט סיבוביים; שסתומים (חלקי מכונה); 
מחברים למעט עבור כלי רכב יבשתיים; מצמדים למעט עבור 
כלי רכב יבשתיים; מחברי גלים (מכונות); הנכללים כולם בסוג 
                                                                                 .7
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    

        

Class: 12 סוג: 12

Vehicles; apparatus for locomotion by land, air or 
water, as well as parts and accessories therefore as 
far as included in class 12; dampers and springs for 
vehicles and parts therefor, air springs, pneumatic 
springs, gas springs, air supply unities for pneumatic 
spring systems, shock absorbers and suspension 
struts for vehicles; shock absorbing springs for 
vehicles; vehicle suspension springs; vibration 
dampers and torsional vibration dampers (other than 
being components of land vehicle engines) for 
vehicles, vehicles engines, steering units, vehicle 
cabs and driver seats; hydraulic bearings as 
components of vehicles as far as included in this 
class; shaped rubber and rubber-metal parts for 
oscillation dampers and power transmissions 
included in this class; drive chains, driving belts, drive 
straps included in class 12; cooling, heating, braking, 
fuel, charge air, oil and hydraulic hoses as 
components and fittings for vehicles included in class 
12; all included in class 12.

כלי רכב; מכשירים לתנועה ביבשה, באוויר או במים, כמו גם 
חלקים ואביזרים עבורם הנכללים בסוג 12; עמעמים וקפיצים 

לכלי רכב וחלקים עבורם, קפיצי אויר, קפיצים פנאומטיים, קפיצי 
גז, יחידות אספקת אויר למערכות קפיצים פנאומטיים, בולמי 

זעזועים ותומכת השהיה לכלי רכב; קפיצים בולמי זעזועים לכלי 
רכב; קפיצי השהיה לכלי רכב; עמעמי רטט ועמעמי רטט 

מפותלים (למעט היותם רכיבים למנועי כלי רכב יבשתיים) לכלי 
רכב, מנועים לכלי רכב, יחידות היגוי, תאים ומושבי נהג לכלי 

רכב; מסבים הידראוליים כרכיבים לכלי רכב ככל שנכללים בסוג 
זה; חלקי גומי וגומי מתכתי מעוצבים לעמעום תנודות ותמסורות 
כח הנכללים בסוג זה; שרשראות הנע, חגורות נהיגה, רצועות 
הנע הנכללים בסוג 12; צינורות קירור, חימום, בלימה, דלק, 
מטען אויר, שמן ולחץ מים כרכיבים ומתאמים לכלי רכב 

הנכללים בסוג 12; הנכללים כולם בסוג 12.                           
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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: ContiTech Aktiengesellschaft

Address: Vahrenwalder Str. 9, Hannover 30165, 
Germany

Identification No.: 801628

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Reinhold Cohn and Partners

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

שם: ריינהולד כהן ושותפיו

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

Trade Mark No. 233084 מספר סימן

Application Date 06/10/2010 תאריך הגשה

 Owners

Name: Branding Corporation 

Address: obarrio, 58th Street., PH Time Square plaza, 
piso2,, Republic of Panama

Identification No.: 71230

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, footwear , headgear ; all included in class 
25

דברי הלבשה, הנעלה וכיסויי ראש ; הנכללים כולם בסוג 25     
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TRADE 1 

טרייד 1
Trade Mark No. 233136 מספר סימן

Application Date 14/10/2010 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: E&A FINANCIAL SOFTWARE SYSTEMS LTD שם: אי & איי מערכות תוכנה פיננסיות בע"מ

Address: רח' תש"ח 2, תל אביב, 62093, ישראל כתובת : רח' תש"ח 2, תל אביב, 62093, ישראל

Identification No.: 513910893מספר זיהוי: 513910893

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 16 סוג: 16

Papers, wraps and packaging, print, photographs, 
stationary, learning and teaching materials (excluding 
apparatus); print letters and plates and printed 
pablications. Including documentation for use in the 
development of computer software programs and in 
Instruction manuals for use in the development 
process and in final software manuals. all included in 
class 16.

מוצרי נייר, כריכות ואריזות; דכרי דפוס; צילומים; צרכי כתיבה; 
חומרי לימוד והוראה (למעט התקנים); אותיות דפוס; גלופות 
ופרסומים בדפוס, לרבות ניירת בשימוש בעת פיתוח תוכנות 

וחוברות הסברה לפיתוח ולתוכנות; הנכללים כולם בסוג 16.     
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    

                                        

Class: 36 סוג: 36

Insurance, financial and monetary affairs, banking, 
stockbroking, Real-estate affairs; financial services 
and provision of financial information via internet. all 
included in class 36.

ביטוח; עסקי מימון; עסקי כספים; בנקאות, ברוקראז'; עסקי 
נכסי דלא נייד, שירותים כלכליים ומידע ותנאים פיננסיים 

באינטרנט; הנכללים כולם בסוג 36.                                     
                                                        

Class: 42 סוג: 42

Scientific and technological services and research 
and design relating thereto; industrial analysis and 
research services; design and development of 
computer hardware and software; including data 
processing software and/or its lease. computer 
programming; installation, maintenance and repair of 
computer software; computer consultancy services; 
design, drawing and commissioned writing for the 
compilation of web sites; creating, maintaining and 
hosting the web sites of others; design services.All 
included in c1ass 42.

שירותים מדעיים וטכנולוגיים ומחר ועיצוב הקשורים לשירותים 
אלה; שירותי ניתוח ומחקר תעשייתי; עיצוב ופיתוח של תוכנת 
וחומרת מחשב, לרבות תוכנת עיבוד נתונים ו/או השכרתה, 
תכנות, התקנה, שירותי תחזוקה ותיקון תוכנות, שירותי ייעוץ 
בנושאים אלו, לרבות עיצוב ותכנון אתרים, יצירה, שמירה 

ואירוח אתרים ושירותים קשורים; הנכללים כולם בסוג 42.       
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CISCO CIUS

Trade Mark No. 233161 מספר סימן

Application Date 19/10/2010 תאריך הגשה

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 9 סוג: 9

Computer hardware; computer software; computers; 
computer peripherals; telephones; videophones; 
cellular telephones; apparatus for recording, 
transmission or reproduction of sound and images; 
hand held computers; electronic notebooks; mobile 
computing devices; digital audio and video players; 
electronic organizers; electronic notepads; hand held 
units for playing games; video transmission 
apparatus; television receivers; digital video 
recorders; computer media servers; speakers; 
microphones; headphones; data processing 
equipment; computer operating software; software for 
transmitting, storing, managing and securing 
information, data, documents, voice, video and 
images; audio and video conferencing software; web 
conferencing software; software for searching and 
locating information, content, and people; 
telecommunications software; messaging software; 
communications software; collaboration software; 
software that facilitates video and voice 
communications between parties; computer 
telephony software; video messaging software; 
computer game programs; computer network 
management software; computer software for sharing 
computer screens, desktops, data, electronic 
documents and applications; computer hardware and 
software for use in document management; digital 
imaging software; video and audio conferencing 
systems; cameras; computer software for uploading, 
posting, displaying, editing, organizing, transmitting, 
sharing and tagging video, images, audio and 
content; software for accessing the internet and 
computer networks, all included in class 9.

חמרת מחשב; תכנת מחשב; מחשבים; ציוד הקפי למחשב; 
טלפונים; טלפוני וידאו; טלפונים סלולריים; התקן להקלטה, 
שידור או העתקה של קולות ותמונות; מחשבי כף; פנקסים 

אלקטרוניים; התקני חישוב ניידים; נגני אודיו ווידאו דיגיטליים; 
מארגנים אלקטרוניים; מחברות אלקטרוניות;  יחידות נישאות 
בכף היד למשחקים; התקן לשידור וידאו; מקלטי טלויזיה; 
מקליטי וידאו דיגיטליים; שרתי מדיית מחשב; רמקולים; 

מיקרופונים; אזניות; ציוד לעיבוד נתונים; תכנת הפעלת מחשב; 
תכנה לשידור, אחסון, ניהול ואבטחה של מידע, נתונים, 

מסמכים, קולות, וידאו ותמונות; תכנה לועידות אודיו ווידאו; 
תכנה לועידות רשת; תכנה לחיפוש ואיתור מידע, תוכן ואנשים; 
תכנת טלקומוניקציה; תכנה להעברת הודעות; תכנת תקשורת; 
תכנה לשיתוף פעולה; תכנה שמאפשרת קשרי וידאו וקול בין 
צדדים; תכנה לטלפוניית מחשב; תכנה להעברת הודעות וידאו; 
תוכנות משחקי מחשב; תכנת ניהול רשת מחשב; תכנת מחשב 

לשיתוף מסכי מחשב, שולחנות עבודה, נתונים, מסמכים 
אלקטרוניים ויישומים; חמרת ותכנת מחשב לשימוש בניהול 
מסמכים; תכנת דימות דיגיטלית; מערכות ועידת וידאו ואודיו; 
מצלמות; תכנת מחשב להעלאה, פרסום, הצגה, עריכה, ארגון, 
שידור, שיתוף והדבקת תוויות בוידאו, תמונות, אודיו ותוכן; 

תכנה לגישה לאינטרנט ורשתות 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)

Trinidad and Tobago, 23/06/2010, No. 42369 טרינידד וטובגו, 23/06/2010, מספר 42369

Class: 9 סוג: 9

ד' כסלו תשע"ב - 11530/11/2011



 Owners

Name: Cisco Technology, Inc.

Address: 170 West Tasman Drive, San Jose, California 
95134, U.S.A.

Identification No.: 800495

(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

ד' כסלו תשע"ב - 11630/11/2011



CIUS

Trade Mark No. 233162 מספר סימן

Application Date 19/10/2010 תאריך הגשה

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 9 סוג: 9

Computer hardware; computer software; computers; 
computer peripherals; telephones; videophones; 
cellular telephones; apparatus for recording, 
transmission or reproduction of sound and images; 
hand held computers; electronic notebooks; mobile 
computing devices; digital audio and video players; 
electronic organizers; electronic notepads; hand held 
units for playing games; video transmission 
apparatus; television receivers; digital video 
recorders; computer media servers; speakers; 
microphones; headphones; data processing 
equipment; computer operating software; software for 
transmitting, storing, managing and securing 
information, data, documents, voice, video and 
images; audio and video conferencing software; web 
conferencing software; software for searching and 
locating information, content, and people; 
telecommunications software; messaging software; 
communications software; collaboration software; 
software that facilitates video and voice 
communications between parties; computer 
telephony software; video messaging software; 
computer game programs; computer network 
management software; computer software for sharing 
computer screens, desktops, data, electronic 
documents and applications; computer hardware and 
software for use in document management; digital 
imaging software; video and audio conferencing 
systems; cameras; computer software for uploading, 
posting, displaying, editing, organizing, transmitting, 
sharing and tagging video, images, audio and 
content; software for accessing the internet and 
computer networks, all included in class 9.

חמרת מחשב; תכנת מחשב; מחשבים; ציוד הקפי למחשב; 
טלפונים; טלפוני וידאו; טלפונים סלולריים; התקן להקלטה, 
שידור או העתקה של קולות ותמונות; מחשבי כף; פנקסים 

אלקטרוניים; התקני חישוב ניידים; נגני אודיו ווידאו דיגיטליים; 
מארגנים אלקטרוניים; מחברות אלקטרוניות;  יחידות נישאות 
בכף היד למשחקים; התקן לשידור וידאו; מקלטי טלויזיה; 
מקליטי וידאו דיגיטליים; שרתי מדיית מחשב; רמקולים; 

מיקרופונים; אזניות; ציוד לעיבוד נתונים; תכנת הפעלת מחשב; 
תכנה לשידור, אחסון, ניהול ואבטחה של מידע, נתונים, 

מסמכים, קולות, וידאו ותמונות; תכנה לועידות אודיו ווידאו; 
תכנה לועידות רשת; תכנה לחיפוש ואיתור מידע, תוכן ואנשים; 
תכנת טלקומוניקציה; תכנה להעברת הודעות; תכנת תקשורת; 
תכנה לשיתוף פעולה; תכנה שמאפשרת קשרי וידאו וקול בין 
צדדים; תכנה לטלפוניית מחשב; תכנה להעברת הודעות וידאו; 
תוכנות משחקי מחשב; תכנת ניהול רשת מחשב; תכנת מחשב 

לשיתוף מסכי מחשב, שולחנות עבודה, נתונים, מסמכים 
אלקטרוניים ויישומים; חמרת ותכנת מחשב לשימוש בניהול 
מסמכים; תכנת דימות דיגיטלית; מערכות ועידת וידאו ואודיו; 
מצלמות; תכנת מחשב להעלאה, פרסום, הצגה, עריכה, ארגון, 
שידור, שיתוף והדבקת תוויות בוידאו, תמונות, אודיו ותוכן; 

תכנה לגישה לאינטרנט ורשתות 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)

Trinidad and Tobago, 23/06/2010, No. 42368 טרינידד וטובגו, 23/06/2010, מספר 42368

Class: 9 סוג: 9

ד' כסלו תשע"ב - 11730/11/2011



 Owners

Name: Cisco Technology, Inc.

Address: 170 West Tasman Drive, San Jose, California 
95134, U.S.A.

Identification No.: 800495

(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

ד' כסלו תשע"ב - 11830/11/2011



Trade Mark No. 233197 מספר סימן

Application Date 19/10/2010 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: Nurlight (1992) ltd. שם: נורלייט (1992) בע"מ

Address: 7 Derech Petach-Tikva, Tel Aviv, Israel כתובת : דרך פתח תקווה 7, תל אביב, ישראל

Identification No.: 511677379מספר זיהוי: 511677379

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: 

Address: Israel

שם: יהודה שאוליאן, עו"ד

כתובת : לילנבלום 22, תל אביב, ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 7 סוג: 7

Blenders; juice-extractor; food processors; meat and 
coffee grinders; vacuum cleaners and electric can 
openers; all included in class 7.

בלנדרים; מסחטות; מעבדי מזון; מטחנות בשר; מטחנות קפה; 
שואבי אבק; מכונות כביסה ופותחן קופסאות חשמלי; הנכללים 

כולם בסוג 7.                                   

Class: 8 סוג: 8

shaving machines, haircut machines and hair 
removers; all included in class 8.

מכונות גילוח; מכונות תספורת ומסירי שיער; הנכללים כולם 
בסוג 8.                                   

Class: 11 סוג: 11

Stoves, toasters, toaster ovens, microwaves,  
,heating plates, Shabbat plates, water heaters, 
kettles, chips machine, air conditions, ventilators, 
celling vents, heat conductor,  emergency lights, 
refrigerators, hair dryers, lighters, dryers; all included 
in class 11.

תנורים, טוסטרים, טוסטר אובן, מיקרוגלים, פלטות חימום, 
פלטות שבת, מיחמים, קומקומים, צ'יפסרים, מזגנים, מאווררים, 
מאווררי תקרה, מפזרי חום, תאורות חירום, מקררים, מייבשי 
שיער, מציתים ומייבשים; הנכללים כולם בסוג 11.                   
                                                                                    

                  

Class: 14 סוג: 14

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

ד' כסלו תשע"ב - 11930/11/2011



Trade Mark No. 233252 מספר סימן

Application Date 24/10/2010 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: Simion Medvdev  שם: סמיון מדבדב

Address: Hativat givati 7, Netanya, Israel כתובת : רח' חטיבת גבעתי 7, נתניה, ישראל

Identification No.: 319515839מספר זיהוי: 319515839

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: galy yahav 

Address: Shret 1, Netanya, Israel

שם: גלי יהב 

כתובת : רח' שרת 1, דירה 25, נתניה, ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 20 סוג: 20

furniture; beds; cabinets; closets; sideboards; tables; 
chairs; all included in class 20.

רהיטים; מיטות, שידות, ארונות, מזנונים, שולחנות, כיסאות; 
הנכללים בסוג 20.                                   

ד' כסלו תשע"ב - 12030/11/2011



YOBALEX

Trade Mark No. 233259 מספר סימן

Application Date 25/10/2010 תאריך הגשה

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

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

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

 Owners

Name: Bayer Aktiengesellschaft

Address: Leverkusen, Germany

Identification No.: 190

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Reinhold Cohn and Partners

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

שם: ריינהולד כהן ושותפיו

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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 5 סוג: 5

Pharmaceutical preparations for the treatment of 
gastrointestinal diseases and disorders; dietetic 
substances adapted for medical use; all included in 
class 5.

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

הנכללים כולם בסוג 5.                                                       
                                  

Class: 29 סוג: 29

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

מזונות דיאטטיים או תוספי מזון שאינם מותאמים לשימוש 
רפואי, עם בסיס של חלבונים, שומנים, חומצות שומניות, עם 
תוספות ויטמינים, מינרלים ויסודות קורט; הנכללים כולם בסוג 

                                     .29

Class: 30 סוג: 30

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

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

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

    

ד' כסלו תשע"ב - 12130/11/2011



הדרדסים
Trade Mark No. 233291 מספר סימן

Application Date 26/10/2010 תאריך הגשה

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 3 סוג: 3

Bleaching preparations and other substances for 
laundry use; cleaning, polishing, scouring and 
abrasive preparations; soaps; perfumery, essential 
oils, cosmetics, hair lotions; dentifrices; all included in 
class 03.

תכשירי הלבנה וחומרים אחרים לשימוש בכביסה; תכשירי 
ניקוי, הברקה, צחצוח, ומירוק; סבונים; בשמים, שמנים 
ארומטיים, קוסמטיקה, תחליבים לשיער; משחות-שיניים; 

הנכללים כולם בסוג 03.                                                     
                                        

Class: 9 סוג: 9

Apparatus for recording, transmission or reproduction 
of sound or images; Pre-recorded  audio, visual and 
audiovisual magnetic and digital data and data 
carriers featuring music, games, applications, 
children’s animated programs, children’s and adults’ 
entertainment, educational and play educational 
programs; Pre-recorded (floppy discs), computer 
software and data, mobile handsets with or without 
connectivity and other audio, visual and audio visual 
device featuring music, games, applications, 
children’s and adults’ animated programs, 
entertainment, educational and play educational 
programs including multimedia applications featuring 
children’s and adults entertainment used on personal 
computers, mobile handsets with or without 
connectivity, videogame device for use with 
televisions, private use and in connection with the 
worldwide web and local networks; computer game 
software, software programs, and data recorded on 
video game machines for use with television and 
private use and recorded on video game cartridges 
and downloadable software, software modules and 
interactive multimedia software all used for playing 
games and containing children’s and adults’ 
entertainment and education programs and screen 
savers; video game machines for use with televisions 
and for private use and for use with computers that 
can be used for playing games over the worldwide 
web and local networks, video game cartridges 
therefore; mat for computer mice ; recording discs, 
vinyl discs; automatic vending machines and 
mechanisms for coin-operated apparatus; cash 
registers, calculating machines, data processing 
equipment and computers; Arcade games; all 
included in class 09.

מתקן להקלטה, העברה או שעתוק של קול או תמונות; מידע 
ונושאי-מידע קולי, ויזואלי ואודיו-ויזואלי מגנטי ודיגיטאלי 
מוקלטים מראש המציגים מוזיקה, משחקים, אפליקציות, 
תוכניות אנימציה לילדים, בידור לילדים ולמבוגרים, תוכנות 
לימוד ומשחקי לימוד; מידע ותוכנת מחשב מוקלטים מראש 
(דיסקטים), מכשיר-טלפון נייד עם או בלי קישוריות ומכשירי 

אודיו, ויזואל ואודיו-ויזואל המציגים מוזיקה, משחקים, 
אפליקציות, תוכניות אנימציה לילדים ולמבוגרים, בידור, תוכנות 
לימוד ומשחקי לימוד הכוללות אפליקציות מולטימדיה המציגות 

בידור לילדים ולמבוגרים לשימור במחשבים אישיים, 
מכשירי-טלפון ידניים עם או בלי קישוריות, מכשיר משחקי-וידאו 
לשימוש עם טלוויזיות, שימוש אישי ובהקשר לרשתות תקשורת 
של רשתות עולמיות ומקומיות; תוכנת משחק מחשב, תוכניות 
תוכנה, ומידע מוקלט על מכונות משחק וידאו לשימוש עם 
טלוויזיה ושימוש אישי ומוקלט על מחסניות משחקי וידאו 

ותוכנות להורדה, מודולי תוכנה ותוכנת מולטימדיה 
אינטראקטיבית לשימוש בהפעלת משחקים והמכילים בידור 
לילדים ולמבוגרים ותוכניות לימוד ושומרי מסך; מכונות משחק 

וידאו לשימוש עם טלוויזיות ולשימוש אישי ולשימוש עם 
מחשבים שניתן להשתמש בהם להפעלת משחקים דרך רשתות 
תקשורת של רשתות עולמיות ומקומיות, מחסניות משחק וידאו 
עבור הנ"ל; משטח לעכבר מחשב; דיסקים להקלטה, דיסקים 

מויניל; מכונות ממכר אוטומאטיות ומנגנונים למתקנים 
המופעלים באמצעות מטבע; קופות רושמות, מכונות חישוב, 
ציוד ומחשבים לעיבוד מידע; משחקי ארקייד; הנכללים כולם 

בסוג 09.                                                                         
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    

Class: 14 סוג: 14

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

מתכות יקרות וסגסוגותיהן וטובין ממתכות יקרות או מכוסים 
בהן, שאינם כלולים בסוגים אחרים; תכשיטים; אבנים יקרות; 
מכשירים למדידת זמן ושעה; הנכללים כולם בסוג 14.             
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Class: 16 סוג: 16

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

נייר, קרטון וטובין העשויים מחומרים אלו, שאינם כלולים 
בסוגים אחרים; חומר מודפס; חומר לכריכת ספרים; תמונות; 
נייר-מכתבים; דבק לנייר-מכתבים או מטרות ביתיות; חומרים 
לאומנים; מברשות צבע; צרכי משרד ומכונות-כתיבה (למעט 

ריהוט); חומר לימודי והדרכתי (למעט מתקנים); חומרי פלסטיק 
לאריזה (שאינם כלולים בסוגים אחרים); אותיות למדפסת; 

בלוקים להדפסה; הנכללים כולם בסוג 16.                             
                                                                                    
                                                                                    

                        

Class: 18 סוג: 18

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

עור וחיקויי עור, וטובין העשויים מחומרים אלו ואינם כלולים 
בסוגים אחרים; עורות של חיות, עורות; מזוודות ותיקי נסיעות; 
מטריות, שמשיות ומקלות הליכה; שוטים, רתמות ואוכפים; 

הנכללים כולם בסוג 18.                                                     
                                                                    

Class: 24 סוג: 24

Textiles and textile goods, not included in other 
classes; bed and table covers ; all included in class 
24

בדים וטובין מבדים, שאינם כלולים בסוגים אחרים; כיסויי מיטה 
ושולחן; הנכללים כולם בסוג 24.                                       

Class: 25 סוג: 25

Clothing, footwear , headgear ; all included in class 
25

ביגוד, הנעלה, כיסויי-ראש; הנכללים כולם בסוג 25.               
    

Class: 28 סוג: 28

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

משחקים וצעצועים; פריטי ספורט והתעמלות שאינם כלולים 
בסוגי אחרים; קישוטים לעצי חג-המולד; הנכללים כולם בסוג 
                                                                       .28

Class: 35 סוג: 35

Services of advertising and promotion for a variety of 
goods and services, via all communication media, 
also via the Internet; composing advertisements and 
promotional material on all information and data 
carriers, for use on points of sale, and for use in all 
communication media, including use as web pages; 
promotion, including sales promotion, and public 
relation services regarding a variety of goods and 
services, via all communication  media, also via the 
Internet; dissemination of advertising material, 
prospectuses, premiums,  gifts and samples; 
demonstration of goods; direct mail advertising; 
marketing services for a  variety of goods and 
services, via all communication media, also via the 
Internet; marketing  study, research and analysis; 
analysis of client response to advertising; business  
management; business administration; office 
functions; assistance and consultancy for the  
establishment and management of retail stores; the 
bringing together, for the benefit of  others, of a 
variety of goods enabling consumers to conveniently 
view and purchase those  goods; information and 
advisory services relating to all the aforesaid; all 
included in class 35.

שירותי פרסום וקידום עבור מגוון טובין ושירותים, דרך כל 
אמצעי התקשורת, גם דרך האינטרנט; חיבור פרסומות וחומר 
קידומי על כל נושאי המידע והנתונים, לשימוש בנקודות מכירה, 
ולשימוש בכל אמצעי התקשורת, כולל שימוש כדפי אינטרנט; 
קידום, כולל קידום מכירות, ושירותי יחסי-ציבור בנוגע למגוון 

טובין ושירותים, דרך כל אמצעי התקשורת, גם דרך האינטרנט; 
הפצה של חומרי פרסום, פרוספקטים, הטבות, מתנות 

ודוגמיות; הדגמה של הטובין; פרסום דואר ישיר; שירותי שיווק 
עבור מגוון טובין ושירותים, דרך כל אמצעי התקשורת, גם דרך 
האינטרנט; בחינה, מחקר וניתוח שיווקי; ניתוח תגובת לקוח 
לפרסום; ניהול עסקים; מנהל עסקים; פונקציות משרדיות; 
עזרה וייעוץ להקמת וניהול חנויות קמעונות; קיבוץ, לטובת 

אחרים, של מגוון טובין ולאפשר לצרכנים לראות ולקנות טובין 
אלו בנוחות; שירותי מידע וייעוץ הקשורים לכל הנזכר לעיל; 

הנכללים כולם בסוג 35.                                                     
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 Owners

Name: Studio Peyo S.A.

Address: Route de Florissant, CP 373, 1211Geneva 12, 
Switzerland

Identification No.: 42353

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Pearl Cohen Zedek Latzer

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

שם: פרל כהן צדק לצר

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

Class: 41 סוג: 41

Amusement arcade services, amusement parks; 
Party planning; Arranging and conducting of 
seminaries, concerts, colloquiums; Presentation of 
live performances; Organization of competitions and 
of exhibitions for cultural or educational purposes; 
Organization of shows; Publication of books, 
electronic books and journals on-line; Camp services, 
entertainment or education club services; 
Educational services; Entertainment, radio 
entertainment, television entertainment; Cinema 
presentations; Digital imaging services; Dubbing; 
Audiovisual editing; Health club services; Layout 
services; Rental of motion pictures, cine-films, sound 
recordings and audio visual programs; movie theater 
presentation; music composition services; music-
halls and other live performances; nursery schools; 
Movie production; Film production; Theater 
production; Production of radio and television 
program; Production of internet sites and programs;  
Production of shows;  Providing karaoke services; 
Providing on-line electronic publications not 
downloadable;  Entertainment ticket agency services; 
Arranging and conducting of workshops; Zoological 
gardens; all included in class 41.

שירותי בידור ארקייד, גני שעשועים; תכנון מסיבות; ארגון 
וניהול סמינרים, קונצרטים, קולוקוויום; הצגה של הופעות חיות; 

ארגון תחרויות ותצוגות למטרות תרבות או חינוך; ארגון 
מופעים; פרסום ספרים, ספרים אלקטרוניים וכתבי-עט מקוונים; 
שירותי מחנאות, שירותי מועדון בידור או חינוך; שירותי חינוך; 
בידור, רדיו בידורי, טלוויזיה בידורית; מצגות קולנוע; שירותי 
הדמיה דיגיטאליים; דיבוב; עריכה אודיו-ויזואלית; שירותי 
מועדון בריאות; שירותי תכנון; השכרה של סרטים, סרטי 
קולנוע, הקלטות קול ותוכניות אודיו-ויזואליות; מצגות אולם 

קולנוע; שירותי הלחנת מוזיקה; הופעות חיות באולמות מוזיקה 
והופעות חיות אחרות; גני ילדים; הפקות סרטים; הפקות 

קולנוע; הפקות תיאטרון; הפקות של תוכניות רדיו וטלוויזיה; 
הפקה של אתרי אינטרנט ותוכניות; הפקת מופעים; אספקת 
שירותי קריוקי; אספקת פרסומים אלקטרוניים מקוונים שאינם 
להורדה; שירותי סוכנות כרטיסי בידור; ארגון וניהול סדנאות; 
גנים זואולוגיים; הנכללים כולם בסוג 41.                               
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LASTER

לסטר
Trade Mark No. 233292 מספר סימן

Application Date 26/10/2010 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: Eyal Laster שם: אייל לסטר

Address: 29 Mohaliber st., Tel Aviv, 65253, Israel כתובת : מוהליבר 29, תל אביב-יפו, 65253, ישראל

Identification No.: 028716074מספר זיהוי: 028716074

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Jacob and Hana Calderon, Adv.

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

שם: יעקב וחנה קלדרון, עו"ד

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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 18 סוג: 18

Leather and imitations of leather,  and goods made 
from these materials and not included in other 
classes; trunks, bags and travelling bags made from 
leather and imitations of leather; wallets and purses 
made from leather and imitations of leather; belts 
made from leather and imitations of leather; 
accessories made from leather and imitations of 
leather;  all included in class 18

עור וחיקויי עור, וטובין העשויים מחומרים אלו ושאינם נכללים 
בסוגים אחרים; תיקים ותיקי נסיעות מעור ומחיקויי עור; ארנקים 
מעור ומחיקויי עור; חגורות מעור ומחיקויי עור ואביזרים מעור 
ומחיקויי עור; הנכללים כולם בסוג 18.                                   
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RADISSON

רדיסון
Trade Mark No. 233365 מספר סימן

Application Date 31/10/2010 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: Aminach Bedding & Furniture Manufacturing 
Ltd.

שם: עמינח תעשיות רהיטים ומזרונים בע"מ

Address: Nir Zvi, P.O.B. 215, Ramle, 56216, Israel כתובת : ניר צבי, רמלה, ת.ד. 215, 56216, ישראל

Identification No.: 510550734מספר זיהוי: 510550734

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Sanford T. Colb & Co.

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

שם: סנפורד ט. קולב ושות'

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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 20 סוג: 20

Mattresses, beds, sofa beds, armchairs and furniture 
for bedrooms; all included in Class 20.

מזרונים, מיטות, מיטות נוער, כורסאות וריהוט לחדרי שינה; 
הכל כלול בסוג 20.                                         
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Trade Mark No. 233367 מספר סימן

Application Date 31/10/2010 תאריך הגשה

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

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

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

 Owners

Name: SSE IP, LLC,

Address: 24 Union Square East, New York, New York, 
10003, U.S.A.

Identification No.: 801656

(Delaware Corporation)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Eitan Mehulal Law Group

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

שם: איתן, מהולל, פאפו, קוגלר

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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 43 סוג: 43

restaurant services; all in class 43. שירותי מסעדות; הנכללים בסוג 43.             
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SHACK BURGER

Trade Mark No. 233368 מספר סימן

Application Date 31/10/2010 תאריך הגשה

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

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

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

 Owners

Name: SSE IP, LLC,

Address: 24 Union Square East, New York, New York, 
10003, U.S.A.

Identification No.: 801656

(Delaware Corporation)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Eitan Mehulal Law Group

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

שם: איתן, מהולל, פאפו, קוגלר

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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 30 סוג: 30

hamburger sandwiches; all included in class 30. כריכי המבורגר; הנכללים כולםב סוג 30.                       
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Trade Mark No. 233380 מספר סימן

Application Date 28/10/2010 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: Gabriel Zedaka  שם: גבריאל צדקה

Address: 7 Ben Amram st., Holon., Israel כתובת : רח' בן עמרם 7, חולון, ישראל

Identification No.: 025526435מספר זיהוי: 025526435

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Ariel Dubinsky, Adv.

Address: 132 Menachem Begin, 1Azrieli Center, Tel 
Aviv, 67021, Israel

שם: אריאל דובינסקי, עו"ד

כתובת : מנחם בגין 132, מרכז עזריאלי 1, המגדל העגול, תל 
אביב, 67021, ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 37 סוג: 37

Computer repair services; all included in class 37. שירותי תיקוני מחשבים; הנכללים כולם בסוג 37.                 
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Trade Mark No. 233444 מספר סימן

Application Date 12/10/2010 תאריך הגשה

International Trademark No. 1049162 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: Celgene Corporation

Address: 86 Morris Avenue, Summit, NJ 07901, U.S.A.

Identification No.: 71191

(New Jersey, United States CORPORATION)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Sanford T. Colb & Co.

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

שם: סנפורד ט. קולב ושות'

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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 42 סוג: 42

Conducting clinical trials; conducting clinical trials on 
the safety and effectiveness of apremilast.

Goods/Services for which priority is claimed סחורות/שירותים לגביהם נטען דין קדימה
(If only classification code is indicated, Priority is claimed 
for all goods/services included in that class, and specified 
above under the 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., 16/08/2010, No. 85108116 ארה"ב, 16/08/2010, מספר 85108116

Class: 42 סוג: 42
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Trade Mark No. 233478 מספר סימן

Application Date 04/10/2010 תאריך הגשה

International Trademark No. 1018373 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: Zakrytoe Aktsionernoe Obshchestvo "Minsky 
Zavod Vinogradnykh Vin"

Address: ul. Kazintsa k. 23, d. 52a, 220099 Minsk, 
Belarus

Identification No.: 71342

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 32 סוג: 32

Beers; mineral and aerated waters and other non-
alcoholic beverages; fruit juices and fruit juice 
beverages.

Class: 33 סוג: 33

Alcoholic beverages (except beers).
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WHIRLEE

Trade Mark No. 233537 מספר סימן

Application Date 07/11/2010 תאריך הגשה

 Owners

Name: TOYMONSTER INTELLECTUAL PROPERTY 
LIMITED

Address: Road Town, P.O.B. P.O.Box 957, Tortola, Virgin 
Islands

Identification No.: 70300

(British Virgin Islands Corporation)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Wolff, Bregman and Goller

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

שם: וולף, ברגמן וגולר

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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 28 סוג: 28

Toys, games and plaything; outdoor and indoor play 
equipment and apparatus such as swings, see-saws, 
sildes, monkey bars; play gyms; toy vehicles; toy 
scooters; toy pedal cars; ride-on-toys; walkers; 
skateboards; roller skates; all included in class 28.     
              

צעצועים, משחקים ושעשועים; ציוד והתקנים למשחק בתוך 
ומחוץ לבית כדוגמת נדנדות, נדנדות מאוזנות, מגלשות, 

מגלשיים; מתקני משחק; כלי רכב למשחק; אופנועי משחק; 
תלת אופן למשחק; מכונות דוושה למשחק; צעצועי רכיבה; 
הליכונים; סקייטבורדים (גלגשות); מחליקים; הנכללים כולם 

בסוג 28.
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PIZZA BOSS 

פיצה בוס 
Trade Mark No. 233539 מספר סימן

Application Date 07/11/2010 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: SHLOMO SOFER שם: שלמה סופר

Address: 106 Avnei Hahoshen Street, Givat Zeev, 
Jerusalem, 90917, Israel

כתובת : רח' אבני החושן 106, גבעת זאב, ירושלים, 90917, 
ישראל

Identification No.: 59836759מספר זיהוי: 59836759

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Wolff, Bregman and Goller

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

שם: וולף, ברגמן וגולר

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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 30 סוג: 30

Coffee, tea, cocoa; coffee, tea or cocoa-based food 
and beverage products; flour and preparations made 
from cereals, bread, pastry and confectionery; 
snacks; sauces (condiments), spices; edible ices; ice 
creams; malawachs (pastry dough); burekas; pizzas; 
Italian pastries; pretzels; garlic sticks; calzones; 
strombolis; panzerottis; baked zitis; deserts; pastry or 
pasta¬based ready-made meals; pastry dough; 
pastas; all included in class 30.

קפה, תה, קקאו; מוצרי מזון ומשקאות מבוססי קפה, תה או 
קקאו; קמח ומוצרים העשויים מדגנים, לחם, דברי מאפה 
וממתקים; חטיפים רטבים (נותני טעם); תבלינים; קרחונים 
למאכל; גלידות; מלאווח; בורקסים; פיצות; מאפים איטלקיים, 
פרצלים, גרליק סטיק, קלזונים, סטרמבולי, פנזרוטי, בייק זיתי 
(פסטה), קינוחים, ארוחות מוכנות על בסיס מאפה או פסטה, 
בצקים, פסטות; הנכללים כולם בסוג 30.                               
                                                                                    

                                                              

Class: 43 סוג: 43

Cafes, restaurants, self-service restaurants, 
pizzerias, cafeterias, snack bars, pubs; providing of 
food and drink; catering services; hospitality services, 
in particular the provision of food and drink; food 
ordering services via telephone or computer, all 
included in class 43

בתי קפה, מסעדות, מסעדות בשירות עצמי, פיצריות, קפטריות, 
מזנונים, פאבים; שירותי אספקת מזון ומשקה; שירותי קיטרינג; 

שירותי אירוח, במיוחד אספקה של מזון ומשקה; שירותי 
אספקת מזון באמצעות הזמנות טלפון או באמצעות מחשב; 

הנכללים כולם בסוג 43.                                                     
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זוזו 
Trade Mark No. 233541 מספר סימן

Application Date 07/11/2010 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: G.P.S. (GLOBAL POSITIONING SYSTEMS) 
ENTERPRISES LTD

שם: ג'י.פי.אס. (גלובל פוסישנינג סיסטמס) אנטרפרייזס בע"מ

Address: 1 Tel Chay Street, Jerusalem, 92107, Israel כתובת : רח' תל חי 1, ירושלים, 92107, ישראל

Identification No.: 513947655מספר זיהוי: 513947655

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Amir Fridman & Co., Adv.

Address: 3 Badner St., Ramat Gan, 52542, Israel

שם: עמיר פרידמן ושות', משרד עו"ד

כתובת : רח' בדנר 3, רמת גן, 52542, ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 41 סוג: 41

Segway tourist, trips and tracks services; included in 
class 41.   

שירותי תיירות, טיולים וסיורים על גבי סגויי; הנכללים כולם 
בסוג 41.
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שטוחים
Trade Mark No. 233542 מספר סימן

Application Date 08/11/2010 תאריך הגשה

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

The applicant will not be entitled to protection of the 
mark phonetically except as it is pronounced in the 
penultimate stress.

לא תינתן למבקשת הגנה בלעדית בסימן המבוקש מבחינה 
פונטית אלא לגבי הטעמה של המילה שטוחים במלעיל.

Ownersבעלים

Name: OSEM INVESTMENTS LTD. שם: אסם השקעות בע"מ

Address: 2 Rimon St., P.O.B. 934, Shoham, 60850, Israel כתובת : רח' רימון 2, ת.ד. 934, שוהם, 60850, ישראל

Identification No.: 520026063מספר זיהוי: 520026063

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

Pretzel snacks, all included in class 30. חטיפי בייגלה הנכללים כולם בסוג 30.               
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Trade Mark No. 233571 מספר סימן

Application Date 09/11/2010 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: Shamshoum Fawzy and Sons (2009) Ltd. שם: חברת בני פאוזי שמשום (2009) בע"מ

Address: 12 Havoda St., Nazrat Eilit, 17000, Israel כתובת : העבודה 12, נצרת עלית, 17000, ישראל

Identification No.: 513690255מספר זיהוי: 513690255

חברה פרטית

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Mussallam Shafik, Adv.

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

שם: מוסלם שפיק, עו"ד

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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 29 סוג: 29

Olive oil, preserved, dried  and cooked fruits and 
vegetables containing olive oil, edible oils and fats; all 
included in class 29.

שמן זית, פירות וירקות משומרים, מיובשים ומבושלים המכילים 
שמן זית, שמני ושומני מאכל; הנכללים כולם בסוג 29.             
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Trade Mark No. 233678 מספר סימן

Application Date 15/11/2010 תאריך הגשה

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 9 סוג: 9

Downloadable software and software applications for 
marketing and consumer information acquiring, 
processing, aggregating, analyzing, conducting, 
generating, retrieving, providing, recommending and 
exchanging in the fields of mobile target advertising 
and mobile target marketing, for marketing and 
consumer information acquiring, processing, 
aggregating, analyzing, conducting, generating, 
retrieving, providing, recommending and exchanging 
in the field of local-based media services, for 
disseminating of targeted advertising content, data 
and information for others via wireless and mobile 
communication networks, for marketing and 
consumer information acquiring, processing, 
aggregating, analyzing, conducting, generating, 
retrieving, providing, recommending and exchanging 
in the field of online advertising space for retailers, 
wholesalers, brand owners, media and advertising 
agencies, directory publishers, web vendors and 
content providers in local marketplaces, for 
measuring and reporting of market response and 
advertising campaign effects, for measuring and 
monetizing mobile advertising, for the registration, 
collection, transcription, compilation and 
systemization of communications and data relating to 
shopping behavior, and for disseminating immediate 
and relevant shopping information to shoppers in 
local marketplaces; software application enabling to 
access a search platform to allow users to request 
content from and receive content to a mobile device; 
software application enabling provision of search 
engine services for obtaining electronic content, 
information and local services on the internet to be 
viewed on wireless and mobile devices; all included 
in class 9.

תוכנה ויישומי תוכנה הניתנים להורדה  לשיווק ולרכישה, עיבוד, 
אגירה, ניתוח, הובלה, יצירה, אחזור, אספקה, המלצה והחלפה 
של מידע לצרכנים בתחומים של פרסום ממוקד נייד ושיווק 
ממוקד נייד, לשיווק ולרכישה, עיבוד, אגירה, ניתוח, הובלה, 
יצירה, אחזור, אספקה, המלצה והחלפה של מידע לצרכנים 
בתחום של שירותי מדיה מבוססים-מקומית,להפצת תוכן, 
נתונים ומידע פרסומיים ממוקדים לאחרים דרך רשתות 

תקשורת אלחוטיות וניידות, לשיווק ולרכישה, עיבוד, אגירה, 
ניתוח, הובלה, יצירה, אחזור, אספקה, המלצה והחלפה של 
מידע לצרכנים  בתחום של שטח פרסומי מקוון לקמעונאים, 

סיטונאים, בעלי מותגים, סוכנויות מדיה ופרסום, מוציאים לאור 
של מדריכים, ספקים ברשת וספקי תוכן בשווקים מקומיים, 
למדידה ודיווח של תגובת שוק והשפעות של מסעות פרסום, 
למדידה וניצול לצורכי רווח של פרסום נייד, לרישום, איסוף, 
תמלול, קומפילציה וסיסטמיזציה של תקשורות ונתונים 

הקשורים להתנהגות של קניה, ולהפצה של מידע מיידי ורלוונטי 
לגבי קניות לקונים בשווקים מקומיים; יישום תוכנה המאפשר 
גישה לפלטפורמת חיפוש על מנת לאפשר למשתמשים לבקש 
תוכן מ- ולקבל תוכן ל- התקן נייד; יישום תוכנה המאפשר 

אספקה של שירותי מנוע חיפוש להשגת תוכן אלקטרוני, מידע 
ושירותים מקומיים באינטרנט המיועדים לצפייה על התקנים 

אלחוטיים וניידים; הנכללים כולם בסוג 9.                               
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Class: 35 סוג: 35

Mobile target advertising and mobile target 
marketing; local-based media services, namely, 
promoting local goods and services and promoting 
public awareness of shopping locally; disseminating 
of targeted advertising content, data and information 
for others via wireless and mobile communication 
networks; providing online advertising space for 
retailers, wholesalers, brand owners, media and 
advertising agencies, directory publishers, web 
vendors and content providers in local marketplaces; 
analysis of market research data and statistics, 
namely, measuring and reporting of market response 
and advertising campaign effects; analysis of market 
research data and statistics, namely, measuring and 
monetizing mobile advertising; analysis of market 
research data and statistics, namely, services 
consisting of the registration, collection, transcription, 
compilation and systemization of communications 
and data relating to shopping behavior; disseminating 
immediate and relevant shopping information to 
shoppers in local marketplaces; all included in class 
35.

פרסום ממוקד נייד ושיווק ממוקד נייד; שירותי מדיה 
מבוססים-מקומית, דהיינו, קידום טובין ושירותיים מקומיים 

וקידום מודעות ציבורית לקנייה בשווקים מקומיים; הפצת תוכן, 
נתונים ומידע פרסומיים ממוקדים לאחרים באמצעות רשתות 
תקשורת אלחוטיות וניידות; אספקת שטח פרסומי מקוון 

לקמעונאים, סיטונאים, בעלי מותגים, סוכנויות מדיה ופרסום, 
מוציאים לאור של מדריכים, ספקים ברשת וספקי תוכן בשווקים 
מקומיים; ניתוח של סטטיסטיקה ונתוני מחקר שווקים, דהיינו, 
מדידה ודיווח של תגובת שוק והשפעות של מסעות פרסום; 
ניתוח של סטטיסטיקה ונתוני מחקר שווקים, דהיינו, מדידה 

וניצול לצורכי רווח של פרסום נייד; ניתוח של סטטיסטיקה ונתוני 
מחקר שווקים, דהיינו, שירותים הכוללים רישום, איסוף, תמלול, 

קומפילציה וסיסטמיזציה של תקשורות ונתונים הקשורים 
להתנהגות של קנייה; הפצת מידע מיידי ורלוונטי לגבי קניות 
לקונים בשווקים מקומיים; הנכללים כולם בסוג 35.                 
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    

          

Class: 42 סוג: 42

Computer services, namely, providing a search 
platform to allow users to request content from and 
receive content to a mobile device; search engine 
services, namely, providing a search engine for 
obtaining and recommending of electronic content, 
information and local services on the internet to be 
viewed on wireless and mobile devices; providing 
temporary use of online non-downloadable software 
which provides a user interface for a search engine 
accessible through mobile devices; providing 
temporary use of online non-downloadable software 
for disseminating of targeted advertising content, 
data and information via wireless and mobile 
communication networks, for marketing and 
consumer information acquiring, processing, 
aggregating, analyzing, conducting, generating, 
retrieving, providing, recommending and exchanging 
in the field of online advertising space by retailers, 
wholesalers, brand owners, media and advertising 
agencies, directory publishers, web vendors and 
content providers in local marketplaces, for 
measuring and reporting of market response and 
advertising campaign effects, for measuring and 
monetizing mobile advertising, for registration, 
collection, transcription, compilation and 
systemization of communications and data relating to 
shopping behavior and for disseminating immediate 
and relevant shopping information to shoppers in 
local marketplaces; all included in class 42.

שירותי מחשב, דהיינו, אספקת פלטפורמת חיפוש לאפשר 
למשתמשים לבקש תוכן מ- ולקבל תוכן ל- התקן נייד; שירותי 
מנוע חיפוש, דהיינו אספקת מנוע חיפוש להשגת והמלצה על 
תוכן אלקטרוני, מידע ושירותים מקומיים באינטרנט המיועדים 
לצפייה על התקנים אלחוטיים וניידים; אספקת שימוש זמני 
בתוכנה מקוונת בלתי-ניתנת להורדה המספקת ממשק 

משתמש למנוע חיפוש הנגיש דרך התקנים ניידים; אספקת 
שימוש זמני בתוכנה מקוונת בלתי-ניתנת להורדה להפצת תוכן, 
נתונים ומידע פרסומיים ממוקדים באמצעות רשתות תקשורת 
אלחוטיות וניידות, לשיווק ולרכישה, עיבוד, אגירה, ניתוח, 
הובלה, יצירה, אחזור, אספקה, המלצה והחלפה של מידע 
לצרכנים  בתחום של שטח פרסומי מקוון על ידי קמעונאים, 

סיטונאים, בעלי מותגים, סוכנויות מדיה ופרסום, מוציאים לאור 
של מדריכים, ספקים ברשת וספקי תוכן בשווקים מקומיים, 
למדידה ודיווח על תגובת שוק והשפעות של מסעות פרסום, 
למדידה וניצול לצרכי רווח של פרסום נייד, לרישום, איסוף, 
תמלול, קומפילציה וסיסטמיזציה של תקשורות ונתונים 

הקשורים להתנהגות של קנייה ולהפצת מידע מיידי ורלוונטי 
לגבי קניות לקונים בשווקים מקומיים; הנכללים כולם בסוג 42.   
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                

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

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

U.S.A., 30/06/2010, No. 85075095 ארה"ב, 30/06/2010, מספר 85075095

Class: 9 סוג: 9
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Ownersבעלים

Name: Uri Graff שם: אורי גרף

Address: 172 Abba Hushi St., Haifa 34988, Israel כתובת : רח' אבא חושי 172, חיפה, 34988, ישראל

Identification No.: 058746736מספר זיהוי: 058746736

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Reinhold Cohn and Partners

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

שם: ריינהולד כהן ושותפיו

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

Class: 35 סוג: 35

Class: 42 סוג: 42
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Trade Mark No. 233717 מספר סימן

Application Date 05/10/2010 תאריך הגשה

International Trademark No. 1043092 מספר סימן בינלאומי

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 7 סוג: 7

electric machines for household use, namely beaters, 
blenders, can openers, coffee grinders (other than 
hand-operated), crushers/grinders, food processors, 
fruit presses, grating machines for foodstuffs, 
grinding machines, meat choppers and mincers, milk 
frothers, mills (other than hand-operated), mixers and 
mixing machines, peelers (machines), pepper mills 
(other than hand-operated), salt and pepper mills, 
slicers, spice mills, electric whisks for household use; 
adhesive tape dispensers (machines); 
electromechanical beverage preparation machines; 
filtering machines; electric knives; electric kitchen 
machines; electromechanical food preparation 
machines; electric scissors; parts and accessories 
(not included in other classes) for all the 
aforementioned goods.

Class: 9 סוג: 9

Computer bags; dosing apparatus; electric batteries; 
magnets, including decorative magnets; measuring 
instruments and apparatus, including measures, 
measuring cups, measuring bowls and measuring 
spoons; scales, including letter scales; time clocks 
(time recording devices); timers; hourglasses; parts 
and accessories (not included in other classes) for all 
the aforementioned goods; kitchen timers.
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 Owners

Name: Pi-Design AG

Address: Kantonsstrasse 100, CH-6234 Triengen, 
Switzerland

Identification No.: 71395

(Suisse / (Switzerland) Société anonyme (SA) / (Joint 
Stock Company))

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Sanford T. Colb & Co.

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

שם: סנפורד ט. קולב ושות'

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

Class: 11 סוג: 11

Alcohol burners; barbecue grills; burners (cooking 
apparatus); burners, including burners for lamps; 
chandeliers; chimney lighting devices; electric coffee 
filters; electric coffee machines, including espresso 
coffee machines; electric coffee machines; electric 
coffee percolators; coffee roasters; refrigerating 
containers; cooking ranges; cooking apparatus and 
installations; electric cooking utensils; electric deep 
fryers; dish warmers; filters for drinking water; filters 
(components for household installations); non-electric 
hot plates; friction lighters for igniting gas; gas 
burners; gas lamps; gas lighters; grills (cooking 
apparatus); grilling apparatus (cooking apparatus), 
including picnic grills; electric grills; grill skewers; grill 
lighting devices; hearths; immersion heaters; 
warming plates (chafing dishes); electric kettles; 
kitchen ranges; burners, casings, glasses, globes, 
reflectors and shades for lamps; electric lamps; storm 
lanterns; oil lamps; lighters (not for smokers); plate 
warmers; warming plates; electric pressure cookers; 
hot plates (heaters); roasting apparatus; cooking 
apparatus; roasting jacks; roasting spits; roasters; 
roasting apparatus with roasting jacks; stoves; 
toasters, including bread toasters; water softening 
apparatus and installations; electric waffle irons; 
warming pans (heating pans); electric yoghurt 
makers; parts and accessories (not included in other 
classes) for all the aforementioned goods.
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Trade Mark No. 233733 מספר סימן

Application Date 29/09/2010 תאריך הגשה

International Trademark No. 0969305 מספר סימן בינלאומי

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 6 סוג: 6

Locks of metal (other than electric) and keys; cash 
boxes of metal and safes; small items of metal 
hardware, namely metal fittings for vehicles, 
windows, suitcases and furniture; doors and their 
parts and fittings made of metal, as far as included in 
this class; fittings of metal for building; rings of 
common metal for keys; car locks of metal; car keys; 
security locks made of metal for vehicles.

Class: 7 סוג: 7

Conveyors, belts for conveyors; hydraulic, pneumatic 
and electrical drives, elevators, compressed air 
pumps and engines; transmissions and motors for 
the use of doors, gates and conveyors; pumps for 
machines; all aforementioned goods included in this 
class.

Class: 9 סוג: 9

Electrically, electronically, optically and acoustically 
controlled security, locking and access control 
devices; electronically controlled devices for the 
delivery of money and goods; data processing 
devices and parts thereof, as far as included in this 
class, including peripherals; switches; semi-
conductors; data carriers; software (recorded); 
electric locks for vehicles; transponders.

Class: 12 סוג: 12

Parts and fittings for vehicles, as far as included in 
this class.

Class: 19 סוג: 19

Building materials, in particular doors and their parts 
and fittings, as far as included in this class; all 
aforementioned goods not of metal.

Class: 35 סוג: 35

Advertising; business management; business 
administration; retail store services featuring safety 
and security equipment and solutions and access 
control solutions for building, facilities and sites as 
well as security and safety equipment and solutions 
for staff and enterprise data collection; all included in 
class 35.

ד' כסלו תשע"ב - 14230/11/2011



 Owners

Name: Kaba AG

Address: Mühlebühlstrasse, Kempten, CH-8623 
Wetzikon, Switzerland

Identification No.: 71408

(Suisse (Switzerland) Société Anonyme (Joint Stock 
Company))

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Dr. Yitzhak Hess & Partners

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

שם: ד"ר יצחק הס ושותפיו

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

Class: 37 סוג: 37

Building construction; repai and installation services 
for safety and security equipment and solutions and 
access control solutions for building, facilities and 
sites as well as security and safety equipment and 
solutions for staff and enterprise data collection; all 
included in class 37.

Class: 40 סוג: 40

Production of replacement keys.

Class: 42 סוג: 42

Technical project studies in the field of security, 
locking and access control systems; computer 
software design in the field of security, locking and 
access control systems; establishing locking and 
security concepts; programming of micro electronic 
circuitry for keys and other data carriers and of 
security systems for third parties.

Class: 45 סוג: 45

Consulting in the field of security, locking and access 
control systems.

ד' כסלו תשע"ב - 14330/11/2011



Trade Mark No. 233736 מספר סימן

Application Date 29/09/2010 תאריך הגשה

International Trademark No. 0986963 מספר סימן בינלאומי

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 6 סוג: 6

Locks of metal (other than electric) and keys; cash 
boxes of metal and safes; small items of metal 
hardware, namely metal fittings for vehicles, 
windows, suitcases and furniture; doors and their 
parts and fittings made of metal, as far as included in 
this class; fittings of metal for building; rings of 
common metal for keys; car locks of metal; car keys; 
security locks made of metal for vehicles.

Class: 7 סוג: 7

Conveyors, belts for conveyors; hydraulic, pneumatic 
and electrical controls, elevators, compressed air 
pumps and engines; transmissions and motors for 
the use of doors, gates and conveyors; pumps for 
machines; all aforementioned goods included in this 
class.

Class: 9 סוג: 9

Electrically, electronically, optically and acoustically 
controlled security, locking and access control 
devices; electronically controlled devices for the 
delivery of money and goods; data processing 
devices and parts thereof, as far as included in this 
class, including peripherals; switches; semi-
conductors; data carriers; software (recorded); 
electric locks for vehicles; transponders.

Class: 12 סוג: 12

Components and parts of vehicles included in this 
class.

Class: 19 סוג: 19

Building materials, in particular doors, their parts and 
fittings included in this class; all aforementioned 
goods not of metal.

Class: 35 סוג: 35

Advertising; business management; business 
administration; retail store services featuring safety 
and security equipment and solutions and access 
control solutions for building, facilities and sites as 
well as security and safety equipment and solutions 
for staff and enterprise data collection; all included in 
class 35

ד' כסלו תשע"ב - 14430/11/2011



 Owners

Name: Kaba AG

Address: Mühlebühlstrasse, Kempten, CH-8623 
Wetzikon, Switzerland

Identification No.: 71408

(Suisse (Switzerland) Société Anonyme (Joint Stock 
Company))

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Dr. Yitzhak Hess & Partners

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

שם: ד"ר יצחק הס ושותפיו

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

Class: 37 סוג: 37

Building construction; repai and installation services 
for safety and security equipment and solutions and 
access control solutions for building, facilities and 
sites as well as security and safety equipment and 
solutions for staff and enterprise data collection; all 
included in class 37.

Class: 40 סוג: 40

Production of replacement keys.

Class: 42 סוג: 42

Technical project studies in the field of security, 
locking and access control systems; computer 
software design in the field of security, locking and 
access control systems; establishing locking and 
security concepts; programming of microelectronic 
circuitry for keys and other data carriers and of 
security systems for third parties.

Class: 45 סוג: 45

Consulting in the field of security, locking and access 
control systems.

ד' כסלו תשע"ב - 14530/11/2011



Trade Mark No. 233750 מספר סימן

Application Date 07/10/2010 תאריך הגשה

International Trademark No. 1055614 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: ENSINGER GmbH

Address: Rudolf-Diesel-Str. 8, 71154 Nufringen, Germany

Identification No.: 71414

(GERMANY limited liability company)

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

Goods made of plastic materials (semi-finished 
products), including foils, plates, blocks, rods, pipes, 
hollow bars, profile bars.

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

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

European Community Trade Mark, 15/04/2010, No. 
009029257

איחוד האירופי לסימני מסחר, 15/04/2010, מספר 
009029257

Class: 17 סוג: 17

ד' כסלו תשע"ב - 14630/11/2011



חתחתול 
Trade Mark No. 233792 מספר סימן

Application Date 14/11/2010 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: Foxmind Ltd. שם: פוקסמיינד בע"מ

Address: 12 Marva street, P.O.B. 123, Kfar Vradim, 
25147, Israel

כתובת : רחוב  מרווה 12, ת.ד. 123, כפר ורדים, 25147, ישראל

Identification No.: 513226795מספר זיהוי: 513226795

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Gilead Sher & Co., Law Offices

Address: Azrieli Center 1, Round Tower, 17th. Floor, Tel 
Aviv, 67021, Israel

שם: גלעד שר ושות', עו"ד

כתובת : עזריאלי 1, בניין עגול, קומה 17, תל אביב, 67021, 
ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 28 סוג: 28

Gams and toys; all included in class 28. משחקים וצעצועים; הנכללים כולם בסוג 28.     

ד' כסלו תשע"ב - 14730/11/2011



PAIN-FLEX

פאיין-פלקס
Trade Mark No. 233796 מספר סימן

Application Date 14/11/2010 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: PERRIGO ISRAEL PHARMACEUTICALS LTD. שם: פריגו ישראל פרמצבטיקה בע"מ

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

Identification No.: 520037599מספר זיהוי: 520037599

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Wolff, Bregman and Goller

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

שם: וולף, ברגמן וגולר

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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 5 סוג: 5

Pharmacutical preparations for the treatment of 
inflammations, pains of the back, muscles and joints; 
anti rheumatic pharmaceutical preparations; all  
included in class 5.

תכשירי רוקחות לטיפול בדלקות, כאבי גב, שרירים ופרקים; 
תכשירי רוקחות נוגדי שגרון; הנכללים כולם בסוג 5.

                                                                                    
                                                        

ד' כסלו תשע"ב - 14830/11/2011



Lysercell

Trade Mark No. 233815 מספר סימן

Application Date 16/11/2010 תאריך הגשה

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 5 סוג: 5

Sanitary preparations for medical purposes; 
diagnostic reagents and diagnostic preparations for 
medical or veterinary purposes; chemical reagents 
and chemical preparations for medical or veterinary 
purposes; chemical reagents and chemical 
preparations for pharmaceutical purposes; testing 
reagents and preparations; reagents for hematology 
(blood) analysis; reagents for white blood cell 
analysis; reagents for immature cell analysis; 
reagents for hemoglobin analysis; reagents for 
reticulocyte analysis; reagents for erythrocyte 
analysis; reagents for nucleated red cell analysis; 
reagents for blood coagulation analysis; reagents for 
urinalysis; reagents for urinary sediment analysis; 
reagents for immunoassay; reagents for bacteria 
analysis; reagents for clinical chemistry testing; 
diluents; diluents for medical or clinical diagnostic 
use; diluents for hematology analysis; diluents for 
reticulocyte analysis; diluents for urinalysis; diluents 
for immunoassay; lysing solutions and/or reagents; 
lysing solutions and/or reagents for hematology 
analysis; lysing solutions and/or reagents for 
reticulocyte analysis; lysing solutions and/or reagents 
for urinalysis; lysing solutions and/or reagents for 
immunoassay; hemolytic lysing solutions and/or 
reagents; stains; stains for medical or clinical 
diagnostic use; stains for hematology analysis; stains 
for reticulocyte analysis; stains for urinalysis; stains 
for immunoassay; sheath solutions; sheath solutions 
for medical or clinical diagnostic use; sheath 
solutions for hematology analysis; sheath solutions 
for reticulocyte analysis; sheath solutions for 
urinalysis; sheath solutions for immunoassay; 
reference control materials for medical use; chemical 
reference materials for medical use; quality control 
standard solutions and quality control materials for 
testing and calibrating medical apparatus and 
reagents, all included in class 5.

תכשירים סניטאריים למטרות רפואיות; מגיבים דיאגנוסטיים 
ותכשירים דיאגנוסטיים למטרות רפואיות או וטרינריות; מגיבים 

כימיים ותכשירים כימיים למטרות רפואיות או וטרינריות; 
מגיבים כימיים ותכשירים כימיים למטרות רוקחיות; מגיבי 

ותכשירי בדיקה; מגיבים עבור אבחון המטולוגי(דם); מגיבים 
עבור אבחון כדוריות דם לבנות; מגיבים עבור אבחון תא לא 
מפותח; מגיבים עבור אבחון המוגלובין; מגיבים עבור אבחון 
רטיקולוצייט; מגיבים עבור אבחון כדורית תא אדום מגורען; 
מגיבים עבור אבחון קרישת דם; מגיבים עבור אבחון שתן; 
מגיבים עבור אבחון משקע שתן; מגיבים עבור בדיקת חסון; 
מגיבים עבור אבחון בקטריה; מגיבים עבור בדיקה כימית 
קלינית; חומרי דילול; חומרי דילול לשימוש רפואי או קליני; 
חומרי דילול עבור אבחון המטולוגי; חומרי דילול עבור אבחון 
רטיקולוצייט; חומרי דילול עבור אבחון שתן; חומרי דילול עבור 
בדיקת חסון; תמיסות ו/או מגיבי הרס; תמיסות הרס ו/או מגיבי 
הרס אבחון המטולוגי; תמיסות ו/או מגיבי הרס עבור אבחון 
רטיקולוצייט; תמיסות ו/או מגיבי הרס עבור אבחון שתן; 

תמיסות ו/או מגיבי הרס עבור בדיקת חסון; תמיסות ו/או מגיבי 
הרס תאי דם; חומרי גיוון;  חומרי גיוון למטרות דיאגנוסטיות 
רפואיות או קליניות; חומרי גיוון עבור אבחון המטולוגי; חומרי 
גיוון עבור אבחון רטיקולוצייט; חומרי גיוון עבור בדיקת שתן; 
חומרי גיוון עבור בדיקת חסון; תמיסות כיסוי; תמיסות כיסוי 
למטרות אבחוני רפואי או קליני; תמיסות כיסוי עבור אבחון 
המטולוגי; תמיסות כיסוי עבור אבחון רטיקולוצייט; תמיסות 

כיסוי עבור אבחון שתן; תמיסות כיסוי עבור בדיקת חסון; חומרי 
בקרת התייחסות לשימוש רפואי; חומרי התייחסות כימי 

לשימוש רפואי; תמיסות סטנדרטיות בקרת איכות וחומרי בקרת 
איכות עבור התקני ומגיבי בדיקה וכיול רפואיים; כולם כלולים 
בסוג 5.                                                                           
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    

                                                                      

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

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

Japan, 15/09/2010, No. T2010-072959 T2010-072959 יפן, 15/09/2010, מספר

Class: 5 סוג: 5

ד' כסלו תשע"ב - 14930/11/2011



 Owners

Name: SYSMEX CORPORATION

Address: Kobe, Japan

Identification No.: 16366

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

ד' כסלו תשע"ב - 15030/11/2011



Fluorocell

Trade Mark No. 233816 מספר סימן

Application Date 16/11/2010 תאריך הגשה

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 5 סוג: 5

sanitary preparations for medical purposes; 
diagnostic reagents and diagnostic preparations for 
medical or veterinary purposes; chemical reagents 
and chemical preparations for medical or veterinary 
purposes; chemical reagents and chemical 
preparations for pharmaceutical purposes; testing 
reagents and preparations; reagents for hematology 
(blood) analysis; reagents for white blood cell 
analysis; reagents for immature cell analysis; 
reagents for hemoglobin analysis; reagents for 
reticulocyte analysis; reagents for erythrocyte 
analysis; reagents for nucleated red cell analysis; 
reagents for blood coagulation analysis; reagents for 
urinalysis; reagents for urinary sediment analysis; 
reagents for immunoassay; reagents for bacteria 
analysis; reagents for clinical chemistry testing; 
diluents; diluents for medical or clinical diagnostic 
use; diluents for hematology analysis; diluents for 
reticulocyte analysis; diluents for urinalysis; diluents 
for immunoassay; lysing solutions and/or reagents; 
lysing solutions and/or reagents for hematology 
analysis; lysing solutions and/or reagents for 
reticulocyte analysis; lysing solutions and/or reagents 
for urinalysis; lysing solutions and/or reagents for 
immunoassay; hemolytic lysing solutions and/or 
reagents; stains; stains for medical or clinical 
diagnostic use; stains for hematology analysis; stains 
for reticulocyte analysis; stains for urinalysis; stains 
for immunoassay; sheath solutions; sheath solutions 
for medical or clinical diagnostic use; sheath 
solutions for hematology analysis; sheath solutions 
for reticulocyte analysis; sheath solutions for 
urinalysis; sheath solutions for immunoassay; 
reference control materials for medical use; chemical 
reference materials for medical use; quality control 
standard solutions and quality control materials for 
testing and calibrating medical apparatus and 
reagents, all included in class 5.

תכשירים סניטאריים למטרות רפואיות; מגיבים דיאגנוסטיים 
ותכשירים דיאגנוסטיים למטרות רפואיות או וטרינריות; מגיבים 

כימיים ותכשירים כימיים למטרות רפואיות או וטרינריות; 
מגיבים כימיים ותכשירים כימיים למטרות רוקחיות; מגיבי 

ותכשירי בדיקה; מגיבים עבור אבחון המטולוגי(דם); מגיבים 
עבור אבחון כדוריות דם לבנות; מגיבים עבור אבחון תא לא 
מפותח; מגיבים עבור אבחון המוגלובין; מגיבים עבור אבחון 
רטיקולוצייט; מגיבים עבור אבחון כדורית תא אדום מגורען; 
מגיבים עבור אבחון קרישת דם; מגיבים עבור אבחון שתן; 
מגיבים עבור אבחון משקע שתן; מגיבים עבור בדיקת חסון; 
מגיבים עבור אבחון בקטריה; מגיבים עבור בדיקה כימית 
קלינית; חומרי דילול; חומרי דילול לשימוש רפואי או קליני; 
חומרי דילול עבור אבחון המטולוגי; חומרי דילול עבור אבחון 
רטיקולוצייט; חומרי דילול עבור אבחון שתן; חומרי דילול עבור 
בדיקת חסון; תמיסות ו/או מגיבי הרס; תמיסות הרס ו/או מגיבי 
הרס אבחון המטולוגי; תמיסות ו/או מגיבי הרס עבור אבחון 
רטיקולוצייט; תמיסות ו/או מגיבי הרס עבור אבחון שתן; 

תמיסות ו/או מגיבי הרס עבור בדיקת חסון; תמיסות ו/או מגיבי 
הרס תאי דם; חומרי גיוון; חומרי גיוון למטרות דיאגנוסטיות 
רפואיות או קליניות; חומרי גיוון עבור אבחון המטולוגי; חומרי 
גיוון עבור אבחון רטיקולוצייט; חומרי גיוון עבור בדיקת שתן; 
חומרי גיוון עבור בדיקת חסון; תמיסות כיסוי; תמיסות כיסוי 
למטרות אבחוני רפואי או קליני; תמיסות כיסוי עבור אבחון 
המטולוגי; תמיסות כיסוי עבור אבחון רטיקולוצייט; תמיסות 

כיסוי עבור אבחון שתן; תמיסות כיסוי עבור בדיקת חסון; חומרי 
בקרת התייחסות לשימוש רפואי; חומרי התייחסות כימי 

לשימוש רפואי; תמיסות סטנדרטיות בקרת איכות וחומרי בקרת 
איכות עבור התקני ומגיבי בדיקה וכיול רפואיים; כולם כלולים 
בסוג 5.                                                                           
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    

                                                                        

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

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

Japan, 15/09/2010, No. T2010-072960 T2010-072960 יפן, 15/09/2010, מספר

Class: 5 סוג: 5

ד' כסלו תשע"ב - 15130/11/2011



 Owners

Name: SYSMEX CORPORATION

Address: Kobe, Japan

Identification No.: 16366

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

ד' כסלו תשע"ב - 15230/11/2011



גביסקון
Trade Mark No. 233841 מספר סימן

Application Date 23/11/2010 תאריך הגשה

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

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

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

 Owners

Name: Reckitt & Colman (Overseas) Limited

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

Identification No.: 39

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Glusman Chem-Tov Chowers Broid & Co.

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

שם: גלוזמן שם-טוב חוברס ברויד ושות'

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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 5 סוג: 5

Pharmaceutical preparations for the treatment of 
diseases and/or disorders of gastrointestinal tract;; all 
included in class 5.

תכשירים וחומרים רוקחיים לטיפול במחלות ו/או הפרעות 
המערכת העיכול, המעיים והקיבה; הנכללים כולם בסוג 5.       

                                                

ד' כסלו תשע"ב - 15330/11/2011



Trade Mark No. 233884 מספר סימן

Application Date 22/11/2010 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: SZP Advanced Packaging Products  שם: ש.צ.פ. מוצרי אריזת פלסטי אגש"ח בע"מ

Address: P.O.B. 53, Shavei Zion, 22806, Israel כתובת : ת.ד. 53, שבי ציון, 22806, ישראל

Identification No.: 570042507מספר זיהוי: 570042507

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Blum, Gador & Co., Adv.

Address: 53 Derech Hashalom, Givatayim, 53454, Israel

שם: בלום, גדור ושות', עו"ד

כתובת : דרך השלום 53, גבעתיים, 53454, ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 20 סוג: 20

Containers of plastic for packaging; containers not of 
metal for storage and transport; semi-rigid plastic 
packagings; all included in class 20.

מכלים מפלסטיק לאריזה; מכלים שאינם ממתכת לאריזה 
ושינוע; אריזות פלסטיק חצי-קשיח; הנכללים כולם בסוג 20.     
                                                                                    

ד' כסלו תשע"ב - 15430/11/2011



Trade Mark No. 233888 מספר סימן

Application Date 15/10/2010 תאריך הגשה

International Trademark No. 1056336 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: Millennium Pharmaceuticals, Inc.

Address: 40 Landsdowne Street, Cambridge, MA 02139, 
U.S.A.

Identification No.: 71425

(Delaware, United States CORPORATION)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

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

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

שם: הרצוג, פוקס, נאמן ושות', עו"ד

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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 5 סוג: 5

Pharmaceutical preparations for human use for 
treatment of oncological diseases and disorders.

Goods/Services for which priority is claimed סחורות/שירותים לגביהם נטען דין קדימה
(If only classification code is indicated, Priority is claimed 
for all goods/services included in that class, and specified 
above under the 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. 85017033 ארה"ב, 19/04/2010, מספר 85017033

Class: 5 סוג: 5

ד' כסלו תשע"ב - 15530/11/2011



MORNINGSTAR RATING

Trade Mark No. 233935 מספר סימן

Application Date 25/11/2010 תאריך הגשה

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 9 סוג: 9

software for use in the fields of finance and 
investments; software for accessing, reviewing 
and/or analyzing financial and investment 
information; financial investment publications, 
namely, recorded in electronically readable format; all 
included in class 9.

תוכנה לשימוש בתחומי הפיננסים וההשקעות; תוכנה להשגת 
גישה אל, עיון ו/או ניתוח מידע של פיננסים והשקעות; פרסומי 
השקעות פיננסיות, דהיינו, רשומים בפורמט הניתן לקריאה 

באופן אלקטרוני; הנכללים כולם בסוג 9.                               
                                                                                    

            

Class: 16 סוג: 16

printed publications in the fields of finance and 
investments; newsletters, reports, magazines, 
newspapers, pamphlets, manuals, and charts 
regarding financial and investment information; all 
included in class 16.

פרסומים מודפסים בתחומי הפיננסים וההשקעות; ידיעונים, 
דוחות, כתבי עת, עיתונים, חוברות, ספרי הדרכה, ותרשימים 
לגבי מידע של פיננסים והשקעות; הנכללים כולם בסוג 16.       
                                                                                    

                    

Class: 36 סוג: 36

Financial and investment services; financial services 
in the nature of financial and investment instruments 
and providing indices of financial and investments 
instruments and rules for such indices; financial 
services, namely, providing financial and investment 
information, financial and investment management, 
financial and investment advice and financial and 
investment analysis; financial advisory services in the 
nature of investment research, portfolio construction 
and portfolio management; all included in class 36.

שירותים פיננסים והשקעות; שירותים פיננסים מסוג כלים של 
פיננסים והשקעות ואספקת מדדים לכלים של פיננסיים 

והשקעות וכללים למדדים כגון אלו; שירותים פיננסיים, דהיינו, 
אספקת מידע של פיננסים והשקעות, ניהול של פיננסים 
והשקעות, ייעוץ של פיננסים והשקעות וניתוח של פיננסים 
והשקעות; שירותי ייעוץ פיננסי מסוג מחקר השקעות, בניית 

פורטפוליו וניהול פורטפוליו; הנכללים כולם בסוג 36.               
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    

                                                          

Class: 42 סוג: 42

computer services in the fields of finance and 
investments; providing on-line data, books, 
newsletters, reports, magazines, pamphlets and 
articles regarding financial and investment 
information via a global computer network and other 
electronic means; all included in class 42.

שירותי מחשוב בתחומי הפיננסים וההשקעות; אספקה מקוונת 
של נתונים, ספרים, ידיעונים, דוחות, כתבי עת, חוברות 
ומאמרים בנוגע למידע פיננסי והשקעות באמצעות רשת 

מחשבים גלובלית ובאמצעים אלקטרוניים אחרים; הנכללים 
כולם בסוג 42.                                                                 

                                                                

ד' כסלו תשע"ב - 15630/11/2011



Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

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

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

 Owners

Name: Morningstar, Inc.

Address: 22 West Washington Street, Chicago, IL 60602, 
U.S.A.

Identification No.: 801666

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Reinhold Cohn and Partners

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

שם: ריינהולד כהן ושותפיו

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

ד' כסלו תשע"ב - 15730/11/2011



BGSTAR

Trade Mark No. 233939 מספר סימן

Application Date 25/11/2010 תאריך הגשה

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

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

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

 Owners

Name: Sanofi-Aventis

Address: 174, avenue de France, Paris, France

Identification No.: 800826

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Dr. Shlomo Cohen & Co.

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

שם: ד"ר שלמה כהן ושות'

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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 9 סוג: 9

Software for the recording of blood tests results from 
a blood glucose monitor intended for the diabetic 
patients; all included in class 9.

תוכנה להקלטה של תוצאות בדיקות דם   מוניטור מגלוקוזת דם 
המיועדת לחולי חולה סוכרת; הנכללים כולם בסוג 9.               

                                                              

Class: 10 סוג: 10

Medical apparatus, namely,  blood glucose meter 
and accessories namely, strips, control solution and 
lancets; all included in class 10.

התקנים רפואיים, שהינם, מונה גלוקוזת דם ואביזרים שהינם, 
רצועות, תמיסת שליטה ואזמלי מנתחים; הנכללים כולם בסוג 

                                                 .10

ד' כסלו תשע"ב - 15830/11/2011



Trade Mark No. 233943 מספר סימן

Application Date 22/11/2010 תאריך הגשה

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

Registration of this mark shall give no right to the 
exclusive use of the slogan  ...לראות...זה בעין שלי ולצייר
 separately, but in the combination of the זה בצבע שלי
mark.

רישום סימן זה לא יתן זכות לשימוש ייחודי בסיסמא 
לראות...זה בעין שלי ולצייר... זה בצבע שלי בנפרד, אלא 

בהרכב הסימן.

Ownersבעלים

Name: VICTOR GAT שם: ויקטור גת

Address: 21 Shivtey Israel St., Ramat Hasharon, 47267, 
Israel

כתובת : שבטי ישראל 21, רמת השרון, 47267, ישראל

Identification No.: 053389276מספר זיהוי: 053389276

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Avichai Barthnovski, Adv

Address: 7 Prof. Shur, Tel Aviv, 62961, Israel

שם: אביחי ברטנובסקי, עו"ד

כתובת : פרופ' שור 7, תל אביב, 62961, ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 2 סוג: 2

Paints, varnishes, lacquers; preservatives against 
rust and against deterioration of wood; colourants; 
mordants; raw natural resins; metals in foils and 
powder form for painters, decorators, printers and 
artist; all included in class 2.

צבעים, ורנישים, לכות; חומרים משמרים בפני חלודה וקלקול 
עץ; חומר גוון, קובעי צבע; שרפים טבעיים גולמיים; מתכות 
בצורת ריקועים ואבקה עבור צבעים, קשטנים, מדפיסים 

ואומנים; הנכללים כולם בסוג 2.                                           
                                                            

ד' כסלו תשע"ב - 15930/11/2011



ויסקוג'ל
Trade Mark No. 233949 מספר סימן

Application Date 28/11/2010 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: Aminach Bedding & Furniture Manufacturing 
Ltd.

שם: עמינח תעשיות רהיטים ומזרונים בע"מ

Address: Nir Zvi, P.O.B. 215, Ramle, 56216, Israel כתובת : ניר צבי, רמלה, ת.ד. 215, 56216, ישראל

Identification No.: 510550734מספר זיהוי: 510550734

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Sanford T. Colb & Co.

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

שם: סנפורד ט. קולב ושות'

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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 20 סוג: 20

Mattresses, beds, sofa beds, armchairs and furniture 
for bedrooms; all included in Class 20.

מזרונים, מיטות,  מיטות נוער, כורסאות וריהוט לחדרי שינה; 
הכל כלול בסוג 20.                                       

ד' כסלו תשע"ב - 16030/11/2011



Trade Mark No. 233990 מספר סימן

Application Date 29/11/2010 תאריך הגשה

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

Registration of this mark shall give no right to the 
exclusive use of the phrase לקנות רכב לפני כולם, but in 
the combination of the mark.

רישום סימן זה לא יתן זכות לשימוש ייחודי בצירוף לקנות רכב 
לפני כולם, אלא בהרכב הסימן.

Ownersבעלים

Name: S. SHLOMO VEHICLE LTD שם: ש. שלמה רכב בע"מ

Address: Kyriat Shlomo, P.O.B. 377, Nir Tsvi, 72905, 
Israel

כתובת : קרית שלמה, ת.ד. 377, ניר צבי, 72905, ישראל

Identification No.: 513763219מספר זיהוי: 513763219

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Glusman Chem-Tov Chowers Broid & Co.

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

שם: גלוזמן שם-טוב חוברס ברויד ושות'

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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 35 סוג: 35

Sale, buy, distribution, marketing, rental and leasing 
services, advertising, sales promotion, displays, 
stores, warehouses, exhibition and sale halls, all in 
relation to vehicles and vehicles related services; 
operating and managing databases; operating on-line 
means with all and any of the above services; all the 
aforementioned services also provided online via an 
Internet website; all included in class 35.

שירותי מכירה, קניה, הפצה, שיווק, השכרה, חכירה, פרסום, 
קידום מכירות, תצוגה, חנויות, מחסנים, אולמות מכירה ותצוגה, 
הכל בקשר עם רכבים ושירותים הנלווים לרכבים; ניהול טיפול 

במאגרי מידע; הפעלת אמצעים מקוונים בקשר עם כל 
השירותים האמורים; הענקת כל השירותים האמורים בצורה 
מקוונת באמצעות אתר אינטרנט; הנכללים כולם בסוג 35.       
                                                                                    
                                                                                    

                            

ד' כסלו תשע"ב - 16130/11/2011



Trade Mark No. 234004 מספר סימן

Application Date 25/11/2010 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: Eddie Pinhas שם: אדי פנחס

Address: Ben Yehouda 41/19, Netanya, 42305, Israel כתובת : רח' בן יהודה 41/19, נתניה, 42305, ישראל

Identification No.: 038845079מספר זיהוי: 038845079

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 25 סוג: 25

Colthing, footwear, headgear; all included in class 25. דברי הלבשה, הנעלה וכיסויי ראש; הנכללים כולם בסוג 25.     
  

ד' כסלו תשע"ב - 16230/11/2011



Trade Mark No. 234011 מספר סימן

Application Date 01/12/2010 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: Stichting GMP + International

Address: Stadhoudersplantsoen 12, The Hague, 2517 JL, 
Netherlands

Identification No.: 801721

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: 31 סוג: 31

Food materials for animals,included, pre-mixtures, 
compound feeds and non-medical additives; All 
goods included in Class 31

חומרי מזון עבור בעלי חיים; תערובות מוכנות מראש, תרכובת 
הזנה ותוספים שאינם רפואיים; כל הסחורות נכללות בסוג 31   

                            

Class: 42 סוג: 42

Quality inspection and control regarding food 
materials for animals, and the provision of advice 
relating to aforesaid; All services included in Class 42

בדיקת איכות ובקרה בהקשר לחומרי מזון עבור בעלי חיים, כמו 
גם ייעוץ; כל השירותים נכללים בסוג 42;                               
                                                                                    

      

Class: 44 סוג: 44

Advising regarding composition of food materials for 
animals; all services included in Class 44.

ייעוץ בהקשר לתרכובת חומרי מזון עבור בעלי חיים; כל 
השירותים נכללים בסוג 44.                                             

ד' כסלו תשע"ב - 16330/11/2011



VITAROS

Trade Mark No. 234016 מספר סימן

Application Date 01/12/2010 תאריך הגשה

 Owners

Name: NexMed International Limited

Address: 6330 Nancy Ridge Drive, Suite 103, San Diego, 
California 92121, U.S.A.

Identification No.: 801722

A British Virgin Islands Company

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Sanford T. Colb & Co.

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

שם: סנפורד ט. קולב ושות'

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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 5 סוג: 5

Pharmaceutical preparations for treatment of sexual 
dysfunction; all included in Class 5.

תכשירים פרמצבטיים לטיפול בהפרעות בתפקוד המיני; הכל 
כלול בסוג 5.                                                     

ד' כסלו תשע"ב - 16430/11/2011



Trade Mark No. 234094 מספר סימן

Application Date 30/11/2010 תאריך הגשה

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

Registration of this mark shall give no right to the 
exclusive use of the slogan " השפעת רועדת מפחד", 
"THE FLU IS SCARD TO DEATH" and ГРИПП 
ТРЯСЕТСЯ ОТ СТРАХА separately, but in the 
combination of the mark.

רישום סימן זה לא יתן זכות לשימוש ייחודי בסיסמא "השפעת 
רועדת מפחד", "THE FLU IS SCARD TO DEATH" ו- 
ГРИПП ТРЯСЕТСЯ ОТ СТРАХА בנפרד, אלא בהרכב 

הסימן.

Ownersבעלים

Name: N.Y. Tivoni Ltd. שם: נ.י. טבעוני בע"מ

Address: 33 Remez Street, Yahud, Israel כתובת : רחוב רמז 33, יהוד, ישראל

Identification No.: 512323486מספר זיהוי: 512323486

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Amit Ben-Gal, Adv.

Address: 7 Zabotinskiy St., Ramat Gan, 52520, Israel

שם: עמית בן-גל,עו"ד

כתובת : רחוב ז'בוטינסקי 7, רמת גן, 52520, ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 5 סוג: 5

Dietetic food supplement in pill form for flu treatment; 
all uncluded in class 5.

תוספי תזונה דיאטטיים בצורת כמוסות לטיפול בשפעת ; 
הנכללים כולם בסוג 5.                         

ד' כסלו תשע"ב - 16530/11/2011



Trade Mark No. 234097 מספר סימן

Application Date 30/11/2010 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: TAMA - TAX PLANNING AND FINANCES LTD 
LTD

שם: תמא - תכנוני מס ופיננסים בע"מ

Address:  ,כתובת : רח' מרכז עזריאלי - הבנין העגול 1, תל אביב-יפו
67021, ישראל

Identification No.: 514108869מספר זיהוי: 514108869

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: SAGIV BELZER & CO. ADVOCATES 

Address: 126 YIGAL ALON ST, 1 FLOOR, TEL AVIV, 
67443, Israel

שם: שגיב בלזר ושות' עו"ד 

כתובת : רח' יגאל אלון 126, קומה 1, תל אביב, 67443, ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 41 סוג: 41

Courses and continuing education programs on 
Taxes and Finance; all included in class 41.

השתלמויות, הדרכה והעברת קורסים בנושאי מיסים ופיננסים; 
הנכללים כולם בסוג 41.                             

ד' כסלו תשע"ב - 16630/11/2011



HP DISCOVER

Trade Mark No. 234110 מספר סימן

Application Date 07/12/2010 תאריך הגשה

 Owners

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

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

Identification No.: 800326

Texas Limited Partnership

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Sanford T. Colb & Co.

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

שם: סנפורד ט. קולב ושות'

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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 35 סוג: 35

Arranging and conducting business conferences; all 
included in Class 35.

אירגון וניהול כנסים עסקיים; הכל כלול בסוג 35.                     
                                  

Class: 41 סוג: 41

Educational services, namely, arranging and 
conducting conferences in the field of information 
technology; all included in Class 41.

שירותי חינוך, קרי, אירגון וניהול כנסים בתחום מידע טכנולוגי; 
הכל כלול בסוג 41.                                                           

                                                    

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

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

U.S.A., 05/08/2010, No. 85/101419 ארה"ב, 05/08/2010, מספר 85/101419

Class: 35 סוג: 35

Class: 41 סוג: 41

ד' כסלו תשע"ב - 16730/11/2011



IVIEW

Trade Mark No. 234149 מספר סימן

Application Date 08/12/2010 תאריך הגשה

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

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

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

האנגלי.

 Owners

Name: RMC of Illinois, Inc.

Address: 1415 West 22nd Street,, Suite 1200, Oak 
Brook, Illinois 60523-2032, U.S.A.

Identification No.: 800955

Illinois Corporation

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Reinhold Cohn and Partners

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

שם: ריינהולד כהן ושותפיו

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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 41 סוג: 41

Career counseling in the field of combining 
personalized career transition coaching and 
mentoring with computer network based access to 
and management of candidate-related information 
and communication between the candidate, coaches 
and mentors; providing training in business and job 
skills; career counseling services; education and 
training services, namely, providing training in 
relation to job search, career development, self-
marketing, interview skills; all included in class 41.

ייעוץ קריירה בתחום של שילוב אימון והדרכה אישיים בשינוי 
קריירה עם גישה אל וניהול של מידע הקשור למועמד ותקשורת 
בין המועמד, המאמנים והמדריכים על בסיס רשת מחשב; מתן 
הכשרה במיומנויות עסקיות ועבודה; שירותי ייעוץ קריירה; 
שירותי חינוך והכשרה, דהיינו, מתן הכשרה ביחס לחיפוש 

עבודה, פיתוח קריירה, שיווק עצמי, מיומנויות ראיון; הנכללים 
כולם בסוג 41.                                                                 
                                                                                    
                                                                                    

                                                                      

ד' כסלו תשע"ב - 16830/11/2011



GENERAL BAR

ג'נרל בר
Trade Mark No. 234223 מספר סימן

Application Date 13/12/2010 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: General Bar Technologies Ltd. שם: ג'נרל בר טכנולוגיות בע"מ

Address: 23 Hachsharat HaYeshuv Street, P.O.B. 5267, 
Rishon-LeZion, 75151, Israel

כתובת : רחוב הכשרת הישוב 23, ת.ד. 5267, ראשון לציון, 
75151, ישראל

Identification No.: 514144310מספר זיהוי: 514144310

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: 11 סוג: 11

Apparatus for treating, filtering and purifying of water; 
and parts and accessories thereof; water dispensers; 
all included in class 11.

התקנים לטיפול, סינון וטיהור מים, חלקים ואביזרים עבורם; 
מתקני מים; הנכללים כולם בסוג 11.                                   

                                                                

ד' כסלו תשע"ב - 16930/11/2011



GYROS

Trade Mark No. 234352 מספר סימן

Application Date 19/12/2010 תאריך הגשה

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

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

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

האנגלי.

 Owners

Name: Gyros Patent AB

Address: Dag Hammarskjolds vag 54B, Uppsala, 751 83, 
Sweden

Identification No.: 801752

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Dr. Shlomo Cohen & Co.

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

שם: ד"ר שלמה כהן ושות'

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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 1 סוג: 1

Chemicals, biochemicals and chemical preparations 
used in micro- and submicro-fluidic systems, micro-
analytical and micro-preparative processes; All 
included in class 1.

כימיקלים, ביו-כימיקלים ותכשירים כימיקלים המשמשים 
במערכות מיקרו-נוזליות וסאב מיקרו-נוזליות, ובתהליכים 

מיקרו-אנליטיים ומיקרו-הכנתיים; הנכללים כולם בסוג 1.           
                        

Class: 9 סוג: 9

Scientific, electric, optic and micro- and submicro-
fluidic instruments and integrated apparatuses for 
performing micro-analytical and micro-preparative 
processes within biological and chemical science and 
industry; databases and computer software for 
collecting, retaining, manipulating and evaluating 
data from the processes and for controlling the 
instrumentation and processes; laboratory devices, 
biochips, compact discs, parts and accessories for all 
above mentioned goods; All included in class 9.

מכשירים והתקנים משולבים מדעיים, חשמליים, אופטיים 
ומיקרו וסאב-מיקרו-נוזליים לביצוע תהליכים מיקרו-אנליטיים 
ומיקרו-הכנתיים במסגרת מדע ותעשיה ביולוגיים וכימיים; 

מאגרי נתונים ותוכנת מחשב לאיסוף, שמירה, שינוי והערכת 
נתונים מן התהליכים ולבקרה על המכשור והתהליכים; התקני 
מעבדה, ביו-שבבים; תקליטורים, חלקים ואביזרים של כול 

הטובין הנזכרים לעיל; הנכללים כולם בסוג 9.                         
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    

                      

Class: 42 סוג: 42

Product and process development, industrial contract 
research as well as consultancy services and 
provision of databases of scientific data relating to 
micro- and submicro-fluidics, micro-analytical and 
micro-preparative processes within biological and 
chemical science; All included in class 42.

פיתוח מוצר ותהליכים, מחקר חוזי תעשייה וכמו כן שירותי ייעוץ 
ואספקת בסיסי נתונים של נתונים מדעיים הנוגעים למכניקת 

נוזלים מיקרו וסאב מיקרו, תהליכים מיקרו-אנליטיים 
ומיקרו-הכנתיים בתוך מדע ביולוגי וכימי; הנכללים כולם בסוג 
                                                                               .42

                                                                          

ד' כסלו תשע"ב - 17030/11/2011



ISABEL 

Trade Mark No. 234363 מספר סימן

Application Date 13/12/2010 תאריך הגשה

 Owners

Name: CONSERVAS GARA VILLA S.A.U. 

Address: Mundaka Vizcaya, 48360, Spain

Identification No.: 71567

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Wolff, Bregman and Goller

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

שם: וולף, ברגמן וגולר

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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 29 סוג: 29

Preserved fish; salads; canned foodstuffs; ready-
made meals and dishes made from fish; all included 
in class 29.

דגים משומרים; סלטים; דברי מזון כבושים או משומרים; 
ארוחות מוכנות ותבשילים העשויים מדגים; הנכללים כולם בסוג 

       .29

ד' כסלו תשע"ב - 17130/11/2011



QUEEN ATLANTIC 

Trade Mark No. 234364 מספר סימן

Application Date 13/12/2010 תאריך הגשה

 Owners

Name: CONSERVAS GARA VILLA S.A.U. 

Address: Mundaka Vizcaya, 48360, Spain

Identification No.: 71567

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Wolff, Bregman and Goller

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

שם: וולף, ברגמן וגולר

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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 29 סוג: 29

Preserved fish; salads; canned foodstuffs; ready-
made meals and dishes made from fish; all included 
in class 29.

דגים משומרים; סלטים; דברי מזון כבושים או משומרים; 
ארוחות מוכנות ותבשילים העשויים מדגים; הנכללים כולם בסוג 

.29
   

ד' כסלו תשע"ב - 17230/11/2011



Trade Mark No. 234365 מספר סימן

Application Date 13/12/2010 תאריך הגשה

 Owners

Name: CONSERVAS GARA VILLA S.A.U. 

Address: Mundaka Vizcaya, 48360, Spain

Identification No.: 71567

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Wolff, Bregman and Goller

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

שם: וולף, ברגמן וגולר

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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 29 סוג: 29

Preserved fish; salads; canned foodstuffs; ready-
made meals and dishes made from fish; all included 
in class 29.

דגים משומרים; סלטים; דברי מזון כבושים או משומרים; 
ארוחות מוכנות ותבשילים העשויים מדגים; הנכללים כולם בסוג 

       .29

ד' כסלו תשע"ב - 17330/11/2011



FLIX 

Trade Mark No. 234367 מספר סימן

Application Date 14/12/2010 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: GLUMA TAASIOT MAZON LTD. שם: גלומה תעשיות מזון בע"מ

Address: 4 Moshe Schwalb Street, Segula Industrial 
Area, Petah Tikva, 49277, Israel

כתובת : רחוב משה שוולב 4, אזור תעשיה סגולה, פתח תקוה, 
49277, ישראל

Identification No.: 42108מספר זיהוי: 42108

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

Breakfast cereals, cereal-based snack foods, 
processed cereals, oatmeal; snacks, namely, granola 
snacks, cereal based snack foods, peanut butter 
based snacks, corn based snacks, pretzels; bakery 
products, namely, cookies, cake’s, muffins, scones, 
pastries, bread, pretzel sticks, crackers, biscuits, 
wafers; pancakes; granola; sandwiches; croutons, 
soup nuts, soup crackers; noodles, macaroni, 
spaghetti; confectionery, namely, chewing gum, 
bubble gum, candy, candy mints and marshmallows; 
chocolate, chocolate candies, chocolate bars, 
chocolate covered nuts and pralines; puddings; 
mayonnaise, ketchup, mustard, vinegar, sauces, 
spices; chocolate and flavoring syrups for making 
beverages; tea; cocoa-based beverages; all included 
in class 30.

דגני בוקר, חטיפי מזון מבוססי דגנים, דגנים מעובדים, שיבולת 
שועל; חטיפים, דהיינו חטיפי גרנולה, חטיפי מזון מבוססי דגנים, 
חטיפים מבוססי חמאת בוטנים, חטיפים מבוססי תירס, כעכים; 
מוצרי מאפה, דהיינו, עוגיות, עוגות, אפיפיות, לחמניות מתוקות, 
מאפים, לחם, מקלוני בייגלה, קרקרים, ביסקוויטים, מציות; 
מוצרי פנקייק; גרנולה; כעכים; קרוטונים, שקדי מרק, קרקרים 
למרק; אטריות, מקרוני, ספגטי; דברי מתיקה, דהיינו, גומי 

לעיסה, גומי תוסס, סוכריות, סוכריות מנתה ומרשמלו; שוקולד, 
סוכריות שוקולד, מקלות שוקולד, אגוזים ופרלינים מצופי 
שוקולד; פודינגים; מיונז, קטשופ, חרדל, חומץ, רטבים, 
תבלינים; סירופי שוקולד וטעמים להכנת משקאות; תה; 

משקאות מבוססי קקאו; כולם כלולים בסוג 30.
                                                                                     
                                                                                    

                                

ד' כסלו תשע"ב - 17430/11/2011



BARBAROSSA 

ברברוסה 
Trade Mark No. 234370 מספר סימן

Application Date 15/12/2010 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: Barbarossa Group Ltd. שם: קבוצת ברברוסה בע"מ

Address: 8 Pika St., Haifa, Israel כתובת : רח' פיק"א 8, חיפה, ישראל

Identification No.: 514455930מספר זיהוי: 514455930

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Rachel Ben Ari, Adam Fish, Advs.

Address: 50 Moriah Avenue, Haifa, 34572, Israel

שם: רחל בן ארי, אדם פיש, עו"ד

כתובת : שדרות מוריה 50, חיפה, 34572, ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 43 סוג: 43

Pubs, bars, cafes, restaurants, restaurant services, 
take away services, catering services, providing food 
and drinks for events; all included in class 43.

פאבים, ברים, בתי קפה, מסעדות, שירותי הסעדה ומזון, 
שירותי קייטרינג, אספקת מזון ומשקה לאירועים; הנכללים כולם 
בסוג 43.                                                                         

        

ד' כסלו תשע"ב - 17530/11/2011



Trade Mark No. 234575 מספר סימן

Application Date 19/11/2010 תאריך הגשה

International Trademark No. 1060458 מספר סימן בינלאומי

Conditions/Disclaimers

Registration of this mark shall give no right to the 
exclusive use of the slogan SWITCH IT ON, but in 
the combination of the mark.

 Owners

Name: Philip Morris Brands Sarl

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

Identification No.: 71626

(Suisse Société anonyme)

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 use); 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, 08/11/2010, No. 607985 שוויץ, 08/11/2010, מספר 607985

Class: 34 סוג: 34

ד' כסלו תשע"ב - 17630/11/2011



Trade Mark No. 234577 מספר סימן

Application Date 19/11/2010 תאריך הגשה

International Trademark No. 1060460 מספר סימן בינלאומי

Conditions/Disclaimers

Registration of this mark shall give no right to the 
exclusive use of the slogan A WORLD OF SMOOTH 
CHOICES, but in the combination of the mark.

 Owners

Name: Philip Morris Brands Sarl

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

Identification No.: 71626

(Suisse Société anonyme)

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.

Goods/Services for which priority is claimed סחורות/שירותים לגביהם נטען דין קדימה
(If only classification code is indicated, Priority is claimed 
for all goods/services included in that class, and specified 
above under the 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, 08/11/2010, No. 607988 שוויץ, 08/11/2010, מספר 607988

Class: 34 סוג: 34

ד' כסלו תשע"ב - 17730/11/2011



Trade Mark No. 234578 מספר סימן

Application Date 19/11/2010 תאריך הגשה

International Trademark No. 1060461 מספר סימן בינלאומי

Conditions/Disclaimers

Registration of this mark shall give no right to the 
exclusive use of the slogan DIFFERENCES BRING 
US TOGETHER, but in the combination of the mark.

 Owners

Name: Philip Morris Brands Sarl

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

Identification No.: 71626

(Suisse Société anonyme)

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.

Goods/Services for which priority is claimed סחורות/שירותים לגביהם נטען דין קדימה
(If only classification code is indicated, Priority is claimed 
for all goods/services included in that class, and specified 
above under the 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, 08/11/2010, No. 607984 שוויץ, 08/11/2010, מספר 607984

Class: 34 סוג: 34

ד' כסלו תשע"ב - 17830/11/2011



HETTICH

Trade Mark No. 234631 מספר סימן

Application Date 02/01/2011 תאריך הגשה

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 8 סוג: 8

Hand-held implements for decanting liquids, included 
in Class 8.

כלים ידניים  ליציקת נוזלים, הנכללים כולם בסוג 8.                 
                

Class: 9 סוג: 9

electrical devices and apparatuses for laboratories; 
centrifuges for laboratories purposes; dosing devices; 
suction devices (pipettes); vessel holders for 
centrifuges; centrifuge beakers; centrifuge racks for 
test tubes (as parts of centrifuges); centrifuging 
chambers for coating object holders and cover 
glasses (as parts of centrifuges); dispensing pipettes; 
multidose droppers; test tube racks; centrifuging 
chambers (as parts of centrifuges); mechanical, 
electrical and electronic operating, regulating, 
monitoring and control devices, apparatuses or 
instruments; function and operation key pads as 
parts of automatic control units; microprocessors; 
drives (as parts of centrifuges) and drive systems 
consisting thereof; speed control devices, 
apparatuses or instruments for drives (as parts of 
centrifuges); temperature controllers, and parts 
thereof (as contained in Class 9); data media storing 
control and regulating programs; all of the 
aforementioned goods for separating systems for 
laboratory use such as laboratory centrifuges and 
filtration systems for laboratory purposes; incubating 
apparatuses for bacterial cultures; incubators 
[laboratory equipment]; DNA chips; dosing 
apparatuses; fermentation apparatuses [laboratory 
equipment]; retorts; laboratory trays; measuring 
glassware; measuring instruments; levelling staffs; 
plane tables [measuring instruments]; oscillographs; 
precision measuring apparatuses; precision 
balances; probes for scientific purposes; devices for 
the production of microstructures [laboratory 
equipment]; measuring apparatus including 
oscillating crystals, also for electrochemistry, for 
instrumental analysis, for process engineering, for 
fluidic analysis; liquid handling devices [laboratory 
equipment] for microfluidic and macrofluidic 
applications; incubators for analysis and 
biotechnology; rapid prototyping equipment for fluidic 
microchips [laboratory equipment], included in Class 
9.

התקנים ומכשירים חשמליים למעבדות; צנטריפוגות למטרות 
מעבדה; מכשירי מינון; מכשיר שאיבה (פיפטות); מחזיקי כלי 

קיבול עבור צנטריפוגות, כלי קיבול לצנטריפוגות; מתלי 
צנטריפוגות עבור מבחנות (כחלקי צנטריפוגות); תאי הפרדה 

בצנטריפוגה למחזיקי פריטי ציפוי ומכסי זכוכית (כחלקי 
צנטריפוגות); פיפטות חלוקה; טפטפות רב-מנתיות; מתלי 

מבחנות; תאי הפרדה בצנטריפוגה (כחלקי 
צנטריפוגות);מכשירים התקנים או כלים מכניים, חשמליים 

ואלקטרוניים להפעלה, ויסות, ניטור ובקרה; מקלדות לפעילות 
והפעלה כחלקי יחידות בקרה אוטומטיות; מיקרו-מעבדים; 
כוננים (כחלקי צנטריפוגות) ומערכות כוננים הכוללים אותם; 

מכשירים, התקנים או כלים  לכוננים (כחלקי צנטריפוגות); בקרי 
טמפרטורה,וחלקים שלהם (כפי שנכללים בסוג 9); תוכניות 
בקרת אחסון ווויסות של מדיית נתונים; כל הטובים הנזכרים 

לעיל להפרדת מערכות לשימוש בצנטריפוגות מעבדות ומערכות 
סינון למטרות מעבדתיות; התקני הדגרה לתרביות חיידקים; 
אינקובטורים [ציוד מעבדה]; שבבי DNA; התקני מינון; התקני 
תסיסה [ציוד מעבדה]; אביקים; מגשי מעבדה; כלי זכוכית 

למדידה; מכשירי מדידה; כלי יישור; שולחניות [מכשירי מדידה]; 
רשמי תנודות; התקנים למדידה מדויקת; מאזני דיוק; אמצעי 
ניסוי למטרות מדעיות; מכשירים לייצור מיקרו-מבנים [ציוד 
מעבדה]; התקן מדידה הכולל גבישים מתנדנדים, גם עבור 

אלקטרו-כימיה, עבור ניתוח באמצעות מכשירים, עבור הנדסת 
תהליכים,עבור ניתוח באמצעות נוזלים; מכשירים לטיפול 

בנוזלים [ציוד מעבדה]  ליישומים מיקרו-נוזליים ומקרו-נוזליים; 
אינקובטורים לניתוח וביוטכנולוגיה; ציוד ליצירה מהירה של 

אב-טיפוס עבור מיקרו-שבבים נוזליים [ציוד מעבדה]; הנכללים 
כולם בסוג 9.                                                                   
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Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

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

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

האנגלי.

 Owners

Name: Andreas Hettich GmbH & Co KG

Address: Foehrenstrasse 12, Tuttlingen, 785532, 
Germany

Identification No.: 801775

a German Company

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Seligsohn Gabrieli  & Co.

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

שם: זליגסון  גבריאלי ושות'

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

Class: 10 סוג: 10

analysis equipment for medical purposes; devices for 
analysing blood; diagnostic equipment for medical 
purposes; measuring equipment including oscillating 
crystals for medical diagnosis, incubators for medical 
purposes; analysis equipment and instruments for 
analysing blood; blood analysis devices, namely 
evaluation devices for the hematocrit determination 
of blood; centrifuges for medical purposes;  all 
included in class 10

התקנים ומכשירים לניתוחים, לרפואה, לרפואת שיניים 
ולווטרינריה, ציוד בדיקה למטרות רפואיות; מכשירים לבדיקת 
דם; ציוד אבחון למטרות רפואיות, ציוד למדידה הכולל גבישים 
מתנדנדים לאבחון רפואי, אינקובטורים למטרות רפואיות; ציוד 
ומכשירים לבדיקת דם; מכשירים לבדיקת דם, שהם מכשירי 
הערכה לקביעה המטוקריטית של הדם; צנטריפוגות למטרות 
רפואיות; הנכללים כולם בסוג 10.                                       
                                                                                    

                                            

Class: 11 סוג: 11

Cooling and heating equipment for instrumental 
analysis, for cell cultures; air conditioners for 
analysis and biotechnology, for instrumental analysis, 
for cell cultures, included in Class 11.

ציוד קירור וחימום עבור בדיקה באמצעות מכשירים, לתרביות 
תאים; מזגני אוויר עבור בדיקה וביוטכנולוגיה, לבדיקה ע"י 

מכשירים, של תרביות תאים, הנכללים בסוג 11.                     
                                                                    

Class: 21 סוג: 21

Beakers; glass incorporating fine electrical 
conductors; raw or partially processed glass, except 
construction glass; glass vials; glass demijohns 
[containers]; glass containers; glasses [receptacles]; 
insulating containers; insulating receptacles; 
insulating bottles; cooling bottles; paper or plastic 
cups, included in Class 21.

כלי קיבול; זכוכית המכילה מוליכים חשמליים עדינים; זכוכית 
גולמית או מעובדת חלקית, מלבד זכוכית לבנייה; בקבוקוני 
זכוכית; קיתונים מזכוכית [מיכלים]; מיכלי זכוכית; כוסות [כלי 

קיבול]; מיכלי בידוד; כלי קיבול מבודדים; בקבוקי בידוד; בקבוקי 
צינון; ספלי נייר או פלסטיק; הנכללים כולם בסוג 21.               
                                                                                    

        

Class: 42 סוג: 42

Services and research work and related designer 
services in the fields of science and technology, also 
for medical purposes; technical consultation in the 
field of medical equipment; services relating to in
dustrial analysis and research; design and 
development of computer hardware and software; 
engineer services in the fields of science and 
technology, included in Class 42.

שירותים ועבודת מחקר ושירותי עיצוב קשורים בתחומי המדע 
והטכנולוגיה, גם למטרות רפואיות; יעוץ טכני בתחום הציוד 
הרפואי; שירותים הקשורים לניתוח ומחקר תעשייתי; עיצוב 
ופיתוח של חומרת ותוכנת מחשב; שירותי הנדסה בתחומי 

המדע והטכנולוגיה; הנכללים כולם בסוג 42.                         
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Trade Mark No. 234712 מספר סימן

Application Date 19/11/2010 תאריך הגשה

International Trademark No. 1060815 מספר סימן בינלאומי

Conditions/Disclaimers

Registration of this mark shall give no right to the 
exclusive use of the slogan EXPERIENCE A WORLD 
OF FRESH TASTE, but in the combination of the 
mark.

 Owners

Name: Philip Morris Brands Sarl

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

Identification No.: 71626

(Suisse Société anonyme)

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.

Goods/Services for which priority is claimed סחורות/שירותים לגביהם נטען דין קדימה
(If only classification code is indicated, Priority is claimed 
for all goods/services included in that class, and specified 
above under the 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, 08/11/2010, No. 607989 שוויץ, 08/11/2010, מספר 607989

Class: 34 סוג: 34

ד' כסלו תשע"ב - 18130/11/2011



Trade Mark No. 234713 מספר סימן

Application Date 19/11/2010 תאריך הגשה

International Trademark No. 1060816 מספר סימן בינלאומי

Conditions/Disclaimers

Registration of this mark shall give no right to the 
exclusive use of the slogan TURN UP THE COOL, 
but in the combination of the mark.

 Owners

Name: Philip Morris Brands Sarl

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

Identification No.: 71626

(Suisse Société anonyme)

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.

Goods/Services for which priority is claimed סחורות/שירותים לגביהם נטען דין קדימה
(If only classification code is indicated, Priority is claimed 
for all goods/services included in that class, and specified 
above under the 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, 08/11/2010, No. 607986 שוויץ, 08/11/2010, מספר 607986

Class: 34 סוג: 34

ד' כסלו תשע"ב - 18230/11/2011



Trade Mark No. 234717 מספר סימן

Application Date 09/12/2010 תאריך הגשה

International Trademark No. 1056294 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: Fortinet, Inc.

Address: 1090 Kifer Road, Sunnyvale, CA 94086, U.S.A.

Identification No.: 71670

(Delaware, United States CORPORATION)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 9 סוג: 9

Computer network gateway hardware and software 
for enabling computer gateway services, namely, for 
providing network security, network management, 
processing of network traffic, provision of network 
security based applications and application 
enhancement; computer network operating system 
featuring network security, network management, 
processing of network traffic, provision of network 
security-based applications and application 
enhancement; computer hardware; computer 
software and firmware for protecting the integrity of 
computer hardware, software, networks and 
electronic data; computer software and firmware for 
analyzing and filtering of network traffic and for the 
detection, filtering, and/or removal of computer 
intrusions, viruses, spam, or other malicious 
applications or threats, and for providing virtual 
private networking and security functions; computer 
software and firmware for monitoring, analyzing or 
reporting of network information, data and traffic.

ד' כסלו תשע"ב - 18330/11/2011



Trade Mark No. 234739 מספר סימן

Application Date 01/12/2010 תאריך הגשה

International Trademark No. 1034063 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: AKILLIS

Address: 100 rue d'Estreux, F-59264 ONNAING, France

Identification No.: 71687

(FRANCE société à responsabilité limitée)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 14 סוג: 14

Jewellery, rings (jewellery), bracelets (jewellery), 
pendants (jewellery), chains (jewellery), jewellery 
cases, watch cases, cuff links, earrings, watch 
bands, wristwatches, charms, brooches (jewellery), 
chronographs, tie pins, cases for watches, medals, 
medallions, ornaments (jewellery), precious stones; 
timepieces and chronometric instruments; watches.

ד' כסלו תשע"ב - 18430/11/2011



Trade Mark No. 234744 מספר סימן

Application Date 09/12/2010 תאריך הגשה

International Trademark No. 1056293 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: Fortinet, Inc.

Address: 1090 Kifer Road, Sunnyvale, CA 94086, U.S.A.

Identification No.: 71670

(Delaware, United States CORPORATION)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 9 סוג: 9

Computer network operating system featuring 
network security, network management, processing 
of network traffic, provision of network security based 
applications and application enhancement; computer 
hardware; computer software and firmware for 
protecting the integrity of computer hardware, 
software, networks and electronic data; computer 
software and firmware for analyzing and filtering of 
network traffic and for the detection, filtering, and/or 
removal of computer intrusions, viruses, spam, or 
other malicious applications or threats, and for 
providing virtual private networking and security 
functions; computer software and firmware for 
monitoring, analyzing or reporting of network 
information, data and traffic; electronic software 
updates, namely, downloadable computer software 
and associated data files for updating computer 
software in the fields of computer intrusions, viruses, 
spam, or other malicious applications or threats and 
security functions protecting the integrity of computer 
hardware, software, networks and electronic data, 
provided via computer and communication networks.

Class: 42 סוג: 42

Computer consulting services; computer software 
and network security research and development 
services; computer software and network security 
management and analysis; technical support services 
related to the provision of antivirus, anti-spam, anti-
spyware, anti-malware, web-content filtering and/or 
intrusion detection and prevention for network and 
computer security; troubleshooting of computer 
software and hardware problems and monitoring of 
network systems; maintenance, upgrading, and 
updating of computer software; computer services, 
namely, providing a web-based system comprised of 
the temporary use of non-downloadable software to 
be used by others in the monitoring of computer 
systems for security purposes.

ד' כסלו תשע"ב - 18530/11/2011



Trade Mark No. 234752 מספר סימן

Application Date 08/12/2010 תאריך הגשה

International Trademark No. 1061216 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: Memorial Sloan-Kettering Cancer Center

Address: 1275 York Avenue, New York NY 10065, U.S.A.

Identification No.: 71696

(New York, United States CORPORATION)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 36 סוג: 36

Charitable fundraising services.

ד' כסלו תשע"ב - 18630/11/2011



cim sim

שים סים
Trade Mark No. 234803 מספר סימן

Application Date 29/12/2010 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: S.L.R. Investments Ltd. שם: ס.ל.ר השקעות בע"מ

Address: Meshek 10, Yashresh, 76838, Israel כתובת : משק 10, ישרש, 76838, ישראל

Identification No.: 512208356מספר זיהוי: 512208356

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Sinai Iibal 

Address: Mesk 10 st, Moshav yashresh, 76838, Israel

שם: סיני ליבל 

כתובת : רח' משק 10, ישרש, 76838, ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 38 סוג: 38

Communication; all included in class 38.                 .38 תקשורת רחק (טלקומוניקציה); הנכללים כולם בסוג

ד' כסלו תשע"ב - 18730/11/2011



Trade Mark No. 234864 מספר סימן

Application Date 10/01/2011 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: General Bar Technologies Ltd. שם: ג'נרל בר טכנולוגיות בע"מ

Address: 23 Hachsharat HaYeshuv Street, P.O.B. 5267, 
Rishon-LeZion, 75151, Israel

כתובת : רחוב הכשרת הישוב 23, ת.ד. 5267, ראשון לציון, 
75151, ישראל

Identification No.: 514144310מספר זיהוי: 514144310

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: 11 סוג: 11

Apparatus for treating, filtering and purifying of water; 
and parts and accessories thereof; water dispensers; 
all included in class 11

התקנים לטיפול, סינון וטיהור מים, חלקים ואביזרים עבורם; 
מתקני מים; הנכללים כולם בסוג 11                                     

                                                              

ד' כסלו תשע"ב - 18830/11/2011



DEFENDER

דיפנדר
Trade Mark No. 234865 מספר סימן

Application Date 10/01/2011 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: General Bar Technologies Ltd. שם: ג'נרל בר טכנולוגיות בע"מ

Address: 23 Hachsharat HaYeshuv Street, P.O.B. 5267, 
Rishon-LeZion, 75151, Israel

כתובת : רחוב הכשרת הישוב 23, ת.ד. 5267, ראשון לציון, 
75151, ישראל

Identification No.: 514144310מספר זיהוי: 514144310

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: 11 סוג: 11

Apparatus for treating, filtering and purifying of water; 
and parts and accessories thereof; water dispensers; 
all included in class 11

התקנים לטיפול, סינון וטיהור מים, חלקים ואביזרים עבורם; 
מתקני מים; הנכללים כולם בסוג 11                                     

                                                              

ד' כסלו תשע"ב - 18930/11/2011



CRUSHPAK

Trade Mark No. 235165 מספר סימן

Application Date 24/01/2011 תאריך הגשה

 Owners

Name: Tarvis Technology Limited

Address: Level 2, 2 Fred Thomas Drive, Takapuna, North 
Shore City 0622, New Zealand

Identification No.: 801806

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Sanford T. Colb & Co.

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

שם: סנפורד ט. קולב ושות'

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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 20 סוג: 20

Packaging containers in this class; disposable and 
non disposable products for packaging purposes; 
plastic packaging; plastic packaging for use in the 
food industry; plastic containers; plastic containers 
for use in the food industry; containers adapted to 
dispense food; containers adapted to spread food; 
closures (not of metal) for containers and packages; 
all included in Class 20.

מיכלי אריזה בסוג זה; מוצרים חד-פעמיים ורב-פעמיים למטרות 
אריזה; אריזות פלסטיק; אריזות פלסטיק לשימוש בתעשיית 

המזון; מיכלי פלסטיק; מיכלי פלסטיק לשימוש בתעשיית המזון; 
מיכלים מותאמים לחלק אוכל; מיכלים מותאמים למרוח אוכל; 
מכסים (לא ממתכת) למיכלים ואריזות; הכל כלול בסוג 20.       
                                                                                    
                                                                                    

                                                              

ד' כסלו תשע"ב - 19030/11/2011



SITARA 

Trade Mark No. 235169 מספר סימן

Application Date 24/01/2011 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: Texas Instruments Incorporated

Address: Dallas, Texas, U.S.A.

Identification No.: 2568

(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: 9 סוג: 9

Integrated circuits; all included in class 9. מעגלים משולבים; 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., 15/09/2010, No. 85/129936 ארה"ב, 15/09/2010, מספר 85/129936

Class: 9 סוג: 9

ד' כסלו תשע"ב - 19130/11/2011



Trade Mark No. 235170 מספר סימן

Application Date 24/01/2011 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: OSEM INVESTMENTS LTD. שם: אסם השקעות בע"מ

Address: 2 Rimon St., P.O.B. 934, Shoham, 60850, Israel כתובת : רח' רימון 2, ת.ד. 934, שוהם, 60850, ישראל

Identification No.: 520026063מספר זיהוי: 520026063

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Seligsohn Gabrieli  & Co.

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

שם: זליגסון  גבריאלי ושות'

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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 29 סוג: 29

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

בשר, דגים, עופות ובשר ציד; תמציות בשר; פירות וירקות 
משומרים, קפואים, מיובשים ומבושלים; מקפאים, ריבות, 
לפתנים; ביצים, חלב ומוצרי חלב; שמנים ושומנים למאכל; 

הנכללים כולם בסוג 29                                                     
          

Class: 30 סוג: 30

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

קפה, תה, קקאו, סוכר, אורז, טפיוקה, סאגו, קפה מלאכותי, 
קמח ומוצרים עשויים מדגנים, לחם, מאפים ודברי מתיקה, 

קרחונים; דבש, סירופ סוכר; שמרים, אבקת אפיה; מלח, חרדל; 
חומץ, רטבים (לתיבול); תבלינים; קרח; הנכללים כולם בסוג 30
                                                                                     

                    

ד' כסלו תשע"ב - 19230/11/2011



Trade Mark No. 235171 מספר סימן

Application Date 24/01/2011 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: OSEM INVESTMENTS LTD. שם: אסם השקעות בע"מ

Address: 2 Rimon St., P.O.B. 934, Shoham, 60850, Israel כתובת : רח' רימון 2, ת.ד. 934, שוהם, 60850, ישראל

Identification No.: 520026063מספר זיהוי: 520026063

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Seligsohn Gabrieli  & Co.

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

שם: זליגסון  גבריאלי ושות'

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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 29 סוג: 29

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

בשר, דגים, עופות ובשר ציד; תמציות בשר; פירות וירקות 
משומרים, קפואים, מיובשים ומבושלים; מקפאים, ריבות, 
לפתנים; ביצים, חלב ומוצרי חלב; שמנים ושומנים למאכל; 

הנכללים כולם בסוג 29                                                     
          

Class: 30 סוג: 30

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

קפה, תה, קקאו, סוכר, אורז, טפיוקה, סאגו, קפה מלאכותי, 
קמח ומוצרים עשויים מדגנים, לחם, מאפים ודברי מתיקה, 

קרחונים; דבש, סירופ סוכר; שמרים, אבקת אפיה; מלח, חרדל; 
חומץ, רטבים (לתיבול); תבלינים; קרח; הנכללים כולם בסוג 30
                                                                                     

                      

ד' כסלו תשע"ב - 19330/11/2011



SKYPE

Trade Mark No. 235173 מספר סימן

Application Date 24/01/2011 תאריך הגשה

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 9 סוג: 9

Computer software; computer programs and software 
stored on media or downloadable from a computer 
network; computer software for voice over Internet 
protocol (VOIP), Internet and peer-to-peer 
communications; computer software for the 
transmission, recording, reproduction, display, 
organisation, management, manipulation and review 
of messages, text, images, files, live and pre-
recorded audio, video and audio-visual content and 
other data for the facilitation of communications 
between two or multiple users by means of a 
communications network; computer software for 
making conference calls including hosting, joining, 
managing, scheduling and streaming voice, video 
and audio-visual content between two or multiple 
users by means of a communications network; 
computer software for use in searching for, 
displaying, managing, editing, viewing, sorting, 
collecting, analysing, synchronising, identifying and 
verifying information on uses of voice over Internet 
protocol (VOIP), Internet and peer-to-peer 
communications, including user contact information, 
user status information, call information and other 
information; voice over Internet protocol (VOIP), 
Session Initiation Protocol (SIP), Private Branch 
Exchange (PBX) and Unified Communications (UC) 
computer software, technology, apparatus and 
equipment; computer software for making, receiving, 
disabling, transferring and forwarding calls; computer 
software for use on portable and handheld digital 
electronic devices; computer software for use in 
connection with wireless computer networking and 
accessing and using the Internet; computer software 
for enabling messaging and instant messaging via 
the Internet, over computer terminals, portable and 
handheld devices, including sending, receiving, 
deleting, editing, formatting, managing, sorting and 
searching for messages and instant messages 
between two or multiple users; computer software for 
searching, browsing and sorting messages, text, 
images, files, live and pre-recorded audio, video and 
audio-visual content and other data provided by a 
communications network; computer software for 
voicemail and videomail; computer software for 
uploading, posting, showing, displaying, tagging, 
blogging, sharing or otherwise providing user-created 
or other electronic media or information over the 
Internet or other computer network; computer 
software for web blogs, forums, journals and client 
groups featuring user-created or other content; 
computer software for processing signals, such as for 
coding and decoding signals and for audio and video 
coding and decoding; computer software for data 
compression and decompression; computer software 
for processing electronic payments to and from third 

תוכנת מחשב: תוכניות מחשב ותוכנה מאוחסנות על מדיה או 
להורדה מרשת מחשב; תוכנת מחשב עבור פרוטוקול אינטרנט 
קול מעל (VOIP), אינטרנט ותקשורת עמית לעמית, תוכנת 
מחשב עבור שידור, הקלטה, הפקה מחדש, הצגה, ארגון, 
ניהול, הפעלה וסקירה של הודעות, טקסט, תמונות, קבצים, 

שמע חי ומוקלט מראש, וידיאו ותוכן קולי-חזותי ונתונים אחרים 
לסיוע בתקשורת בין שני משתמשים או מספר משתמשים 

באמצעות רשת תקשורת; תוכנה למחשב לביצוע שיחות ועידה, 
כולל אירוח, הצטרפות, ניהול, תזמון והזרמת קול, וידיאו ותוכן 
קולי-חזותיי בין שני משתמשים או מספר משתמשים באמצעות 
רשת תקשורת; תוכנות מחשב לשימוש בחיפוש, הצגה, ניהול, 
עריכה, צפייה, מיון, איסוף, ניתוח, תזמון, זיהוי ואימות מידע על 
השימושים של פרוטוקול אינטרנט על קול (VoIP), אינטרנט 
ותקשורת עמית לעמית, כולל מידע התקשרות המשתמש, 

מעמד המשתמש, מידע התקשרות ומידע נוסף; תוכנת מחשב, 
 ,(VOIP) טכנולוגיה, התקנים וציוד לפרוטוקול אינטרנט על-קול
פרוטוקול התחלת מפגש SIP)), חילופי פרטי סניף פרטי ( 

(PBXותקשורת מאוחדת (UC); תוכנת מחשב לביצוע, קבלה, 
השבתה, העברה ושילוח שיחות; תוכנת מחשב עבור לשימוש 
במכשירים דיגיטליים חשמליים ניידים ונישאים ידנית; תוכנת 
מחשב לשימוש בהקשר עם רישות מחשב אלחוטי וגישה 

ושימוש באינטרנט; תוכנת מחשב המאפשרת העברת הודעות 
והעברת מסרים מיידית באמצעות האינטרנט, במסופי מחשב, 
מכשירים ניידים ונישאים ביד, כולל משלוח, קבלה, מחיקה, 

עריכה, עיצוב, ניהול, מיון וחיפוש אחר מסרים והודעות מיידיות 
בין שני משתמשים או משתמשים מרובים; תוכנת מחשב 

לחיפוש, עיון, ומיון תוכן של הודעות, טקסט, תמונות, קבצים, 
שמע חי או מוקלט מראש, וידאו ושמע -חזותי ונתונים אחרים 
המסופקים על ידי רשת תקשורת; תוכנת מחשב עבור דואר 

קולי ודואר וידאו; תוכנת מחשב התוכנה להעלאה, דוור, הצגה, 
תיוג, בלוגים, שיתוף או אספקת מידע שיוצר ע"י משתמש או כל 

מידע אלקטרוני אחר באמצעות האינטרנט או רשת מחשב 
אחרת; תוכנת מחשב עבור בלוגים ברשת, פורומים, כתבי עת 
וקבוצות לקוח שמציעות תוכן שיוצר ע"י המשתמש או תוכן 

אחר; תוכנת מחשב עבור עיבוד אותות, כגון עבור קידוד ופענוח 
אותות לקידוד וידאו ואודיו; תוכנת מחשב עבור דחיסה והרחבה 
של נתונים; תוכנת מחשב תוכנות לעיבוד תשלומים אלקטרוניים 

ותשלומים של צד שלישי שניתנים להורדה מרשת מחשב 
עולמית ו/או מוקלטים על מדיית מחשב; תוכנת מחשב ליצירה 
ולניהול חשבונות של משתמש יחיד או קבוצות של משתמשים 
של ה-VOIP (פרוטוקול אינטרנט קול-על), תקשורת אינטרנט 
ושירותי peer-to-gnעמית לעמית, תוכנת מחשב לניהול וניתוח 
של VOIP (פרוטוקול אינטרנט קול-על), SIP (פרוטוקול ייזום 

מפגש), PBX (חילופי פרטי סניף פרטי) וUC (תקשורת 
מאוחדת) תוכנת מחשב, טכנולוגיה, התקנים וציוד; תוכנת 

מחשב לניהול עסקי וניתוח; תוכנות מחשב לניהול עסקי וניתוח 
של שימוש בתקשורת אינטרנט ותוכנת מחשב עמית לעמית, 
טכנולוגיה, התקנים וציוד; תוכנת מחשב לשימוש באיסוף, 

תיאום, ניהול, ארגון, יצירה, הצגה, שידור, ניתוח, הפעלה, סינון 
ובחינה של מידע, טקסט, נתונים, דוחות ואודיו, תיקיות וידאו 
ואודיו-תמונה; תוכנת מחשב לשימוש בשירותי הודעות פשוטות 
(SMS) ושירותי הודעות מולטימדיה (MMS); תוכנת מחשב 
לשימוש ביישומי תקשורת, העברת נתונים ושירותי מסרים 
מיידיים, ולאיסוף, תיאום, ניהול, ארגון, יצירה, הצגה, שידור, 
ניתוח, הפעלה, סינון ובחינה של מידע, טקסט, נתונים, דיווחים 
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parties that may be downloaded from a global 
computer network and/or recorded on computer 
media; computer software for creating and managing 
user accounts of individuals or groups of users of 
VoIP (Voice over Internet Protocol), Internet 
communications and peer-to-peer services; computer 
software for the management and analysis of VoIP 
(Voice over Internet Protocol), SIP (Session Initiation 
Protocol), PBX (Private Branch Exchange) and UC 
(Unified Communications) computer software, 
technology apparatus and equipment; computer 
software for business management and analysis; 
computer software for business management and 
analysis of usage of Internet communications and 
peer-to-peer computer software, technology, 
apparatus and equipment; computer software for use 
in collecting, coordinating, managing, organising, 
creating, presenting, transmitting, analysing, 
manipulating, filtering and reviewing information, text, 
data, reports and audio, video and audio-visual files; 
computer software for use in simple message service 
(SMS) and multimedia message service (MMS); 
computer software for use in communications 
applications, data transmission and instant 
messaging services, and for collecting, coordinating, 
managing, organising, creating, presenting, 
transmitting, analysing, manipulating, filtering and 
reviewing information, text, data, reports and audio 
files; computer software for managing, organising, 
analysing, reviewing, acquiring and renewing Internet 
communications and peer-to-peer services; computer 
software for managing, organising, analysing, 
reviewing, tracking, purchasing, allocating and 
distributing credit; computer software for managing, 
organising, analysing, reviewing and tracking 
financial transactions via a global computer network, 
electronic payments to and from third parties 
conducted via a global computer network and 
electronic credit and debit transactions; computer 
software for managing, organising, analysing, 
reviewing, controlling and tracking expenditure; 
computer software for the provision of training and 
educational services including on-line tutorials, 
interactive training and access to educational 
resources; computer software and equipment for 
data processing; computer software for the support 
and quality control of voice over Internet protocol 
(VOIP), Internet and peer-to-peer communications 
apparatus for recording, transmission or reproduction 
of sound or images; communications apparatus, 
instruments, equipment and technology; voice over 
Internet protocol (VOIP), Internet and peer-to-peer 
communications apparatus, instruments, equipment 
and technology; telecommunications apparatus, 
instruments, equipment and technology; optical 
communication apparatus, instruments, equipment 
and technology; devices and wireless-enabled 
devices for communications, including telephones, 
mobile telephones, video telephones, Internet 
phones, handsets, mobile telephone handsets, 
headsets, headphones, headphones with integrated 
audio players, earphones, microphones, loudspeaker 
systems, loudspeakers for stereophonic and 
monophonic sound reproduction; cameras including 
video cameras, computer cameras, computer video 
cameras, digital cameras, digital video cameras, 
webcams; recorders including compact disc 

וקובצי שמע; תוכנת מחשב לניהול, ארגון, ניתוח, בדיקה, 
רכישה וחידוש תקשורת אינטרנט ושירותי עמית לעמית, תוכנת 
מחשב לניהול, ארגון, ניתוח, בחינה, מעקב, רכישה, הקצאה 
וחלוקת אשראי; תוכנת מחשב לניהול, ארגון, ניתוח, בדיקה 
ומעקב אחר עסקאות פיננסיות באמצעות רשת מחשבים 
עולמית, תשלומים אלקטרוניים ותשלום של צד שלישי 

באמצעות רשת מחשבים עולמית ועסקאות חיוב אלקטרוניות; 
תוכנת מחשב לניהול, ארגון, ניתוח, בדיקה, שליטה ומעקב 

אחר ההוצאות; תוכנת מחשב למתן הדרכה ושירותי חינוך כולל 
הדרכות מקוונות אימון אינטראקטיבי וגישה למשאבים חינוכיים; 
תוכנות מחשב וציוד לעיבוד נתונים; תוכנת מחשב לתמיכה 

ובקרת איכות של פרוטוקול אינטרנט קול-על (VOIP), התקנים 
לתקשורת אינטרנט ועמית לעמית לקלטה, שידור הפקה מחדש 

של קול או תמונות; התקנים, מכשירים, ציוד וטכנולוגיה 
 ,(VoIP) לתקשורת באמצעות פרוטוקול אינטרנט קול-על
אינטרנט והתקנים, ציוד, טכנולוגיה לתקשורת עמית לעמית 
תקשורת מרחוק, מכשירים, התקנים, ציוד, טכנולוגיה; 
התקנים,מכשירים ציוד, וטכנולוגיה לתקשורת אופטית; 
מכשירים, ומכשירי אלחוטיים לתקשורת, כולל טלפונים, 

טלפונים ניידים, טלפוני וידיאו, טלפוני אינטרנט, טלפונים, ניידים 
שפופרות טלפון נייד, אוזניות ראש, אוזניות טלפון, אוזניות עם 
נגני אודיו, אוזניות, מיקרופונים, מערכות הגברה, רמקולים 
עבור הפקה מחדש של צליל סטראופוני ו מונופוני, מצלמות 

כולל מצלמות וידאו, מצלמות למחשב, מצלמות וידאו למחשב, 
מצלמות דיגיטליות, מצלמות וידאו דיגיטליות, מצלמות רשת; 
מכשירי הקלטה לרבות מכשירי קומפקט דיסק, טייפ דיגיטלי 
מקליטי וידאו, מכשירי הקלטת ושכפול קול כולל התקנים, 
מכשירים, ציוד וטכנולוגיה להקלטת קול; אקולייזרים; 

אמפליפיירים כולל אמפליפיירים של קול; יחידות ציוד  לשמע, 
וידאו ואודיו-תמונה כולל וידאו ושמע ביתי; נגני מדיה, כולל נגני 

אודיו ווידאו, נגני קומפקט דיסק, חלפני קומפקט דיסק 
המשמשים לשנוי פלייבק ובחירה של תקליטורים מרובים, נגני 
דיסק אודיו ווידאו דיגיטליים; מדפסות כולל מדפסות ניידות 

עבור מצלמות דיגיטליות, מכשירים ניידים ומכשירי כף יד, כולל 
מכשירי קבצי שמע כולל MP3, עוזרים דיגיטליים אישיים, 

מכשירים ניידים ונישאי כף יד דיגיטליים עבור הקלטה, ארגון, 
שידור, הפעלה, וסקירה של קבצי טקסט, נתונים ואודיו; 

טלוויזיות וחלקים וחלפים עבורן כולל יחידות קול הייפידליטי 
המשמשות כחלקים חיצוניים של מערכות טלוויזיה, מסכי 

טלוויזיה עם או בלי מקלטי הטלוויזיה, לוחות תצוגה  גבישיים, 
מקלטי, שפופרות וכונני טלוויזיה, שפופרות פלורסנט להחלפה 
לטלוויזיה, מתגי  החלפת טמפרטורת צבע לטלוויזיה, טלוויזיות 

גביש נוזלי, טלוויזיות תצוגת גביש נוזלי, טלוויזיות מיקרו, 
טלוויזיות פלזמה, טלוויזיות הקרנה; אביזרים לטלוויזיה כולל, 
קישורי סיבים אופטיים, משפרי התמונה, כבלי רכיב וכבלי  

DVI-I, ממירים, מכשירי רדיו כולל מקלטי רדיו, מקלטי רדיו עם 
שעונים; ציוד והתקנים לעיבוד נתונים כולל התקנים לעיבוד 
אותות כולל התקנים ותוכנה לקידוד ופענוח שמע ותמונה, 
מקודדים ומפענחים דיגיטליים; חומרת מחשב; שרתים כולל 

שרתי מחשב אישי; נושאי נתונים מגנטיים, דיסקי הקלטה כולל 
מקליטי קומפקט דיסק, דיסקי אודיו דיגיטליים, מדיית הקלטה 
מגנטית, דיסקי הקלטה, מדיית נתונים; חלקים ואביזרים עבור 

כל הטובין לעיל; פרסומים אלקטרוניים, כולל בפרסומים 
אלקטרוניים בתחום של האינטרס הכללי, פרסומים אלקטרוניים 

בתחום של פרוטוקל אינטרנט קול-על (VoIP), אינטרנט 
ותקשורת עמית לעמית, פרסומים אלקטרוניים להורדה בתחום 
האינטרס הכללי, פרסומים אלקטרוניים להורדה בתחום של 
פרוטוקול אינטרנט על-קול (VoIP), אינטרנט ותקשורת עמית 
לעמית, פרסומים אלקטרוניים להורדה מסוג של תוכן שנוצר 
על-ידי משתמש; הכל נכלל בסוג 9.                                     
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recorders, digital video tape recorders, sound 
recording and reproducing machines including 
electric sound recording apparatus, instruments, 
equipment and technology; equalisers; amplifiers 
including audio amplifiers; units for audio, video and 
audio-visual equipment including, electronic home 
audio and video; media players including audio and 
video players, compact disc players, compact disc 
changers used to change playback and selection of 
multiple compact discs, digital audio and video disc 
players; printers including portable printers for digital 
cameras; portable and handheld devices including 
portable and handheld devices for playing audio files 
including mp3 players, personal digital assistants, 
portable and handheld digital electronic devices for 
recording, organising, transmitting, manipulating, and 
reviewing text, data, and audio files; televisions and 
parts and fittings therefor including high fidelity sound 
units used as external component parts of television 
systems, television monitors with or without television 
tuners, liquid crystal display panels, television 
receivers, tubes and tuners, replaceable fluorescent 
television picture tubes, colour temperature switches 
for television receivers, liquid crystal televisions, 
liquid crystal display televisions, micro televisions, 
plasma televisions, projection televisions; television 
accessories including, optical fiber links, image 
enhancers, component cables and DVI-I cables, set 
top boxes; radios including radio receivers, radio 
receivers with clocks; data processing equipment and 
apparatus including apparatus for processing signals 
including apparatus and software for audio and video 
coding and decoding, digital encoders and decoders; 
computer hardware; servers including personal 
computer centre servers; magnetic data carriers, 
recording discs including compact disc records, 
digital audio discs, magnetic recording media, 
recording discs, data media; parts and fittings for all 
of the aforesaid goods; electronic publications 
including electronic publications in the field of general 
interest, electronic publications in the field of voice 
over Internet protocol (VOIP), Internet and peer-to-
peer communications, downloadable electronic 
publications in the field of general interest, 
downloadable electronic publications in the field of 
voice over Internet protocol (VOIP), Internet and 
peer-to-peer communications, downloadable 
electronic publications in the nature of user-created 
contents; all included in class 9.

                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    

                            Class: 38 סוג: 38

Communication services; Internet and computer 
communication services; providing voice over 
Internet protocol (VOIP), Internet and peer-to-peer 
communications; transmission, recording, 
reproduction, display, organisation, management, 
manipulation and review of messages, text, images, 
files, live and pre-recorded audio, video and audio-
visual content and other data for the facilitation of 
communications between two or multiple users by 
means of a communications network; services 
facilitating searching for, displaying, managing, 
editing, viewing, sorting, collecting, analysing, 
synchronising, identifying and verifying information 
on uses of voice over Internet protocol (VOIP), 
Internet and peer-to-peer communications, including 
user contact information, user status information, call 

שירותי תקשורת; שירותי תקשורת אינטרנט ומחשב; אספקת 
פרוטוקול אינטרנט על-קול (VoIP), אינטרנט ותקשורת עמית 
לעמית, שידור, הקלטה, שכפול, הצגה ארגון, ניהול, הפעלה 
וסקירה של הודעות, תמונות טקסט, קבצים , שמע חי ומוקלט 

מראש, וידיאו ותוכן קולי-חזותי ונתונים אחרים כדי לסיע 
בתקשורת בין שניים או מספר משתמשים באמצעות רשת 
תקשורת; שירותי עזר לחיפש, להצגה, ניהול, עריכה, צפייה, 
מיון, איסוף , ניתוח, סנכרון, זיהוי ואימות מידע על השימושים 
של פרוטוקול אינטרנט קול-על (VoIP), אינטרנט ותקשורת 
עמית לעמית, כולל מידע התקשרות של משתמש, מידי על 
מעמד משתמש, מידע על שיחה ופרטים נוספים: שירותי 
תקשורת של פרוטוקול אינטרנט קול-על (VoIP), פרוטוקול 
ייזום מפגש (SIP), חילופי סניף פרטיPBX) ) ותקשורות 

מאוחדת (UC); תקשורת באמצעות או בסיוע מחשב; הולכה 
ואספקה של תוכנות להורדה עבור תקשורת, העברת נתונים 
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information and other information; voice over Internet 
protocol (VOIP), Session Initiation Protocol (SIP), 
Private Branch Exchange (PBX) and Unified 
Communications (UC) communication services; 
communications by means of or aided by computer; 
transmission and provision of downloadable software 
for communications, data and file transfer via a 
computer network; conference and telephone 
conference services via a computer network; 
providing conference calls including hosting, joining, 
managing, scheduling and streaming voice, video 
and audio-visual content between two or multiple 
users by means of a communications network; 
Internet, Internet telephony and video-conference 
services; provision and operation of electronic 
conferencing, discussion group forums and chat 
rooms; services for uploading, posting, showing, 
displaying, tagging, blogging, sharing or otherwise 
providing user-created or other electronic media or 
information over the Internet or other computer 
network; services for web blogs, forums, journals and 
client groups featuring user-created or other content
providing voice conferencing services, video 
conferencing services, web conferencing services; 
electronic transmission of messages, text, images, 
files, live and pre-recorded audio, video and audio-
visual content and other data over computer 
terminals; messaging and instant messaging services 
via the Internet, over computer terminals, portable 
and handheld devices, including sending, receiving, 
deleting, editing, formatting, managing, sorting and 
searching for messages and instant messages 
between two or multiple users; simple message 
service (SMS) and multimedia message service 
(MMS) via a computer network; services for sending, 
receiving and forwarding messages in the form of 
text, audio, images or video via a computer network; 
services for searching, browsing and sorting 
messages, text, images, files, live and pre-recorded 
audio, video and audio-visual content and other data 
provided by a communications network;  providing a 
high speed access to area networks and a global 
computer network and global computer information 
network; file sharing services over a computer 
network; providing communications and 
telecommunications links to computer databases and 
websites on the Internet; providing Internet access 
and transmission of data over wireless networks; 
providing on-line electronic bulletin boards and 
forums for transmission of messages among 
computer users concerning topics of general interest 
to users; providing wireless application protocol 
services including those utilising a secure 
communications channel; streaming of audio, video 
and audio-visual data on the Internet; electronic, 
electric and digital transmission of voice, video, data, 
texts, images, signals, documents and messages; 
communication services accessed by means of an 
access number over a computer network; support 
and quality control of voice over Internet protocol 
(VOIP), Internet and peer-to-peer communications; 
telecommunication services; telecommunications 
services including telecommunications services 
related to the Internet; creating, maintaining and 
permitting access to a telecommunications directory; 
electronic voice messaging, namely, the recording 
and subsequent transmission of voice messages by 

וקבצים דרך רשת המחשב; שרותי וועידה ושיחות ועידה 
בטלפון באמצעות רשת המחשב; אספקת שיחות ועידה כולל 
אירוח, הצטרפות, ניהול, תזמון הזרמת קול, תוכן וידיאו 

וקול-תמונה בין שניים או מספר משתמשים באמצעות רשת 
תקשורת; שרותי אינטרנט, טלפוניית אינטרנט וועידת וידאו; 
אספקה והפעלה של ועידות אלקטרוניות, קבוצת דיון וחדרי 
צ'אט; שירותים להעלאת, מיצוב, הצגה, תצוגה, תיוג, בלוגים, 
שיתוף או כל דרך אחרת לספק מדייה שנוצרה על-ידי משתמש 
או מידע אחר באמצעות האינטרנט או רשת מחשבים אחרת; 
שירותי בלוגים באינטרנט, פורומים, ג'ורנלים, וקבוצות לקוח 
המציגות תוכן שנוצא על-ידי המשתמש או כל כל תוכן אחר 

אספקת שרותי ועידות קול, שרותי ועידות וידאו, שרותי שיחות 
ועידה באינטרנט; העברה אלקטרונית של הודעות, תמונות 

טקסט, קבצים, שמע חי ומוקלט מראש, ותוכן וידיאו וקולי-חזותי 
ונתונים אחרים על מסופי מחשב; שירותי הודעות ומסרים 
מיידיים באמצעות האינטרנט, על מסופי המחשב, מכשירים 
ניידים ונישאי כף יד, כולל שליחה, קבלה, מחיקה, עריכה, 

עיצוב, ניהול, מיון וחיפוש אחר מסרים והודעות מיידיות בין שני 
משתמשים או משתמשים מרובים; שירות הודעה פשוטה 

(SMS) ושירות הודעות מולטימדיה (MMS) באמצעות רשת 
מחשבים; שירותים לשליחה, קבלה ושילוח בצורת, טקסט, 
שמע, תמונות או וידאו באמצעות רשת מחשבים; שירותי 
חיפוש, עיון ומיון הודעות טקסט, תמונות, קבצים, שמע חי 
ומוקלט מראש, תוכן וידאו ותוכן קול-תמונה ונתונים אחרים 

המסופקים על ידי רשת תקשורת; מתן גישה מהירה לרשתות 
תקשורת ו רשת מחשבים עולמית ורשת מידע ממוחשב 

עולמית; שירותי שיתוף קבצים על רשת מחשבים, אספקת 
תקשורת קישורי טלקומוניקציה למסדי מידע ממוחשבים 
ואתרים באינטרנט; אספקת גישה לאינטרנט והעברה של 
נתונים על גבי רשתות אלחוטיות; אספקת לוחות מודעות 

אלקטרוניים מקוונים ופורומים להעברת הודעות בין משתמשי 
המחשב בנוגע לנושאים של האינטרס הכללי למשתמשים; 
שירותי אספקת פרוטוקול יישום אלחוטי כולל אלה המנצלים 

ערוץ תקשורת מאובטח; הזרמה של נתוני שמע, וידאו 
וקול-תמונה באינטרנט; שידור אלקטרוני, חשמלי ודיגיטלי של 

קול, וידיאו, נתונים, טקסטים, תמונות, אותות, מסמכים 
והודעות; שירותי תקשורת הניתנים לגישה באמצעות מספר 
גישה דרך רשת המחשב; תמיכה ובקרת איכות של פרוטוקול 
אינטרנט קול-על (VoIP), אינטרנט ותקשורת עמית לעמית; 
שירותי תקשורת מרחוק; שירותי תקשורת מרחוק בהקשר 
לאינטרנט; יצירה, שמירה ומתן אפשרות גישה לספריית 
התקשורת; הודעות קוליות אלקטרוניות, כלומר, הקלטה 

ומשלוח בדיעבד של הודעות קוליות באמצעות הטלפון; שירותי 
ביצוע, קבלה, השבתה, העברה ושילוח שיחות; תקשורת מידע 
ונתונים כולל תקשורת של מידע ונתונים באמצעות תקשורת 
מרחוק ולוויין; איסוף והעברה של הודעות טלפון סלולרי; 

אספקת גישה לתשתיות תקשורת למפעילים אחרים; התקנים 
או מכשירים למתן מידע הנוגע ל או המזהה תקשורת ותקשורת 
מרחוק; שליחה, קבלה ושילוח הודעות בצורת, טקסט, שמע, 
תמונות או וידאו באמצעות רשת תקשורת; שירותי תא קולי 
והודעות וידאו; שירות הודעה פשוטה (SMS) ושירות הודעת 

מולטימדיה (MMS) באמצעות רשת תקשורת, שירותי תקשורת 
ניידים וקבועים, שירותי תקשורת באמצעות כרטיסי מודול זיהוי 
המנוי (SIM); תקשורת לוויין, סלולר ורדיו; שרותי ייעוץ, מידע, 
תמיכה טכנית ובקרת איכות; כולם נכללים בסוג 38.               
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telephone; services for making, receiving, disabling, 
transferring and forwarding calls; communication of 
information and data including communication of 
information and data by telecommunications and 
satellite; telephone, mobile telephone message 
collection and transmission; providing access to 
telecommunications infrastructures for other 
operators; provision of information relating to or 
identifying communications and telecommunications 
apparatus and instruments; sending, receiving and 
forwarding messages in the form of text, audio, 
images or video via a telecommunications network; 
voicemail and videomail services; simple message 
service (SMS) and multimedia message service 
(MMS) via a telecommunications network; mobile 
and fixed telecommunications services; 
communications services through the use of 
subscriber identity module (SIM) cards; satellite, 
cellular and radio communication services; advisory, 
consultancy, information, technical support and 
quality control services relating to the aforesaid 
services; all included in class 38.

                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    

              Class: 42 סוג: 42

Computer services; computer software services for 
others; services for the design, development, 
installing, updating, maintenance of and providing 
computer software including computer software to 
enable voice over Internet protocol (VOIP), Internet 
and peer-to-peer communications via a computer 
network; providing on-line and downloadable 
computer software to enable the transmission, 
recording, reproduction, display, organisation, 
management, manipulation and review of messages, 
text, images, files, live and pre-recorded audio, video 
and audio-visual content and other data for the 
facilitation of communications between two or 
multiple users by means of a communications 
network; providing computer software for making 
conference calls including hosting, joining, managing, 
scheduling and streaming voice, video and audio-
visual content between two or multiple users by 
means of a communications network; providing on-
line and downloadable computer software for use in 
searching for, displaying, managing, editing, viewing, 
sorting, collecting, analysing, synchronising, 
identifying and verifying information on uses of voice 
over Internet protocol (VOIP), Internet and peer-to-
peer communications, including user contact 
information, user status information, call information 
and other information; providing on-line and 
downloadable computer software to enable voice 
over Internet protocol (VOIP), Session Initiation 
Protocol (SIP), Private Branch Exchange (PBX) and 
Unified Communications (UC) communications; 
providing computer software for making, receiving, 
disabling, transferring and forwarding calls; providing 
computer software for use on portable and handheld 
digital electronic devices; providing computer 
software for use in connection with wireless computer 
networking and accessing and using the Internet; 
providing computer software for enabling messaging 
and instant messaging via the Internet, over 
computer terminals, portable and handheld devices, 
including sending, receiving, deleting, editing, 

שירותי מחשב; שירותי תוכנת מחשב עבור אחרים; שירותי 
לעיצוב, פיתוח, התקנה, עדכון, תחזוקה ואספקת תוכנת מחשב 

כולל תוכנת מחשב לאפשר קול על גבי פרוטוקול אינטרנט 
(VOIP), תקשורות אינטרנט ועמית לעמית באמצעות רשת 
מחשבים; אספקת תוכנת מחשב מקוונת וניתנת להורדה 

לאפשר שידור, הקלטה, העתקה, תצוגה, ארגון, ניהול, תמרון 
ועיון של הודעות, טקסט, תמונות, קבצים, תוכן אודיו, וידיאו 
ואודיו-ויזואלי חי ומוקלט מראש ונתונים אחרים להקלת 

תקשורת בין שני משתמשים או משתמשים רבים ע"י רשת 
תקשורת; אספקת תוכנה לביצוע שיחות ועידה כולל אירוח, 

הצטרפות, ניהול, תזמון וזרימה של תוכן קול, וידיאו 
ואודיו-ויזואלי בין שני משתמשים או משתמשים רבים ע"י רשת 

תקשורת; אספקת תוכנת מחשב מקוונת וניתנת להורדה 
לשימוש בחיפוש, תצוגה, ניהול, עריכה, עיון, מיון, איסוף, 
ניתוח, סינקרון, זיהוי ואימות מידע לגבי שימושים בקול על 

פרוטוקול אינטרנט (VOIP), אינטרנט ותקשורת עמית לעמית, 
כולל מידע על קשר למשתמש, מידע על מצב המשתמש, מידע 
על שיחה ומידע אחר; אספקת תוכנת מחשב מקוונת וניתנת 
להורדה לאפשר תקשורת של קול על פרוטוקול אינטרנט 

 (PBX) מרכזת מנוי ,(SIP) פרוטוקול לפתיחת מפגש ,(VOIP)
ותקשורת אחודה (UC); אספקת תוכנת מחשב לביצוע,קבלה, 
ניטרול, שליחה והעברת שיחות; אספקת תוכנת מחשב לשימוש 
על התקנים דיגיטליים אלקטרוניים ניידים ונישאים ביד; אספקת 
תוכנת מחשב לשימוש לגבי רישות וגישה למחשב אל-חוטיות 
והשימוש באינטרנט; אספקת תוכנת מחשב לאפשר שליחת 

הודעות ושליחה מיידית של הודעות באמצעות האינטרנט, דרך 
מסופי מחשב, התקנים ניידים ונישאים ביד, כולל משלוח, 
קבלה, מחיקה, עריכה, עיצוב, ניהול, מיון וחיפוש הודעות 
והודעות מיידיות בין שני משתמשים או משתמשים רבים; 

אספקת תוכנת מחשב לחיפוש, דפדוף ומיון הודעות, טקסט, 
תמונות, קבצים,תוכן אודיו, וידיאו ואודיו-ויזואלי חי ומוקלט 

מראש ומידע אחר מסופק ע"י רשת תקשורת; אספקת תוכנת 
מחשב לדואר קולי ודואר וידיאו; אספקת תוכנת מחשב להעלה, 
הצבה, הראיה, תצוגה, תיוג, הפעלת בלוג, שיתוף או אספקה 
בצורה אחרת של אמצעים אלקטרוניים או מידע המיוצרים ע"י 
המשתמש או אחר על האינטרנט או רשת מחשבים אחרת; 
אספקת תוכנת מחשב עבור אתרי בלוגים, פורומים, יומנים 
וקבוצות לקוחות המכילים תוכן מיוצר ע"י המשתמש או אחר; 
אספקת תוכנת מחשב לעיבוד אותות, כגון עבור קידוד ופענוח 
אותות ועבור קידוד ופענוח אודיאו ווידיאו; אספקת תוכנת 
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formatting, managing, sorting and searching for 
messages and instant messages between two or 
multiple users; providing computer software for 
searching, browsing and sorting messages, text, 
images, files, live and pre-recorded audio, video and 
audio-visual content and other data provided by a 
communications network; providing computer 
software for voicemail and videomail; providing 
computer software for uploading, posting, showing, 
displaying, tagging, blogging, sharing or otherwise 
providing user-created or other electronic media or 
information over the Internet or other computer 
network; providing computer software for web blogs, 
forums, journals and client groups featuring user-
created or other content; providing computer 
software for processing signals, such as for coding 
and decoding signals and for audio and video coding 
and decoding; providing computer software for data 
compression and decompression; providing online 
software for downloading by others that allows 
subscribers to utilise voice over Internet protocol 
(VOIP), Internet and peer-to-peer communication 
services; providing use and temporary use of online, 
non-downloadable computer software that allows 
subscribers to utilise Internet and voice over Internet 
protocol (VOIP) communication services, including 
video over Internet; design, development, installing, 
updating, maintenance of and providing computer 
software for use in communications, 
telecommunications, voice over Internet protocol 
(VOIP), Internet and peer-to-peer communications 
applications, data transmission, messaging and 
instant messaging services, including video over 
Internet messaging services; design, development, 
installing, updating, maintenance of and providing 
computer software for download for communications, 
data and file transfer via a computer network; 
computer software for use in communications 
applications, data transmission, messaging and 
instant messaging services, organising, sorting, 
managing, manipulating and reviewing text, data and 
audio, video and audio-visual files; providing on-line 
and downloadable computer software for hosting, 
joining, managing, scheduling and streaming 
computer network conference calls, messaging and 
instant messaging via the Internet, communication 
via the Internet, communication via Internet phones; 
providing online non-downloadable software for use 
in processing electronic payments to and from third 
parties via a computer network; providing a wide 
range of information over global computer 
communications networks, including via automated 
reminders and alerts, particularly concerning 
products, services, events, activities, attractions and 
facilities in particular geographic locations; providing 
search engines for obtaining data on a global 
computer network and creating indexes of 
information, sites and other resources available on a 
computer network; providing computer software for 
managing, organising, analysing, reviewing, tracking, 
purchasing, allocating and distributing credit; 
providing computer software for data processing, the 
management and analysis of Internet 
communications and peer-to-peer computer 
software, technology, apparatus and equipment; 
providing computer software for the management 
and analysis of VoIP (Voice over Internet Protocol), 

מחשב עבור דחיסה ופריסה של נתונים; אספקת תוכנה מקוונת 
להורדה ע"י אחרים המאפשרת מינויים להשתמש בשירותי קול 
על פרוטוקול אינטרנט (VOIP), אינטרנט ותקשורת עמית 

לעמית; אספקת שימוש ושימוש זמני של תוכנת מחשב מקוונת 
שלא ניתנת להורדה המאפשרת למינויים להשתמש בשירותי 
תקשורת אינטרנט וקול על פרוטוקול אינטרנט (VOIP), כולל 
וידיאו על אינטרנט; עיצוב, פיתוח, התקנה, עדכון, תחזוקה 
ואספקה של תוכנת מחשב לשימוש ביישומי תקשורת, 

טלקומוניקציה, קול על פרוטוקול אינטרנט (VOIP), אינטרנט 
ותקשורת עמית לעמית, שירותי שידור נתונים, שליחת הודעות 
ושליחת הודעות מיידית, כולל שירותי שליחת הודעות בוידיאו 
על אינטרנט; עיצוב, פיתוח, התקנה, עדכון, תחזוקה ואספקת 
תוכנת מחשב להורדה עבור תקשורת, העברת נתונים וקבצים 
באמצעות רשת מחשבים; תוכנת מחשב לשימוש ביישומי 
תקשורת, שירותי שידור נתונים, שליחת הודעות ושליחת 

הודעות מיידית, ארגון, מיון, ניהול, תמרון ועיון בטקסט, נתונים 
וקבצי אודיו, וידיאו ואודיו-ויזואלים; אספקת תוכנת מחשב 

מקוונת וניתנת להורדה לאירוח, הצטרפות, ניהול, תזמון וזרימה 
של שיחות ועידה ברשת מחשבים, שליחת הודעות ושליחת 
הודעות מיידית באמצעות האינטרנט, תקשורת באמצעות 
האינטרנט, תקשורת באמצעות טלפוני אינטרנט; אספקת 

תוכנה מקוונת שלא ניתנת להורדה לשימוש בעיבוד תשלומים 
אלקטרוניים אל ומצד שלישי באמצעות רשת מחשבים; אספקת 
טווח רחב של מידע דרך רשתות תקשורת מחשב עולמיות, 
כולל באמצעות תזכורות והתראות אוטומטיות, במיוחד לגבי 
מוצרים, שירותים, אירועים, פעילויות, אטרקציות ומתקנים 
במקומות גיאוגרפיים מסוימים; אספקת מנועי חיפוש להשגת 
נתונים ברשת מחשבים עולמית ויצירת אינדקסים של מידע, 
אתרים ומשאבים אחרים זמינים ברשת מחשבים; אספקת 

תוכנת מחשב לניהול, ארגון, ניתוח, עיון, מעקב, קניה, הקצבה 
וחלוקת אשראי; אספקת תוכנת מחשב לעיבוד נתונים, ניהול 
וניתוח של תקשורת אינטרנט ותוכנת מחשב, טכנולוגיה, 
התקנים וציוד עמית לעמית; אספקת תוכנת מחשב לניהול 

וניתוח טכנולוגיה, התקנים וציוד תוכנת מחשב של VOIP (קול 
PBX ,(פרוטוקול לפתיחת מפגש) SIP ,(על פרוטוקול אינטרנט
 (מרכזת מנוי) ו-UC (תקשורת אחודה); אספקת תוכנת מחשב 
לניהול וניתוח עסקיים; אספקת תוכנת מחשב לניהול וניתוח 
 ,(VOIP) עסקיים של השימוש בקול על פרוטוקול אינטרנט

תקשורת אינטרנט ותוכנת מחשב, טכנולוגיה, התקנים וציוד של 
עמית לעמית; אספקת תוכנת מחשב לשימוש באיסוף, תיאום, 
ניהול, ארגון, יצירה, הצגה, שידור, ניתוח, תמרון, סינון ועיון 
במידע, טקסט, נתונים, דוחות וקבצי אודיו ואודיו-ויזואליים; 

אספקת תוכנת מחשב לשימוש בשירותי יישומי תקשורת, שידור 
נתונים, שליחת הודעות ושליחת הודעות מיידית, ולשימוש 
באיסוף, תיאום, ניהול, ארגון, יצירה, הצגה, שידור, ניתוח, 
תמרון, סינון ועיון במידע, טקסט, נתונים, דוחות וקבצי אודיו; 
אספקת תוכנת מחשב ליצירה וניהול חשבונות משתמש של 
יחידים או קבוצות משתמשים של VOIP (קול על פרוטוקול 
אינטרנט), תקשורת אינטרנט ושירותי עמית לעמית; אספקת 

תוכנת מחשב לניהול, ארגון, ניתוח, עיון, השגה וחידוש 
תקשורת אינטרנט ושירותי עמית לעמית; אספקת תוכנת מחשב 

לניהול, ארגון, ניתוח, עיון ומעקב אחר עסקות פיננסיות 
באמצעות רשת מחשבים עולמית, תשלומים אלקטרוניים אל 
ומצד שלישי המבוצעים באמצעות רשת מחשבים עולמית 
ועסקות אשראי וחיוב אלקטרוניות; אספקת תוכנת מחשב 

לניהול, ארגון, ניתוח, עיון, בקרה ומעקב אחר הוצאות; אספקת 
תוכנת מחשב לשימוש באספקת שירותי אימון וחינוך, שיעורים 

מקוונים, אימון אינטראקטיבי ולאספקת גישה למשאבים 
חינוכיים; אספקת תוכנת מחשב לאירוח, הצטרפות, ניהול, 
תזמון וזרימה של שיחות ועידה ברשת מחשבים, שליחת 

הודעות ושליחת הודעות מיידית באמצעות האינטרנט, תקשורת 
באמצעות האינטרנט ותקשורת באמצעות טלפוני אינטרנט; 
שירותי מחשב ופיתוח תוכנות עבור אחרים, דהיינו, עיצוב 

תוכנה וחומרת מחשב לשימוש בשירותי יישומי תקשורת, שידור 
נתונים ושליחת הודעות מיידית; התקנה ותחזוקה של תוכנות 
מחשב; שירותי חומרת מחשב; עיצוב, פיתוח, התקנה, עדכון, 
תחזוקה ואספקה של תוכנת מחשב; עיצוב, פיתוח, התקנה, 
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SIP (Session Initiation Protocol), PBX (Private 
Branch Exchange) and UC (Unified Communications) 
computer software technology, apparatus and 
equipment; providing computer software for business 
management and analysis; providing computer 
software for business management and analysis of 
usage of voice over Internet protocol (VOIP), Internet 
communications and peer-to-peer computer 
software, technology, apparatus and equipment; 
providing computer software for use in collecting, 
coordinating, managing, organising, creating, 
presenting, transmitting, analysing, manipulating, 
filtering and reviewing information, text, data, reports 
and audio and audio-visual files; providing computer 
software for use in communications applications, 
data transmission, messaging and instant messaging 
services, and for use in collecting, coordinating, 
managing, organising, creating, presenting, 
transmitting, analysing, manipulating, filtering and 
reviewing information, text, data, reports and audio 
files; providing computer software for creating and 
managing user accounts of individuals or groups of 
users of VoIP (Voice over Internet Protocol), Internet 
communications and peer-to-peer services; providing 
computer software for managing, organising, 
analysing, reviewing, acquiring and renewing Internet 
communications and peer-to-peer services; providing 
computer software for managing, organising, 
analysing, reviewing and tracking financial 
transactions via a global computer network, 
electronic payments to and from third parties 
conducted via a global computer network and 
electronic credit and debit transactions; providing 
computer software for managing, organising, 
analysing, reviewing, controlling and tracking 
expenditure; providing computer software for use in 
providing training and educational services, on-line 
tutorials, interactive training and for providing access 
to educational resources; providing computer 
software for hosting, joining, managing, scheduling 
and streaming computer network conference calls, 
messaging and instant messaging via the Internet, 
communication via the Internet and communication 
via Internet phones; computer services and software 
development for others, namely, design of computer 
software and hardware for use in communications 
applications, data transmission and instant 
messaging services; installation and maintenance of 
computer software; computer hardware services; 
design, development, installing, updating, 
maintenance of and providing computer hardware; 
design, development, installing, updating, 
maintenance of and providing computer hardware for 
use in connection with wireless computer networking 
and accessing and using the Internet; website 
services; creating and maintaining web sites for 
others; hosting web sites of others on a computer 
server for a computer network; hosting web sites for 
others for providing directory services, Internet 
communications, telephone conferences, audio 
visual conferences and video conferences; hosting, 
creating, maintaining and permitting access to a 
telecommunications directory; certification services 
including testing, analysis and evaluation of the 
goods and services of others for the purpose of 
certification; advisory, consultancy, information, 
technical support and quality control services relating 

עדכון, תחזוקה ואספקת תוכנת מחשב לשימוש לגבי רישות 
ממוחשבת אלחוטית וגישה אליה ושימוש באינטרנט; שירותי 
אתר אינטרנט; יצירה ותחזוקה של אתרי אינטרנט עבור 

אחרים; אירוח אתרי אינטרנט של אחרים על שרת מחשבים 
עבור רשת מחשבים; אירוח אתרי אינטרנט עבור אחרים 

לאספקת שירותי מדריכים, תקשורת אינטרנט, ועידות טלפון, 
ועידות אודיו ויזואליות וועידות וידיאו; אירוח, יצירה, תחזוקה 
והתרת גישה למדריך טלקומוניקציה; שירותי אישור כולל 

בדיקה, ניתוח ואומדן הסחורות והשירותים של אחרים למטרת 
אישור; שירותי יעוץ, התייעצות, מידע, תמיכה טכנית ובקרת 

איכות לגבי השירותים הנ"ל; הכל נכלל בסוג 42.                     
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Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

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

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

האנגלי.

 Owners

Name: Skype Limited

Address: Dublin, Ireland

Identification No.: 61188

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

to the aforesaid services; all included in class 42.                                                                                     
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Trade Mark No. 235180 מספר סימן

Application Date 24/01/2011 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: YUYAO VISTAR ELECTRONIC SCIENCE & 
TECHNOLOGY CO., LTD. 

Address: QUNLI VILLAGE, XIBEI ROAD, YUYAO CITY, 
ZHEJIAN PROVINCE, People's Republic of China

Identification No.: 801808

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Fisher Weiler Jones, Adv, and Patent Attorneys

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

שם: פישר וילר ג'ונס, עו"ד ועו"פ

כתובת : רח' הברזל 26, תל אביב, 69710, רמת החי"ל, ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 9 סוג: 9

Objectives [lenses][optics]; cameras [photograpy]; 
flash-bulbs [photograpy]; flashlights [photography]; 
photorgaphic racks; filters [photograpy]; stands for 
photographic apparatus; filters for unltraviolet rays, 
for photography; tripods for cameras, flashlights 
[photography]; photograph appliance bags ; all 
included in class 9.

אובג'קטים [צילום] [אופטיקה]; מצלמות [צילום]; נורות-הבזק 
[צילום]; מבזקים [צילום]; מעמדי צילום; מסננים [צילום]; 

מעמדים עבור מכשירי צילום; מסננים לקרניים אולטרה-סגולות, 
עבור צילום; חצובות עבור מצלמות, מבזקים [צילום]; תיקים 

לכלי צילום; הנכללים כולם בסוג 9.                                       
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V חלב
Trade Mark No. 235186 מספר סימן

Application Date 25/01/2011 תאריך הגשה

Ownersבעלים

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

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

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

Identification No.: 570000745מספר זיהוי: 570000745

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Reinhold Cohn and Partners

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

שם: ריינהולד כהן ושותפיו

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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 29 סוג: 29

Milk and milk products; all included in class 29. חלב ומוצרי חלב; הנכללים כולם בסוג 29.                         
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Trade Mark No. 235187 מספר סימן

Application Date 25/01/2011 תאריך הגשה

Ownersבעלים

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

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

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

Identification No.: 570000745מספר זיהוי: 570000745

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Reinhold Cohn and Partners

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

שם: ריינהולד כהן ושותפיו

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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 29 סוג: 29

Milk and milk products; all included in class 29. חלב ומוצרי חלב; הנכללים כולם בסוג 29.                         
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Trade Mark No. 235189 מספר סימן

Application Date 25/01/2011 תאריך הגשה

Ownersבעלים

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

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

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

Identification No.: 510753551מספר זיהוי: 510753551

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Reinhold Cohn and Partners

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

שם: ריינהולד כהן ושותפיו

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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 9 סוג: 9

Multifocal lenses for glasses; multifocal contact 
lenses; all included in class 9.

עדשות מולטיפוקליות למשקפיים; עדשות מגע מולטיפוקליות; 
הנכללים כולם בסוג 9.                   
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FIRESTAR

Trade Mark No. 235196 מספר סימן

Application Date 25/01/2011 תאריך הגשה

 Owners

Name: FIRESTONE INTERNATIONAL PVT. LTD.

Address: Trade Point Bldg., 2nd Floor, Kamala Mills 
Compound Lower Parel, Mumbai, 400013, India

Identification No.: 801809

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: 14 סוג: 14

Diamonds; Diamond products; Jewellery; precious 
Stones; precious metals and their alloys and goods in 
precious metals or coated therewith, not included in 
other Classes; horological and chronometric 
instruments; all included in Class 14.

יהלומים; מוצרי יהלומים; תכשיטים; אבנים יקרות; מתכות 
אצילות וסגסוגות שלהן וטובין ממתכות אצילות או מצופים בהן, 
שלא כלולים בסוגים אחרים; מכשירים הורולוגיים וכרונומטריים; 
הכל כלול בסוג 14.                                                           

                                                

Class: 35 סוג: 35

Wholesale and retail of diamonds, diamond products, 
jewellery, precious stones; online retail of diamonds, 
diamond products, jewellery, precious stones; import 
and export trading services; distributorship services 
relating to diamonds, diamond products, jewellery, 
precious stones; business advisory and consultancy 
services relating to the manufacturing of diamonds, 
diamond products, jewellery, precious stones; all 
included in Class 35.

מכירה סיטונאית וקמעונית של יהלומים, מוצרי יהלומים, 
תכשיטים, אבנים יקרות; מכירה קמעונית מקוונת של יהלומים, 
מוצרי יהלומים, תכשיטים, אבנים יקרות; שירותי מסחר ייבוא 
וייצוא; שירותי אספקה קשורים ליהלומים, מוצרי יהלומים, 
תכשיטים, אבנים יקרות; שירותי ייעוץ עסקי וייעוץ קשורים 

לייצור יהלומים, מוצרי יהלומים, תכשיטים, אבנים יקרות; הכל 
כלול בסוג 35.                                                                 
                                                                                    

                                                      

Class: 40 סוג: 40

Production and custom manufacturing services 
related to Diamonds, Diamond products, Jewellery, 
precious Stones, precious metals and their alloys and 
Goods in precious metals or coated therewith; 
horological and chronometric instruments; all 
included in Class 40.

ייצור ושירותי ייצור מותאם אישית קשורים ליהלומים, מוצרי 
יהלומים, תכשיתים, אבנים יקרות, מתכות אצילות וסגסוגות 
שלהן וטובין ממתכות אצילות או מצופים בהן; מכשירים 

הורולוגיים וכרונומטריים; הכל כלול בסוג 40.                         
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HERITAGE AND HOME

Trade Mark No. 235202 מספר סימן

Application Date 25/01/2011 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: Cherokee Inc.

Address: Van Nuys, California, U.S.A.

Identification No.: 43481

(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: 25 סוג: 25

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

הלבשה, הנעלה וכיסויי ראש; הנכללים כולם בסוג 25.             
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Trade Mark No. 235203 מספר סימן

Application Date 25/01/2011 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: Cherokee Inc.

Address: Van Nuys, California, U.S.A.

Identification No.: 43481

(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: 25 סוג: 25

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

הלבשה, הנעלה וכיסויי ראש; הנכללים כולם בסוג 25.             
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Trade Mark No. 235205 מספר סימן

Application Date 26/01/2011 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: THESAN S.p.A.

Address: Via Valeggio 41, Torino 10129, Italy

Identification No.: 71782

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

Turbines (machines, other than for land vehicles), 
hydraulic turbines functioning by means of hydraulic 
flows for generating electricity, hydraulic controls for 
turbines, valves, valve actuators, actuators (driving 
and controlling), aerating pumps; air pumps; air 
suction machines; smoke and heat control systems 
(machines); centrifuges (machines); collectors 
(machines); controlling installations; power 
generators, emergency power generators, generators 
of electricity; current generators; hydraulic door 
openers and closers (parts of machines); filtering 
machines; heat exchangers; pumps for heating 
installations; pressure reducers (parts of machines); 
suction machines for industrial purposes; super 
heaters; super chargers; vacuum pumps; all included 
in class 7.

טורבינות (מכונות, מלבד כלי רכב יבשתיים), טורבינות 
הידראוליות הפועלות באמצעות זרמים הידראוליים ליצירת 
חשמל, בקרה הידראולית עבור טורבינות, שסתומים, מפעילי 
שסתומים, מפעילים (הנעה ובקרה), משאבות מחדירות גז 

לנוזל; משאבות אוויר; משאבות ליניקת אוויר; מערכות לבקרת 
עשן וחום (מכונות); צנטריפוגות (מכונות); קולטים (מכונות); 
מתקני בקרה; גנרטורים של כוח, גנרטורים של חשמל במצבי 
חרום, גנרטורים של חשמל; גנרטורים של זרם; פותחי וסוגרי 
דלתות הידראוליים (חלקים של מכונות); מכונות סינון; מחליפי 

חום; משאבות להתקני חימום; מפחיתי לחץ (חלקים של 
מכונות); מכונות יניקה למטרות תעשייתיות; מחממי על; מטעיני 
על; משאבות וואקום; הנכללים כולם בסוג 7.                         
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SERVEPASS

Trade Mark No. 235207 מספר סימן

Application Date 26/01/2011 תאריך הגשה

 Owners

Name: American Express Marketing & Development 
Corp.

Address: 200 Vesey Street, New York, NY, 10285, U.S.A.

Identification No.: 801386

A Delaware Corporation

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Sanford T. Colb & Co.

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

שם: סנפורד ט. קולב ושות'

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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 36 סוג: 36

Financial services, credit and card charge services, 
electronic card payment services; all included in 
Class 36.

שירותים פיננסים, שירותי כרטיס אשראי וחיוב, שירותי תשלום 
עם כרטיס אלקטרוני; הכל כלול בסוג 36.                             

            

ד' כסלו תשע"ב - 21030/11/2011



PG TIPS

Trade Mark No. 235208 מספר סימן

Application Date 26/01/2011 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: UNILEVER PLC

Address: Port Sunlight, Wirral, Merseyside CH62 4ZD, 
United Kingdom

Identification No.: 71692

(Public Limited Company)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Dr. Shlomo Cohen & Co.

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

שם: ד"ר שלמה כהן ושות'

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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 30 סוג: 30

Tea and tea products; carbonated and non 
carbonated tea based beverages; iced tea; non 
medicinal herbal tea and infusions; all included in 
class 30.

תה ומוצרי תה; משקאות מבוססי תה מוגזים ושאינם מוגזים; 
תה קר; תה וחליטות צמחים שאינם רפואיים; הנכללים כולם 
בסוג 30.                                                                       

ד' כסלו תשע"ב - 21130/11/2011



Trade Mark No. 235210 מספר סימן

Application Date 23/01/2011 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: Emek Ayalon's furniture David & Zohar Cohen 
(1992) Ltd.

שם: רהיטי עמק איילון דוד וזוהר כהן (1992) בע"מ

Address: 110 Hyitzira Street Industrial Zone, Ramla, 
Israel

כתובת : רחוב היצירה 110 אזור התעשיה, רמלה, ישראל

Identification No.: 511739633מספר זיהוי: 511739633

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Amir Fridman & Co., Adv.

Address: 3 Badner St., Ramat Gan, 52542, Israel

שם: עמיר פרידמן ושות', משרד עו"ד

כתובת : רח' בדנר 3, רמת גן, 52542, ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 20 סוג: 20

Bads and other furniture; all included in class 20. מיטות ופרטי ריהוט; הנכללים כולם בסוג 20.                       

ד' כסלו תשע"ב - 21230/11/2011



Trade Mark No. 235211 מספר סימן

Application Date 23/01/2011 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: Emek Ayalon's furniture David & Zohar Cohen 
(1992) Ltd.

שם: רהיטי עמק איילון דוד וזוהר כהן (1992) בע"מ

Address: רחוב היצירה 110 אזור התעשיה, רמלה, ישראל כתובת : רחוב היצירה 110 אזור התעשיה, רמלה, ישראל

Identification No.: 511739633מספר זיהוי: 511739633

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Amir Fridman & Co., Adv.

Address: 3 Badner St., Ramat Gan, 52542, Israel

שם: עמיר פרידמן ושות', משרד עו"ד

כתובת : רח' בדנר 3, רמת גן, 52542, ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 20 סוג: 20

Bads and other furniture; all included in class 20. מיטות ופרטי ריהוט; הנכללים כולם בסוג 20.                       

ד' כסלו תשע"ב - 21330/11/2011



Trade Mark No. 235212 מספר סימן

Application Date 23/01/2011 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: Emek Ayalon's furniture David & Zohar Cohen 
(1992) Ltd.

שם: רהיטי עמק איילון דוד וזוהר כהן (1992) בע"מ

Address: רחוב היצירה 110 אזור התעשיה, רמלה, ישראל כתובת : רחוב היצירה 110 אזור התעשיה, רמלה, ישראל

Identification No.: 511739633מספר זיהוי: 511739633

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Amir Fridman & Co., Adv.

Address: 3 Badner St., Ramat Gan, 52542, Israel

שם: עמיר פרידמן ושות', משרד עו"ד

כתובת : רח' בדנר 3, רמת גן, 52542, ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 20 סוג: 20

Bads and other furniture; all included in class 20. מיטות ופרטי ריהוט; הנכללים כולם בסוג 20.                       

ד' כסלו תשע"ב - 21430/11/2011



TOYOTA TOUCH

Trade Mark No. 235213 מספר סימן

Application Date 26/01/2011 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: TOYOTA JIDOSHA KABUSHIKI KAISHA (also 
trading as TOYOTA MOTOR CORPORATION)

Address: Aichi-Ken, Japan

Identification No.: 5392

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: S. Horowitz & Co.

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

שם: ש. הורוביץ ושות'

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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 9 סוג: 9

Display audio for automobiles. included in class 9. צג שמע עבור מכוניות. הכלולים בסוג 9.                               

ד' כסלו תשע"ב - 21530/11/2011



TOYOTA TOUCH & GO

Trade Mark No. 235214 מספר סימן

Application Date 26/01/2011 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: TOYOTA JIDOSHA KABUSHIKI KAISHA (also 
trading as TOYOTA MOTOR CORPORATION)

Address: Aichi-Ken, Japan

Identification No.: 5392

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: S. Horowitz & Co.

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

שם: ש. הורוביץ ושות'

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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 9 סוג: 9

Display audio with navigation system for 
automobiles. Included in class 9.

צג שמע עם מערכת ניווט עבור מכוניות.הכלולים בסוג 9.         
                                        

ד' כסלו תשע"ב - 21630/11/2011



POINTSPLUS

Trade Mark No. 235215 מספר סימן

Application Date 26/01/2011 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: WEIGHT WATCHERS INTERNATIONAL, INC.

Address: 11 Madison Avenue, New York, New York, 
10010, U.S.A.

Identification No.: 2880

(Virginia 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: 9 סוג: 9

Electronics, namely, calculators, pedometers, diaries 
and day planners; food and body weighing 
apparatus; computer software for calculating food 
intake and physical activity; All included in class 9.

מוצרי אלקטרוניקה, שהם, מחשבונים, פדומטרים, יומנים, 
וארגוניות; מכשיר לשקילת מזון וגוף; תוכנת מחשב לחישוב 

אכילה ופעילות גופנית; הנכללים כולם בסוג 9.                       
                                                                                    

Class: 16 סוג: 16

Publications, namely, magazines, books and 
newsletters; diaries; cookbooks, and instructional 
teaching materials, all relating to weight reduction, 
weight control, nutrition and fitness; All included in 
class 16.

פרסומים, שהם, מגזינים, ספרים ודפי מידע; יומנים; ספרי 
בישול וחומרי לימוד הדרכתיים, הקשורים כולם להפחתת 

משקל, שמירה על משקל, תזונה וכושר גופני; הנכללים כולם 
בסוג 16.                                                                         

                          

Class: 41 סוג: 41

Conducting seminars, lectures and workshops in the 
fields of weight reduction, weight control, nutrition 
and fitness; all included in class 41.

ביצוע סמינרים, הרצאות וסדנאות בתחומים של הורדת משקל, 
בקרת משקל, תזונה וגיזרה; הנכללים כולם בסוג 41.               

                                                                          

Class: 44 סוג: 44

Providing services for weight reduction planning, 
treatment and supervision; consultation services in 
the fields of weight reduction, weight control and 
nutrition; provision of information in the fields of 
weight reduction, weight control and nutrition; 
providing a website featuring information concerning 
weight reduction, weight control and nutrition; all 
included in class 44.

מתן שרותים טיפול ופיקוח לתכנון הורדת משקל; שרותי ייעוץ 
בתחומים של הפחתת משקל, שליטה במשקל ותזונה; מתן 

מידע בתחומים של הפחתת משקל, שליטה על משקל ותזונה ; 
מתן מידע מקוון הנוגע בהפחתת משקל, שליטה במשקל 

ותזונה; הנכללים כולם בסוג 44.                                         
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    

            

ד' כסלו תשע"ב - 21730/11/2011



Trade Mark No. 235217 מספר סימן

Application Date 23/01/2011 תאריך הגשה

 Owners

Name: AKTSIONERNO DROUJESTVO 
BULGARTABAC HOLDING

Address: 62 Graf Ignatiev Street, Sofia, Bulgaria

Identification No.: 54880

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Wolff, Bregman and Goller

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

שם: וולף, ברגמן וגולר

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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 34 סוג: 34

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

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

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

                                                          

ד' כסלו תשע"ב - 21830/11/2011



TERREMARK

Trade Mark No. 235223 מספר סימן

Application Date 26/01/2011 תאריך הגשה

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 38 סוג: 38

Telecommunications services, namely, electronic 
storage and electronic transmission of messages and 
data; electronic mail services; providing multiple-user 
access to a global computer network; providing 
telecommunications connections to a global 
computer network for telecom hoteling; 
telecommunication services relating to network 
access points; consultation in the field of 
telecommunications. Included in class 38.

שרותי טלקומוניקציה, דהיינו אחסון אלקטרוני והעברה 
אלקטרונית של מסרים ונתונים; שרותי דואר אלקטרוני; אספקת 

גישה רבת-משתתפים לרשת מחשבים גלובלית; אספקת 
קישורי טלקומוניקציה לרשת מחשבים גלובלית עבור מלונאות 
באמצעות טלקומוניקציה; שרותי טלקומוניקציה הקשורים 
לנקודות גישה לרשת; ייעוץ בתחום טלקומוניקציה.הכלולים 

בסוג 38.                                                                         
                                                                                    

                                                          

Class: 42 סוג: 42

Technical consulting services in the fields of 
computer software, computer hardware and 
computer networks, namely, including virtual and 
physical infrastructure, servers, storage, networks; 
managed services and operations for others, namely, 
hosting, managing, administering and monitoring of 
virtual and physical infrastructure, servers, storage, 
networks, network security, software, recovery and 
backup of computer data; technical support services 
for virtual and physical infrastructure, namely, 
servers, storage, networks, and software; leasing and 
rental of computing capacity, namely, computer 
software, computer hardware and networking 
equipment; computer services, namely, infrastructure 
management services for monitoring, administration 
and management of public and private cloud 
computing information technology and application 
systems; consulting services in the fields of 
datacenter architecture and cloud computing 
solutions.Included in class 42.

שרותי יעוץ טכניים בתחומים של תוכנת מחשב, חומרת מחשב 
ורשתות מחשב, דהיינו, כולל תשתיות וירטואליות ופיזיות, 
שרתים, אחסון, רשתות; שרותי ניהול ותפעול עבור אחרים, 
דהיינו, אחסון, ניהול, הפעלה וניטור של תשתיות וירטואליות 
ופיזיות, שרתים, אחסון, רשתות, אבטחת רשתות, תוכנה, 
השבה וגיבוי של נתוני מחשב; שרותי תמיכה טכניים עבור 
תשתיות וירטואליות ופיזיות, דהיינו, שרתים, אחסון, רשתות 
ותוכנה; החכרה והשכרה של תכולה ממוחשבת, דהיינו, תוכנת 
מחשב, חומרת מחשב וציוד לעבודת רשת; שרותי מחשב, 

דהיינו, שרותי ניהול של תשתיות עבור ניטור, הפעלה וניהול של 
טכנולוגית מידע ומערכות אפליקציה של מיחשוב ענן ציבורי 
ופרטי; שרותי יעוץ בתחומים של ארכיטקטורת מרכזי נתונים 
ופתרונות של מיחשוב ענן.הכלולים בסוג 42.                         
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    

                                                  

Class: 45 סוג: 45

Monitoring of computer network systems for security 
purposes.Included in class 45.

ניטור של מערכות רשת מחשבים למטרות אבטחה.הכלול בסוג 
                                                         .45

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

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

U.S.A., 25/01/2011, No. 85/225,385 ארה"ב, 25/01/2011, מספר 85/225,385

Class: 45 סוג: 45

U.S.A., 25/01/2011, No. 85/225,390 ארה"ב, 25/01/2011, מספר 85/225,390

Class: 38 סוג: 38

U.S.A., 25/01/2011, No. 85/225,394 ארה"ב, 25/01/2011, מספר 85/225,394

Class: 42 סוג: 42

ד' כסלו תשע"ב - 21930/11/2011



Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

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

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

האנגלי.

 Owners

Name: Terremark Trademark Holdings, Inc.

Address: 2 South Biscayne Blvd., Suite 2800, Miami, 
Florida, U.S.A.

Identification No.: 801810

Nevada Corporation

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: S. Horowitz & Co.

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

שם: ש. הורוביץ ושות'

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

ד' כסלו תשע"ב - 22030/11/2011



Trade Mark No. 235227 מספר סימן

Application Date 26/01/2011 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: Glaxo Group Limited

Address: Greenford, Middlesex, United Kingdom

Identification No.: 16

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Luzzatto & Luzzatto

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

שם: לוצאטו את לוצאטו

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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 3 סוג: 3

preparation for cleaning, deodorizing, sterilizing, 
washing and polishing artificial dentures; all included 
in class 3.

תכשירים לניקוי, הפגת ריחות רעים, חיטוי, שטיפה ומירוק 
שיניים תותבות; הנכללים כולם בסוג 3.                                 

                              

ד' כסלו תשע"ב - 22130/11/2011



KIBILOY

Trade Mark No. 235228 מספר סימן

Application Date 26/01/2011 תאריך הגשה

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 1 סוג: 1

Acrylonitril-styrene copilyrene resin, acrylonitrile-
butadiene-styrene, terpolymer resin, acrylic resin, 
general purpose polystyrene, high impact 
polystyrene, unprocessed plastics, unprocessed 
synthetic resins, unprocessed artificial resins, 
unprocessed plastics filtering materials, polymer 
alloys for use in manufacturing gears, frames, and 
housings in appliances, consumer and 
communication applications; color compounded 
plastic resins for use in the manufacture of housing 
and industrial design in appliances, consumer, 
computer and communication applications, 
anhydrides, glycol; all included in class 1.

שרף אקרילוניטרילי-סטירן קופילירני, 
סטירן-בוטידן-אקרילונטירילי, שרף טרפולימרי, שרף אקרילי, 
פוליסטירן לשימוש כללי, פוליסטירן בעל השפעה גבוהה, 
פלסטיקה בלתי מעובדת, שרפים סינתטיים בלתי מעובדים, 

שרפים מלאכותיים בלתי מעובדים, חומרי סינון פלסטיקה בלתי 
מעובדת, פולימרים, סגסוגות לשימוש במנגנוני ייצור, מסגרות 
ומארזים במתקנים; שרפי פלסטיקה מורכבי צבע לשימוש 
בייצור תכנוני מארז ותעשייה במתקנים, יישומי צרכן, מחשב 

ותקשורת, אלמימות, גליקולים; הנכללים כולם בסוג 1.             
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    

                                                      

Class: 17 סוג: 17

Acrylic resins [semi-finished products], artificial resins 
[semi-finished products], synthetic resins [semi-
finished products], thermoplastic elastomer, 
polybutadience rubber and other rubber, acrylic 
sheet, plastics sheet material, rubber material for 
recapping tires, synthetic rubber, polystyrene sheets 
for use in shielding for bath rooms, and for use as 
opaque or decorative windows and/or window 
coverings in home internal design, polystyrene films 
for use in packaging applications; plastic composite 
materials in the form of pellets for use in 
manufacturing/packaging, gears and industrial design 
in appliances, consumer, computer, display, and 
communication applications, optically reflective 
material, namely, films and sheets for use in display 
and light box or lighting applications; raw or semi-
worked rubbers, artificial resins being semi-finished 
products in extruded form for general industrial use, 
plastic composite in the form of plastic boards for use 
in manufacturing conductive and antistatic 
packaging, stuffing of plastic; all included in class 17.

שרפי אקריליים [מוצרים חצי-מוגמרים], שרפים מלאכותיים 
[מוצרים חצי-מוגמרים], שרפים סינתטיים [מוצרים 

חצי-מוגמרים], אלסטומר תרמופלסטי, גומי פוליבוטדינס וגומי 
אחר, גיליון אקרילי, חומר לגיליונות פלסטיקה, חומר גומי עבור 
חידוש צמיגים, גומי סינטטי, גיליונות פוליסטרניים לשימוש 

בהגנה על חדרי רחצה, ולשימוש כחלונות קהויים או 
דקורטיביים ו/או כיסויי חלונות בעיצוב פנים של בית, רצועות 
פוליסטרן לשימוש במתקני אריזה; חומרים מרוכבים פלסטיים 
בצורת כדורים לשימוש בייצור/אריזה, מנגנונים ועיצוב תעשייתי 
במתקנים, יישומי צרכן, מחשבים, תצוגה ותקשורת, חומר 
משקף אופטית, שהוא, רצועות וגיליונות לשימוש בתצוגה או 

קופסת אור או מתקני תאורה; גומי גולמי או חצי מעובד, שרפים 
מלאכותיים שהם מוצרים חצי מוגמרים בצורה מוצאת לשימוש 
תעשייתי, מרוכב פלסטי בצורת לוחות פלסטיים לשימוש בייצור 
אריזות מוליכות ואנטי-סטטיות, מילוי של פלסטיק; הנכללים 

כולם בסוג 17.                                                                 
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    

                              

ד' כסלו תשע"ב - 22230/11/2011



Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

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

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

האנגלי.

 Owners

Name: CHI MEI CORPORATION

Address: NO. 59-1 San Chia, San Chia Village, Jen Te 
Hsiang, Tainan Hsien, Taiwan, People's Republic of 
China

Identification No.: 56241

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

ד' כסלו תשע"ב - 22330/11/2011



להיטי הבית 
Trade Mark No. 235232 מספר סימן

Application Date 23/01/2011 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: ISRAEL BROADCASTING AUTHORITY שם: רשות השידור

Address: רחוב יפו 161, ירושלים, ישראל כתובת : רחוב יפו 161, ירושלים, ישראל

Identification No.: 17757מספר זיהוי: 17757

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 41 סוג: 41

Production of radio programs; included in class 41. הפקת תוכניות רדיו; הנכללים כולם בסוג 41.                       

ד' כסלו תשע"ב - 22430/11/2011



נעים באגן 
Trade Mark No. 235233 מספר סימן

Application Date 23/01/2011 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: ISRAEL BROADCASTING AUTHORITY שם: רשות השידור

Address: רחוב יפו 161, ירושלים, ישראל כתובת : רחוב יפו 161, ירושלים, ישראל

Identification No.: 17757מספר זיהוי: 17757

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 41 סוג: 41

Production of radio programs; included in class 41. הפקת תוכניות רדיו; הנכללים כולם בסוג 41.                       

ד' כסלו תשע"ב - 22530/11/2011



זמר שכזה 
Trade Mark No. 235235 מספר סימן

Application Date 23/01/2011 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: ISRAEL BROADCASTING AUTHORITY שם: רשות השידור

Address: רחוב יפו 161, ירושלים, ישראל כתובת : רחוב יפו 161, ירושלים, ישראל

Identification No.: 17757מספר זיהוי: 17757

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 41 סוג: 41

Production of radio programs; included in class 41. הפקת תוכניות רדיו; הנכללים כולם בסוג 41.                       

ד' כסלו תשע"ב - 22630/11/2011



Trade Mark No. 235237 מספר סימן

Application Date 27/01/2011 תאריך הגשה

 Owners

Name: PHILIP MORRIS BRANDS SARL

Address: Quai Jeanrenaud 3, 2000 Neuchatel, 
Switzerland

Identification No.: 71903

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: D. Mirkin & Co., Advs.

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

שם: ד. מירקין ושות', עו"ד

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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 16 סוג: 16

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

ניירות, קרטון ומוצרים העשויים מחומרים אלו שאינם נכללים 
בסוגים אחרים; דברי דפוס; חומרי כריכה; תצלומים; מוצרי 
כתיבה; דבקים למוצרי כתיבה וצרכי בית; חמרי אמנים; 

מכחולים לצבע; מכונות כתיבה וצרכי משרד (למעט ריהוט); 
חומרי הדרכה ולימוד (למעט מתקנים);חומרים פלסטיים 

לאריזה (שאינם כלולים בסוגים אחרים); קלפי משחק;אותיות 
דפוס; גלופות לדפוס; הכלול בסוג 16.                                   
                                                                                    
                                                                                    

                                                              

ד' כסלו תשע"ב - 22730/11/2011



Trade Mark No. 235238 מספר סימן

Application Date 27/01/2011 תאריך הגשה

 Owners

Name: PHILIP MORRIS BRANDS SARL

Address: Quai Jeanrenaud 3, 2000 Neuchatel, 
Switzerland

Identification No.: 71903

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: D. Mirkin & Co., Advs.

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

שם: ד. מירקין ושות', עו"ד

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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 41 סוג: 41

Education; providing of training; entertainment, 
sporting and cultural activities.

חינוך, הקניית הכשרה; פעילות בידור, ספורט ותרבות.             
                                                        

ד' כסלו תשע"ב - 22830/11/2011



Trade Mark No. 235239 מספר סימן

Application Date 27/01/2011 תאריך הגשה

 Owners

Name: PHILIP MORRIS BRANDS SARL

Address: Quai Jeanrenaud 3, 2000 Neuchatel, 
Switzerland

Identification No.: 71903

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: D. Mirkin & Co., Advs.

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

שם: ד. מירקין ושות', עו"ד

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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 34 סוג: 34

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

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                                                                         
                                                                                    

                                    

ד' כסלו תשע"ב - 22930/11/2011



אגן הים התיכון 
Trade Mark No. 235241 מספר סימן

Application Date 23/01/2011 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: ISRAEL BROADCASTING AUTHORITY שם: רשות השידור

Address: רחוב יפו 161, ירושלים, ישראל כתובת : רחוב יפו 161, ירושלים, ישראל

Identification No.: 17757מספר זיהוי: 17757

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 41 סוג: 41

Production of radio programs; included in class 41. הפקת תוכניות רדיו; הנכללים כולם בסוג 41.                       

ד' כסלו תשע"ב - 23030/11/2011



המסך עולה 
Trade Mark No. 235243 מספר סימן

Application Date 23/01/2011 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: ISRAEL BROADCASTING AUTHORITY שם: רשות השידור

Address: רחוב יפו 161, ירושלים, ישראל כתובת : רחוב יפו 161, ירושלים, ישראל

Identification No.: 17757מספר זיהוי: 17757

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 41 סוג: 41

Production of radio programs; included in class 41. הפקת תוכניות רדיו; הנכללים כולם בסוג 41.                       

ד' כסלו תשע"ב - 23130/11/2011



לילות משי כחול לבן 
Trade Mark No. 235245 מספר סימן

Application Date 23/01/2011 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: ISRAEL BROADCASTING AUTHORITY שם: רשות השידור

Address: רחוב יפו 161, ירושלים, ישראל כתובת : רחוב יפו 161, ירושלים, ישראל

Identification No.: 17757מספר זיהוי: 17757

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 41 סוג: 41

Production of radio programs; included in class 41. הפקת תוכניות רדיו; הנכללים כולם בסוג 41.                       

ד' כסלו תשע"ב - 23230/11/2011



השעה שלי 
Trade Mark No. 235248 מספר סימן

Application Date 23/01/2011 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: ISRAEL BROADCASTING AUTHORITY שם: רשות השידור

Address: רחוב יפו 161, ירושלים, ישראל כתובת : רחוב יפו 161, ירושלים, ישראל

Identification No.: 17757מספר זיהוי: 17757

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 41 סוג: 41

Production of radio programs; included in class 41. הפקת תוכניות רדיו; הנכללים כולם בסוג 41.                       

ד' כסלו תשע"ב - 23330/11/2011



אדם ומקומו 
Trade Mark No. 235249 מספר סימן

Application Date 23/01/2011 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: ISRAEL BROADCASTING AUTHORITY שם: רשות השידור

Address: רחוב יפו 161, ירושלים, ישראל כתובת : רחוב יפו 161, ירושלים, ישראל

Identification No.: 17757מספר זיהוי: 17757

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 41 סוג: 41

Production of radio programs; included in class 41. הפקת תוכניות רדיו; הנכללים כולם בסוג 41.                       

ד' כסלו תשע"ב - 23430/11/2011



ארץ עיר חי צומח 
Trade Mark No. 235251 מספר סימן

Application Date 23/01/2011 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: ISRAEL BROADCASTING AUTHORITY שם: רשות השידור

Address: רחוב יפו 161, ירושלים, ישראל כתובת : רחוב יפו 161, ירושלים, ישראל

Identification No.: 17757מספר זיהוי: 17757

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 41 סוג: 41

Production of radio programs; included in class 41. הפקת תוכניות רדיו; הנכללים כולם בסוג 41.                       

ד' כסלו תשע"ב - 23530/11/2011



הצגה שנייה 
Trade Mark No. 235254 מספר סימן

Application Date 23/01/2011 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: ISRAEL BROADCASTING AUTHORITY שם: רשות השידור

Address: רחוב יפו 161, ירושלים, ישראל כתובת : רחוב יפו 161, ירושלים, ישראל

Identification No.: 17757מספר זיהוי: 17757

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 41 סוג: 41

Production of radio programs; included in class 41. הפקת תוכניות רדיו; הנכללים כולם בסוג 41.                       

ד' כסלו תשע"ב - 23630/11/2011



מילים שמנסות לגעת 
Trade Mark No. 235256 מספר סימן

Application Date 23/01/2011 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: ISRAEL BROADCASTING AUTHORITY שם: רשות השידור

Address: רחוב יפו 161, ירושלים, ישראל כתובת : רחוב יפו 161, ירושלים, ישראל

Identification No.: 17757מספר זיהוי: 17757

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 41 סוג: 41

 Production of radio programs; included in class 41. הפקת תוכניות רדיו; הנכללים כולם בסוג 41.                         

ד' כסלו תשע"ב - 23730/11/2011



נושא פרי 
Trade Mark No. 235259 מספר סימן

Application Date 23/01/2011 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: ISRAEL BROADCASTING AUTHORITY שם: רשות השידור

Address: רחוב יפו 161, ירושלים, ישראל כתובת : רחוב יפו 161, ירושלים, ישראל

Identification No.: 17757מספר זיהוי: 17757

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 41 סוג: 41

Production of radio programs; included in class 41. הפקת תוכניות רדיו; הנכללים כולם בסוג 41.                       

ד' כסלו תשע"ב - 23830/11/2011



אמצע הדרך עם 
Trade Mark No. 235260 מספר סימן

Application Date 23/01/2011 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: ISRAEL BROADCASTING AUTHORITY שם: רשות השידור

Address: רחוב יפו 161, ירושלים, ישראל כתובת : רחוב יפו 161, ירושלים, ישראל

Identification No.: 17757מספר זיהוי: 17757

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 41 סוג: 41

Production of radio programs; included in class 41. הפקת תוכניות רדיו; הנכללים כולם בסוג 41.                       

ד' כסלו תשע"ב - 23930/11/2011



הבוקר עם מיכל 
Trade Mark No. 235261 מספר סימן

Application Date 23/01/2011 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: ISRAEL BROADCASTING AUTHORITY שם: רשות השידור

Address: רחוב יפו 161, ירושלים, ישראל כתובת : רחוב יפו 161, ירושלים, ישראל

Identification No.: 17757מספר זיהוי: 17757

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 41 סוג: 41

Production of radio programs; included in class 41. הפקת תוכניות רדיו; הנכללים כולם בסוג 41.                       

ד' כסלו תשע"ב - 24030/11/2011



הרדיו הפתוח 
Trade Mark No. 235264 מספר סימן

Application Date 23/01/2011 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: ISRAEL BROADCASTING AUTHORITY שם: רשות השידור

Address: רחוב יפו 161, ירושלים, ישראל כתובת : רחוב יפו 161, ירושלים, ישראל

Identification No.: 17757מספר זיהוי: 17757

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 41 סוג: 41

Production of radio programs; included in class 41. הפקת תוכניות רדיו; הנכללים כולם בסוג 41.                       

ד' כסלו תשע"ב - 24130/11/2011



קפד ראשו 
Trade Mark No. 235265 מספר סימן

Application Date 23/01/2011 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: ISRAEL BROADCASTING AUTHORITY שם: רשות השידור

Address: רחוב יפו 161, ירושלים, ישראל כתובת : רחוב יפו 161, ירושלים, ישראל

Identification No.: 17757מספר זיהוי: 17757

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 41 סוג: 41

Production of radio programs; included in class 41. הפקת תוכניות רדיו; הנכללים כולם בסוג 41.                       

ד' כסלו תשע"ב - 24230/11/2011



כותבים למגירה 
Trade Mark No. 235266 מספר סימן

Application Date 23/01/2011 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: ISRAEL BROADCASTING AUTHORITY שם: רשות השידור

Address: רחוב יפו 161, ירושלים, ישראל כתובת : רחוב יפו 161, ירושלים, ישראל

Identification No.: 17757מספר זיהוי: 17757

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 41 סוג: 41

Production of radio programs; included in class 41. הפקת תוכניות רדיו; הנכללים כולם בסוג 41.                       

ד' כסלו תשע"ב - 24330/11/2011



ציפורי שיר 
Trade Mark No. 235267 מספר סימן

Application Date 23/01/2011 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: ISRAEL BROADCASTING AUTHORITY שם: רשות השידור

Address: רחוב יפו 161, ירושלים, ישראל כתובת : רחוב יפו 161, ירושלים, ישראל

Identification No.: 17757מספר זיהוי: 17757

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 41 סוג: 41

Production of radio programs; included in class 41. הפקת תוכניות רדיו; הנכללים כולם בסוג 41.                       

ד' כסלו תשע"ב - 24430/11/2011



מלחמת הכוכבים 
Trade Mark No. 235268 מספר סימן

Application Date 23/01/2011 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: ISRAEL BROADCASTING AUTHORITY שם: רשות השידור

Address: רחוב יפו 161, ירושלים, ישראל כתובת : רחוב יפו 161, ירושלים, ישראל

Identification No.: 17757מספר זיהוי: 17757

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 41 סוג: 41

Production of radio programs; included in class 41. הפקת תוכניות רדיו; הנכללים כולם בסוג 41.                       

ד' כסלו תשע"ב - 24530/11/2011



לי ולך שיר ברכה 
Trade Mark No. 235269 מספר סימן

Application Date 23/01/2011 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: ISRAEL BROADCASTING AUTHORITY שם: רשות השידור

Address: רחוב יפו 161, ירושלים, ישראל כתובת : רחוב יפו 161, ירושלים, ישראל

Identification No.: 17757מספר זיהוי: 17757

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 41 סוג: 41

Production of radio programs; included in class 41. הפקת תוכניות רדיו; הנכללים כולם בסוג 41.                       

ד' כסלו תשע"ב - 24630/11/2011



באוויר 
Trade Mark No. 235270 מספר סימן

Application Date 23/01/2011 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: ISRAEL BROADCASTING AUTHORITY שם: רשות השידור

Address: רחוב יפו 161, ירושלים, ישראל כתובת : רחוב יפו 161, ירושלים, ישראל

Identification No.: 17757מספר זיהוי: 17757

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 41 סוג: 41

Production of radio programs; included in class 41. הפקת תוכניות רדיו; הנכללים כולם בסוג 41.                       

ד' כסלו תשע"ב - 24730/11/2011



בסימן קריאה 
Trade Mark No. 235271 מספר סימן

Application Date 23/01/2011 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: ISRAEL BROADCASTING AUTHORITY שם: רשות השידור

Address: רחוב יפו 161, ירושלים, ישראל כתובת : רחוב יפו 161, ירושלים, ישראל

Identification No.: 17757מספר זיהוי: 17757

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 41 סוג: 41

Production of radio programs; included in class 41. הפקת תוכניות רדיו; הנכללים כולם בסוג 41.                       

ד' כסלו תשע"ב - 24830/11/2011



סדר נשים 
Trade Mark No. 235272 מספר סימן

Application Date 23/01/2011 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: ISRAEL BROADCASTING AUTHORITY שם: רשות השידור

Address: רחוב יפו 161, ירושלים, ישראל כתובת : רחוב יפו 161, ירושלים, ישראל

Identification No.: 17757מספר זיהוי: 17757

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 41 סוג: 41

Production of radio programs; included in class 41. הפקת תוכניות רדיו; הנכללים כולם בסוג 41.                       

ד' כסלו תשע"ב - 24930/11/2011



כנס בוגרים 
Trade Mark No. 235274 מספר סימן

Application Date 23/01/2011 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: ISRAEL BROADCASTING AUTHORITY שם: רשות השידור

Address: רחוב יפו 161, ירושלים, ישראל כתובת : רחוב יפו 161, ירושלים, ישראל

Identification No.: 17757מספר זיהוי: 17757

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 41 סוג: 41

Production of radio programs; included in class 41. הפקת תוכניות רדיו; הנכללים כולם בסוג 41.                       

ד' כסלו תשע"ב - 25030/11/2011



קול החיות 
Trade Mark No. 235275 מספר סימן

Application Date 23/01/2011 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: ISRAEL BROADCASTING AUTHORITY שם: רשות השידור

Address: רחוב יפו 161, ירושלים, ישראל כתובת : רחוב יפו 161, ירושלים, ישראל

Identification No.: 17757מספר זיהוי: 17757

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 41 סוג: 41

Production of radio programs; included in class 41. הפקת תוכניות רדיו; הנכללים כולם בסוג 41.                       

ד' כסלו תשע"ב - 25130/11/2011



אמנות נקודה 
Trade Mark No. 235276 מספר סימן

Application Date 23/01/2011 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: ISRAEL BROADCASTING AUTHORITY שם: רשות השידור

Address: רחוב יפו 161, ירושלים, ישראל כתובת : רחוב יפו 161, ירושלים, ישראל

Identification No.: 17757מספר זיהוי: 17757

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 41 סוג: 41

Production of radio programs; included in class 41. הפקת תוכניות רדיו; הנכללים כולם בסוג 41.                       

ד' כסלו תשע"ב - 25230/11/2011



בימת שיר 
Trade Mark No. 235277 מספר סימן

Application Date 23/01/2011 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: ISRAEL BROADCASTING AUTHORITY שם: רשות השידור

Address: רחוב יפו 161, ירושלים, ישראל כתובת : רחוב יפו 161, ירושלים, ישראל

Identification No.: 17757מספר זיהוי: 17757

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 41 סוג: 41

Production of radio programs; included in class 41. הפקת תוכניות רדיו; הנכללים כולם בסוג 41.                       

ד' כסלו תשע"ב - 25330/11/2011



מועדון הכותנה 
Trade Mark No. 235278 מספר סימן

Application Date 23/01/2011 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: ISRAEL BROADCASTING AUTHORITY שם: רשות השידור

Address: רחוב יפו 161, ירושלים, ישראל כתובת : רחוב יפו 161, ירושלים, ישראל

Identification No.: 17757מספר זיהוי: 17757

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 41 סוג: 41

Production of radio programs; included in class 41. הפקת תוכניות רדיו; הנכללים כולם בסוג 41.                       

ד' כסלו תשע"ב - 25430/11/2011



כאן, שם ובכל מקום 
Trade Mark No. 235279 מספר סימן

Application Date 23/01/2011 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: ISRAEL BROADCASTING AUTHORITY שם: רשות השידור

Address: רחוב יפו 161, ירושלים, ישראל כתובת : רחוב יפו 161, ירושלים, ישראל

Identification No.: 17757מספר זיהוי: 17757

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 41 סוג: 41

Production of radio programs; included in class 41. הפקת תוכניות רדיו; הנכללים כולם בסוג 41.                       

ד' כסלו תשע"ב - 25530/11/2011



אקדמיה באלף 
Trade Mark No. 235281 מספר סימן

Application Date 23/01/2011 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: ISRAEL BROADCASTING AUTHORITY שם: רשות השידור

Address: רחוב יפו 161, ירושלים, ישראל כתובת : רחוב יפו 161, ירושלים, ישראל

Identification No.: 17757מספר זיהוי: 17757

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 41 סוג: 41

Production of radio programs; included in class 41. הפקת תוכניות רדיו; הנכללים כולם בסוג 41.                       

ד' כסלו תשע"ב - 25630/11/2011



Trade Mark No. 235282 מספר סימן

Application Date 03/02/2011 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: Osnat Weingarten  שם: אסנת וינגרטן

Address: 14 Eliyahu Mifarera St, Tel Aviv, Israel כתובת : אליהו מפירארה 14, תל אביב, ישראל

Identification No.: 059126136מספר זיהוי: 059126136

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 14 סוג: 14

Jewelry; all included in class 14. תכשיטים; הנכללים כולם בסוג 14.         

ד' כסלו תשע"ב - 25730/11/2011



קולאז'
Trade Mark No. 235283 מספר סימן

Application Date 23/01/2011 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: ISRAEL BROADCASTING AUTHORITY שם: רשות השידור

Address: רחוב יפו 161, ירושלים, ישראל כתובת : רחוב יפו 161, ירושלים, ישראל

Identification No.: 17757מספר זיהוי: 17757

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 41 סוג: 41

Production of radio programs; included in class 41. הפקת תוכניות רדיו; הנכללים כולם בסוג 41.                       

ד' כסלו תשע"ב - 25830/11/2011



שורה ראשונה 
Trade Mark No. 235284 מספר סימן

Application Date 23/01/2011 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: ISRAEL BROADCASTING AUTHORITY שם: רשות השידור

Address: רחוב יפו 161, ירושלים, ישראל כתובת : רחוב יפו 161, ירושלים, ישראל

Identification No.: 17757מספר זיהוי: 17757

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 41 סוג: 41

Production of radio programs; included in class 41. הפקת תוכניות רדיו; הנכללים כולם בסוג 41.                       

ד' כסלו תשע"ב - 25930/11/2011



המוסף לספרות 
Trade Mark No. 235286 מספר סימן

Application Date 23/01/2011 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: ISRAEL BROADCASTING AUTHORITY שם: רשות השידור

Address: רחוב יפו 161, ירושלים, ישראל כתובת : רחוב יפו 161, ירושלים, ישראל

Identification No.: 17757מספר זיהוי: 17757

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 41 סוג: 41

Production of radio programs; included in class 41. הפקת תוכניות רדיו; הנכללים כולם בסוג 41.                       

ד' כסלו תשע"ב - 26030/11/2011



טנא בריאות 
Trade Mark No. 235289 מספר סימן

Application Date 23/01/2011 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: ISRAEL BROADCASTING AUTHORITY שם: רשות השידור

Address: רחוב יפו 161, ירושלים, ישראל כתובת : רחוב יפו 161, ירושלים, ישראל

Identification No.: 17757מספר זיהוי: 17757

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 41 סוג: 41

Production of radio programs; included in class 41. הפקת תוכניות רדיו; הנכללים כולם בסוג 41.                       

ד' כסלו תשע"ב - 26130/11/2011



עניין של הסכמה
Trade Mark No. 235295 מספר סימן

Application Date 23/01/2011 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: ISRAEL BROADCASTING AUTHORITY שם: רשות השידור

Address: רחוב יפו 161, ירושלים, ישראל כתובת : רחוב יפו 161, ירושלים, ישראל

Identification No.: 17757מספר זיהוי: 17757

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 41 סוג: 41

Production of radio programs; included in class 41. הפקת תוכניות רדיו; הנכללים כולם בסוג 41.                       

ד' כסלו תשע"ב - 26230/11/2011



אתנחתא 
Trade Mark No. 235296 מספר סימן

Application Date 23/01/2011 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: ISRAEL BROADCASTING AUTHORITY שם: רשות השידור

Address: רחוב יפו 161, ירושלים, ישראל כתובת : רחוב יפו 161, ירושלים, ישראל

Identification No.: 17757מספר זיהוי: 17757

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 41 סוג: 41

Production of radio programs; included in class 41. הפקת תוכניות רדיו; הנכללים כולם בסוג 41.                       

ד' כסלו תשע"ב - 26330/11/2011



קלאסיקל 
Trade Mark No. 235297 מספר סימן

Application Date 23/01/2011 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: ISRAEL BROADCASTING AUTHORITY שם: רשות השידור

Address: רחוב יפו 161, ירושלים, ישראל כתובת : רחוב יפו 161, ירושלים, ישראל

Identification No.: 17757מספר זיהוי: 17757

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 41 סוג: 41

Production of radio programs; included in class 41. הפקת תוכניות רדיו; הנכללים כולם בסוג 41.                       

ד' כסלו תשע"ב - 26430/11/2011



סדר יום 
Trade Mark No. 235298 מספר סימן

Application Date 23/01/2011 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: ISRAEL BROADCASTING AUTHORITY שם: רשות השידור

Address: רחוב יפו 161, ירושלים, ישראל כתובת : רחוב יפו 161, ירושלים, ישראל

Identification No.: 17757מספר זיהוי: 17757

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 41 סוג: 41

Production of radio programs; included in class 41. הפקת תוכניות רדיו; הנכללים כולם בסוג 41.                       

ד' כסלו תשע"ב - 26530/11/2011



חגיגות, עננים, סירנות 
Trade Mark No. 235299 מספר סימן

Application Date 23/01/2011 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: ISRAEL BROADCASTING AUTHORITY שם: רשות השידור

Address: רחוב יפו 161, ירושלים, ישראל כתובת : רחוב יפו 161, ירושלים, ישראל

Identification No.: 17757מספר זיהוי: 17757

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 41 סוג: 41

Production of radio programs; included in class 41. הפקת תוכניות רדיו; הנכללים כולם בסוג 41.                       

ד' כסלו תשע"ב - 26630/11/2011



עוד לא מאוחר 
Trade Mark No. 235300 מספר סימן

Application Date 23/01/2011 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: ISRAEL BROADCASTING AUTHORITY שם: רשות השידור

Address: רחוב יפו 161, ירושלים, ישראל כתובת : רחוב יפו 161, ירושלים, ישראל

Identification No.: 17757מספר זיהוי: 17757

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 41 סוג: 41

Production of radio programs; included in class 41. הפקת תוכניות רדיו; הנכללים כולם בסוג 41.                       

ד' כסלו תשע"ב - 26730/11/2011



אלה החיים 
Trade Mark No. 235301 מספר סימן

Application Date 23/01/2011 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: ISRAEL BROADCASTING AUTHORITY שם: רשות השידור

Address: רחוב יפו 161, ירושלים, ישראל כתובת : רחוב יפו 161, ירושלים, ישראל

Identification No.: 17757מספר זיהוי: 17757

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 41 סוג: 41

Production of radio programs; included in class 41. הפקת תוכניות רדיו; הנכללים כולם בסוג 41.                       

ד' כסלו תשע"ב - 26830/11/2011



יומן אזרחי 
Trade Mark No. 235304 מספר סימן

Application Date 23/01/2011 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: ISRAEL BROADCASTING AUTHORITY שם: רשות השידור

Address: רחוב יפו 161, ירושלים, ישראל כתובת : רחוב יפו 161, ירושלים, ישראל

Identification No.: 17757מספר זיהוי: 17757

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 41 סוג: 41

Production of radio programs; included in class 41. הפקת תוכניות רדיו; הנכללים כולם בסוג 41.                       

ד' כסלו תשע"ב - 26930/11/2011



שבת עולמית
Trade Mark No. 235305 מספר סימן

Application Date 23/01/2011 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: ISRAEL BROADCASTING AUTHORITY שם: רשות השידור

Address: רחוב יפו 161, ירושלים, ישראל כתובת : רחוב יפו 161, ירושלים, ישראל

Identification No.: 17757מספר זיהוי: 17757

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 41 סוג: 41

Production of radio programs; included in class 41. הפקת תוכניות רדיו; הנכללים כולם בסוג 41.                       

ד' כסלו תשע"ב - 27030/11/2011



השעה הבינלאומית 
Trade Mark No. 235306 מספר סימן

Application Date 23/01/2011 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: ISRAEL BROADCASTING AUTHORITY שם: רשות השידור

Address: רחוב יפו 161, ירושלים, ישראל כתובת : רחוב יפו 161, ירושלים, ישראל

Identification No.: 17757מספר זיהוי: 17757

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 41 סוג: 41

 Production of radio programs; included in class 41. הפקת תוכניות רדיו; הנכללים כולם בסוג 41.                         

ד' כסלו תשע"ב - 27130/11/2011



ג'גה בבית 
Trade Mark No. 235308 מספר סימן

Application Date 23/01/2011 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: ISRAEL BROADCASTING AUTHORITY שם: רשות השידור

Address: רחוב יפו 161, ירושלים, ישראל כתובת : רחוב יפו 161, ירושלים, ישראל

Identification No.: 17757מספר זיהוי: 17757

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 41 סוג: 41

Production of radio programs; included in class 41. הפקת תוכניות רדיו; הנכללים כולם בסוג 41.                       

ד' כסלו תשע"ב - 27230/11/2011



הנקודה היהודית 
Trade Mark No. 235309 מספר סימן

Application Date 23/01/2011 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: ISRAEL BROADCASTING AUTHORITY שם: רשות השידור

Address: רחוב יפו 161, ירושלים, ישראל כתובת : רחוב יפו 161, ירושלים, ישראל

Identification No.: 17757מספר זיהוי: 17757

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 41 סוג: 41

Production of radio programs; included in class 41. הפקת תוכניות רדיו; הנכללים כולם בסוג 41.                       

ד' כסלו תשע"ב - 27330/11/2011



שישי אישי 
Trade Mark No. 235310 מספר סימן

Application Date 23/01/2011 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: ISRAEL BROADCASTING AUTHORITY שם: רשות השידור

Address: רחוב יפו 161, ירושלים, ישראל כתובת : רחוב יפו 161, ירושלים, ישראל

Identification No.: 17757מספר זיהוי: 17757

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 41 סוג: 41

Production of radio programs; included in class 41. הפקת תוכניות רדיו; הנכללים כולם בסוג 41.                       

ד' כסלו תשע"ב - 27430/11/2011



בית מדרש משודר 
Trade Mark No. 235312 מספר סימן

Application Date 23/01/2011 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: ISRAEL BROADCASTING AUTHORITY שם: רשות השידור

Address: רחוב יפו 161, ירושלים, ישראל כתובת : רחוב יפו 161, ירושלים, ישראל

Identification No.: 17757מספר זיהוי: 17757

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 41 סוג: 41

Production of radio programs; included in class 41. הפקת תוכניות רדיו; הנכללים כולם בסוג 41.                       

ד' כסלו תשע"ב - 27530/11/2011



במעלות התפילה 
Trade Mark No. 235314 מספר סימן

Application Date 23/01/2011 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: ISRAEL BROADCASTING AUTHORITY שם: רשות השידור

Address: רחוב יפו 161, ירושלים, ישראל כתובת : רחוב יפו 161, ירושלים, ישראל

Identification No.: 17757מספר זיהוי: 17757

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 41 סוג: 41

Production of radio programs; included in class 41. הפקת תוכניות רדיו; הנכללים כולם בסוג 41.                       

ד' כסלו תשע"ב - 27630/11/2011



מזמור שיר 
Trade Mark No. 235316 מספר סימן

Application Date 23/01/2011 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: ISRAEL BROADCASTING AUTHORITY שם: רשות השידור

Address: רחוב יפו 161, ירושלים, ישראל כתובת : רחוב יפו 161, ירושלים, ישראל

Identification No.: 17757מספר זיהוי: 17757

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 41 סוג: 41

Production of radio programs; included in class 41. הפקת תוכניות רדיו; הנכללים כולם בסוג 41.                       

ד' כסלו תשע"ב - 27730/11/2011



צפיחית בדבש
Trade Mark No. 235318 מספר סימן

Application Date 23/01/2011 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: ISRAEL BROADCASTING AUTHORITY שם: רשות השידור

Address: רחוב יפו 161, ירושלים, ישראל כתובת : רחוב יפו 161, ירושלים, ישראל

Identification No.: 17757מספר זיהוי: 17757

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 41 סוג: 41

Production of radio programs; included in class 41. הפקת תוכניות רדיו; הנכללים כולם בסוג 41.                       

ד' כסלו תשע"ב - 27830/11/2011



N-ACT

Trade Mark No. 235323 מספר סימן

Application Date 27/01/2011 תאריך הגשה

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 9 סוג: 9

Computer hardware and computer peripheral 
devices, hardware components for digitizer, tags, 
microprocessors, semiconductors chips, sensor 
boards; computer hardware and computer peripheral 
devices, computer styluses, pens, magnetic pens, 
electronic pens, electrostatic pens, tags, capacitive 
tags, RFID tags; computer input devices and 
computer multi-input devices, namely, computer input 
digitizer tablets, computer input digitizers, large 
format digitizers, computer input multi-tags digitizers, 
computer input touch panels, touch panels, 
capacitive touch panels, multi-touch panels, 
transparent touch panels, touch screens, multi-touch 
screens, capacitive touch screens, transparent touch 
screens; computer cursor control devices, namely, 
digitizer tablets, dual-mode digitizers, pen and touch 
digitizers, transparent digitizers, input writing pens, 
input touch pens, input magnetic pens, input electric 
pens, input electrostatic pens, input finger touch; 
software for computer input; computer software for 
inputting coordinate systems, software for digitizers, 
software for dual mode digitizers, computer firmware, 
software for pen and touch digitizers, software drivers 
for input devices, software drivers for digitizers, 
software drivers for dual mode digitizers; computer 
software for detecting objects, tags, finger touch, 
user gestures and commands; computer software, 
applications, application user interface and software 
development kits for end-users and/or developers, for 
gesture recognition and/or for initiating operations 
based on gestures; software for virtual keyboard; PC 
tablets; tablet computers; computers, laptop 
computers, convertible PC, tabletop computers, all-
in-one PCs; tabletop displays, large panel displays, 
display screens; portable telephones; cellular 
phones, mobile phones; personal digital assistants 
(PDA); included in Class 9.

חומרת מחשב והתקנים היקפיים למחשב, רכיבי חומרה 
לדיגיטייזר, תוויות, מיקרו-מעבדים, שבבים מוליכים-למחצה, 

לוחות לחיישנים; חומרת מחשב והתקנים היקפיים למחשב, עטי 
חרט, עטים, עטים מגנטיים, עטים אלקטרוניים, עטים 

אלקטרו-סטטיים למחשב, תוויות, תוויות קיבוליות, תוויות זיהוי 
תדירות-רדיו (RFID); התקני קלט מחשב והתקני מולטי-קלט 
מחשב, דהיינו לוחות דיגיטייזרים לקלט מחשב, דיגיטייזרים 

לקלט מחשב, דיגיטייזרים לפורמט גדול, דיגיטייזרי 
מולטי-תגיות לקלט מחשב, פאנלי-מגע לקלט מחשב, 

פאנלי-מגע, פאנלי מגע קיבוליים, פאנלי מולטי-מגע, פאנלי מגע 
שקופים, מסכי מגע, מסכי מולטי-מגע, מסכי מגעי קיבוליים, 

מסכי מגע שקופים; התקני שליטה לסמן מחשב, דהיינו, לוחות 
 ,(dual mode digitizers) דיגיטייזר, דיגיטייזרי מֹוד-כפול

דיגיטייזרי עט ומגע, דיגיטייזרים שקופים, עטי כתיבת קלט, עטי 
קלט-מגע, עטי קלט-מגנטי, עטי-קלט חשמליים, עטי-קלט 

אלקטרו-סטטיים; קלט מגע-אצבע; תוכנה לקלט מחשב; תוכנת 
מחשב למערכות תיאום קלט, תוכנה לדיגיטייזרים, תוכנה 

לדיגיטייזרי מֹוד-כפול, קושחת מחשב, תוכנת לדיגיטייזרי עט 
ומגע; תוכנה לדרייברי התקני פלט, תוכנה לדרייברים 

לדיגיטייזרים, תוכנה לדרייברי דיגיטייזרי מוד-כפול; תוכנת 
מחשב להבחנה באובייקטים, תגיות, מגע-אצבע, מחוות 
ופקודות משתמש; תוכנת מחשב, אפליקציות, אפליקציית 

ממשק משתמש וערכות פיתוח תוכנה עבור משתמשי קצה ו/או 
מפתחים, לזיהוי מחוות ו/או אתחול פעולות מבוססות על 

מחוות; תוכנה למקלדת וירטואלית; לוחות PC; מחשבי לוח; 
מחשבים, מחשבים ניידים (לפטופים), מחשבים אישיים נישאים, 

 PC מחשבי ,(tabletop computers) מחשבי טייבל-טופ
הכל-באחד; תצוגות טייבל-טופ, פאנלי תצוגה גדולים, מסכי 
הצגה; טלפונים נישאים; טלפונים סלולאריים, טלפונים ניידים; 
עוזרים דיגיטאליים אישיים (PDA); כלול בסיווג 9.                   
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    

            

ד' כסלו תשע"ב - 27930/11/2011



Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

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

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

האנגלי.

Ownersבעלים

Name: N - TRIG LTD N - TRIG LTD :שם

Address: 5 Atir Yeda St., Kfar Saba, 44643, Israel כתובת : עתיר ידע 5, כפר סבא, 44643, ישראל

Identification No.: 512792805מספר זיהוי: 512792805

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

ד' כסלו תשע"ב - 28030/11/2011



שוקו חם 
Trade Mark No. 235325 מספר סימן

Application Date 23/01/2011 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: ISRAEL BROADCASTING AUTHORITY שם: רשות השידור

Address: רחוב יפו 161, ירושלים, ישראל כתובת : רחוב יפו 161, ירושלים, ישראל

Identification No.: 17757מספר זיהוי: 17757

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 41 סוג: 41

Production of radio programs; included in class 41. הפקת תוכניות רדיו; הנכללים כולם בסוג 41.                       

ד' כסלו תשע"ב - 28130/11/2011



שירים ביחד 
Trade Mark No. 235326 מספר סימן

Application Date 23/01/2011 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: ISRAEL BROADCASTING AUTHORITY שם: רשות השידור

Address: רחוב יפו 161, ירושלים, ישראל כתובת : רחוב יפו 161, ירושלים, ישראל

Identification No.: 17757מספר זיהוי: 17757

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 41 סוג: 41

Production of radio programs; included in class 41. הפקת תוכניות רדיו; הנכללים כולם בסוג 41.                       

ד' כסלו תשע"ב - 28230/11/2011



חיים בסרט
Trade Mark No. 235327 מספר סימן

Application Date 23/01/2011 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: ISRAEL BROADCASTING AUTHORITY שם: רשות השידור

Address: רחוב יפו 161, ירושלים, ישראל כתובת : רחוב יפו 161, ירושלים, ישראל

Identification No.: 17757מספר זיהוי: 17757

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 41 סוג: 41

Production of radio programs; included in class 41. הפקת תוכניות רדיו; הנכללים כולם בסוג 41.                       

ד' כסלו תשע"ב - 28330/11/2011



חדש חדיש ומחודש
Trade Mark No. 235328 מספר סימן

Application Date 23/01/2011 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: ISRAEL BROADCASTING AUTHORITY שם: רשות השידור

Address: רחוב יפו 161, ירושלים, ישראל כתובת : רחוב יפו 161, ירושלים, ישראל

Identification No.: 17757מספר זיהוי: 17757

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 41 סוג: 41

Production of radio programs; included in class 41. הפקת תוכניות רדיו; הנכללים כולם בסוג 41.                       

ד' כסלו תשע"ב - 28430/11/2011



לקראת שבוע טוב
Trade Mark No. 235330 מספר סימן

Application Date 23/01/2011 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: ISRAEL BROADCASTING AUTHORITY שם: רשות השידור

Address: רחוב יפו 161, ירושלים, ישראל כתובת : רחוב יפו 161, ירושלים, ישראל

Identification No.: 17757מספר זיהוי: 17757

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 41 סוג: 41

Production of radio programs; included in class 41. הפקת תוכניות רדיו; הנכללים כולם בסוג 41.                       

ד' כסלו תשע"ב - 28530/11/2011



אורות המזרח 
Trade Mark No. 235333 מספר סימן

Application Date 23/01/2011 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: ISRAEL BROADCASTING AUTHORITY שם: רשות השידור

Address: רחוב יפו 161, ירושלים, ישראל כתובת : רחוב יפו 161, ירושלים, ישראל

Identification No.: 17757מספר זיהוי: 17757

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 41 סוג: 41

Production of radio programs; included in class 41. הפקת תוכניות רדיו; הנכללים כולם בסוג 41.                       

ד' כסלו תשע"ב - 28630/11/2011



אהבה ממילה ראשונה 
Trade Mark No. 235335 מספר סימן

Application Date 23/01/2011 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: ISRAEL BROADCASTING AUTHORITY שם: רשות השידור

Address: רחוב יפו 161, ירושלים, ישראל כתובת : רחוב יפו 161, ירושלים, ישראל

Identification No.: 17757מספר זיהוי: 17757

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 41 סוג: 41

Production of radio programs; included in class 41. הפקת תוכניות רדיו; הנכללים כולם בסוג 41.                       

ד' כסלו תשע"ב - 28730/11/2011



משמרת לילה 
Trade Mark No. 235337 מספר סימן

Application Date 23/01/2011 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: ISRAEL BROADCASTING AUTHORITY שם: רשות השידור

Address: רחוב יפו 161, ירושלים, ישראל כתובת : רחוב יפו 161, ירושלים, ישראל

Identification No.: 17757מספר זיהוי: 17757

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 41 סוג: 41

Production of radio programs; included in class 41. הפקת תוכניות רדיו; הנכללים כולם בסוג 41.                       

ד' כסלו תשע"ב - 28830/11/2011



לנר ולבשמים 
Trade Mark No. 235339 מספר סימן

Application Date 23/01/2011 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: ISRAEL BROADCASTING AUTHORITY שם: רשות השידור

Address: רחוב יפו 161, ירושלים, ישראל כתובת : רחוב יפו 161, ירושלים, ישראל

Identification No.: 17757מספר זיהוי: 17757

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 41 סוג: 41

Production of radio programs; included in class 41. הפקת תוכניות רדיו; הנכללים כולם בסוג 41.                       

ד' כסלו תשע"ב - 28930/11/2011



שירה חדשה 
Trade Mark No. 235340 מספר סימן

Application Date 23/01/2011 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: ISRAEL BROADCASTING AUTHORITY שם: רשות השידור

Address: רחוב יפו 161, ירושלים, ישראל כתובת : רחוב יפו 161, ירושלים, ישראל

Identification No.: 17757מספר זיהוי: 17757

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 41 סוג: 41

Production of radio programs; included in class 41. הפקת תוכניות רדיו; הנכללים כולם בסוג 41.                       

ד' כסלו תשע"ב - 29030/11/2011



אקספרס צפוני
Trade Mark No. 235342 מספר סימן

Application Date 23/01/2011 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: ISRAEL BROADCASTING AUTHORITY שם: רשות השידור

Address: רחוב יפו 161, ירושלים, ישראל כתובת : רחוב יפו 161, ירושלים, ישראל

Identification No.: 17757מספר זיהוי: 17757

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 41 סוג: 41

Production of radio programs; included in class 41. הפקת תוכניות רדיו; הנכללים כולם בסוג 41.                       

ד' כסלו תשע"ב - 29130/11/2011



המיתר השביעי 
Trade Mark No. 235343 מספר סימן

Application Date 23/01/2011 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: ISRAEL BROADCASTING AUTHORITY שם: רשות השידור

Address: רחוב יפו 161, ירושלים, ישראל כתובת : רחוב יפו 161, ירושלים, ישראל

Identification No.: 17757מספר זיהוי: 17757

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 41 סוג: 41

Production of radio programs; included in class 41. הפקת תוכניות רדיו; הנכללים כולם בסוג 41.                       

ד' כסלו תשע"ב - 29230/11/2011



נותן ברוק
Trade Mark No. 235344 מספר סימן

Application Date 23/01/2011 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: ISRAEL BROADCASTING AUTHORITY שם: רשות השידור

Address: רחוב יפו 161, ירושלים, ישראל כתובת : רחוב יפו 161, ירושלים, ישראל

Identification No.: 17757מספר זיהוי: 17757

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 41 סוג: 41

Production of radio programs; included in class 41. הפקת תוכניות רדיו; הנכללים כולם בסוג 41.                       

ד' כסלו תשע"ב - 29330/11/2011



דרייב טיים 
Trade Mark No. 235345 מספר סימן

Application Date 23/01/2011 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: ISRAEL BROADCASTING AUTHORITY שם: רשות השידור

Address: רחוב יפו 161, ירושלים, ישראל כתובת : רחוב יפו 161, ירושלים, ישראל

Identification No.: 17757מספר זיהוי: 17757

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 41 סוג: 41

Production of radio programs; included in class 41. הפקת תוכניות רדיו; הנכללים כולם בסוג 41.                       

ד' כסלו תשע"ב - 29430/11/2011



פנדו - נג'נה 
Trade Mark No. 235346 מספר סימן

Application Date 23/01/2011 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: ISRAEL BROADCASTING AUTHORITY שם: רשות השידור

Address: רחוב יפו 161, ירושלים, ישראל כתובת : רחוב יפו 161, ירושלים, ישראל

Identification No.: 17757מספר זיהוי: 17757

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 41 סוג: 41

Production of radio programs; included in class 41. הפקת תוכניות רדיו; הנכללים כולם בסוג 41.                       

ד' כסלו תשע"ב - 29530/11/2011



נקודת מפגש 
Trade Mark No. 235347 מספר סימן

Application Date 23/01/2011 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: ISRAEL BROADCASTING AUTHORITY שם: רשות השידור

Address: רחוב יפו 161, ירושלים, ישראל כתובת : רחוב יפו 161, ירושלים, ישראל

Identification No.: 17757מספר זיהוי: 17757

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 41 סוג: 41

Production of radio programs; included in class 41. הפקת תוכניות רדיו; הנכללים כולם בסוג 41.                       

ד' כסלו תשע"ב - 29630/11/2011



הערכת מצב 
Trade Mark No. 235348 מספר סימן

Application Date 23/01/2011 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: ISRAEL BROADCASTING AUTHORITY שם: רשות השידור

Address: רחוב יפו 161, ירושלים, ישראל כתובת : רחוב יפו 161, ירושלים, ישראל

Identification No.: 17757מספר זיהוי: 17757

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 41 סוג: 41

Production of radio programs; included in class 41. הפקת תוכניות רדיו; הנכללים כולם בסוג 41.                       

ד' כסלו תשע"ב - 29730/11/2011



אספרסו 
Trade Mark No. 235350 מספר סימן

Application Date 23/01/2011 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: ISRAEL BROADCASTING AUTHORITY שם: רשות השידור

Address: רחוב יפו 161, ירושלים, ישראל כתובת : רחוב יפו 161, ירושלים, ישראל

Identification No.: 17757מספר זיהוי: 17757

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 41 סוג: 41

Production of radio programs; included in class 41. הפקת תוכניות רדיו; הנכללים כולם בסוג 41.                       

ד' כסלו תשע"ב - 29830/11/2011



אנו באנו 
Trade Mark No. 235351 מספר סימן

Application Date 23/01/2011 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: ISRAEL BROADCASTING AUTHORITY שם: רשות השידור

Address: רחוב יפו 161, ירושלים, ישראל כתובת : רחוב יפו 161, ירושלים, ישראל

Identification No.: 17757מספר זיהוי: 17757

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 41 סוג: 41

Production of radio programs; included in class 41. הפקת תוכניות רדיו; הנכללים כולם בסוג 41.                       

ד' כסלו תשע"ב - 29930/11/2011



הרופא התורן 
Trade Mark No. 235352 מספר סימן

Application Date 23/01/2011 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: ISRAEL BROADCASTING AUTHORITY שם: רשות השידור

Address: רחוב יפו 161, ירושלים, ישראל כתובת : רחוב יפו 161, ירושלים, ישראל

Identification No.: 17757מספר זיהוי: 17757

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 41 סוג: 41

Production of radio programs; included in class 41. הפקת תוכניות רדיו; הנכללים כולם בסוג 41.                       

ד' כסלו תשע"ב - 30030/11/2011



רוקר טוב 
Trade Mark No. 235353 מספר סימן

Application Date 23/01/2011 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: ISRAEL BROADCASTING AUTHORITY שם: רשות השידור

Address: רחוב יפו 161, ירושלים, ישראל כתובת : רחוב יפו 161, ירושלים, ישראל

Identification No.: 17757מספר זיהוי: 17757

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 41 סוג: 41

Production of radio programs; included in class 41. הפקת תוכניות רדיו; הנכללים כולם בסוג 41.                       

ד' כסלו תשע"ב - 30130/11/2011



קופסת הלהיטים 
Trade Mark No. 235354 מספר סימן

Application Date 23/01/2011 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: ISRAEL BROADCASTING AUTHORITY שם: רשות השידור

Address: רחוב יפו 161, ירושלים, ישראל כתובת : רחוב יפו 161, ירושלים, ישראל

Identification No.: 17757מספר זיהוי: 17757

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 41 סוג: 41

Production of radio programs; included in class 41. הפקת תוכניות רדיו; הנכללים כולם בסוג 41.                       

ד' כסלו תשע"ב - 30230/11/2011



הקשר הישראלי 
Trade Mark No. 235356 מספר סימן

Application Date 23/01/2011 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: ISRAEL BROADCASTING AUTHORITY שם: רשות השידור

Address: רחוב יפו 161, ירושלים, ישראל כתובת : רחוב יפו 161, ירושלים, ישראל

Identification No.: 17757מספר זיהוי: 17757

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 41 סוג: 41

Production of radio programs; included in class 41. הפקת תוכניות רדיו; הנכללים כולם בסוג 41.                       

ד' כסלו תשע"ב - 30330/11/2011



שידור בכורה
Trade Mark No. 235358 מספר סימן

Application Date 23/01/2011 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: ISRAEL BROADCASTING AUTHORITY שם: רשות השידור

Address: רחוב יפו 161, ירושלים, ישראל כתובת : רחוב יפו 161, ירושלים, ישראל

Identification No.: 17757מספר זיהוי: 17757

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 41 סוג: 41

Production of radio programs; included in class 41. הפקת תוכניות רדיו; הנכללים כולם בסוג 41.                       

ד' כסלו תשע"ב - 30430/11/2011



שיפוט מהיר 
Trade Mark No. 235359 מספר סימן

Application Date 23/01/2011 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: ISRAEL BROADCASTING AUTHORITY שם: רשות השידור

Address: רחוב יפו 161, ירושלים, ישראל כתובת : רחוב יפו 161, ירושלים, ישראל

Identification No.: 17757מספר זיהוי: 17757

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 41 סוג: 41

Production of radio programs; included in class 41. הפקת תוכניות רדיו; הנכללים כולם בסוג 41.                       

ד' כסלו תשע"ב - 30530/11/2011



ג'אם ישראלי 
Trade Mark No. 235360 מספר סימן

Application Date 23/01/2011 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: ISRAEL BROADCASTING AUTHORITY שם: רשות השידור

Address: רחוב יפו 161, ירושלים, ישראל כתובת : רחוב יפו 161, ירושלים, ישראל

Identification No.: 17757מספר זיהוי: 17757

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 41 סוג: 41

Production of radio programs; included in class 41. הפקת תוכניות רדיו; הנכללים כולם בסוג 41.                       

ד' כסלו תשע"ב - 30630/11/2011



עוד חוזר הניגון 
Trade Mark No. 235361 מספר סימן

Application Date 23/01/2011 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: ISRAEL BROADCASTING AUTHORITY שם: רשות השידור

Address: רחוב יפו 161, ירושלים, ישראל כתובת : רחוב יפו 161, ירושלים, ישראל

Identification No.: 17757מספר זיהוי: 17757

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 41 סוג: 41

Production of radio programs; included in class 41. הפקת תוכניות רדיו; הנכללים כולם בסוג 41.                       

ד' כסלו תשע"ב - 30730/11/2011



שירת רבים 
Trade Mark No. 235362 מספר סימן

Application Date 23/01/2011 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: ISRAEL BROADCASTING AUTHORITY שם: רשות השידור

Address: רחוב יפו 161, ירושלים, ישראל כתובת : רחוב יפו 161, ירושלים, ישראל

Identification No.: 17757מספר זיהוי: 17757

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 41 סוג: 41

Production of radio programs; included in class 41. הפקת תוכניות רדיו; הנכללים כולם בסוג 41.                       

ד' כסלו תשע"ב - 30830/11/2011



מסיבת ריקודים ישראלית 
Trade Mark No. 235363 מספר סימן

Application Date 23/01/2011 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: ISRAEL BROADCASTING AUTHORITY שם: רשות השידור

Address: רחוב יפו 161, ירושלים, ישראל כתובת : רחוב יפו 161, ירושלים, ישראל

Identification No.: 17757מספר זיהוי: 17757

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 41 סוג: 41

Production of radio programs; included in class 41. הפקת תוכניות רדיו; הנכללים כולם בסוג 41.                       

ד' כסלו תשע"ב - 30930/11/2011



הלהקה 
Trade Mark No. 235364 מספר סימן

Application Date 23/01/2011 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: ISRAEL BROADCASTING AUTHORITY שם: רשות השידור

Address: רחוב יפו 161, ירושלים, ישראל כתובת : רחוב יפו 161, ירושלים, ישראל

Identification No.: 17757מספר זיהוי: 17757

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 41 סוג: 41

Production of radio programs; included in class 41. הפקת תוכניות רדיו; הנכללים כולם בסוג 41.                       

ד' כסלו תשע"ב - 31030/11/2011



משירי ארץ אהבתי 
Trade Mark No. 235365 מספר סימן

Application Date 23/01/2011 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: ISRAEL BROADCASTING AUTHORITY שם: רשות השידור

Address: רחוב יפו 161, ירושלים, ישראל כתובת : רחוב יפו 161, ירושלים, ישראל

Identification No.: 17757מספר זיהוי: 17757

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 41 סוג: 41

Production of radio programs; included in class 41. הפקת תוכניות רדיו; הנכללים כולם בסוג 41.                       

ד' כסלו תשע"ב - 31130/11/2011



להיטים לוהטים 
Trade Mark No. 235367 מספר סימן

Application Date 23/01/2011 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: ISRAEL BROADCASTING AUTHORITY שם: רשות השידור

Address: רחוב יפו 161, ירושלים, ישראל כתובת : רחוב יפו 161, ירושלים, ישראל

Identification No.: 17757מספר זיהוי: 17757

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 41 סוג: 41

Production of radio programs; included in class 41. הפקת תוכניות רדיו; הנכללים כולם בסוג 41.                       

ד' כסלו תשע"ב - 31230/11/2011



שלא ייגמר לעולם 
Trade Mark No. 235368 מספר סימן

Application Date 23/01/2011 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: ISRAEL BROADCASTING AUTHORITY שם: רשות השידור

Address: רחוב יפו 161, ירושלים, ישראל כתובת : רחוב יפו 161, ירושלים, ישראל

Identification No.: 17757מספר זיהוי: 17757

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 41 סוג: 41

Production of radio programs; included in class 41. הפקת תוכניות רדיו; הנכללים כולם בסוג 41.                       

ד' כסלו תשע"ב - 31330/11/2011



כוכבים בדלי
Trade Mark No. 235369 מספר סימן

Application Date 23/01/2011 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: ISRAEL BROADCASTING AUTHORITY שם: רשות השידור

Address: רחוב יפו 161, ירושלים, ישראל כתובת : רחוב יפו 161, ירושלים, ישראל

Identification No.: 17757מספר זיהוי: 17757

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 41 סוג: 41

Production of radio programs; included in class 41. הפקת תוכניות רדיו; הנכללים כולם בסוג 41.                       

ד' כסלו תשע"ב - 31430/11/2011



שאלה של טעם
Trade Mark No. 235372 מספר סימן

Application Date 23/01/2011 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: ISRAEL BROADCASTING AUTHORITY שם: רשות השידור

Address: רחוב יפו 161, ירושלים, ישראל כתובת : רחוב יפו 161, ירושלים, ישראל

Identification No.: 17757מספר זיהוי: 17757

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 41 סוג: 41

Production of radio programs; included in class 41. הפקת תוכניות רדיו; הנכללים כולם בסוג 41.                       

ד' כסלו תשע"ב - 31530/11/2011



שבוע טוב ישראל 
Trade Mark No. 235374 מספר סימן

Application Date 23/01/2011 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: ISRAEL BROADCASTING AUTHORITY שם: רשות השידור

Address: רחוב יפו 161, ירושלים, ישראל כתובת : רחוב יפו 161, ירושלים, ישראל

Identification No.: 17757מספר זיהוי: 17757

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 41 סוג: 41

Production of radio programs; included in class 41. הפקת תוכניות רדיו; הנכללים כולם בסוג 41.                       

ד' כסלו תשע"ב - 31630/11/2011



Trade Mark No. 235376 מספר סימן

Application Date 24/01/2011 תאריך הגשה

 בעלים

שם: מפעלי מתכת ש.כהן בעמ

כתובת : רח' תעשיה 8, ירושלים, ישראל

מספר זיהוי: 510430374

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Yigal Eini, Adv.

Address: 5 Hillel Street, Jerusalem, 94230, Israel

שם: יגאל עיני, עו"ד

כתובת : רחוב הלל 5, ירושלים, 94230, ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 6 סוג: 6

Spread metal; include in class 6.   .6 מתכות פשוטות; הנכללים כולם בסוג

Class: 19 סוג: 19

Construction material; included in class 19. חמרי בניין; הנכללים כולם בסוג 19.                       

Class: 20 סוג: 20

Furniture; included in class 20. רהיטים; הנכללים כולם בסוג 20.       

Class: 21 סוג: 21

 Tools and containers for house and for kitchen; all 
included in class 21.

כלים ומיכלים לבית ולמטבח; הנכללים כולם בסוג 21.             
                                          

ד' כסלו תשע"ב - 31730/11/2011



Trade Mark No. 235377 מספר סימן

Application Date 24/01/2011 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: Tsemah ZEM Ltd. שם: צמח זם בע"מ

Address: 20 Freiman Yaakov Str. Old Industrial Area, 
Rishon LeZion, 75358, Israel

כתובת : רח' פריימן יעקב 20 איזור תעשיה ישן, ראשון לציון, 
75358, ישראל

Identification No.: 511336497מספר זיהוי: 511336497

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: AWAWDI MARWAN ADV. & NOTARY 

Address: 

שם: עו"ד עואודה מרואן 

כתובת : רח' חרוצים 19/205, ת.ד. 53130, ירושלים, 93420, 
ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 9 סוג: 9

devices, remote controls, processors/controllers, 
printed circuit boards, conductive appliances, 
switching, transformers, capacitance, regulation or 
control of electricity and varios electric 
systems.equipment for data processing and 
computers; all included in class 9.

התקנים, שלטים, מעבדים, לוחות ומכשירים להולכה, מיתוג, 
המרה, צבירה, וויסות או בקרה על חשמל ומערכות חשמל 

שונות, ציוד לעיבוד נתונים ומחשבים; הנכללים כולם בסוג 9.     
                                                                                    
                                                                                    

                                                    

Class: 11 סוג: 11

Devices, electrical circuits, cables, adapters and 
remote controls for heating, cooling, drying and 
ventilating systems; all included in class 11.

התקנים, מעגלים חשמליים, כבלים, מתאמים ושלטים למערכות 
חימום, לקירור, לייבוש ולאורור; הנכללים כולם בסוג 11.         

                                                                          

ד' כסלו תשע"ב - 31830/11/2011



STATIC

Trade Mark No. 235380 מספר סימן

Application Date 27/01/2011 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: Dow AgroSciences LLC

Address: 9330 Zionsville Road, Indianapolis, Indiana, 
46268, U.S.A.

Identification No.: 2661

(Delaware Limited Liability Company)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Reinhold Cohn and Partners

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

שם: ריינהולד כהן ושותפיו

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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 5 סוג: 5

Pesticides, preparations for destroying vermin; 
fungicides, herbicides and insecticides; all included in 
class 5.

קוטלי מזיקים, תכשירים להשמדת רמשים; קוטלי פטריות, 
קוטלי עשבים וקוטלי חרקים; הנכללים כולם בסוג 5.               

                    

ד' כסלו תשע"ב - 31930/11/2011



Iricar

Trade Mark No. 235381 מספר סימן

Application Date 27/01/2011 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: Dr. Willmar Schwabe GmbH & Co.

Address: Karlsruhe, Germany

Identification No.: 18526

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Reinhold Cohn and Partners

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

שם: ריינהולד כהן ושותפיו

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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 5 סוג: 5

Homeopathic pharmaceutical preparations for the 
treatment of skin inflammations with itching; all 
included in class 5.

תכשירים רוקחיים הומיאופטיים לטיפול בדלקות עור מגרדות; 
הנכללים כולם בסוג 5.                                                       

                                  

ד' כסלו תשע"ב - 32030/11/2011



Trade Mark No. 235382 מספר סימן

Application Date 24/01/2011 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: VITA PRI HAGALIL (THE NEW) LTD שם: ויטה פרי הגליל (החדשה) בע"מ

Address: כתובת : רח' הנפח 2, חולון, ישראל

Identification No.: 514262211מספר זיהוי: 514262211

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Yair Berda, Adv.

Address: HaMercava 31, Holon, 58851, Israel

שם: יאיר ברדה, עו"ד

כתובת : המרכבה 31, חולון, 58851, ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 43 סוג: 43

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

שירותים להספקת מזון ומשקה; הנכללים כולם בסוג 43.         
                        

ד' כסלו תשע"ב - 32130/11/2011



Trade Mark No. 235383 מספר סימן

Application Date 24/01/2011 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: VITA PRI HAGALIL (THE NEW) LTD שם: ויטה פרי הגליל (החדשה) בע"מ

Address: רח' הנפח 2, חולון, ישראל כתובת : רח' הנפח 2, חולון, ישראל

Identification No.: 514262211מספר זיהוי: 514262211

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Yair Berda, Adv.

Address: HaMercava 31, Holon, 58851, Israel

שם: יאיר ברדה, עו"ד

כתובת : המרכבה 31, חולון, 58851, ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 44 סוג: 44

Agriculture, horticulture and forestry services; all 
included in class 44.

שירותים בקשר לחקלאות, גננות ויערנות; הנכללים כולם בסוג 
                                 .44

ד' כסלו תשע"ב - 32230/11/2011



Trade Mark No. 235384 מספר סימן

Application Date 24/01/2011 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: VITA PRI HAGALIL (THE NEW) LTD שם: ויטה פרי הגליל (החדשה) בע"מ

Address: רח' הנפח 2, חולון, ישראל כתובת : רח' הנפח 2, חולון, ישראל

Identification No.: 514262211מספר זיהוי: 514262211

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Yair Berda, Adv.

Address: HaMercava 31, Holon, 58851, Israel

שם: יאיר ברדה, עו"ד

כתובת : המרכבה 31, חולון, 58851, ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 29 סוג: 29

preserved, dried and cooked fruits and vegetables; 
jellies, jams, compotes; all included in class 29.   

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

ד' כסלו תשע"ב - 32330/11/2011



SCREENGATE

Trade Mark No. 235406 מספר סימן

Application Date 30/01/2011 תאריך הגשה

Base for International Trademark No. 1069461 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: Minicom Digital Signage Ltd. שם: מיניקום שילוט דיגיטלי בע"מ

Address: 24 Hebron Road, Jerusalem, 93542, Israel כתובת : חברון דרך24, ירושלים, 93542, ישראל

Identification No.: 514408590מספר זיהוי: 514408590

מיניקום שילוט דיגיטלי בע"מ

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

Digital signage platform comprised of hardware and 
software for digital display networks; Computer 
hardware and software for digital display networks 
enabling dissemination and streaming of rich and 
dynamic content and media from player to multiple 
digital displays networks; Computer hardware and 
software for digital display network operators 
enabling remote management of the digital display 
networks, media streaming  and infrastructure 
management, control and remote remedial actions by 
monitoring the operation, reporting and gathering 
operational data, demonstrating and verifying the 
displayed content at a scheduled time, monitoring the 
quality of the content, automatically alerting in the 
event of a failure and allowing continuous media 
playback in the event of a failure.

פלטפורמת שילוט דיגיטלית המבוססת חומרה ותוכנה לרשתות 
תצוגה דיגיטליות; חומרה ותוכנה לרשתות תצוגה דיגיטליות 
המאפשרות הפצה וזרימה של מדיה ותוכן עשיר ודינאמי מנגן 
לרשתות מרובות תצוגה דיגיטלית; תוכנה וחומרת מחשב 

למפעילי רשת תצוגה דיגיטלית המאפשרות ניהול מרחוק של 
רשתות תצוגה אלקטרונית, זרימת מדיה וניהול תשתית, בקרה 
ופעולות תיקון מרחוק על ידי בקרת אופרציה, דיווח ואיסוף 
מידע אופרטיבי, הדגמה ואימות תוכן מוצג בזמן נתון, בדיקת 
איכות התוכן, התראה אוטומטית במקרה של כשל ואפשרות 
השמעת מדיה מוקלטת מתמשכת במקרה של כשל.               
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    

                                      

ד' כסלו תשע"ב - 32430/11/2011



Trade Mark No. 235421 מספר סימן

Application Date 30/01/2011 תאריך הגשה

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 3 סוג: 3

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

תכשירי שטיפה, הלבנה וחומרים אחרים לשימוש ביתי; תכשירי 
ניקוי, הברקה, מירוק ושפשוף; סבונים; בשמים, תמציות 

שמנים, קוסמטיקה, תחליבי שיער; משחות שיניים; הנכללים 
כולם בסוג 3.                                                                   

                                                

Class: 16 סוג: 16

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

נייר, קרטון וטובין העשויים מחומרים אלה, שאינם נכללים 
בסוגים אחרים; דברי דפוס; חומר לכריכת ספרים; צילומים; 
צרכי כתיבה; דבקים לצורכי כתיבה או למטרות משק בית; 

חומרים לאומנים; מכחולים; מכונות כתיבה וצרכי משרד (למעט 
רהיטים); חומרי לימוד והוראה (למעט התקנים); חומרים 
פלסטיים לאריזה (שאינם נכללים בסוגים אחרים); אותיות 

דפוס; גלופות; הנכללים כולם בסוג 16.                                 
                                                                                    
                                                                                    

                            

Class: 21 סוג: 21

Household or kitchen utensils and containers; combs 
and sponges; brushes (except paint brushes); brush-
making materials; articles for cleaning purposes; 
steelwool; unworked or semi-worked glass (except 
glass used in building); glassware, porcelain and 
earthenware not included in other classes; all 
included in class 21.

כלים ומיכלים לבית ולמטבח; מסרקות וספוגים; מברשות (פרט 
למכחולים); חומרים לעשיית מברשות; פריטים לצרכי ניקוי; 
צמר פלדה; זכוכית בלתי מעובדת או מעובדת למחצה (פרט 

לזכוכית לצרכי בניה); כלי זכוכית, חרסינה וחימר שאינם כלולים 
בסוגים אחרים; הנכללים כולם בסוג 21.                               
                                                                                    

                        

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

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

European Community Trade Mark, 20/01/2011, No. 
9672321

איחוד האירופי לסימני מסחר, 20/01/2011, מספר 9672321

Class: 3 סוג: 3

Class: 16 סוג: 16

Class: 21 סוג: 21

ד' כסלו תשע"ב - 32530/11/2011



Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

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

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

האנגלי.

 Owners

Name: The Procter & Gamble Company

Address: One Procter & Gamble Plaza, Cincinnati, Ohio, 
45202, U.S.A.

Identification No.: 462

(Ohio Corporation)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Dr. Shlomo Cohen & Co.

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

שם: ד"ר שלמה כהן ושות'

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

ד' כסלו תשע"ב - 32630/11/2011



WHITE YOPLAIT

Trade Mark No. 235422 מספר סימן

Application Date 30/01/2011 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: Yoplait Marques Internationales

Address: 170 bis,Blvd du Montparnasse, Paris, France

Identification No.: 53673

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Reinhold Cohn and Partners

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

שם: ריינהולד כהן ושותפיו

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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 29 סוג: 29

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

ד' כסלו תשע"ב - 32730/11/2011



YOPLAIT אקסטרה פרי
Trade Mark No. 235423 מספר סימן

Application Date 30/01/2011 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: Yoplait Marques Internationales

Address: 170 bis,Blvd du Montparnasse, Paris, France

Identification No.: 53673

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Reinhold Cohn and Partners

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

שם: ריינהולד כהן ושותפיו

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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 29 סוג: 29

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

ד' כסלו תשע"ב - 32830/11/2011



YOPLAIT ON TOP

Trade Mark No. 235424 מספר סימן

Application Date 30/01/2011 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: Yoplait Marques Internationales

Address: 170 bis,Blvd du Montparnasse, Paris, France

Identification No.: 53673

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Reinhold Cohn and Partners

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

שם: ריינהולד כהן ושותפיו

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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 29 סוג: 29

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

ד' כסלו תשע"ב - 32930/11/2011



Trade Mark No. 235425 מספר סימן

Application Date 30/01/2011 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: Yoplait Marques Internationales

Address: 170 bis,Blvd du Montparnasse, Paris, France

Identification No.: 53673

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Reinhold Cohn and Partners

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

שם: ריינהולד כהן ושותפיו

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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 29 סוג: 29

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

ד' כסלו תשע"ב - 33030/11/2011



Trade Mark No. 235426 מספר סימן

Application Date 30/01/2011 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: Yoplait Marques Internationales

Address: 170 bis,Blvd du Montparnasse, Paris, France

Identification No.: 53673

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Reinhold Cohn and Partners

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

שם: ריינהולד כהן ושותפיו

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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 29 סוג: 29

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

ד' כסלו תשע"ב - 33130/11/2011



Trade Mark No. 235434 מספר סימן

Application Date 31/01/2011 תאריך הגשה

 Owners

Name: Satcon Technology Corporation

Address: 27 Drydock Avenue, Boston, Massachusetts 
02210, U.S.A.

Identification No.: 801814

A Delaware Corporation

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Sanford T. Colb & Co.

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

שם: סנפורד ט. קולב ושות'

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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 9 סוג: 9

Power control products for use in connection with 
renewable and alternative energy sources; power 
conditioning products for use in connection with 
renewable and alternative energy sources; and 
power conversion products for use in connection with 
renewable and alternative energy sources; all 
included in Class 9.

מוצרי בקרת כוח לשימוש בקשר למקורות אנרגיה מתחדשים 
ואלטרנטיביים; מוצרי הכשרת כוח לשימוש בקשר למקורות 
אנרגיה מתחדשים ואלטרנטיביים; ומוצרי המרת כוח לשימוש 
בקשר למקורות אנרגיה מתחדשים ואלטרנטיביים; הכל כלול 

בסוג 9;                                                                           
                                                                                    

                                              

Class: 42 סוג: 42

Engineering services, namely, for development and 
design of power control products  for use in 
connection with renewable and alternative energy 
sources, of power conditioning products for use in 
connection with renewable and alternative energy 
sources, of power conversion products for use in 
connection with renewable and alternative energy 
sources, and of software products for power control, 
power conditioning, power management, and power 
conversion industries; all included in Class 42.

שירותי הנדסה, בעיקר, לפיתוח ועיצוב של מוצרי בקרת כוח 
לשימוש בקשר למקורות אנרגיה מתחדשים ואלטרנטיביים, של 
מוצרי הכשרת כוח לשימוש בקשר למקורות אנרגיה מתחדשים 
ואלטרנטיביים, של מוצרי המרת כוח לשימוש בקשר למקורות 
אנרגיה מתחדשים ואלטרנטיביים, ושל מוצרי תכנה לתעשיות 
בקרת כוח, הכשרת כוח, ניהול כוח והמרת כוח; הכל כלול בסוג 
                                                                               .42
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    

              

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

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

U.S.A., 16/08/2010, No. 85/108,344 ארה"ב, 16/08/2010, מספר 85/108,344

Class: 9 סוג: 9

Class: 42 סוג: 42

ד' כסלו תשע"ב - 33230/11/2011



HYDRA BOOST

Trade Mark No. 235440 מספר סימן

Application Date 31/01/2011 תאריך הגשה

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

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

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

האנגלי.

 Owners

Name: Revlon Consumer Products Corporation

Address: 237 Park Avenue, New York, New York, 10017, 
U.S.A.

Identification No.: 415

(Delaware Corporation)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Reinhold Cohn and Partners

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

שם: ריינהולד כהן ושותפיו

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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 3 סוג: 3

Skin care products; all included in class 3. מוצרים לטיפוח העור; הנכללים כולם בסוג 3.         

ד' כסלו תשע"ב - 33330/11/2011



EVERSHIELD

Trade Mark No. 235441 מספר סימן

Application Date 31/01/2011 תאריך הגשה

 Owners

Name: Honeywell International Inc.

Address: 101 Columbia Road, Morrison, New Jersey 
07962, U.S.A.

Identification No.: 801816

A Delaware Corporation

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Sanford T. Colb & Co.

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

שם: סנפורד ט. קולב ושות'

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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 11 סוג: 11

Air purification and breathing protection system 
comprised of reactors, catalysts, adsorbents, filters, 
air heaters, air purifiers, oxidization chemicals and 
chemical compounds; all included in Class 11.

מערכת טיהור אוויר והגנת נשימה מורכבת מכורים, זרזים, 
חומרי ספיחה, מסננים, מחממי אוויר, מטהרי אוויר, כימיקאלים 
לחימצון ותרכובות כימיות; הכל כלול בסוג 11.                       
                                                                                  

ד' כסלו תשע"ב - 33430/11/2011



ULTRASHIELD XG

Trade Mark No. 235442 מספר סימן

Application Date 31/01/2011 תאריך הגשה

 Owners

Name: Honeywell International Inc.

Address: 101 Columbia Road, Morrison, New Jersey 
07962, U.S.A.

Identification No.: 801816

A Delaware Corporation

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Sanford T. Colb & Co.

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

שם: סנפורד ט. קולב ושות'

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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 11 סוג: 11

Air purification and breathing protection system 
comprised of reactors, catalysts, adsorbents, filters, 
air heaters, air purifiers, oxidization chemicals and 
chemical compounds; all included in Class 11.

מערכת טיהור אוויר והגנת נשימה מורכבת מכורים, זרזים, 
חומרי ספיחה, מסננים, מחממי אוויר, מטהרי אוויר, כימיקאלים 
לחימצון ותרכובות כימיות; הכל כלול בסוג 11.                       
                                                                                  

ד' כסלו תשע"ב - 33530/11/2011



ULTRASHIELD

Trade Mark No. 235443 מספר סימן

Application Date 31/01/2011 תאריך הגשה

 Owners

Name: Honeywell International Inc.

Address: 101 Columbia Road, Morrison, New Jersey 
07962, U.S.A.

Identification No.: 801816

A Delaware Corporation

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Sanford T. Colb & Co.

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

שם: סנפורד ט. קולב ושות'

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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 11 סוג: 11

Air purification and breathing protection system 
comprised of reactors, catalysts, adsorbents, filters, 
air heaters, air purifiers, oxidization chemicals and 
chemical compounds; all included in Class 11.

מערכת טיהור אוויר והגנת נשימה מורכבת מכורים, זרזים, 
חומרי ספיחה, מסננים, מחממי אוויר, מטהרי אוויר, כימיקאלים 
לחימצון ותרכובות כימיות; הכל כלול בסוג 11.                       
                                                                                  

ד' כסלו תשע"ב - 33630/11/2011



Trade Mark No. 235448 מספר סימן

Application Date 26/01/2011 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: Latet - Israeli Humanitarian Aid שם: ארגון לתת - סיוע הומניטארי ישראלי

Address: Kibutz Galuiot 32b, Tel Aviv, 66550, Israel כתובת : דרך קיבוץ גלויות 32 ב', תל אביב, 66550, ישראל

Identification No.: 580294940מספר זיהוי: 580294940

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Goldfarb, Seligman, Adv.

Address: Electra Tower, 38 Floor, 96 Ygal Alon Road, 
Tel Aviv, Israel

שם: גולדפרב, זליגמן, עו"ד

כתובת : מגדל אלקטרה, קומה 38, דרך יגאל אלון 96, תל אביב, 
ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 43 סוג: 43

Providing food for needy populations; all included in 
class 43.

אספקת מזון לאוכלוסיות במצוקה; הנכללים כולם בסוג 43.       
                  

ד' כסלו תשע"ב - 33730/11/2011



Trade Mark No. 235457 מספר סימן

Application Date 30/01/2011 תאריך הגשה

 בעלים

שם: ורד בירון שרביט יזמות שיווק ופיתוח עסקי (2011) בע"מ

כתובת : רח' ז'בחשוון 44, רמת השרון, 47220, ישראל

מספר זיהוי: 514549302

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Iris Yardeni

Address: 3 Hamelacha St., Tel Aviv, 67215, Israel

שם: איריס ירדני, עו"ד

כתובת : רחוב המלאכה 3, תל אביב, 67215, ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 25 סוג: 25

Clothing; all included in class 25. דברי הלבשה; הנכללים כולם בסוג 25.     

ד' כסלו תשע"ב - 33830/11/2011



הרפתקהופ ! 
Trade Mark No. 235458 מספר סימן

Application Date 30/01/2011 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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 41 סוג: 41

Education; providing of training; entertainment; 
sporting and cultural activities; all included in class 
41.

חינוך, הענקת אימונים; בידור; פעילות ספורט ותרבות; 
הנכללים כולם בסוג 41.                                                     

                      

ד' כסלו תשע"ב - 33930/11/2011



Trade Mark No. 235459 מספר סימן

Application Date 30/01/2011 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: Reshet Hashnitzelia Ltd. שם: רשת השניצליה בע"מ

Address: 5 Hazayit St., Bnei Dror, Israel כתובת : רח' הזית 5, בני דרור, ישראל

Identification No.: 514333673מספר זיהוי: 514333673

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Amit Groos, Adv.

Address: 3 Pakris St, Rehovot, 76702, Israel

שם: עמית גרוס, עו"ד

כתובת : רח' פקריס 3, רחובות, 76702, ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 29 סוג: 29

שניצל פולני (ציפוי פירורי זהב), שניצל צרפתי (חרדל דיז'ון 
ופירורי זהב), שניצל יווני (שום כתוש טרי ופירורי זהב), שניצל 

איטלקי (תערובת עשבי תיבול ופירורי זהב), שניצל סיני 
(שומשום ופירורי זהב), שניצל ספרדי (רוטב חריף ופירורי 

זהב); הנכללים כולם בסוג 29.

Class: 43 סוג: 43

שירותים להספקת מזון ומשקה; הנכללים כולם בסוג 43.

ד' כסלו תשע"ב - 34030/11/2011



EMERGO

Trade Mark No. 235464 מספר סימן

Application Date 01/02/2011 תאריך הגשה

 Owners

Name: Emergo Group, Inc.

Address: 611 West 5th Street, 3rd Floor, Austin, 78701, 
Texas, U.S.A.

Identification No.: 801818

Delaware

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: 45 סוג: 45

Regulatory compliance consulting services as it 
applies to medical devices; all included in class 45.

שירותי ייעוץ להתאמה לתקנים הקשורים למכשירים רפואיים; 
הנכללים כולם בסוג 45.                                                     

  

ד' כסלו תשע"ב - 34130/11/2011



Trade Mark No. 235465 מספר סימן

Application Date 01/02/2011 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: DAVID.S. OFEK 18 ISRAEL LTD שם: דוד.ש. אופק 18 ישראל בע"מ

Address: 3rd menahem begin, Ramat Gan, 52681, Israel כתובת : דרך מנחם בגין 3, רמת גן, 52681, ישראל

Identification No.: 514470228מספר זיהוי: 514470228

דוד.ש. אופק 18 ישראל בע"מ

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Saar Gershoni

Address: 7 Jabotinski St., Ramat Gan, 52520, Israel

שם: סער גרשוני, עו"ד

כתובת : רח' ז'בוטינסקי 7, רמת גן, 52520, ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 25 סוג: 25

Clothing, footwear , headgear ; all included in class 
25

דברי הלבשה, הנעלה וכיסויי ראש ; הנכללים כולם בסוג 25     
    

ד' כסלו תשע"ב - 34230/11/2011



Trade Mark No. 235466 מספר סימן

Application Date 01/02/2011 תאריך הגשה

Goods/Services סחורות/שירותים

ד' כסלו תשע"ב - 34330/11/2011



Class: 9 סוג: 9

Antennas; antenna boosters; earphones; wireless 
receivers; wireless transmitters; battery chargers; 
microphones; infrared communication systems; 
public address systems; public address and sound 
system accessories; stands for sound system 
devices and apparatus; amplifiers; controllers for 
speakers; mounting racks for sound system devices 
and apparatus; mounting racks for closed circuit 
television system devices and apparatus; monitors 
for audio equipment; transformers; audio signal 
processors; audio mixers; storage container boxes 
for use in racks and cabinets for broadcasting 
machines and apparatus; blank panels for use in 
racks and cabinets for broadcasting machines and 
apparatus; ventilation panels for use in racks and 
cabinets for broadcasting machines and apparatus; 
audio players; audio recording and playback devices; 
audio signal transmission and reception devices; 
programmable timers for electrical appliances; pre-
recorded sound media; sound recorded memory 
cards; power distribution for electrical equipment; 
power supplies; control panels for public address 
systems; audio signal interfaces; audio signal 
controllers; audio signal converters; impedance 
meters for speakers; attenuators; loudspeakers and 
associated components; megaphones; network audio 
transmission and reception devices; network audio 
devices; intercom systems; intercom exchanges; 
intercom stations; conference systems; electronic 
bulletin boards; emergency broadcasting equipment; 
closed circuit television systems; video signal 
interfaces for closed circuit television system; video 
signal transmission and reception devices for closed 
circuit television system; video display switching 
devices for closed circuit television system; video 
signal compensation devices for closed circuit 
television system; lenses for closed circuit television 
cameras; control panels for the operation of video 
equipment; controllers for video monitoring 
equipment; closed circuit television cameras; covers 
for closed circuit television cameras; synchronized 
video signal transmitting devices for closed circuit 
television system; electrical swivels for closed circuit 
television cameras; hard disc drives; digital video 
recorders; housings for closed circuit television 
cameras; video monitors; video signal converters; 
network video monitoring devices; installation 
brackets for audio devices and video devices; 
batteries; audio and video signal distributors; audio 
signal and video signal connectors; computer 
software, recorded; downloadable computer 
software; computer software for use in recording, 
amplifying, reproducing and transmitting sounds; 
audio and video signal cables; all included in class 9.

אנטנות; מגברים לאנטנה; אוזניות; מקלטים אלחוטיים; 
משדרים אלחוטיים: מטענים לסוללות; מיקרופונים; מערכות 
תקשורת אינפרא אדום; מערכות כריזה; אביזרים למערכות 
כריזה ומערכות הגברה; מעמדים לאביזרי והתקני מערכות 
הגברה; מגברים; בקרים לרמקולים; מתלי הרכבה למערכות 
והתקני הגברה; מתלי הרכבה למכשירי והתקני מערכת 

טלוויזיה במעגל סגור; מוניטורים לציוד אודיו; שנאים; מעבדי 
אות אודיו; מערבלי אודיו; תיבות מיכלי אחסון לשימוש במדפים 
וארונות עבור מכונות והתקני שידור; לוחות ריקים לשימוש 

במדפים וארונות למכונות והתקני שידור; לוחות אוורור לשימוש 
במדפים וארונות למכונות והתקני שידור; נגני אודיו; מכשירי 

הקלטת והשמעת אודיו; מכשירי שידור וקבלת אות אודיו; קוצבי 
זמן ניתנים לתכנות למכשירים חשמליים; מדית שמע מוקלטת 
מראש; כרטיסי זיכרון עם הקלטות שמע; ספקי כוח לציוד 

חשמלי; ספקי כוח; לוחות בקרה למערכות כריזה; ממשקי אות 
אודיו; בקרי אות אודיו; ממירי אות אודיו; מונים חשמליים עבור 
רמקולים; מכשירים להפחתת עצמת גל או אותות אלקטרוניים; 
רמקולים ואביזרים נלווים; מגפונים; מכשירי שידור וקבלת אות 
אודיו ברשת; התקני אודיו ברשת; מערכות אינטרקום; מחלפי 
אינטרקום; תחנות אינטרקום; מערכות ועידה; לוחות מודעות 
אלקטרוניים; ציוד שידור חירום; מערכות טלוויזיה במעגל סגור; 
ממשקי אות וידאו למערכת טלוויזיה במעגל סגור; התקני שידור 
וקליטת אותות וידיאו למערכות טלוויזיה במעגל סגור; התקני 
החלפה למצגי וידיאו למערכת טלוויזיה במעגל סגור; התקני 
פיצוי אות וידיאו למערכת טלוויזיה במעגל סגור; עדשות 

למצלמות טלוויזיה במעגל סגור; לוחות בקרה להפעלת ציוד 
וידאו; בקרים לציוד ניטור וידאו; מצלמות טלויזיה במעגל סגור; 
מכסים למצלמות טלוויזיה במעגל סגור; התקני שידור אות וידאו 
מסונכרן למערכת טלוויזיה במעגל סגור; סביבולים חשמליים 
למצלמות טלוויזיה במעגל סגור; כונני דיסק קשיח; מקליטי 

וידיאו דיגיטליים; אמצעי אחסון למצלמות טלוויזיה במעגל סגור; 
מסכי וידאו; ממירי אות וידאו; התקני רשת ניטור וידאו; סוגרי 
התקנה להתקני אודיו ולהתקני וידיאו, סוללות; מפיצי אותות 
אודיו ווידאו; מחברי אותות אודיו; תוכנת מחשב מוקלטת; 

תוכנת מחשב ניתנת להורדה; תוכנת מחשב לשימוש בהקלטה, 
הגברה, עיבוד, שכפול ושידור צלילים; כבלי אותות אודיו ווידאו; 
הנכללים כולם בסוג 9.                                                       
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    

                                          

ד' כסלו תשע"ב - 34430/11/2011



Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

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

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

האנגלי.

 Owners

Name: TOA CORPORATION

Address: 7-2-1, Minatojima-Nakamachi, Chuo-ku, Kobe-
shi, Hyogo-ken, 650-0046, Japan

Identification No.: 801819

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

ד' כסלו תשע"ב - 34530/11/2011



TOA

Trade Mark No. 235467 מספר סימן

Application Date 01/02/2011 תאריך הגשה

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 9 סוג: 9

Antennas; antenna boosters; earphones; wireless 
receivers; wireless transmitters; battery chargers; 
microphones; infrared communication systems; 
public address systems; public address and sound 
system accessories; stands for sound system 
devices and apparatus; amplifiers; controllers for 
speakers; mounting racks for sound system devices 
and apparatus; mounting racks for closed circuit 
television system devices and apparatus; monitors 
for audio equipment; transformers; audio signal 
processors; audio mixers; storage container boxes 
for use in racks and cabinets for broadcasting 
machines and apparatus; blank panels for use in 
racks and cabinets for broadcasting machines and 
apparatus; ventilation panels for use in racks and 
cabinets for broadcasting machines and apparatus; 
audio players; audio recording and playback devices; 
audio signal transmission and reception devices; 
programmable timers for electrical appliances; pre-
recorded sound media; sound recorded memory 
cards; power distribution for electrical equipment; 
power supplies; control panels for public address 
systems; audio signal interfaces; audio signal 
controllers; audio signal converters; impedance 
meters for speakers; attenuators; loudspeakers and 
associated components; megaphones; network audio 
transmission and reception devices; network audio 
devices; intercom systems; intercom exchanges; 
intercom stations; conference systems; electronic 
bulletin boards; emergency broadcasting equipment; 
closed circuit television systems; video signal 
interfaces for closed circuit television system; video 
signal transmission and reception devices for closed 
circuit television system; video display switching 
devices for closed circuit television system; video 
signal compensation devices for closed circuit 
television system; lenses for closed circuit television 
cameras; control panels for the operation of video 
equipment; controllers for video monitoring 
equipment; closed circuit television cameras; covers 
for closed circuit television cameras; synchronized 
video signal transmitting devices for closed circuit 
television system; electrical swivels for closed circuit 
television cameras; hard disc drives; digital video 
recorders; housings for closed circuit television 
cameras; video monitors; video signal converters; 
network video monitoring devices; installation 
brackets for audio devices and video devices; 
batteries; audio and video signal distributors; audio 
signal and video signal connectors; computer 
software, recorded; downloadable computer 
software; computer software for use in recording, 
amplifying, reproducing and transmitting sounds; 
audio and video signal cables; all included in class 9.

אנטנות; מגברים לאנטנה; אוזניות; מקלטים אלחוטיים; 
משדרים אלחוטיים: מטענים לסוללות; מיקרופונים; מערכות 
תקשורת אינפרא אדום; מערכות כריזה; אביזרים למערכות 
כריזה ומערכות הגברה; מעמדים לאביזרי והתקני מערכות 
הגברה; מגברים; בקרים לרמקולים; מתלי הרכבה למערכות 
והתקני הגברה; מתלי הרכבה למכשירי והתקני מערכת 

טלוויזיה במעגל סגור; מוניטורים לציוד אודיו; שנאים; מעבדי 
אות אודיו; מערבלי אודיו; תיבות מיכלי אחסון לשימוש במדפים 
וארונות עבור מכונות והתקני שידור; לוחות ריקים לשימוש 

במדפים וארונות למכונות והתקני שידור; לוחות אוורור לשימוש 
במדפים וארונות למכונות והתקני שידור; נגני אודיו; מכשירי 

הקלטת והשמעת אודיו; מכשירי שידור וקבלת אות אודיו; קוצבי 
זמן ניתנים לתכנות למכשירים חשמליים; מדית שמע מוקלטת 
מראש; כרטיסי זיכרון עם הקלטות שמע; ספקי כוח לציוד 

חשמלי; ספקי כוח; לוחות בקרה למערכות כריזה; ממשקי אות 
אודיו; בקרי אות אודיו; ממירי אות אודיו; מונים חשמליים עבור 
רמקולים; מכשירים להפחתת עצמת גל או אותות אלקטרוניים; 
רמקולים ואביזרים נלווים; מגפונים; מכשירי שידור וקבלת אות 
אודיו ברשת; התקני אודיו ברשת; מערכות אינטרקום; מחלפי 
אינטרקום; תחנות אינטרקום; מערכות ועידה; לוחות מודעות 
אלקטרוניים; ציוד שידור חירום; מערכות טלוויזיה במעגל סגור; 
ממשקי אות וידאו למערכת טלוויזיה במעגל סגור; התקני שידור 
וקליטת אותות וידיאו למערכות טלוויזיה במעגל סגור; התקני 
החלפה למצגי וידיאו למערכת טלוויזיה במעגל סגור; התקני 
פיצוי אות וידיאו למערכת טלוויזיה במעגל סגור; עדשות 

למצלמות טלוויזיה במעגל סגור; לוחות בקרה להפעלת ציוד 
וידאו; בקרים לציוד ניטור וידאו; מצלמות טלויזיה במעגל סגור; 
מכסים למצלמות טלוויזיה במעגל סגור; התקני שידור אות וידאו 
מסונכרן למערכת טלוויזיה במעגל סגור; סביבולים חשמליים 
למצלמות טלוויזיה במעגל סגור; כונני דיסק קשיח; מקליטי 

וידיאו דיגיטליים; אמצעי אחסון למצלמות טלוויזיה במעגל סגור; 
מסכי וידאו; ממירי אות וידאו; התקני רשת ניטור וידאו; סוגרי 
התקנה להתקני אודיו ולהתקני וידיאו, סוללות; מפיצי אותות 
אודיו ווידאו; מחברי אותות אודיו; תוכנת מחשב מוקלטת; 

תוכנת מחשב ניתנת להורדה; תוכנת מחשב לשימוש בהקלטה, 
הגברה, עיבוד, שכפול ושידור צלילים; כבלי אותות אודיו ווידאו; 
הנכללים כולם בסוג 9.                                                       
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Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

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

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

האנגלי.

 Owners

Name: TOA CORPORATION

Address: 7-2-1, Minatojima-Nakamachi, Chuo-ku, Kobe-
shi, Hyogo-ken, 650-0046, Japan

Identification No.: 801819

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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Trade Mark No. 235469 מספר סימן

Application Date 01/02/2011 תאריך הגשה

 Owners

Name: Luxgen Motor Co., Ltd.

Address: No. 39-1, Bogongkeng, Sanyi Township, Miaoli 
County 367, Taiwan

Identification No.: 801823

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Soroker-Agmon, Adv.

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

שם: סורוקר-אגמון, עו"ד

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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 35 סוג: 35

Automobile Retail, Retail for Automobile parts and 
accessories; all included in class 35.

קמעונאות בכלי רכב, קמעונאות בחלקי כלי רכב ובאביזרי כלי 
רכב; הנכללים כולם בסוג 35.                 
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Trade Mark No. 235470 מספר סימן

Application Date 01/02/2011 תאריך הגשה

 Owners

Name: Luxgen Motor Co., Ltd.

Address: No. 39-1, Bogongkeng, Sanyi Township, Miaoli 
County 367, Taiwan

Identification No.: 801823

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: 37 סוג: 37

Transportation vehicle maintenance and repair; 
maintenance (Transportation vehicle-); transportation 
vehicle repair; anti-rust treatment for transportation 
vehicle; transportation vehicle lubrication; 
transportation vehicle wash; car wash; service station 
(vehicle-); antirust treatment for vehicle; motor-driven 
(or motor) vehicle maintenance and repair; motor-
driven (or motor) vehicle repair; maintenance (motor-
driven or motor vehicle-); retreading of tires [tyres]; 
transportation vehicle polishing and waxing; all 
included in class37.

תחזוקה ותיקונים לכלי רכב; תחזוקה (לכלי רכב); תיקונים לכלי 
רכב; טיפולים למניעת חלודה לכלי רכב; סיכה לכלי רכב; 

שטיפה לכלי רכב; שטיפת מכוניות; תחנת שירות (לכלי רכב); 
טיפולים למניעת חלודה לכלים; תחזוקה ותיקונים של כלי רכב 
מונעים (או ממונעים); תיקונים לכלי רכב מונעים (או ממונעים); 
תחזוקה (לכלי רכב מונעים או ממונעים); חידוש של צמיגים; 

צחצוח ושעווה לכלי רכב; הנכללים כולם בסוג 37.                   
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Trade Mark No. 235471 מספר סימן

Application Date 01/02/2011 תאריך הגשה

 Owners

Name: Luxgen Motor Co., Ltd.

Address: No. 39-1, Bogongkeng, Sanyi Township, Miaoli 
County 367, Taiwan

Identification No.: 801823

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: 37 סוג: 37

Transportation vehicle maintenance and repair; 
maintenance (transportation vehicle-); transportation 
vehicle repair; anti-rust treatment for transportation 
vehicle; transportation vehicle lubrication; 
transportation vehicle wash; car wash; service station 
(vehicle-); antirust treatment for vehicle; motor-driven 
(or motor) vehicle maintenance and repair; motor-
driven (or motor) vehicle repair; maintenance (motor-
driven or motor vehicle-); retreading of tires [tyres]; 
transportation vehicle polishing and waxing; all 
included in class37.

תחזוקה ותיקונים לכלי רכב; תחזוקה(לכלי רכב); תיקונים לכלי 
רכב; טיפולים למניעת חלודה לכלי רכב; סיכה לכלי רכב; 

שטיפה לכלי רכב; שטיפת מכוניות; תחנת שירות (לכלי רכב); 
טיפולים למניעת חלודה לכלים; תחזוקה ותיקונים של כלי רכב 
מונעים (או ממונעים); תיקונים לכלי רכב מונעים (או ממונעים); 
תחזוקה (לכלי רכב מונעים או ממונעים); חידוש של צמיגים; 

צחצוח ושעווה לכלי רכב; הנכללים כולם בסוג 37.                   
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Trade Mark No. 235472 מספר סימן

Application Date 01/02/2011 תאריך הגשה

 Owners

Name: Luxgen Motor Co., Ltd.

Address: No. 39-1, Bogongkeng, Sanyi Township, Miaoli 
County 367, Taiwan

Identification No.: 801823

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Soroker-Agmon, Adv.

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

שם: סורוקר-אגמון, עו"ד

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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 12 סוג: 12

Automobile and parts thereof; covers for vehicle 
steering wheels; wheels; wheel hubs; vehicle 
bumpers; steering wheels for vehicles; automobile 
hoods; seat covers for vehicles; luggage carries for 
vehicles; anti-theft devices for vehicle; all included in 
class 12.

רכב וחלקי רכב; מכסים לגלגלי היגוי; גלגלים; מרכזי גלגלים; 
פגושי רכב; גלגלי היגוי לכלי רכב; מכסי מנוע רכב; כיסויי מושב 
לכלי רכב; מנשאים למטען לכלי רכב; התקנים נגד גניבה לכלי 
רכב; הנכללים כולם בסוג 12.                                             
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Trade Mark No. 235473 מספר סימן

Application Date 01/02/2011 תאריך הגשה

 Owners

Name: Luxgen Motor Co., Ltd.

Address: No. 39-1, Bogongkeng, Sanyi Township, Miaoli 
County 367, Taiwan

Identification No.: 801823

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Soroker-Agmon, Adv.

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

שם: סורוקר-אגמון, עו"ד

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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 12 סוג: 12

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

Automobile and parts thereof; covers for vehicle 
steering wheels; wheels; wheel hubs; vehicle 
bumpers; steering wheels for vehicles; automobile 
hoods; seat covers for vehicles; luggage carries for 
vehicles; anti-theft devices for vehicle; all included in 
class 12.

רכב וחלקי רכב; מכסים לגלגלי היגוי; גלגלים; מרכזי גלגלים; 
פגושי רכב; גלגלי היגוי לכלי רכב; מכסי מנוע רכב; כיסויי מושב 
לכלי רכב; מנשאים למטען לכלי רכב; התקנים נגד גניבה לכלי 
רכב; הנכללים כולם בסוג 12.                                             
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Trade Mark No. 235474 מספר סימן

Application Date 01/02/2011 תאריך הגשה

 Owners

Name: Luxgen Motor Co., Ltd.

Address: No. 39-1, Bogongkeng, Sanyi Township, Miaoli 
County 367, Taiwan

Identification No.: 801823

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Soroker-Agmon, Adv.

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

שם: סורוקר-אגמון, עו"ד

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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 35 סוג: 35

Automobile Retail, Retail for Automobile parts and 
accessories; all included in class 35.

קמעונאות בכלי רכב, קמעונאות בחלקי כלי רכב ובאביזרי כלי 
רכב; הנכללים כולם בסוג 35.                 
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Trade Mark No. 235479 מספר סימן

Application Date 09/11/2010 תאריך הגשה

International Trademark No. 0918350 מספר סימן בינלאומי

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 17 סוג: 17

Acrylic resins (semi-finished products); adhesive 
bands other than stationery and not for medical or 
household purposes; adhesive tapes other than 
stationery and not for medical or household 
purposes; artificial resins (semi-finished products); 
asbestos cloth; asbestos coverings; asbestos fabrics; 
asbestos felt; asbestos fibers; asbestos mill boards; 
asbestos millboards; asbestos packing; asbestos 
paper; asbestos safety curtains; asbestos sheets; 
asbestos slate; asbestos soles; asbestos; bags 
(envelopes, pouches) of rubber, for packaging; 
balata; bands of rubber for unscrewing jar lids; bark 
coverings for sound insulation; boiler composition to 
prevent the radiation of heat; brake lining materials, 
partly processed; canvas hose pipes; carbon fibers, 
other than for textile use; caulking materials; 
cellulose acetate (semi-processed); chemical 
compositions for repairing leaks; clack valves of 
rubber; clutch linings; compositions to prevent the 
radiation of heat; compressed air pipe fittings, not of 
metal; connecting hose for vehicle radiators; cords of 
rubber; cotton wool for packing (caulking); cylinder 
jointings; dielectrics (insulators); draught excluder 
strips; ebonite (vulcanite) molds; ebonite (vulcanite); 
ebonite molds; elastic threads, not for use in textiles; 
elastic yarns, not for use in textiles; expansion joint 
fillers; fiberglass fabrics for insulation; fiberglass for 
insulation; fillers for expansion joints; filtering 
materials (semi-processed foams or films of plastic); 
fire hose; flexible pipes, not of metal; flexible tubes, 
not of metal; floating anti-pollution barriers; foam 
supports for flower arrangements (semi-finished 
products); foil of regenerated cellulose other than for 
packing; foils of metal for insulating; gaskets; glass 
fibers, for insulation; glass wool for insulation; gum, 
raw or partly processed; guttapercha; hoses of textile 
material; insulating fabrics; insulating felt; insulating 
gloves; insulating materials; insulating oil for 
transformers; insulating oils; insulating paints; 
insulating paper; insulating plaster; insulating tape 
and band; insulating tape; insulating varnish; 
insulators for cables; insulators for electric mains; 
insulators for railway tracks; insulators; joint packings 
for pipes; joint packings; junctions for pipes, not of 
metal; latex (rubber); lute; metal foil for insulation; 
mica, raw or partly processed; mineral wool 
(insulator); non-conducting materials for retaining 
heat; packing (cushioning, stuffing) materials of 
rubber or plastics; packing, stopping and insulating 
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materials; padding materials of rubber or plastics; 
paper for electrical capacitors; pipe gaskets; pipe 
jackets, not of metal; pipe muffs, not of metal; plastic 
fibers, not for textile use; plastic film other than for 
wrapping; plastic film, not for wrapping; plastic 
sheeting for agricultural purposes; plastic 
substances, semi-processed; plastics in extruded 
form for use in manufacture; reinforcing materials, 
not of metal for pipes; rings of rubber; rubber material 
for recapping tyres; rubber sleeves for protecting 
parts of machines; rubber stoppers; rubber, gutta-
percha, gum, asbestos, mica and goods made from 
these materials and not included in other classes; 
rubber, raw or semi-worked; safety curtains of 
asbestos; sealant compounds for joints; seals; self-
adhesive tapes, other than stationery and not for 
medical or household purposes; sheets of reclaimed 
cellulose, other than for packing; shock absorbing 
buffers of rubber; slag wool (insulator); slate 
asbestos; sleeves of rubber for protecting parts of 
machines; soldering threads of plastic; soundproofing 
materials; stops of rubber; stuffing of rubber or 
plastic; stuffing rings; substances for insulating 
buildings against moisture; synthetic resins (semi-
finished products); synthetic rubber; threads of plastic 
for soldering; threads of plastic materials, not for 
textile use; threads of rubber, not for use in textiles; 
valves of india-rubber or vulcanized fiber; viscose 
sheets, other than for packing; viscose sheets, other 
than for wrapping; vulcanite (ebonite) molds; 
vulcanite (ebonite); vulcanized fiber; washers of 
rubber or vulcanized fiber; water-tight rings; watering 
hose; waterproof packings; weatherstripping 
compositions; weatherstripping.
Class: 19 סוג: 19

Advertisement columns (not of metal); agglomerated 
bagasses of cane (building material); alabaster glass; 
alabaster; angle irons, not of metal; aquaria 
(structures); aquarium gravel; aquarium sand; 
arbours (structures); artificial stone; asbestos 
cement; asbestos mortar; asphalt paving; asphalt, 
pitch and bitumen; asphalt; aviaries, not of metal 
(structures); balustrading; beacons, not of metal, 
non-luminous; beams, not of metal; bicycle parking 
installations, not of metal; binding agents for making 
briquettes; binding agents for making stones; binding 
material for road repair; bird baths (structures, not of 
metal); bitumen; bituminous coatings for roofing; 
bituminous products for building; blinds (outdoor), not 
of metal and not of textile; branching pipes, not of 
metal; bricks; building cardboard (asphalted); building 
cardboard; building glass; building materials (non-
metallic); building panels not of metal; building paper; 
building stone; building timber; buildings, not of 
metal; buildings, transportable, not of metal; busts of 
stone, concrete or marble; cabanas not of metal; 
caissons for construction work under water; 
calcareous marl; calcareous stone; casement 
windows, not of metal; cask wood; ceilings, not of 
metal; cement for blast furnaces; cement for 
furnaces; cement posts; cement slabs; cement; 
chicken-houses, not of metal; chimney cowls, not of 
metal; chimney pots, not of metal; chimney shafts, 
not of metal; chimneys (not of metal); cladding, not of 
metal, for building; clay; clinker ballast; clinker stone; 
coal tar; coatings (building materials); concrete 
building elements; concrete; construction materials, 
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not of metal; cork (compressed); cornices, not of 
metal; coverings, not of metal, for building; crash 
barriers, not of metal, for roads; diving boards, not of 
metal; door casings, not of metal; door frames, not of 
metal; door panels, not of metal; doors, not of metal; 
drain pipes not of metal; drain traps (valves), not of 
metal or plastic; ducts, not of metal, for ventilating 
and air-conditioning installations; earth for bricks; 
facings, not of metal, for building; fair huts; felt for 
building; fences, not of metal; figurines (statuettes) of 
stone, concrete or marble; fire burrs; fireclay; 
fireproof cement coatings; flashing, not of metal, for 
building; floating docks, not of metal, for mooring 
boats; floor boards; floor tiles, not of metal; floors, not 
of metal; folding doors, not of metal; foundry molds 
(moulds), not of metal; framework for building, not of 
metal; furrings of wood; gates, not of metal; 
geotextiles; girders, not of metal; glass granules for 
marking out roads; granite; grave or tomb 
enclosures, not of metal; gravel; gravestone slabs, 
not of metal; gravestones; greenhouse frames, not of 
metal; greenhouses, transportable, not of metal; grog 
(fired refractory material); grout; gutter pipes not of 
metal; gutters, not of metal; gypsum; hips for roofing; 
horticultural frames, not of metal; huts; insect screens 
not of metal; installations, not of metal, for parking 
bicycles; insulating glass (building); jalousies, not of 
metal; joists, not of metal; laths, not of metal; 
latticework, not of metal; lengthening pieces, not of 
metal, for chimneys; letter boxes of masonry; lighting 
slabs; lime; limestone; linings, not of metal, for 
building; lintels, not of metal; lumber; luminous 
paving; macadam; magnesia cement; manhole 
covers, not of metal; mantlepieces; manufactured 
timber; marble; masts (poles), not of metal; materials 
for making and coating roads; memorial plaques, not 
of metal; moldable wood; moldings, not of metal, for 
building; moldings, not of metal, for cornices; 
monuments, not of metal; mooring bollards, not of 
metal; mortar for building; mosaics for building; 
mouldable wood; non-luminous and non-mechanical 
signs, not of metal; non-metallic rigid pipes for 
building; non-metallic transportable buildings; olivine 
for building; paint spraying booths, not of metal; 
palings, not of metal; palisading, not of metal; 
pantiles; paperboard for building; parquet floor 
boards; parquet flooring; partitions, not of metal; 
paving blocks, not of metal; paving slabs, not of 
metal; penstock pipes (not of metal); perches; 
pigsties; pilings, not of metal; pitch; planks (wood for 
building); plaster; plate glass (windows), for building; 
platforms, prefabricated, not of metal; plywood; 
poles, not of metal, for electric power lines; porches, 
not of metal, for building; posts, not of metal, for 
electric power lines; posts, not of metal; potters' clay 
(raw material); potters' clay; props, not of metal; 
quartz; railroad ties, not of metal; railway sleepers, 
not of metal; raw chalk; reeds, for building; refractory 
materials; reinforcing materials, not of metal, for 
building; rigid pipes not of metal (building); road 
coating materials; road marking sheets and strips of 
synthetic material; rock crystal; rocket launching 
platforms, not of metal; roof coverings, not of metal; 
roof flashing, not of metal; roofing slates; roofing, not 
of metal; rubble; safety glass; sand (except foundry 
sand); sandstone for building; sandstone tubes; sawn 
timber; scaffolding, not of metal; scantlings 
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(carpentry); schists; sheet piles, not of metal; shingle; 
shuttering, not of metal, for concrete; shutters, not of 
metal; signalling panels, non-luminous and non-
mechanical, not of metal; signs, non-luminous and 
non-mechanical, not of metal, for roads; silica 
(quartz); sills, not of metal; silos, not of metal; silver 
sand; skating rinks (structures, not of metal); slabs, 
not of metal; slag (building material); slag stone; slate 
powder; slate; stables; stained-glass windows; stair-
treads (steps), not of metal; staircases, not of metal; 
statues of stone, concrete or marble; statuettes of 
stone, concrete or marble; stave wood; stone; 
stringers (parts of staircases), not of metal; 
surfacings, not of metal, for building; swimming pools 
(structures, not of metal); tanks of masonry; tar; 
tarred strips, for building; telegraph posts, not of 
metal; telephone booths, not of metal; telephone 
boxes, not of metal; terra cotta; tile floorings, not of 
metal; tiles, not of metal, for building; tiles, not of 
metal; tomb or grave enclosures, not of metal; tombs 
(monuments), not of metal; tombs, not of metal; 
tombstone plaques, not of metal; tombstone stelae, 
not of metal; tombstones; trellises, not of metal; tufa; 
vaults, not of metal (burial); veneer wood; veneers; 
vinyl siding; wainscotting, not of metal; wall 
claddings, not of metal, for building; wall linings, not 
of metal, for building; wall tiles, not of metal, for 
building; water-pipe valves, not of metal or plastic; 
water-pipes not of metal; window frames, not of 
metal; window glass (except glass for vehicle 
windows); window glass, for building; windows, not of 
metal; wood for making household utensils; wood 
panelling; wood paving; wood pulp board, for 
building; wood veneers; wood, semi-worked; worked 
timber; works of art of stone, concrete or marble; 
works of stonemasonry; xylolith.Class: 20 סוג: 20

Air cushions, not for medical purposes; air 
mattresses, not for medical purposes; air pillows, not 
for medical purposes; ambroid bars; ambroid plates; 
animal claws; animal hooves; animal horns; 
armchairs; artificial honeycombs; bakers' bread 
baskets; bamboo curtains; bamboo; barrel hoops, not 
of metal; barrels, not of metal; baskets, not of metal; 
bassinettes; bead curtains for decoration; bed 
casters, not of metal; bed fittings, not of metal; 
bedding (except linen); beds for household pets; 
beds; bedsteads (wood); beehives; benches 
(furniture); binding screws, not of metal, for cables; 
bins of wood or plastic; bins, not of metal; boarding 
stairs, not of metal, mobile, for passengers; bolsters; 
bolts, not of metal; book rests (furniture); bottle caps, 
not of metal; bottle casings of wood; bottle closures, 
not of metal; bottle racks; boxes of wood or plastic; 
broom handles, not of metal; brush mountings; 
bungs, not of metal; busts of wood, wax, plaster or 
plastic; cabinet work; cable and pipe clips of plastics; 
cable clips, not of metal; cable or pipe clips of 
plastics; carts for computers (furniture); cases of 
wood or plastic; cask hoops, not of metal; cask 
stands, not of metal; casks of wood for decanting 
wine; casks, not of metal; chairs (seats); chests for 
toys; chests of drawers; chests, not of metal; 
chopping blocks (tables); closures, not of metal, for 
containers; clothes hooks, not of metal; coat hangers; 
coathooks, not of metal; coatstands; coffin fittings, 
not of metal; coffins; comb foundations for beehives; 
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containers, not of metal (storage, transport); 
containers, not of metal, for liquid fuel; coral; cork 
bands; corks for bottles; corks; corozo; costume 
stands; cots; counters (tables); covers for clothing 
(wardrobe); cradles; crates; cupboards; curtain 
holders, not of textile material; curtain hooks; curtain 
rails; curtain rings; curtain rods; curtain rollers; 
curtain tie-backs; cushions; deck chairs; decorations 
of plastic for foodstuffs; decorative wall plaques 
(furniture) not of textile; desks (furniture); desks; 
dinner wagons (furniture); display boards; display 
stands; divans; dog kennels; door fittings, not of 
metal; doors for furniture; dowels, not of metal; drain 
traps (valves) of plastic; draughtman's tables; 
dressing tables; dressmakers' dummies; drinking 
straws; easy chairs; edgings of plastic for furniture; 
embroidery frames; fans for personal use (non-
electric); figurines (statuettes) of wood, wax, plaster 
or plastic; filing cabinets; fire guards; fire screens 
(domestic); fishing baskets; flagpoles; floating 
containers, not of metal; flower-pot pedestals; flower-
stands (furniture); fodder racks; footstools; 
foundations for beehives; funerary urns; furniture 
casters, not of metal; furniture fittings, not of metal; 
furniture of metal; furniture partitions of wood; 
furniture shelves; furniture, mirrors, picture frames; 
furniture; garment covers (storage); 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; gun racks; 
hairdressers' chairs; hampers (baskets); handling 
pallets, not of metal; hat stands; head-rests 
(furniture); high chairs for babies; hinges, not of 
metal; honeycombs; hooks, not of metal, for clothes 
rails; horn, unworked or semi-worked; hospital beds; 
house numbers, not of metal, non-luminous; 
hydrostatic (water) beds not for medical purposes; 
hydrostatic beds, not for medical purposes; 
identification bracelets, not of metal, for hospital 
purposes; identity plates, not of metal; index cabinets 
(furniture); indoor window blinds (shades) (furniture); 
infant walkers; inflatable publicity objects; ivory, 
unworked or semi-worked; jewellery cases (caskets), 
not of precious metal; kennels for household pets; 
keyboards for hanging keys; knife handles, not of 
metal; ladders of wood or plastics; latches, not of 
metal; lecterns; letter boxes, not of metal or masonry; 
library shelves; loading gauge rods, not of metal, for 
railway waggons (wagons); loading pallets, not of 
metal; lockers; locks (other than electric), not of 
metal; locks, not of metal, for vehicles; magazine 
racks; mannequins; massage tables; mats, 
removable, for sinks; mattresses; meat chests, not of 
metal; medicine cabinets; meerschaum; mirror tiles; 
mirrors (looking glasses); mobile boarding stairs, not 
of metal, for passengers; mobiles (decoration); 
moldings for picture frames; mooring buoys not of 
metal; mother-of-pearl (unworked or semi-worked); 
nameplates, not of metal; nesting boxes for 
household pets; nesting boxes; newspaper display 
stands; numberplates, not of metal; nuts, not of 
metal; office furniture; oyster shells; packaging 
containers of plastic; partitions of wood for furniture; 
pegs, not of metal (pins); pet cushions; picture frame 
brackets; picture frames; picture rods (frames); 
pillows; pins, not of metal (pegs); pipe or cable clips 
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Conditions/Disclaimers

The mark is limited to the colours  word Gray. as 
shown in the  mark.

 Owners

Name: REHAU AG + Co

Address: Rheniumhaus, 95111 Rehau, Germany

Identification No.: 71800

(Germany AG + Co)

of plastics; placards of wood or plastics; plaited straw 
(except matting); plastic key cards (not encoded); 
plate racks; playpens for babies; plugs (dowels) not 
of metal; plugs, not of metal; poles, not of metal; 
pulleys of plastics for blinds; racks (furniture); rattan; 
reeds (plaiting material); reels of wood for yarn, silk, 
cord; reels, not of metal, non-mechanical, for flexible 
hoses; registration plates, not of metal; removable 
mats or covers for sinks; reservoirs, not of metal nor 
of masonry; rivets, not of metal; saw horses; school 
furniture; scratching posts for cats; screens 
(furniture); screws, not of metal; scythe handles, not 
of metal; sealing caps, not of metal; seats of metal; 
seats; sections of wood for beehives; settees; shells; 
shelves for filing-cabinets (furniture); shelves for 
storage; shelves for typewriters; shoulder poles 
(yokes); showcases (furniture); sideboards; 
signboards of wood or plastics; silvered glass 
(mirrors); slatted indoor blinds; sleeping bags for 
camping; sofas; spring mattresses; stag antlers; stair 
rods; stakes for plants or trees; stands for calculating 
machines; statues of wood, wax, plaster or plastic; 
statuettes of wood, wax, plaster or plastic; staves of 
wood; steps (ladders), not of metal; stools; stoppers 
for bottles, not of glass, metal or rubber; stoppers, 
not of metal; straw edgings; straw mattresses; straw 
plaits; straws for drinking; stuffed animals; stuffed 
birds; table tops; tables of metal; tables; tailors' 
dummies; tanks, not of metal nor of masonry; taps for 
casks (not of metal); tea carts; tea trolleys; tent pegs, 
not of metal; tool handles not of metal; tortoiseshell 
imitation; tortoiseshell; towel dispensers, fixed, not of 
metal; transport pallets, not of metal; trays, not of 
metal; trestles (furniture); trolleys (furniture); trolleys 
for computers (furniture); troughs, not of metal, for 
mixing mortar; typing desks; umbrella stands; valves, 
not of metal, other than parts of machines; vats, not 
of metal; vice benches not of metal; wall plugs, not of 
metal; washstands (furniture); water beds, not for 
medical purposes; water-pipe valves of plastic; wax 
figures; waxcomb for beehives; whalebone, 
unworked or semiworked; wickerwork; wind chimes 
(decoration); winding spools, not of metal, non-
mechanical, for flexible hoses; window fittings, not of 
metal; wood ribbon; work benches; works of art of 
wood, wax, plaster or plastic; woven timber blinds 
(furniture); writing desks; yellow amber.
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Trade Mark No. 235482 מספר סימן

Application Date 14/12/2010 תאריך הגשה

International Trademark No. 1063045 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: Microsoft Corporation

Address: One Microsoft Way, Redmond, WA 98052-
6399, U.S.A.

Identification No.: 71367

(Washington, United States Corporation)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 9 סוג: 9

Computer software for generating, displaying, and 
printing fonts.

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

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

U.S.A., 10/12/2010, No. 85195727 ארה"ב, 10/12/2010, מספר 85195727

Class: 9 סוג: 9
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WINNERS COMPLETE.

Trade Mark No. 235517 מספר סימן

Application Date 02/02/2011 תאריך הגשה

Base for International Trademark No. 1067608 בסיס לסימן מסחר בינלאומי מס.

Ownersבעלים

Name: Clarizen Ltd. שם: קלריזן בע"מ

Address: 4 Hacharash Street, Hod Hasharon, 45240, 
Israel

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

Identification No.: 513720425מספר זיהוי: 513720425

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Reinhold Cohn and Partners

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

שם: ריינהולד כהן ושותפיו

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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 42 סוג: 42

Providing use of online non-downloadable software 
tools for use in project management and in work 
management; all included in class 42.

אספקת שימוש בכלי תוכנה מקוונים בלתי ניתנים להורדה, 
לשימוש בניהול פרויקטים ובניהול עבודה; הנכללים כולם בסוג 

                                                   .42
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Psoriaten

Trade Mark No. 235521 מספר סימן

Application Date 02/02/2011 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: Dr. Willmar Schwabe GmbH & Co.

Address: Karlsruhe, Germany

Identification No.: 18526

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Reinhold Cohn and Partners

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

שם: ריינהולד כהן ושותפיו

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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 5 סוג: 5

Homeopathic pharmaceutical preparations for the 
treatment of psoriasis vulgaris, dry skin rash with 
scaling; all included in class 5.

תכשירים רוקחיים הומיאופטיים לטיפול בפסוריאזיס נפוצה, 
פריחת עור יבש עם קשקשים; הנכללים כולם בסוג 5.             
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Trade Mark No. 235522 מספר סימן

Application Date 02/02/2011 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: Societe des Produits Nestle S.A.

Address: Vevey, Switzerland

Identification No.: 53

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Reinhold Cohn and Partners

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

שם: ריינהולד כהן ושותפיו

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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 31 סוג: 31

Foodstuffs for dogs; all included in class 31. דברי מזון לכלבים; הנכללים כולם בסוג 31.               
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דוגלי
Trade Mark No. 235523 מספר סימן

Application Date 02/02/2011 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: Societe des Produits Nestle S.A.

Address: Vevey, Switzerland

Identification No.: 53

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Reinhold Cohn and Partners

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

שם: ריינהולד כהן ושותפיו

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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 31 סוג: 31

Foodstuffs for dogs; all included in class 31. דברי מזון לכלבים; הנכללים כולם בסוג 31.               

ד' כסלו תשע"ב - 36430/11/2011



Trade Mark No. 235524 מספר סימן

Application Date 02/02/2011 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: OSEM INVESTMENTS LTD. שם: אסם השקעות בע"מ

Address: 2 Rimon St., P.O.B. 934, Shoham, 60850, Israel כתובת : רח' רימון 2, ת.ד. 934, שוהם, 60850, ישראל

Identification No.: 520026063מספר זיהוי: 520026063

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

Soup almonds; all included in class 30 שקדי מרק ; הנכללים כולם בסוג 30               
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Trade Mark No. 235525 מספר סימן

Application Date 02/02/2011 תאריך הגשה

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 3 סוג: 3

Bleaching preparations and other substances for 
laundry use; preparations and products for cleaning, 
polishing, degreasing, abrading and scouring; Javelle 
water; stain removers; fabric softeners; paint-
stripping preparations; emery paper; rust removing 
products; scouring solutions; scale removing 
preparations for household purposes; detergents 
other than for use during manufacturing processes 
and those for medical use; rust-removing 
preparations; parquet floor wax; polish; leaf lustering 
products; adhesive materials for cosmetic use; 
soaps; disinfectant soaps; perfumery, perfumes, toilet 
water; essential oils; deodorants for personal use 
(perfumery); cosmetics; preparations for hair care; 
dentifrices, make-up and make-up removing 
preparations; shaving products; toiletries; toiletry 
milks and oils; tissues impregnated with cosmetic 
lotions; sun-tanning preparations (cosmetics); 
shampoos for pets; incense; scented wood; 
potpourris (fragrances); all included in class 3.

תכשירי הלבנה וחומרים אחרים לשימוש כביסה; תכשירים 
ומוצרים לניקוי, צחצוח, הסרת שומן, קרצוף והברקה; מי ז'אוול; 
מסירי כתמים; מרככי בדים; תכשירים להסרת צבע; נייר ליטוש; 

מוצרים לסילוק חלודה; תמיסות הברקה; תכשירים לסילוק 
אבנית למטרות משק בית; דטרגנטים למעט לשימוש במהלך 

תהליכי ייצור וכאלה שלשימוש רפואי; תכשירים להסרת חלודה; 
וקס לרצפת פרקט; פוליש; מוצרים להברקת עלים; חומרי דבק 
לשימוש קוסמטי; סבונים; סבוני חיטוי; פרפומריה, בשמים, מי 

טואלט; שמנים אתריים; דאודורנטים לשימוש אישי 
(פרפומריה); תמרוקים; תכשירים לטיפוח שיער; תכשירים 
לניקוי שיניים, איפור ותכשירים להסרת איפור; מוצרי גילוח; 

טואלטיקה; חלב ושמנים טואלטיים; טישיו מוספגים בתחליבים 
קוסמטיים; תכשירי שיזוף (תמרוקים); שמפו לחיות מחמד; 

קטורת; עץ מבושם; פוטפורי (ניחוחות); הנכללים כולם בסוג 3.  
                                                                                     
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    

                                                                

Class: 16 סוג: 16

Paper; cardboard (unprocessed, semi-processed or 
for stationery use); cardboard articles; paper or 
plastic packaging bags, pouches and sheets; paper 
sheets (stationery); printed matter, printing type; 
bookbinding material, photographs, printing blocks; 
stationery; adhesives for stationery or household 
purposes; artists' materials, paintbrushes; paint 
boxes (articles for use in school); typewriters and 
office requisites (except furniture); instructional or 
teaching material (except apparatus); school 
supplies; office staples, drawing pins, pencil 
sharpeners, correcting fluids, paper cutters; pencils, 
pencil lead holders, rubber erasers; envelopes; files; 
scrapbooks, books, periodicals; almanacs, 
pamphlets, writing or drawing books, catalogues; 
calendars; lithographs, engravings; paintings; 
posters, geographic maps, newspapers; spools for 
inking ribbons; sealing machines; postage stamps; 
adhesive tape dispensers (stationery); paper tissues 
for removing make-up; babies' napkin-pants (diaper-
pants) of paper and cellulose; paper coffee filters; 
transfers; garbage bags (of paper or plastic 
materials); bags for microwave cooking; signboards 
of paper or cardboard; toilet paper; table linen of 
paper; hand towels, paper handkerchiefs; greeting 
cards; postcards; sewing patterns; terrestrial globes; 
all included in class 16.

נייר; קרטון (לא מעובד, מעובד למחצה או לשימוש מכשירי 
כתיבה); פריטי קרטון; שקיות אריזה מנייר או פלסטיק, פאוצ'ים 
וגיליונות; גיליונות נייר (מכשירי כתיבה); חומר מודפס, אותיות 
דפוס; חומר כריכה, צילומים, גלופות דפוס; מכשירי כתיבה; 
דבקים למכשירי כתיבה או למטרות משק בית; חומרי אומנים, 
מכחולים; קופסאות צבע (פריטים לשימוש בבית ספר); מכונות 
כתיבה וצרכי משרד (למעט רהיטים); חומר הדרכתי או הוראתי 
(למעט מכשירים); אספקה לבית ספר; סיכות הידוק למשרד, 
נעצים, מחדדי עפרון, נוזלי תיקון, חותכי נייר; עפרונות, מחזיקי 
חודי עיפרון, מחקי גומי; מעטפות; תיקיות; אלבומי הדבקות, 
ספרים, כתבי-עת; שנתונים, חוברות, ספרי כתיבה או ציור, 

קטלוגים; לוחות שנה; ליטוגרפיות, תחריטים; ציורים; פוסטרים, 
מפות גיאוגרפיות, עיתונים; גלילים לסרטי דיו; מכונות חיתום; 
בולי דואר; מנפיקי רצועות דביקות (מכשירי כתיבה); נייר טישיו 
להסרת איפור; מכנסי חותלת לתינוקות (מכנסי חיתול) מנייר 
וצלולוזה; פילטרים לקפה מנייר; טרנספרים; שקיות זבל 

(מחומרי נייר או פלסטיק); שקיות לבישול במיקרו-גל; שלטים 
מנייר או קרטון; נייר טואלט; מפות שולחן מנייר; מגבות ידיים, 
ממחטות נייר; כרטיסי ברכה;  גלויות; דגמי תפירה; גלובוסים 
ארציים; הנכללים כולם בסוג 16.                                         
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Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

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

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

האנגלי.

The colors appearing in the mark are: red in pantone 
shade 485C, and green in pantone shade 355C.

הצבעים הנראים בסימן הם: אדום בגוון פנטון 485C , וירוק 
. 355C בגוון פנטון

 Owners

Name: GROUPE AUCHAN

Address: 40, avenue de Flandre, CROIX, 59170, France

Identification No.: 800664

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Reinhold Cohn and Partners

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

שם: ריינהולד כהן ושותפיו

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

ד' כסלו תשע"ב - 36730/11/2011



AUCHAN

Trade Mark No. 235526 מספר סימן

Application Date 02/02/2011 תאריך הגשה

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 29 סוג: 29

Meat, fish, poultry and game; meat extracts; 
charcuterie; croquettes; preserved, dried, frozen and 
cooked fruits, mushrooms and vegetables; fruit pulp 
and salads; vegetable salads; tinned meat, fish, 
vegetables and fruit; jams, marmalades, compotes; 
edible jellies; pollen prepared as foodstuff; algae 
essences for food purposes; preserved soya beans 
for food; protein for human consumption; clear soups, 
thick soups, soups; vegetable juices for kitchen use; 
eggs, milk, butter, cream, yoghurts, cheeses and 
other dairy goods; edible oils and fats; preparations 
for making bouillon, potato crisps; ready-cooked 
meals made with the above products; all included in 
class 29.

בשר, דגים, עוף ובשר ציד; תמציות בשר; מבחר נקניקים; 
קרוקטים; פירות, פטריות וירקות משומרים, מיובשים, מוקפאים 
ומבושלים; ציפת פרי וסלטים; סלטי ירקות; בשר, דגים, ירקות 
ופירות משומרים בפחיות; ריבות, מרמלדות, לפתנים; מקפאים 

אכילים; אבקת פרחים המוכנה כדבר מזון; תמציות אצה 
למטרות מזון; פולי סויה משומרים למזון; חלבון לצריכה 

אנושית; מרקים צלולים, מרקים סמיכים, מרקים; מיצי ירקות 
לשימוש במטבח; ביצים, חלב, חמאה, שמנת, יוגורטים, גבינות 
וסחורות חלביות אחרות; שמנים ושומנים אכילים; תכשירים 

להכנת מרק צח, פריכיות תפוחי אדמה; ארוחות 
מבושלות-מראש העשויות עם המוצרים הנזכרים לעיל; 

הנכללים כולם בסוג 29.                                                     
                                                                                    

                                      

Class: 30 סוג: 30

Coffee, tea, cocoa, chocolate; chocolate products; 
vegetable preparations for use as coffee 
substitutes;artificial coffee; beverages made with 
coffee, tea, cocoa, chocolate; non-medicinal 
infusions; sugar, natural sweeteners; glucose for 
food; rice, tapioca, sago; pasta, semolina; flours and 
cereal preparations; dried cereal flakes; bread, 
pastries, cakes, brioches, pancakes, tarts, pies; 
confectionery, sugar confectionery; edible ices; 
honey; treacle, royal jelly for human consumption 
(not for medical use); aniseed; star aniseed; malt 
extract for food; flavourings other than essential oils; 
aromatic preparations for food; yeast, baking-powder; 
salt; mustard; vinegar, sauces (condiments), 
dressings for salads; ketchup; mayonnaise; 
seasonings; thickening agents for cooking foodstuffs; 
weeds (condiments); spices; preserved garden 
herbs; ice for refreshment; sandwiches; pizzas; 
snacks made of rice; spring rolls; sushi, tabbouleh; 
tortillas; tacos; ready-cooked meals made with the 
above products; all included in class 30.

קפה, תה, קקאו, שוקולד; מוצרי שוקולד; תכשירי ירקות 
לשימוש כתחליפי קפה; קפה מלאכותי; משקאות העשויים עם 

קפה, תה, קקאו, שוקולד; חליטות לא-תרופתיות; סוכר, 
ממתיקים טבעיים; גלוקוזה למזון; אורז, טפיוקה, סגו; פסטה, 
סולת; תכשירי קמחים ודגנים; פתיתי דגנים מיובשים; לחם, 
מאפים, עוגות, בריושים, פנקייקים, טארטים, פשטידות; דברי 
מתיקה, דברי מתיקה מסוכר; קרחונים אכילים; דבש; פסולת 
סוכר, ריבת מלכות לצריכה אנושית (לא לשימוש רפואי); זרעי 
אניס; כוכב זרע האניס; תמצית לתת למזון; נותני טעם למעט 

שמנים אתריים; תכשירים ארומאטיים למזון; שמרים, 
אבקת-אפיה; מלח; חרדל; חומץ, רטבים (תוספי טעם), רטבי 
תיבול לסלט; קטשופ; מיונז; תיבולים; גורמים מסמיכים לבישול 
דברי מזון; עשבי תיבול (תוספי טעם); תבלינים; עשבי גינה 

משומרים; קרח לכיבוד; כריכים; פיצות; חטיפים עשויים מאורז; 
אגרולים; סושי, טבולה; טורטיות; טאקו; ארוחות 

מבושלות-מראש העשויות מהמוצרים הנזכרים לעיל; הנכללים 
כולם בסוג 30.                                                                 
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    

                                                  

Class: 31 סוג: 31

Agricultural, horticultural and forestry products 
(neither prepared, nor transformed); grains (seeds); 
natural turf; fresh fruits and vegetables; algae for 
human consumption; fresh mushrooms; fresh garden 
herbs; live crustaceans; fish spawn; seeds; bulbs; 
trees, bushes; natural plants and flowers; Christmas 
trees; animal food and beverages; products for 
animal litter; malt; fishing bait (live); live animals; all 
included in class 31.

מוצרי חקלאות, גננות ויערנות (שלא הוכנו, או שונו); תבואות 
(זרעים); דשא טבעי; פירות וירקות טריים; אצה לצריכה 

אנושית; פטריות טריים; עשבי גינה טריים; סרטנים חיים; ביצי 
דגים; זרעים; פקעות; עצים, שיחים; צמחים ופרחים טבעיים; 
עצי חג המולד; מזון ומשקאות לבעלי חיים; מוצרים לפסולת 
בעלי חיים; לתת; פיתיונות דיג (חיים); בעלי חיים חיים; 

הנכללים כולם בסוג 31.                                                     
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Class: 32 סוג: 32

Beers, mineral and aerated waters and other non-
alcoholic beverages; isotonic beverages; lemonades; 
fruit drinks and fruit juices; tomato juice; vegetable 
juices (beverages); syrups for beverages; 
preparations for making beverages (except those 
made with tea, coffee or cocoa, milk-based 
beverages); pellets and powders for aerated drinks; 
essences for making beverages; preparations for 
making liqueurs; all included in class 32.

בירות, מים מינרלים ומוגזים ומשקאות אחרים שאינם 
אלכוהוליים; משקאות איזוטוניים; לימונדות; שתייה מפירות 
ומיצי פירות; מיץ עגבניות; מיצי ירקות (משקאות); סירופים 

למשקאות; תכשירים להכנת משקאות (למעט אלה העשויים עם 
תה, קפה או קקאו, משקאות על בסיס חלב);  טבליות ואבקות 
למשקאות מוגזים; תרכיזים להכנת משקאות; תכשירים להכנת 
ליקרים; הנכללים כולם בסוג 32.                                         
                                                                                    

                                                      

Class: 33 סוג: 33

Alcoholic beverages (except beers); aperitifs, cider, 
cocktails containing alcohol, digesters (liqueurs and 
spirits), eaux-de-vie; spirits; wines; rum; vodka; 
whisky; all included in class 33.

משקאות אלכוהוליים (למעט בירות); אפריטיפים, סיידר, 
קוקטיילים המכילים אלכוהול, מעכלים (ליקרים וכהלים), יין 

שרף; כהלים; יינות; רום; וודקה; ויסקי; הנכללים כולם בסוג 33. 
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Class: 35 סוג: 35

Advertising; publication of advertising texts; rental of 
advertising material; dissemination of advertising 
material (leaflets, prospectuses, printed matter, 
samples); rental of advertising space; outdoor 
advertising; advertising agencies; rental of access 
time to communication means of all kinds for 
advertising; modelling for advertising or sales 
promotion; business management assistance to 
industrial or commercial companies; business 
management, business administration; business 
management assistance, business expertise; 
business consulting, information or inquiries; 
professional business consulting; business 
management of performing artists; tax declaration 
preparation; office functions, secretarial services; 
accounting; rental of office machines and apparatus 
(excluding telecommunication apparatus and 
computers); rental of vending machines; newspaper 
subscription services; subscription services to 
telecommunication services, a global 
telecommunications network (the Internet) or of 
private access network (Intranet), to a supplier of 
access to a computer telecommunications network or 
data transmissions network; business advisory 
services for operating and supervision of 
telecommunications networks; import-export 
agencies; commercial information agencies; cost 
price analysis; market study; market research; 
opinion polling; price comparison services; drawing 
up statistics; public relations; auction sales; window-
dressing, demonstration of goods; commercial 
information and advice to consumers; administrative 
handling of orders; organization of exhibitions and 
trade fairs for commercial or advertising purposes; 
business management of hotels; management of 
computer files; data compilation and systematization 
in a database; information research in computer files 
for third parties; document reproduction; employment 
agencies; recruitment of personnel; human resources 
consulting; assorting for others (excluding their 
transport), enabling consumers to view and purchase 
them at their convenience, consumer goods in the 
sectors of health, hygiene, foodstuffs, clothing, 
jewellery, timepieces, leisure, gardening, DIY, tools, 
exterior and interior decoration, home equipping and 
fitting out, beauty and care products, maintenance 
products, products for cars, sports articles, games 
and toys, household and kitchen utensils and articles, 
leatherware articles, stationery, electric household 
appliances, office appliances, computers, electrical 
appliances, hi-fi equipment, televisions, furniture, 
telecommunications apparatus, textile products, 
haberdashery articles, vehicles, printed matter, fuels; 
retail services or wholesale services, mail-order 
services, retail or wholesale marketing via the 
Internet or any electronic distance marketing 
methods of foodstuffs and beverages, and non-
foodstuffs; retail services or wholesale services, mail-
order services, retail or wholesale marketing via the 
Internet or any electronic distance marketing 
methods by large and medium-sized sales outlets, 
supermarkets and hypermarkets; all included in class 
35.

פרסום; הוצאה לאור של טקסטים פרסומיים; השכרת חומר 
פרסומי; הפצת חומר פרסומי (עלונים, פרוספקטים, דברי דפוס, 
דוגמאות); השכרת שטח פרסומי; פרסום חוץ; סוכנויות פרסום; 
השכרת זמן גישה לאמצעי תקשורת מכל הסוגים לפרסום; 

דוגמנות לפרסום או קידום מכירות; סיוע בניהול עסקי לחברות 
תעשייתיות או מסחריות; ניהול עסקי, אדמיניסטרציה עסקית; 
סיוע בניהול עסקי, מומחיות עסקית; יעוץ, מידע או חקירות 
עסקיות; יעוץ עסקי מקצועי; ניהול עסקי של אמנים מבצעים; 

הכנת הצהרת מס; פונקציות משרדיות, שירותי מזכירות; ראיית 
חשבון; השכרת מכונות ומכשירי משרד (למעט מכשירי 

תקשורת רחק ומחשבים); השכרת מכונות מכירה אוטומטיות; 
שירותי מנוי לעיתון; שירותי מנוי לשירותי תקשורת רחק, רשת 
תקשורות רחק גלובלית (האינטרנט) או רשת גישה פרטית 
(אינטרא-נט), לספק של גישה לרשת תקשורות רחק של 

מחשבים או רשת העברות נתונים; שירותי יעוץ עסקי לתפעול 
ופיקוח של רשתות תקשורות רחק; סוכנויות יבוא-יצוא; סוכנויות 
מידע מסחרי; ניתוח מחיר עלות; חקר שוק; מחקר שוק; סקרי 
דעת קהל; שירותי השוואת מחירים; רישום סטטיסטיקה; יחסי 
ציבור; מכירות פומביות; חלונות-ראווה, הדגמה של סחורות; 
מידע ויעץ מסחריים לצרכנים; טיפול מנהלי של הזמנות; ארגון 
תערוכות וירידי סחר למטרות מסחריות או פרסומיות; ניהול 

עסקי של מלונות; ניהול קבצי מחשב; ההדרה ושיווט של נתונים 
בבסיס נתונים; מחקר מידע בקבצי מחשב לצדדים שלישיים; 
שחזור מסמכים; סוכנויות תעסוקה; גיוס כוח אדם; יעוץ משאבי 
אנוש; מיון עבור אחרים (למעט תובלתם), המאפשר לצרכנים 
לראות ולרכוש אותם בנוחותם, סחורות צריכה במגזרי בריאות, 
היגיינה, דברי מזון, הלבשה, תכשיטים, שעונים, פנאי, גינון, 
עשה זאת בעצמך, כלים, עיצוב חיצוני ופנימי, ציוד הבית 

והתאמה, מוצרי יופי וטיפוח, מוצרי תחזוקה, מוצרים למכוניות, 
פריטי ספורט, משחקים וצעצועים, כלים ופריטים למשק בית 
ולמטבח, פריטי דברי עור, צרכי כתיבה, מתקנים חשמליים 

ביתיים, מתקנים משרדיים, מחשבים, מתקנים חשמליים, ציוד 
היי-פיי, טלוויזיות, רהיטים, מכשירי תקשורות רחק, מוצרי 

טקסטיל, פריטי גלנטריה, כלי רכב, דברי דפוס, דלקים; שירותי 
קמעונאות או שירותי סיטונאות, שירותי הזמנה בדואר, שיווק 
קמעונאי או סיטונאי דרך האינטרנט או כל שיטות לשיווק 

אלקטרוני ממרחק של דברי מזון ומשקאות, ודברים שאינם מזון; 
שירותי קמעונאות או שירותי סיטונאות, שירותי הזמנה בדואר, 
שיווק קמעונאי או סיטונאי דרך האינטרנט או כל שיטות לשיווק 
אלקטרוני ממרחק על ידי חנויות מכירה במחיר מוזל גדולים 

ובגודל בינוני, סופרמרקטים והיפרמרקטים; 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: GROUPE AUCHAN

Address: 40, avenue de Flandre, CROIX, 59170, France

Identification No.: 800664

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Reinhold Cohn and Partners

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

שם: ריינהולד כהן ושותפיו

כתובת : רחוב הברזל 26 א', רמת החייל, ת.ד. 13239, תל 
אביב, 61131, ישראל
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Trade Mark No. 235527 מספר סימן

Application Date 02/02/2011 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: Lynx Grills, Inc.

Address: 6023 E. Bandini Blvd., Commerce, California 
90040, U.S.A.

Identification No.: 801826

California Corporation

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Reinhold Cohn and Partners

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

שם: ריינהולד כהן ושותפיו

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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 11 סוג: 11

Barbecue grills, gas grills and electric grills; all 
included in class 11.         

מתקני גריל לברביקיו, מתקני גריל מגז ומתקני גריל חשמליים; 
הנכללים כולם בסוג 11.

ד' כסלו תשע"ב - 37230/11/2011



כל דיל קרוקודיל
Trade Mark No. 235529 מספר סימן

Application Date 02/02/2011 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: Netex New Media Ltd. שם: נטקס ניו מדיה בע"מ

Address: 4 Hacharash Street, P.O.B. 7343, Hod-
HaSharon, 45240, Israel

כתובת : רחוב החרש 4, ת.ד. 7343, הוד השרון, 45240, ישראל

Identification No.: 514120237מספר זיהוי: 514120237

חברה פרטית

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: 35 סוג: 35

Promoting the goods and services of others by 
providing a website and content for distribution via 
computer networks and mobile devices, featuring 
coupons, vouchers, rebates, price-comparison 
information, product reviews, links to the retail 
websites of others, and discount information; online 
sales services in the field of e-commerce; group 
buying services; all included in class 35

קידום סחורות ושירותים של אחרים על ידי אספקת אתר 
אינטרנט ותוכן להפצה באמצעות רשת מחשבים ומכשירים 
ניידים, אשר מציעים קופונים, שוברים, הנחות, מידע בדבר 
השוואת מחירים, סקירות מוצר, קישורים לאתרי אינטרנט 
קמעונאים של אחרים, ומידע בדבר הנחות; שירותי מכירות 
מקוונות בתחום מסחר אלקטרוני; שירותי מכירות חברתיות; 
הנכללים כולם בסוג 35                                                     
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Trade Mark No. 235532 מספר סימן

Application Date 02/02/2011 תאריך הגשה

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 29 סוג: 29

Meat, fish, poultry and game; meat extracts; 
charcuterie; croquettes; preserved, dried, frozen and 
cooked fruits, mushrooms and vegetables; fruit pulp 
and salads; vegetable salads; tinned meat, fish, 
vegetables and fruit; jams, marmalades, compotes; 
edible jellies; pollen prepared as foodstuff; algae 
essences for food purposes; preserved soya beans 
for food; protein for human consumption; clear soups, 
thick soups, soups; vegetable juices for kitchen use; 
eggs, milk, butter, cream, yoghurts, cheeses and 
other dairy goods; edible oils and fats; preparations 
for making bouillon, potato crisps; ready-cooked 
meals made with the above products; all included in 
class 29.

בשר, דגים, עוף ובשר ציד; תמציות בשר; מבחר נקניקים; 
קרוקטים; פירות, פטריות וירקות משומרים, מיובשים, מוקפאים 
ומבושלים; ציפת פרי וסלטים; סלטי ירקות; בשר, דגים, ירקות 
ופירות משומרים בפחיות; ריבות, מרמלדות, לפתנים; מקפאים 

אכילים; אבקת פרחים המוכנה כדבר מזון; תמציות אצה 
למטרות מזון; פולי סויה משומרים למזון; חלבון לצריכה 

אנושית; מרקים צלולים, מרקים סמיכים, מרקים; מיצי ירקות 
לשימוש במטבח; ביצים, חלב, חמאה, שמנת, יוגורטים, גבינות 
וסחורות חלביות אחרות; שמנים ושומנים אכילים; תכשירים 

להכנת מרק צח, פריכיות תפוחי אדמה; ארוחות 
מבושלות-מראש העשויות עם המוצרים הנזכרים לעיל; 

הנכללים כולם בסוג 29.                                                     
                                                                                    

                                      

Class: 30 סוג: 30

Coffee, tea, cocoa, chocolate; chocolate products; 
vegetable preparations for use as coffee 
substitutes;artificial coffee; beverages made with 
coffee, tea, cocoa, chocolate; non-medicinal 
infusions; sugar, natural sweeteners; glucose for 
food; rice, tapioca, sago; pasta, semolina; flours and 
cereal preparations; dried cereal flakes; bread, 
pastries, cakes, brioches, pancakes, tarts, pies; 
confectionery, sugar confectionery; edible ices; 
honey; treacle, royal jelly for human consumption 
(not for medical use); aniseed; star aniseed; malt 
extract for food; flavourings other than essential oils; 
aromatic preparations for food; yeast, baking-powder; 
salt; mustard; vinegar, sauces (condiments), 
dressings for salads; ketchup; mayonnaise; 
seasonings; thickening agents for cooking foodstuffs; 
weeds (condiments); spices; preserved garden 
herbs; ice for refreshment; sandwiches; pizzas; 
snacks made of rice; spring rolls; sushi, tabbouleh; 
tortillas; tacos; ready-cooked meals made with the 
above products; all included in class 30.

קפה, תה, קקאו, שוקולד; מוצרי שוקולד; תכשירי ירקות 
לשימוש כתחליפי קפה; קפה מלאכותי; משקאות העשויים עם 

קפה, תה, קקאו, שוקולד; חליטות לא-תרופתיות; סוכר, 
ממתיקים טבעיים; גלוקוזה למזון; אורז, טפיוקה, סגו; פסטה, 
סולת; תכשירי קמחים ודגנים; פתיתי דגנים מיובשים; לחם, 
מאפים, עוגות, בריושים, פנקייקים, טארטים, פשטידות; דברי 
מתיקה, דברי מתיקה מסוכר; קרחונים אכילים; דבש; פסולת 
סוכר, ריבת מלכות לצריכה אנושית (לא לשימוש רפואי); זרעי 
אניס; כוכב זרע האניס; תמצית לתת למזון; נותני טעם למעט 

שמנים אתריים; תכשירים ארומאטיים למזון; שמרים, 
אבקת-אפיה; מלח; חרדל; חומץ, רטבים (תוספי טעם), רטבי 
תיבול לסלט; קטשופ; מיונז; תיבולים; גורמים מסמיכים לבישול 
דברי מזון; עשבי תיבול (תוספי טעם); תבלינים; עשבי גינה 

משומרים; קרח לכיבוד; כריכים; פיצות; חטיפים עשויים מאורז; 
אגרולים; סושי, טבולה; טורטיות; טאקו; ארוחות 

מבושלות-מראש העשויות מהמוצרים הנזכרים לעיל; הנכללים 
כולם בסוג 30.                                                                 
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Class: 31 סוג: 31

Agricultural, horticultural and forestry products 
(neither prepared, nor transformed); grains (seeds); 
natural turf; fresh fruits and vegetables; algae for 
human consumption; fresh mushrooms; fresh garden 
herbs; live crustaceans; fish spawn; seeds; bulbs; 
trees, bushes; natural plants and flowers; Christmas 
trees; animal food and beverages; products for 
animal litter; malt; fishing bait (live); live animals; all 
included in class 31.

מוצרי חקלאות, גננות ויערנות (שלא הוכנו, או שונו); תבואות 
(זרעים); דשא טבעי; פירות וירקות טריים; אצה לצריכה 

אנושית; פטריות טריים; עשבי גינה טריים; סרטנים חיים; ביצי 
דגים; זרעים; פקעות; עצים, שיחים; צמחים ופרחים טבעיים; 
עצי חג המולד; מזון ומשקאות לבעלי חיים; מוצרים לפסולת 
בעלי חיים; לתת; פיתיונות דיג (חיים); בעלי חיים חיים; 

הנכללים כולם בסוג 31.                                                     
                                                                                    

                                                

Class: 32 סוג: 32

Beers, mineral and aerated waters and other non-
alcoholic beverages; isotonic beverages; lemonades; 
fruit drinks and fruit juices; tomato juice; vegetable 
juices (beverages); syrups for beverages; 
preparations for making beverages (except those 
made with tea, coffee or cocoa, milk-based 
beverages); pellets and powders for aerated drinks; 
essences for making beverages; preparations for 
making liqueurs; all included in class 32.

בירות, מים מינרלים ומוגזים ומשקאות אחרים שאינם 
אלכוהוליים; משקאות איזוטוניים; לימונדות; שתייה מפירות 
ומיצי פירות; מיץ עגבניות; מיצי ירקות (משקאות); סירופים 

למשקאות; תכשירים להכנת משקאות (למעט אלה העשויים עם 
תה, קפה או קקאו, משקאות על בסיס חלב);  טבליות ואבקות 
למשקאות מוגזים; תרכיזים להכנת משקאות; תכשירים להכנת 
ליקרים; הנכללים כולם בסוג 32.                                         
                                                                                    

                                                      

Class: 33 סוג: 33

Alcoholic beverages (except beers); aperitifs, cider, 
cocktails containing alcohol, digesters (liqueurs and 
spirits), eaux-de-vie; spirits; wines; rum; vodka; 
whisky; all included in class 33.

משקאות אלכוהוליים (למעט בירות); אפריטיפים, סיידר, 
קוקטיילים המכילים אלכוהול, מעכלים (ליקרים וכהלים), יין 

שרף; כהלים; יינות; רום; וודקה; ויסקי; הנכללים כולם בסוג 33. 
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Class: 35 סוג: 35

Advertising; publication of advertising texts; rental of 
advertising material; dissemination of advertising 
material (leaflets, prospectuses, printed matter, 
samples); rental of advertising space; outdoor 
advertising; advertising agencies; rental of access 
time to communication means of all kinds for 
advertising; modelling for advertising or sales 
promotion; business management assistance to 
industrial or commercial companies; business 
management, business administration; business 
management assistance, business expertise; 
business consulting, information or inquiries; 
professional business consulting; business 
management of performing artists; tax declaration 
preparation; office functions, secretarial services; 
accounting; rental of office machines and apparatus 
(excluding telecommunication apparatus and 
computers); rental of vending machines; newspaper 
subscription services; subscription services to 
telecommunication services, a global 
telecommunications network (the Internet) or of 
private access network (Intranet), to a supplier of 
access to a computer telecommunications network or 
data transmissions network; business advisory 
services for operating and supervision of 
telecommunications networks; import-export 
agencies; commercial information agencies; cost 
price analysis; market study; market research; 
opinion polling; price comparison services; drawing 
up statistics; public relations; auction sales; window-
dressing, demonstration of goods; commercial 
information and advice to consumers; administrative 
handling of orders; organization of exhibitions and 
trade fairs for commercial or advertising purposes; 
business management of hotels; management of 
computer files; data compilation and systematization 
in a database; information research in computer files 
for third parties; document reproduction; employment 
agencies; recruitment of personnel; human resources 
consulting; assorting for others (excluding their 
transport), enabling consumers to view and purchase 
them at their convenience, consumer goods in the 
sectors of health, hygiene, foodstuffs, clothing, 
jewellery, timepieces, leisure, gardening, DIY, tools, 
exterior and interior decoration, home equipping and 
fitting out, beauty and care products, maintenance 
products, products for cars, sports articles, games 
and toys, household and kitchen utensils and articles, 
leatherware articles, stationery, electric household 
appliances, office appliances, computers, electrical 
appliances, hi-fi equipment, televisions, furniture, 
telecommunications apparatus, textile products, 
haberdashery articles, vehicles, printed matter, fuels; 
retail services or wholesale services, mail-order 
services, retail or wholesale marketing via the 
Internet or any electronic distance marketing 
methods of foodstuffs and beverages, and non-
foodstuffs; retail services or wholesale services, mail-
order services, retail or wholesale marketing via the 
Internet or any electronic distance marketing 
methods by large and medium-sized sales outlets, 
supermarkets and hypermarkets; all included in class 
35.

פרסום; הוצאה לאור של טקסטים פרסומיים; השכרת חומר 
פרסומי; הפצת חומר פרסומי (עלונים, פרוספקטים, דברי דפוס, 
דוגמאות); השכרת שטח פרסומי; פרסום חוץ; סוכנויות פרסום; 
השכרת זמן גישה לאמצעי תקשורת מכל הסוגים לפרסום; 

דוגמנות לפרסום או קידום מכירות; סיוע בניהול עסקי לחברות 
תעשייתיות או מסחריות; ניהול עסקי, אדמיניסטרציה עסקית; 
סיוע בניהול עסקי, מומחיות עסקית; יעוץ, מידע או חקירות 
עסקיות; יעוץ עסקי מקצועי; ניהול עסקי של אמנים מבצעים; 

הכנת הצהרת מס; פונקציות משרדיות, שירותי מזכירות; ראיית 
חשבון; השכרת מכונות ומכשירי משרד (למעט מכשירי 

תקשורת רחק ומחשבים); השכרת מכונות מכירה אוטומטיות; 
שירותי מנוי לעיתון; שירותי מנוי לשירותי תקשורת רחק, רשת 
תקשורות רחק גלובלית (האינטרנט) או רשת גישה פרטית 
(אינטרא-נט), לספק של גישה לרשת תקשורות רחק של 

מחשבים או רשת העברות נתונים; שירותי יעוץ עסקי לתפעול 
ופיקוח של רשתות תקשורות רחק; סוכנויות יבוא-יצוא; סוכנויות 
מידע מסחרי; ניתוח מחיר עלות; חקר שוק; מחקר שוק; סקרי 
דעת קהל; שירותי השוואת מחירים; רישום סטטיסטיקה; יחסי 
ציבור; מכירות פומביות; חלונות-ראווה, הדגמה של סחורות; 
מידע ויעץ מסחריים לצרכנים; טיפול מנהלי של הזמנות; ארגון 
תערוכות וירידי סחר למטרות מסחריות או פרסומיות; ניהול 

עסקי של מלונות; ניהול קבצי מחשב; ההדרה ושיווט של נתונים 
בבסיס נתונים; מחקר מידע בקבצי מחשב לצדדים שלישיים; 
שחזור מסמכים; סוכנויות תעסוקה; גיוס כוח אדם; יעוץ משאבי 
אנוש; מיון עבור אחרים (למעט תובלתם), המאפשר לצרכנים 
לראות ולרכוש אותם בנוחותם, סחורות צריכה במגזרי בריאות, 
היגיינה, דברי מזון, הלבשה, תכשיטים, שעונים, פנאי, גינון, 
עשה זאת בעצמך, כלים, עיצוב חיצוני ופנימי, ציוד הבית 

והתאמה, מוצרי יופי וטיפוח, מוצרי תחזוקה, מוצרים למכוניות, 
פריטי ספורט, משחקים וצעצועים, כלים ופריטים למשק בית 
ולמטבח, פריטי דברי עור, צרכי כתיבה, מתקנים חשמליים 

ביתיים, מתקנים משרדיים, מחשבים, מתקנים חשמליים, ציוד 
היי-פיי, טלוויזיות, רהיטים, מכשירי תקשורות רחק, מוצרי 

טקסטיל, פריטי גלנטריה, כלי רכב, דברי דפוס, דלקים; שירותי 
קמעונאות או שירותי סיטונאות, שירותי הזמנה בדואר, שיווק 
קמעונאי או סיטונאי דרך האינטרנט או כל שיטות לשיווק 

אלקטרוני ממרחק של דברי מזון ומשקאות, ודברים שאינם מזון; 
שירותי קמעונאות או שירותי סיטונאות, שירותי הזמנה בדואר, 
שיווק קמעונאי או סיטונאי דרך האינטרנט או כל שיטות לשיווק 
אלקטרוני ממרחק על ידי חנויות מכירה במחיר מוזל גדולים 

ובגודל בינוני, סופרמרקטים והיפרמרקטים; 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.

The colors appearing in the mark are: red in pantone 
shade 485 C, and green in pantone shade 355 C.

הצבעים הנראים בסימן הם: אדום בגוון פנטון 485C, וירוק 
.355C בגוון פנטון

 Owners

Name: GROUPE AUCHAN

Address: 40, avenue de Flandre, CROIX, 59170, France

Identification No.: 800664

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Reinhold Cohn and Partners

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

שם: ריינהולד כהן ושותפיו

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

Trade Mark No. 235533 מספר סימן

Application Date 03/02/2011 תאריך הגשה

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

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

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

האנגלי.

 Owners

Name: DePuy, Inc.

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

Identification No.: 48625

(Delaware Corporation)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Reinhold Cohn and Partners

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

שם: ריינהולד כהן ושותפיו

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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 10 סוג: 10

Orthopaedic implants made of artificial materials; all 
included in class 10.

שתלים אורטופדיים העשויים מחומרים מלאכותיים; הנכללים 
כולם בסוג 10.                       

ד' כסלו תשע"ב - 37830/11/2011



BROCADE

Trade Mark No. 235534 מספר סימן

Application Date 03/02/2011 תאריך הגשה

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 35 סוג: 35

Business consulting and professional services, 
namely, services to optimize storage area, local area, 
metropolitan area and internet protocol networks, and 
converged networking infrastructures; design and 
implementation of cloud-optimized computer 
networking architectures; business planning and 
business continuity consulting; all included in Class 
35.

ייעוץ עסקי ושירותים מקצועיים, בעיקר, שירותים לייעול רשתות 
אחסון אזוריות, רשתות מקומיות, רשתות עירוניות ורשתות 

פרוטוקול אינטרנט, ותשתיות רישות מכונסות; עיצוב ויישום של 
מבני רישות מחשב מיועלי-ענן; תכנון עסקי וייעוץ המשכיות 

עסקית; הכל כלול בסוג 35.                                               
                                                                                    
                                                                                    

  

Class: 41 סוג: 41

Computer network hardware and software training 
services, namely, training in the use and operation of 
storage area, local area, metropolitan area and 
internet protocol networks; providing information in 
the field of network communications, and in the 
management and control of storage area, local area, 
metropolitan area and internet protocol networks; all 
included in Class 41.

שירותי אימון בחמרת ותכנת רשתות מחשב, בעיקר, אימון 
בשימוש והפעלה של רשתות אחסון אזוריות, רשתות מקומיות, 
רשתות עירוניות ורשתות פרוטוקול אינטרנט; אספקת מידע 
בתחום תקשורת רשת ובניהול ובקרה של רשתות אחסון 

אזוריות, רשתות מקומיות, רשתות עירוניות ורשתות פרוטוקול 
אינטרנט; הכל כלול בסוג 41.                                             
                                                                                    

                                                                    

Class: 42 סוג: 42

Technical support services, namely, onsite and 
remote troubleshooting in the nature of diagnosing 
computer hardware and software problems; online, 
non-downloadable software in the field of computer 
network communications; technical support, namely, 
monitoring of computer network systems; technical 
administration of computer servers for others and 
troubleshooting in the nature of diagnosing server 
problems; consulting services in the field of network 
communications; consulting services in the field of 
design, selection, implementation and use of 
computer hardware and software systems for others; 
computer services, namely, providing a web-based 
system and online portal featuring on-line non-
downloadable software that enables users to access 
training, education, testing and certification materials 
in the field of computer network communications; 
computer network design for others; integration of 
computer systems and networks; all included in 
Class 42.

שירותי תמיכה טכנית, בעיקר, איתור תקלות על-אתר ומרחוק 
מטיב אבחון בעיות בחמרת ותכנת מחשב; תכנה מקוונת 
שאיננה ניתנת להורדה בתחום תקשורת רשתות מחשב; 

תמיכה טכנית, בעיקר, פיקוח על מערכות רשתות מחשב; ניהול 
טכני של שרתי מחשב לאחרים ואיתור תקלות מטיב אבחון 

בעיות שרת; שירותי ייעוץ בתחום תקשורת רשת; שירותי ייעוץ 
בתחום עיצוב, בחירה, יישום ושימוש של מערכות חמרת ותכנת 

מחשב לאחרים; שירותי מחשוב, בעיקר, אספקת מערכת 
מבוססת-רשת ושער מקוון המציג תכנה מקוונת שאיננה ניתנת 
להורדה שמאפשרת למשתמשים להשיג גישה לחומרי אימון, 
חינוך, בחינה ואישור בתחום תקשורת רשתות מחשב; עיצוב 
רשתות מחשב לאחרים; שילוב מערכות ורשתות מחשב; הכל 
כלול בסוג 42.                                                                 
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    

                                    

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

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

U.S.A., 07/01/2011, No. 85213298 ארה"ב, 07/01/2011, מספר 85213298

Class: 35 סוג: 35

U.S.A., 07/01/2011, No. 85213304 ארה"ב, 07/01/2011, מספר 85213304

Class: 41 סוג: 41

ד' כסלו תשע"ב - 37930/11/2011



 Owners

Name: BROCADE COMMUNICATIONS SYSTEMS, 
INC.

Address: 130 Holger Road, San Jose, California 95134, 
U.S.A.

Identification No.: 801829

A Delaware Corporation

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Sanford T. Colb & Co.

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

שם: סנפורד ט. קולב ושות'

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

U.S.A., 07/01/2011, No. 85213308 ארה"ב, 07/01/2011, מספר 85213308

Class: 42 סוג: 42

ד' כסלו תשע"ב - 38030/11/2011



VIMTO

Trade Mark No. 235536 מספר סימן

Application Date 03/02/2011 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: NICHOLS PLC

Address: Laurel House, 3 Woodlands Park, Ashton Rd., 
Newton-Le Willows, WA12 0HH, United Kingdom

Identification No.: 258

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Reinhold Cohn and Partners

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

שם: ריינהולד כהן ושותפיו

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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 32 סוג: 32

Non-alcoholic drinks and preparations for making 
such drinks; mineral waters; flavoured aerated 
beverages and fruit cordials; all included in class 32.

משקאות לא אלכוהוליים ותכשירים להכנת משקאות אלה; מים 
מינרלים; משקאות מוגזים בטעמים וליקרי פירות; הנכללים 

כולם בסוג 32.                                                                 
    

ד' כסלו תשע"ב - 38130/11/2011



Trade Mark No. 235538 מספר סימן

Application Date 03/02/2011 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: CERADYNE, INC.

Address: 3169 Red Hill, Costa Mesa, 92626, California, 
U.S.A.

Identification No.: 800518

Delaware corporation 

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Reinhold Cohn and Partners

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

שם: ריינהולד כהן ושותפיו

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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 9 סוג: 9

Armor for protecting the body, buildings and other 
structures, aircraft, marine vessels and vehicles 
against ballistic projectiles; ballistic resistant and 
blast resistant body armor and clothing; body armor; 
hard plate personal body armor; protective ballistic 
resistant and blast resistant body armor, clothing and 
garments; all included in class 9.

שריון להגנת גוף, בניינים ומבנים אחרים, כלי טיס, כלי שייט 
ימיים וכלי רכב נגד טילים בליסטיים; שריון גוף והלבשה חסיני 
בליסטיות וחסיני פיצוצים; שריון גוף; שריון גוף אישי עם לוחות 
קשיחות; שריון גוף, הלבשה ובגדים מגנים חסיני בליסטיות 

וחסיני פיצוצים; הנכללים כולם בסוג 9.                                 
                                                                                    

                                                          

ד' כסלו תשע"ב - 38230/11/2011



Trade Mark No. 235542 מספר סימן

Application Date 04/02/2011 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: Super B Precision Tools Co., Ltd.

Address: No. 57, Lane 546 Lilun Road, Pitou Township, 
Changhua County, 523, Taiwan

Identification No.: 801832

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: 8 סוג: 8

Hand tools, hand-operated; Wrenches (hand tools); 
Spanners (hand tools); Cutting tools (hand tools); 
Screwdrivers; Knives; Bits (parts of hand tools); 
Tongs; Ratchets (hand tools); Saws (hand tools); 
Scissors; Crow bars; Drills; Gouges (hand tools); 
Hammers (hand tools); all included in class 8.             
                                                                                

כלי עבודה ידניים, מתופעלים ביד; מפתח ברגים (כלי עבודה 
ידניים); מפתח ברגים (כלי עבודה ידניים); כלי חיתוך (כלי 

עבודה ידניים); מברגים; סכינים; חלקים (חלקים לכלי עבודה 
ידניים); מלקחיים; גלגל משונן (כלי עבודה ידניים); מסורים (כלי 
עבודה ידניים); מספריים; מוטות ברזל; מקדחות; מפסלת (כלי 
עבודה ידניים); פטישים (כלי עבודה ידניים); הנכללים כולם 

בסוג 8.

ד' כסלו תשע"ב - 38330/11/2011



מתן, יועצים לחיסכון במשכנתא 
Trade Mark No. 235543 מספר סימן

Application Date 25/01/2011 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: Matan - The Center Of Returning Payments 
Mortgages Ltd. 

שם: מתן - המרכז להחזר תשלומי משכנתא בע"מ 

Address: Hamelacha 3, Tel Aviv, Israel כתובת : רח' המלאכה 3, תל אביב, ישראל

Identification No.: 514210335מספר זיהוי: 514210335

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Naschitz, Brandes & Co., Advs.

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

שם: נשיץ, ברנדס ושות', עו"ד

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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 36 סוג: 36

Provision of mortgage saving consultancy services; 
all included in class 36.

מתן שירותי ייעוץ לחיסכון במשכנתאות; הנכללים כולם בסוג 
                                         .36

ד' כסלו תשע"ב - 38430/11/2011



מתן, המרכז למשכנתאות 
Trade Mark No. 235544 מספר סימן

Application Date 25/01/2011 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: Matan - The Center Of Returning Payments 
Mortgages Ltd. 

שם: מתן - המרכז להחזר תשלומי משכנתא בע"מ 

Address: רח' המלאכה 3, תל אביב, ישראל כתובת : רח' המלאכה 3, תל אביב, ישראל

Identification No.: 514210335מספר זיהוי: 514210335

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Naschitz, Brandes & Co., Advs.

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

שם: נשיץ, ברנדס ושות', עו"ד

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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 36 סוג: 36

Provision of mortgage saving consultancy services; 
all included in class 36.

מתן שירותי ייעוץ לחיסכון במשכנתאות; הנכללים כולם בסוג 
                                         .36

ד' כסלו תשע"ב - 38530/11/2011



DUOAROMA 

Trade Mark No. 235546 מספר סימן

Application Date 06/02/2011 תאריך הגשה

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

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

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

האנגלי.

 Owners

Name: The Procter & Gamble Company

Address: One Procter & Gamble Plaza, Cincinnati, Ohio, 
45202, U.S.A.

Identification No.: 462

(Ohio Corporation)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Dr. Shlomo Cohen & Co.

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

שם: ד"ר שלמה כהן ושות'

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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 3 סוג: 3

Washing and bleaching preparations and other 
substances for laundry use; cleaning, polishing, 
scouring and abrasive preparations; soaps for 
household use, all included in class 3.

תכשירי שטיפה והלבנה ושאר חומרים לשימוש
בכביסה; תכשירי ניקוי, הברקה, מירוק

ושפשוף; סבונים לשימוש ביתי;
 הנכללים כולם בסוג 3.                                                     

                                                      

ד' כסלו תשע"ב - 38630/11/2011



Israman 

ישראמן 
Trade Mark No. 235551 מספר סימן

Application Date 30/01/2011 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: Shvoong Sport Events Ltd. שם: שוונג אירועי ספורט בע"מ

Address: 8 Shaul Hamelech St., Tel Aviv, 64733, Israel כתובת : רח' שאול המלך 8, תל אביב, 64733, ישראל

Identification No.: 513207431מספר זיהוי: 513207431

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Yoram L. Cohen, Ashlagi, EsheL, Adv.

Address: 2 Weitzman St., Tel Aviv, Israel

שם: יורם ל. כהן, אשלגי, אשל, עו"ד

כתובת : רח' ויצמן 2 מגדל אמות השקעות, קומה 17, תל אביב, 
64239, ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 25 סוג: 25

דברי הלבשה לצרכי ספורט; הנכללים כולם בסוג 25.

Class: 28 סוג: 28

ציוד וצרכי ספורט לסוגיהם; הנכללים כולם בסוג 28.

Class: 41 סוג: 41

תחרויות ספורט, עריכתן, אירגונן וניהולן ובפרט תחרויות 
הכוללות שחיה, רכיבת אפניים וריצה; הנכללים כולם בסוג 41.

ד' כסלו תשע"ב - 38730/11/2011



DRUGONIR

Trade Mark No. 235553 מספר סימן

Application Date 06/02/2011 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: Medinol Ltd. שם: מדינול בע"מ

Address: Kiryat Atidim, Building 7, 5th Floor, Tel Aviv, 
61581, Israel

כתובת : קריית עתידים, בניין 7, כניסה א , קומה  5, תל אביב, 
61581, ישראל

Identification No.: 512622994מספר זיהוי: 512622994

מדינול בע"מ

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Eitan Mehulal Law Group

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

שם: איתן, מהולל, פאפו, קוגלר

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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 10 סוג: 10

Stents; stent delivery systems; all included in class 
10.

סטנטים, מערכות העברת סטנט; הנכללים כולם בסוג 10.       
            

ד' כסלו תשע"ב - 38830/11/2011



BIONIR

Trade Mark No. 235554 מספר סימן

Application Date 06/02/2011 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: Medinol Ltd. שם: מדינול בע"מ

Address: Kiryat Atidim, Building 7, 5th Floor, Tel Aviv, 
61581, Israel

כתובת : קריית עתידים, בניין 7, כניסה א , קומה  5, תל אביב, 
61581, ישראל

Identification No.: 512622994מספר זיהוי: 512622994

מדינול בע"מ

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Eitan Mehulal Law Group

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

שם: איתן, מהולל, פאפו, קוגלר

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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 10 סוג: 10

Stents; stent delivery systems; all included in class 
10.

סטנטים, מערכות העברת סטנט; הנכללים כולם בסוג 10.       
            

ד' כסלו תשע"ב - 38930/11/2011



CHAMPIONIR

Trade Mark No. 235555 מספר סימן

Application Date 06/02/2011 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: Medinol Ltd. שם: מדינול בע"מ

Address: Kiryat Atidim, Building 7, 5th Floor, Tel Aviv, 
61581, Israel

כתובת : קריית עתידים, בניין 7, כניסה א , קומה  5, תל אביב, 
61581, ישראל

Identification No.: 512622994מספר זיהוי: 512622994

מדינול בע"מ

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Eitan Mehulal Law Group

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

שם: איתן, מהולל, פאפו, קוגלר

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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 10 סוג: 10

Stents; stent delivery systems; all included in class 
10.

סטנטים, מערכות העברת סטנט; הנכללים כולם בסוג 10.       
            

ד' כסלו תשע"ב - 39030/11/2011



WEBINSPECT

Trade Mark No. 235556 מספר סימן

Application Date 06/02/2011 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 identifying and correcting web 
application security vulnerabilities; all included in 
Class 9.

תכנת מחשב לזיהוי ותיקון של פגיעות באבטחה של יישומי 
רשת; הכל כלול בסוג 9.                                                     

                                  

ד' כסלו תשע"ב - 39130/11/2011



Trade Mark No. 235559 מספר סימן

Application Date 30/01/2011 תאריך הגשה

 Owners

Name: GRENDENE S.A. 

Address: Av. Pimentel Gomes 214, 62040-050 Sobral-
CE, Brazil

Identification No.: 71826

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

Women's and children's footwear, namely sandals, 
footwear uppers, beach shoes, slippers, bath 
slippers, boots and footwear in general; all included 
in class 25.

דברי הנעלה לנשים ולילדים, דהיינו סנדלים, נעליים גבוהות, 
נעלי חוף, נעלי בית, נעלי רחצה, מגפיים ודברי הנעלה מכל סוג; 
כולם כלולים בסוג 25.                                                   

ד' כסלו תשע"ב - 39230/11/2011



PTD

Trade Mark No. 235563 מספר סימן

Application Date 06/02/2011 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: Biotechnology Institute, S.L.

Address: San Antonio 15 - 5, 01005 Vitoria (Alava), Spain

Identification No.: 800402

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Reinhold Cohn and Partners

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

שם: ריינהולד כהן ושותפיו

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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 10 סוג: 10

Pipettes for medical use; instruments for medical use 
intended for collect and transfer liquids in general 
and blood plasma in particular; specially, instruments 
containing a cannula for collecting blood plasma and 
a tube to which the blood plasma is directly 
transferred; all included in class 10.

פיפטות למטרות רפואיות; מכשירים למטרות רפואיות 
המיועדים לאסוף ולהעביר נוזלים באופן כללי ופלזמת דם באופן 
ספציפי; בייחוד, מכשירים המכילים צינורית לאיסוף פלזמת דם 
וצינור אליו פלזמת הדם מועברת ישירות; הנכללים כולם בסוג 
                                                                               .10
                                                                                    

ד' כסלו תשע"ב - 39330/11/2011



Trade Mark No. 235564 מספר סימן

Application Date 06/02/2011 תאריך הגשה

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

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

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

האנגלי.

 Owners

Name: Johnson & Johnson

Address: One Johnson & Johnson Plaza, New Brunswick, 
New Jersey, 08933, U.S.A.

Identification No.: 604

(New Jersey Corporation)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Reinhold Cohn and Partners

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

שם: ריינהולד כהן ושותפיו

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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 3 סוג: 3

Hair care preparations, namely, shampoo and 
conditioner; body care preparations, namely, body 
wash and body lotion; non-medicated skin care 
preparations; diaper rash cream; all included in class 
3.

תכשירים לטיפוח השיער, דהיינו, שמפו ומרכך; תכשירים 
לטיפוח הגוף, דהיינו, תרחיץ גוף ותחליב גוף; תכשירים לטיפוח 
העור שאינם תרופתיים; קרם לתפרחת חיתולים; הנכללים כולם 

בסוג 3.                                                         

Class: 5 סוג: 5

Medicated skin care preparations; diaper rash cream; 
all included in class 5.

תכשירים תרופתיים לטיפוח העור; קרם לתפרחת חיתולים; 
הנכללים כולם בסוג 5.               

ד' כסלו תשע"ב - 39430/11/2011



Trade Mark No. 235565 מספר סימן

Application Date 06/02/2011 תאריך הגשה

 Owners

Name: SafeNet, Inc.

Address: 4690 Millennium Drive Belcamp, MD 21017, 
U.S.A.

Identification No.: 71908

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Soroker-Agmon, Adv.

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

שם: סורוקר-אגמון, עו"ד

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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 9 סוג: 9

Computer hardware; computer software; computer 
peripheral devices; computer software and hardware 
products that provide secure communication on 
global computer communication networks and local 
area computer networks, namely, encryption 
hardware and software; user verification and 
authentication hardware and software; encoded 
smart cards containing programming used for secure 
generation and storage of passwords, private keys, 
public certificates and other data and smart card 
readers, writers, and associated hardware and 
security credential management software; local area 
computer network hardware, software and 
peripherals, namely, modems, routers; computer 
software and hardware, namely, firewall software; 
fingerprint authentication hardware and software; and 
fault tolerant messaging and data distribution 
software; all included in Class 9.

חומרת מחשב; תוכנת מחשב; ציוד היקפי למחשבים; מוצרי 
תוכנה וחומרה למחשבים המספקים תקשורת מאובטחת 
לרשתות תקשורת מחשבים גלובליות ולרשתות מחשבים 

איזוריות, דהיינו, חומרה ותוכנה להצפנה; חומרה ותוכנה לוידוא 
ואימות משתמש; כרטיסים חכמים מקודדים המכילים תכנות 
המשמש עבור יצירה ואחסון של סיסמאות, מפתחות פרטיים, 
תעודות ציבוריות ונתונים אחרים וקוראי כרטיסים חכמים, כותבי 

כרטיסים חכמים, וחומרה קשורה ותוכנה לניהול אישורי 
אבטחה; חומרה, תוכנה וציוד היקפי לרשת מחשבים איזורית, 
דהיינו, מודמים, נתבים; תוכנה וחומרה למחשב, דהיינו, תוכנה 
לחומת אש; תוכנה וחומרה לאימות באמצעות טביעת אצבע; 
ותוכנה למשלוח הודעות ולהפצת נתונים העמידה בפני תקלות; 
הנכללים כולם בסוג 9.                                                       
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    

                            

Class: 42 סוג: 42

Computer hardware and software consulting 
services; computer and computer network security 
services; all included in Class 42.

שירותי ייעוץ לחומרת ותוכנת מחשב; שירותי אבטחת מחשבים 
ורשתות מחשבים; הנכללים כולם בסוג 42.                           

                                                

ד' כסלו תשע"ב - 39530/11/2011



BRETZELI

Trade Mark No. 235566 מספר סימן

Application Date 06/02/2011 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: Kambly SA Specialites de biscuits suisses

Address: Trubschachen, Switzerland

Identification No.: 36985

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: 30 סוג: 30

Fine baked goods and confectionary; chocolate 
goods and pastry; candy; pastry and bisquits 
(savoury and sweet); munchies and snacks; cereal 
snacks; biscuits, cookies; all included in class 30.

מוצרי אפיה ומגדנייה מובחרים; מוצרי שוקולד ומאפים; 
ממתקים; עוגות ועוגיות (מלוחות, ומתוקות); כרסומים וחטיפים; 
חטיפי דגן; ביסקוויטים, עוגיות; הנכללים כולם בסוג 30.           

                                                      

ד' כסלו תשע"ב - 39630/11/2011



Trade Mark No. 235568 מספר סימן

Application Date 01/02/2011 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: E.H. SMOLER CONSULITING, research and 
agricultural science LTD 

שם: א.ח. סמולר שרותי יעוץ ומחקר חקלאי בע"מ

Address: 36/2 Ben-Gurion, Gan-Yavne, 70800, Israel כתובת : רח' בן גוריון 36/2, גן יבנה, 70800, ישראל

Identification No.: 512730714מספר זיהוי: 512730714

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: TAL SHPERNAT, ADVOCATE 

Address: 

שם: טל שפרנט, עורך-דין 

כתובת : רח' קרליבך 1, תל אביב, 67132, ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 31 סוג: 31

Ruminant nutrition product; all included in class 31. תוספי מזון עבור בע"ח; הנכללים כולם בסוג 31.                     

ד' כסלו תשע"ב - 39730/11/2011



Trade Mark No. 235570 מספר סימן

Application Date 01/02/2011 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: E.H. SMOLER CONSULITING, research and 
agricultural science LTD 

שם: א.ח. סמולר שרותי יעוץ ומחקר חקלאי בע"מ

Address: 36/2 Ben-Gurion, Gan-Yavne, 70800, Israel כתובת : רח' בן גוריון 36/2, גן יבנה, 70800, ישראל

Identification No.: 512730714מספר זיהוי: 512730714

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: TAL SHPERNAT, ADVOCATE 

Address: 

שם: טל שפרנט, עורך-דין 

כתובת : רח' קרליבך 1, תל אביב, 67132, ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 31 סוג: 31

Ruminant nutrition product; all included in class 31. תוספי מזון עבור בע"ח; הנכללים כולם בסוג 31.                     

ד' כסלו תשע"ב - 39830/11/2011



Trade Mark No. 235574 מספר סימן

Application Date 07/02/2011 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: LCS INTERNATIONAL B.V.

Address: Rotterdam, Netherlands

Identification No.: 37675

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Reinhold Cohn and Partners

Address: 26a Habarzel St. Ramat Hahayal, P.O.B. 
13239, Tel Aviv, 61131, 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 (except orthopedic footwear), 
belts, gloves (clothing), scarves, headscarves, 
headgear, braces; all included in class 25.

הלבשה, הנעלה (מלבד הנעלה אורטופדית), חגורות, כפפות 
(הלבשה), צעיפים, צעיפי ראש, כיסויי ראש, כותפות; הנכללים 

כולם בסוג 25.                                         

ד' כסלו תשע"ב - 39930/11/2011



أر سي
Trade Mark No. 235575 מספר סימן

Application Date 07/02/2011 תאריך הגשה

 Owners

Name: Cott Beverages Inc.

Address: 5519 W. Idlewild Avenue, Tampa, Florida  
33634-8016, U.S.A.

Identification No.: 53347

(Georgia 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: 32 סוג: 32

Non-alcoholic beverages, and syrups, concentrates, 
and extracts for preparation thereof; all included in 
class 32

משקאות לא כוהליים, סירופים, תרכיזים ותמציות להכנת טובין 
אלו; הנכללים כולם בסוג 32                                               

                  

ד' כסלו תשע"ב - 40030/11/2011



POLYDINE

פולידין
Trade Mark No. 235618 מספר סימן

Application Date 08/02/2011 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: FISCHER PHARMACEUTICAL 
LABORATORIES (1975) LTD.

שם: פישר מעבדות פרמצבטיות (1975) בע"מ

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

Identification No.: 510724289מספר זיהוי: 510724289

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: 3 סוג: 3

Soaps, cosmetics; all included in class 3.       .3 סבונים, תכשירי קוסמטיקה; הנכללים כולם בסוג

Class: 5 סוג: 5

Pharmaceutical preparations for the treatment of the 
skin; disinfectants; antiseptics; all included in class 5.

תכשירי רוקחות לטיפול בעור; חומרי חיטוי; חומרים 
אנטיספטיים; הנכללים כולם בסוג 5.                                     

                            

ד' כסלו תשע"ב - 40130/11/2011



Trade Mark No. 235619 מספר סימן

Application Date 08/02/2011 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: FISCHER PHARMACEUTICAL 
LABORATORIES (1975) LTD.

שם: פישר מעבדות פרמצבטיות (1975) בע"מ

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

Identification No.: 510724289מספר זיהוי: 510724289

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: 3 סוג: 3

Soaps, cosmetics; all included in class 3.       .3 סבונים, תכשירי קוסמטיקה; הנכללים כולם בסוג

Class: 5 סוג: 5

Pharmaceutical preparations for the treatment of the 
skin; disinfectants; antiseptics; all included in class 5.

תכשירי רוקחות לטיפול בעור; חומרי חיטוי; חומרים 
אנטיספטיים; הנכללים כולם בסוג 5.                                     

                            

ד' כסלו תשע"ב - 40230/11/2011



I-PRIZE

Trade Mark No. 235620 מספר סימן

Application Date 08/02/2011 תאריך הגשה

 Owners

Name: Cisco Technology, Inc.

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

Identification No.: 800494

A California Corporation

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Sanford T. Colb & Co.

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

שם: סנפורד ט. קולב ושות'

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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 35 סוג: 35

Providing an innovation program in the fields of 
technology and business; all included in Class 35.

אספקת תכנית חידוש בתחומי טכנולוגיה ועסקים; הכל כלול 
בסוג 35.                                                                         

      

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

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

U.S.A., 09/08/2010, No. 85103624 ארה"ב, 09/08/2010, מספר 85103624

Class: 35 סוג: 35

ד' כסלו תשע"ב - 40330/11/2011



ATROSPAN

אטרוספן
Trade Mark No. 235621 מספר סימן

Application Date 08/02/2011 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: FISCHER PHARMACEUTICAL 
LABORATORIES (1975) LTD.

שם: פישר מעבדות פרמצבטיות (1975) בע"מ

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

Identification No.: 510724289מספר זיהוי: 510724289

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: 5 סוג: 5

Pharmaceutical preparations for the treatment of eye 
diseases comprising atropine; all included in class 5.

תכשירי רוקחות לטיפול במחלות עיניים הכוללים אטרופין; 
הנכללים כולם בסוג 5.                                                       

                

ד' כסלו תשע"ב - 40430/11/2011



הבורסה למיזמים
Trade Mark No. 235623 מספר סימן

Application Date 01/02/2011 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: UP2START LTD שם: אפ2סטארט בע"מ

Address: Mifratz Shlomo 44, Holon, Israel כתובת : רח' מפרץ שלמה 44, חולון, ישראל

Identification No.: 514509009מספר זיהוי: 514509009

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Amir Tenne, Adv.

Address: 10 Sokolov St., Rehovot, 76445, Israel

שם: אמיר טנא, עו"ד

כתובת : רח' סוקולוב 10, רחובות, 76445, ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 35 סוג: 35

Business consulting services to entrepreneurs and 
businesses, Editing and preparing presentions and 
business plans, Networking between entrepreneurs 
and investors, Development projects including 
projects in the Intrenet, Online information services 
for business; all included in class 35.

מתן שירותי יעוץ עסקי ליזמים ולעסקים עריכת מצגות לעסקים, 
הכנת חוכניות עסקיות, יצירת קשרים בין יזמים ומשקיעים 
פיתוח מיזמים לרבות ברשת האינטרנט שירותי מידע מקוון 

לעסקים; הנכללים כולם בסוג 35.                                         
                                                                                    

                                                                            

ד' כסלו תשע"ב - 40530/11/2011



CIPRIANI

Trade Mark No. 235630 מספר סימן

Application Date 08/02/2011 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: HOTEL CIPRIANI SRL

Address: Giudecca 10, I-30133 Venice, Italy

Identification No.: 801834

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Reinhold Cohn and Partners

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

Hotels, hotel reservation, restaurants; cafeterias, 
bars, catering; provision of drinks and beverages for 
immediate consumption; all included in class 43.

בתי מלון, הזמנה מראש של בתי מלון, מסעדות; קפטריות, 
ברים, הסעדה; אספקת שתייה ומשקאות לצריכה מיידית; 

הנכללים כולם בסוג 43.                                                     
                

ד' כסלו תשע"ב - 40630/11/2011



Trade Mark No. 235632 מספר סימן

Application Date 02/02/2011 תאריך הגשה

 Owners

Name: PATLITE CORPORATION

Address: 8-8 Matsuyamachi, Chuo-ku, Osaka, Japan

Identification No.: 49848

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

Lighting apparatus and installations; electric lamps; 
flashlights; searchlights; spotlights; lighting apparatus 
for vehicles; electric light bulbs; emergency lights; 
street lamps; electric safety lights; LED lighting 
apparatus and installations; LED working lights; LED 
light bars; parts and fittings for all the aforementioned 
goods; all included in class 11.

התקני ומתקני תאורה; מונורות חשמליות; פנסים; זרקורי 
חיפוש; מנורות ספוטים; התקני תאורה עבור כלי רכב; נורות 

חשמל; תאורות חירום; מנורות רחוב; מנורות בטיחות 
 ;LED מנורות עבודת ;LED חשמליות; התקני ומתקני תאורת
מוטות תאורת LED; חלקים ומתאמים עבור כל הטובין הנזכרים 
לעיל; הנכללים כולם בסוג 11.                                             
                                                                                    

                        

ד' כסלו תשע"ב - 40730/11/2011



Trade Mark No. 235634 מספר סימן

Application Date 02/02/2011 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: TINGLES SILVER LTD שם: טינגלס סילבר בע"מ

Address: 1 shazar st, P.O.B. 36400, Jerusalem, 95435, 
Israel

כתובת : רח' שזר 1, ת.ד. 36400, ירושלים, 95435, ישראל

Identification No.: 514545904מספר זיהוי: 514545904

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Tidhar Sasson, Adv 

Address: 97 Jaffa St, P.O.B. 28006, Jerusalem, 91280, 
Israel

שם: עו"ד תדהר ששון 

כתובת : רח' יפו 97, ת.ד. 28006, ירושלים, 91280, ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 14 סוג: 14

Precious metals and their design; goods mada of 
precious metals or coated with them; jewelry stones; 
watches and time machines; all included in class 14.

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

ד' כסלו תשע"ב - 40830/11/2011



YONGNUO 

Trade Mark No. 235635 מספר סימן

Application Date 02/02/2011 תאריך הגשה

 Owners

Name: Shenzhen Yongnuo Photographic Equipment 
Co., Ltd 

Address: technology industrial Road north of Futian, 
shenzhen city north  futian district, Huaqiang Zone, Hong 
Kong

Identification No.: 71856

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Zahi Abu El-Assal, Adv.

Address: A53 Paul VI Street, P.O.B. 50605, Nazareth, 
16164, Israel

שם: זאהי אבו-אלעסל, עו"ד

כתובת : רחוב פאולוס השישי 53 א', ת.ד. 50605, נצרת, 
16164, ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 9 סוג: 9

Drying racks [photography], Shutter releases 
[photography], Shutters [photography] Cameras 
[photography], Cases especially made for 
photographic apparatus and instruments, Filters 
[photography], Speed neasuring apparatus 
[photography], Stands for ו I photographic apparatus, 
Flashlights [photography], photograph apparatus 
bag; all goods included in class 9.

ייבוש מתלים [צילום], משחרר תריס [צילום], תריסים [צילום], 
מצלמות [צילום], נרתיקים מעוצבים למתקנים וכלים, מסננים 
[צילום], מכשיר מד מהירות [צילום], סטנדים למכשירי צילום, 
פנסי כיס [צילום], תיקים למכשירי צילום; הנכללים כולם בסוג 
                                                                                 .9
                                                                                    
                                                                                    

                        

ד' כסלו תשע"ב - 40930/11/2011



REVELATION

Trade Mark No. 235641 מספר סימן

Application Date 09/02/2011 תאריך הגשה

 Owners

Name: Revelation Capital Management Ltd.

Address: 5a Waterloo Lane, Pembroke HM08, Bermuda

Identification No.: 801836

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Sanford T. Colb & Co.

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

שם: סנפורד ט. קולב ושות'

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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 36 סוג: 36

Financial and investment services, namely, 
investment advice; investment management; 
investment consultation; investment advisory 
services; operation, administration, capital raising 
and management of hedge funds, capital investment 
funds and collective investment vehicles; and trading 
of stocks, options, futures, derivatives, commodities 
and other securities; all included  in Class 36.

שירותים פיננסיים ושירותי השקעות, בעיקר, ייעוץ השקעות; 
ניהול השקעות; היוועצות השקעות; שירותי ייעוץ השקעות; 

הפעלה, ניהול, גיוס הון ומנהל של קרנות גידור, קרנות השקעת 
הון ומכשירי השקעה קולקטיביים; ומסחר במניות, אופציות, 
סחורות עתידיות, נגזרים, סחורות וניירות ערך אחרים; הכל 

כלול בסוג 36.                                                                 
                                                                                    

                                                                

ד' כסלו תשע"ב - 41030/11/2011



Trade Mark No. 235647 מספר סימן

Application Date 09/02/2011 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: San Patrick, S.L.

Address: El Prat de Llobregat, Barcelona, Spain

Identification No.: 61731

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Reinhold Cohn and Partners

Address: 26a Habarzel St. Ramat Hahayal, P.O.B. 
13239, Tel Aviv, 61131, 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 services, retail sales services in sales 
establishments of all types of ready-made clothing, 
footwear and headgear; retail sales services via 
global telecommunication networks of all types of 
ready-made clothing, footwear and headgear; 
advisory services in the operation of sales 
establishments under franchise agreements; sales 
promotion for others; all included in class 35.

שירותי פרסום, שרותי מכירות קמעונאיות במוסדות מכירות של 
כל סוגי הלבשה מוכנה, הנעלה וכיסויי ראש; שירותי מכירות 
קמעונאיות דרך רשתות תקשורת רחק גלובליות של כל סוגי 
הלבשה מוכנה, הנעלה וכיסויי ראש; שירותי ייעוץ בתפעול של 
מוסדות מכירות תחת הסכמי זיכיון; קידום מכירות עבור אחרים; 
הנכללים כולם בסוג 35.                                                     
                                                                                    

                                                      

ד' כסלו תשע"ב - 41130/11/2011



ELIXIR D'AMOUR

Trade Mark No. 235649 מספר סימן

Application Date 09/02/2011 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: Coty B.V.

Address: Oudeweg 147, CC Haarlem, 2031, Netherlands

Identification No.: 41788

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

Cosmetics,  perfumery, essential oils, soaps, hair 
lotions; All goods included in Class 3

תכשירים לטיפוח החן, בישום, שמנים חיוניים, סבונים, תרחיצי 
שיער; כל הסחורות נכללות בסוג 3     

ד' כסלו תשע"ב - 41230/11/2011



דקסיל פרוטקטור
Trade Mark No. 235657 מספר סימן

Application Date 10/02/2011 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: JACOB JACOBI & SONS LTD. שם: יעקב יעקבי ובניו בע"מ

Address: 1 Hahashmal Street, Tel Aviv, Israel כתובת : רחוב החשמל 1, תל אביב, ישראל

Identification No.: 18883מספר זיהוי: 18883

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: 2 סוג: 2

Paints, varnishes, lacquers; preservatives against 
rust and against deterioration of wood; colourants; 
mordants; all included in class 2

צבעים, ורנישים, לכות; חומרים משמרים בפני חלודה וקלקול 
עץ; חומר גוון, קובעי צבע; הנכללים כולם בסוג 2                     

                                                      

ד' כסלו תשע"ב - 41330/11/2011



Trade Mark No. 235663 מספר סימן

Application Date 10/02/2011 תאריך הגשה

 Owners

Name: WACOAL CORP.

Address: 29, Nakajima-cho, Kisshoin, Minami-ku,, Kyoto-
shi, Kyoto 601-8530, Japan

Identification No.: 7222

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Soroker-Agmon, Adv.

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

שם: סורוקר-אגמון, עו"ד

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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 25 סוג: 25

Clothing; sports clothing, namely shorts, leggings, 
tops, tights, socks; specialized sports clothing namely 
bras, pants, shirts and sleeves for use in providing 
support to the body including waist, legs, feet, ankles, 
hips, thighs, hands, bust, back, arches and calf 
during intense sport activities; men's, women's and 
children's underwear, including brassieres; shirts; 
included in class 25.

דברי הלבשה; דברי הלבשה לספורט, דהיינו מכנסיים קצרים, 
חותלות, עליוניות, טייטס, גרביים; פריטי הלבשה ייעודיים 
לספורט שהם חזיות, מכנסיים, חולצות ושרוולים לתמיכה 
באברי הגוף במהלך פעילות ספורטיבית מאומצת לרבות 

במתניים, ברגליים, בקרסוליים, באגן הירכיים, בירכיים, בידיים, 
בחזה, בגב ובשרירי השוק; הלבשה תחתונה כולל חזיות, 

לגברים, נשים וילדים; חולצות; הנכללים כולם בסוג 25.           
                                                

Class: 28 סוג: 28

Athletic supports namely leg supports, hip and thigh 
supports, full leg and calf supports, and back 
supports, calf and arch supports (sports articles); 
included in class 28.

תומכים לספורט שהם תומכי רגליים, מתניים וירכיים, תומכי 
רגל ושוק מלאים ותומכי גב, שוק וקשתות (פריטי ספורט); 

הנכללים בסוג 28.                                                           
                                            

ד' כסלו תשע"ב - 41430/11/2011



Trade Mark No. 235664 מספר סימן

Application Date 10/02/2011 תאריך הגשה

 Owners

Name: WACOAL CORP.

Address: 29, Nakajima-cho, Kisshoin, Minami-ku,, Kyoto-
shi, Kyoto 601-8530, Japan

Identification No.: 7222

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Soroker-Agmon, Adv.

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

שם: סורוקר-אגמון, עו"ד

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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 25 סוג: 25

Clothing; sports clothing, namely shorts, leggings, 
tops, tights, socks; specialized sports
clothing namely bras, pants, shirts and sleeves for 
use in providing support to the body
including waist, legs, feet, ankles, hips, thighs, 
hands, bust, back, arches and calf during
intense sport activities; men's, women's and 
children's underwear, including brassieres;
shirts; included in class 25.

דברי הלבשה;  דברי הלבשה לספורט, דהיינו מכנסיים קצרים, 
חותלות, עליוניות, טייטס, גרביים; פריטי הלבשה ייעודיים 
לספורט שהם חזיות, מכנסיים, חולצות ושרוולים לתמיכה 
באברי הגוף במהלך פעילות ספורטיבית מאומצת לרבות 

במתניים, ברגליים, בקרסוליים, באגן הירכיים, בירכיים, בידיים, 
בחזה, בגב ובשרירי השוק; הלבשה תחתונה כולל חזיות, 

לגברים, נשים וילדים; חולצות; הנכללים כולם בסוג 25.           
                                                      

Class: 28 סוג: 28

Athletic supports namely leg supports, hip and thigh 
supports, full leg and calf supports, and
back supports, calf and arch supports (sports 
articles); included in class 28.

תומכים לספורט שהם תומכי רגליים, מתניים וירכיים, תומכי 
רגל ושוק מלאים ותומכי גב, שוק וקשתות (פריטי ספורט); 

הנכללים בסוג 28.                                                           
                                              

ד' כסלו תשע"ב - 41530/11/2011



SPEAKINGPAL

Trade Mark No. 235667 מספר סימן

Application Date 10/02/2011 תאריך הגשה

Base for International Trademark No. 1084160 בסיס לסימן מסחר בינלאומי מס.

Ownersבעלים

Name: SPEAKINGPAL LTD. שם: ספיקינגפאל בע"מ

Address: 6 Hanechoshet st., Tel-Aviv, 69710, Israel כתובת : הנחושת 6, תל אביב-יפו, 69710, ישראל

Identification No.: 514288240מספר זיהוי: 514288240

חברה פרטית

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Pearl Cohen Zedek Latzer

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

שם: פרל כהן צדק לצר

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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 9 סוג: 9

Software platforms and mobile application software 
for teaching English and foreign languages; 
Interactive multimedia software programs and 
platforms for teaching English and foreign languages; 
all included in class 09.

פלטפורמות תוכנה ואפליקציות תוכנה לטלפונים ניידים ללימוד 
אנגלית ושפות זרות; תוכנות ופלטפורמות תוכניות מולטימדיה 
אינטראקטיביות ללימוד אנגלית ושפות זרות; הנכללים כולם 

בסוג 09.                                                                         
                      

Class: 38 סוג: 38

Computer services, namely, providing on-line 
facilities for real-time interaction with other computer 
users and mobile users in the field of English and 
foreign languages; all included in class 38.

שירותי מחשב, דהיינו, אספקת אמצעים מקוונים לאינטראקציה 
בזמן אמת עם משתמשי מחשב ומשתמשי טלפונים ניידים 

אחרים בתחום האנגלית ושפות זרות; הנכללים כולם בסוג 38.  
                                                                                     

ד' כסלו תשע"ב - 41630/11/2011



SEA SALTTRIM

Trade Mark No. 235671 מספר סימן

Application Date 11/02/2011 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: WILD Flavors, Inc. (Delaware Corporation)

Address: 1261 Pacific Avenue, Erlanger, Kentucky, 
41018, U.S.A.

Identification No.: 801840

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: David Wolberg, Adv.

Address: P.O.B. 3726, Kfar Neter, 40593, Israel

שם: דייויד וולברג, עו"ד

כתובת : ת.ד. 3726, כפר נטר, 40593, ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 30 סוג: 30

Food flavorings; flavorings for beverages; all included 
in class 30                 

חומרי טעם וריח לדברי מאכל; חומרי טעם וריח עבור משקאות; 
הנכללים כולם בסוג 30

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

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

U.S.A., 13/08/2010, No. 85106967 ארה"ב, 13/08/2010, מספר 85106967

Class: 30 סוג: 30

ד' כסלו תשע"ב - 41730/11/2011



Trade Mark No. 235712 מספר סימן

Application Date 14/01/2011 תאריך הגשה

International Trademark No. 1064826 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: USPlabs, LLC

Address: 2221 Manana Drive, Ste. 120, Dallas, TX 
75220, U.S.A.

Identification No.: 71887

(Texas, United States Ltd Liability Company)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 5 סוג: 5

Dietary supplements.

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

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

U.S.A., 10/01/2011, No. 85213977 ארה"ב, 10/01/2011, מספר 85213977

Class: 5 סוג: 5

ד' כסלו תשע"ב - 41830/11/2011



Trade Mark No. 235714 מספר סימן

Application Date 12/01/2011 תאריך הגשה

International Trademark No. 1064850 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, 09/08/2010, No. 603772 שוויץ, 09/08/2010, מספר 603772

Class: 34 סוג: 34

ד' כסלו תשע"ב - 41930/11/2011



Trade Mark No. 235720 מספר סימן

Application Date 14/12/2010 תאריך הגשה

International Trademark No. 0855994 מספר סימן בינלאומי

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 7 סוג: 7

Windmills, wind power plants, wind turbines and 
other wind-operated machines and parts and 
accessories therefor (not included in other classes), 
such as mill towers and masts, blades, blade hubs, 
mill housings, machines beds, rotation devices, yaw 
rings and gears; devices for setting the pitch of the 
wings, brakes and braking devices, main shafts, 
universal joints, transmission devices, clutches and 
electric generators and reserve wind power supply 
plants and parts and accessories therefor (not 
included in other classes).

Class: 9 סוג: 9

Electric, electronic and computer equipment for wind 
mills, wind power plants, wind turbines and other 
wind-operated machine; control and monitoring 
equipment, including for automatically turning the 
generators on and off and for automatic starting after 
public power line break-downs, apparatus for over-
voltage protection against strokers of lightning; 
microprocessor equipment for controlling and 
monitoring constant voltage, frequency, phase 
conditions, rotor speed, efficiency and thickness of 
brake pads, temperature, wind direction and wind 
speed, vibration sensors for installation in mill 
housings, watt-hour meters; parts and accessories 
for all the aforesaid goods.

Class: 37 סוג: 37

Erection, construction, installation, maintenance and 
repair of windmills, wind power plants, wind turbines 
and other wind-operated machines; advisory, 
consultancy and information services relating to the 
erection, construction, installation, maintenance and 
repair of windmills, wind power plants, wind turbines 
and other wind-operated machines.

Class: 42 סוג: 42

Technical and legal assistance concerning windmill 
and wind power plant projects and effecting such 
projects; development and testing of windmills, wind 
power plants, wind turbines, wind-operated machines 
and components therefor; effecting research projects 
concerning windmills, wind power plants, wind 
turbines and other wind-operated machines as well 
as advisory, consultancy and information services 
relating to development and testing of windmills, wind 
power plants, wind turbines, wind-operated machines 
and components therefor.

ד' כסלו תשע"ב - 42030/11/2011



 Owners

Name: Vestas Wind Systems A/S

Address: Alsvej 21, DK-8900 Randers, Denmark

Identification No.: 71894

(Denmark public limited company)

ד' כסלו תשע"ב - 42130/11/2011



Trade Mark No. 235721 מספר סימן

Application Date 14/12/2010 תאריך הגשה

International Trademark No. 0892202 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: He-Shi Enterprises Limited

Address: 6A Ballykeigle Road,,Comber, Co Down, 
Northern Ireland BT23 5SD, United Kingdom

Identification No.: 71895

(United Kingdom, Northern Ireland Limited Company)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 3 סוג: 3

Beauty and skin care products; tanning products, 
including fake suntanning preparations to assist the 
body`s productionof melanin during and after UV 
exposure; depilatory preparations, including wax; hair 
dyes and eyelash tints; massage creams and oils; 
moisturisers.

ד' כסלו תשע"ב - 42230/11/2011



Trade Mark No. 235740 מספר סימן

Application Date 13/02/2011 תאריך הגשה

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

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

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

 Owners

Name: Spin Master Ltd.

Address: 450 Front Street West, Toronto, Ontario M5V 
1B6, Canada

Identification No.: 70500

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Plinner & Co - law offices

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

שם: פלינר ושות - עורכי דין

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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 28 סוג: 28

Toys, games and playthings; all included in class 28 צעצועים, משחקים ודברי משחק; הנכללים כולם בסוג 28         

ד' כסלו תשע"ב - 42330/11/2011



COLORSTAY 24

Trade Mark No. 235751 מספר סימן

Application Date 13/02/2011 תאריך הגשה

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

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

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

האנגלי.

 Owners

Name: Revlon Consumer Products Corporation

Address: 237 Park Avenue, New York, New York, 10017, 
U.S.A.

Identification No.: 415

(Delaware Corporation)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Reinhold Cohn and Partners

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

שם: ריינהולד כהן ושותפיו

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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 3 סוג: 3

Cosmetics and makeup; all included in class 3. תמרוקים ואיפור; הנכללים כולם בסוג 3.                     

ד' כסלו תשע"ב - 42430/11/2011



CATALYS

Trade Mark No. 235752 מספר סימן

Application Date 13/02/2011 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: OptiMedica Corporation

Address: 3130 Coronado Drive, Santa Clara, CA 95050, 
U.S.A.

Identification No.: 801843

Delaware Corporation

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Reinhold Cohn and Partners

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

שם: ריינהולד כהן ושותפיו

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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 10 סוג: 10

Medical devices for ophthalmic use, namely, lasers 
systems and structural parts therefor; all included in 
class 10.

התקנים רפואיים לשימוש עיני, דהיינו, מערכות לייזר וחלקים 
מבניים עבורם; הנכללים כולם בסוג 10.                               

                  

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

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

U.S.A., 13/08/2010, No. 85107557 ארה"ב, 13/08/2010, מספר 85107557

Class: 10 סוג: 10

ד' כסלו תשע"ב - 42530/11/2011



Trade Mark No. 235753 מספר סימן

Application Date 13/02/2011 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: Kao Kabushiki Kaisha (also trading as Kao 
Corporation)

Address: 14-10, Nihonbashi, Kayabacho 1-chome, Chuo-
ku, Tokyo, Japan

Identification No.: 9326

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Reinhold Cohn and Partners

Address: 26a Habarzel St. Ramat Hahayal, P.O.B. 
13239, Tel Aviv, 61131, 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; toiletries; soaps; perfumery and 
fragrances; essential oils; cleansers; exfoliators, 
moisturizers, hand moisturizers, foot moisturizers, 
lotions, hand lotions, foot lotions, creams, hand 
creams, foot creams, eye creams; antiperspirants 
and deodorants for personal use; preparations for the 
care and treatment of the body, face and skin; non-
medicated skin care preparations; all included in 
class 3.

תמרוקים; טואלטיקה; סבונים; פרפומריה וניחוחות; שמנים 
אתריים; תרחיצי ניקוי; מסירי עור יבש, מלחחים, מלחחים 
לידיים, מלחחים לכפות הרגליים, תחליבים, תחליבי ידיים, 
תחליבי כפות רגליים, קרמים, קרמים לידיים, קרמים לכפות 
הרגליים, קרמים לעיניים; נוגדי הזעה ודאודורנטים לשימוש 
אישי; תכשירים לטיפוח וטיפול בגוף, בפנים ובעור; תכשירי 

טיפוח עור לא תרופתיים; הנכללים כולם בסוג 3.                     
                                                                              

ד' כסלו תשע"ב - 42630/11/2011



Trade Mark No. 235755 מספר סימן

Application Date 13/02/2011 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: TAMBOUR LIMITED שם: טמבור בע"מ

Address: Akko, Israel כתובת : עכו, ישראל

Identification No.: 520038613מספר זיהוי: 520038613

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Reinhold Cohn and Partners

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

Adhesives for industrial and construction use; 
additives for construction; all included in class 1.

דבקים לשימוש תעשייתי ולבניה; מוספים לבניה; הנכללים כולם 
בסוג 1.                                                                         

Class: 17 סוג: 17

Sealing and insulation materials for industrial and 
construction use; acrylic and silicon based sealing 
and insulation materials and adhesives; cement, 
bitumen, and plaster based sealing and insulation 
materials; all included in class 17.

חומרי איטום ובידוד לשימוש תעשייתי ולבניה; חומרי איטום 
ובידוד ודבקים על בסיס אקרילי וסיליקוני; חומרי איטום ובידוד 
על בסיס צמנטי, ביטומני וגבס; הנכללים כולם בסוג 17.           
                                                                                    

                                                        

Class: 19 סוג: 19

Construction materials and additives; all included in 
class 19.

חומרי בניה ומוספים לבניה; הנכללים כולם בסוג 19.               
                  

ד' כסלו תשע"ב - 42730/11/2011



Trade Mark No. 235765 מספר סימן

Application Date 07/02/2011 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: ADHESTICK LTD. שם: אדסטיק בע"מ

Address:  ,רחוב המלאכה 17 פארק תעשיות אפק, ראש העין
48091, ישראל

כתובת : רחוב המלאכה 17 פארק תעשיות אפק, ראש העין, 
48091, ישראל

Identification No.: 510880842מספר זיהוי: 510880842

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Attorney Nir goren 

Address: Sokolow 48 St, Ramat Hasharon, 47235, Israel

שם: עו"ד ניר גורן 

כתובת : רח' סוקולוב 48, רמת השרון, 47235, ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 4 סוג: 4

Oils; AII included in class 4. שמנים; הנכללים כולם בסוג 4.       

ד' כסלו תשע"ב - 42830/11/2011



Trade Mark No. 235771 מספר סימן

Application Date 09/02/2011 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: Maalot Insurance Agency Ltd שם: מעלות סוכנות לביטוח בע"מ

Address: 76 Rothschild St, Petah-Tikwa, Israel כתובת : רח' רוטשילד 76, פתח תקוה, ישראל

Identification No.: 510393895מספר זיהוי: 510393895

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: TEITLER & TEITLER Law Offices 

Address: 2 Weizmann st, Europe Tower, Tel Aviv, 64239, 
Israel

שם: טייטלר & טייטלר עורכי דין 

כתובת : רח' ויצמן 2, מגדל אירופה, תל אביב, 64239, ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 36 סוג: 36

Insurance; all included in class 36. ביטוח; הנכללים כולם בסוג 36.                 

ד' כסלו תשע"ב - 42930/11/2011



Trade Mark No. 235788 מספר סימן

Application Date 14/02/2011 תאריך הגשה

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

When the Hebrew version of the listed goods is not 
clear, not straightforward or incorrect, it should be 
interpreted according to the English version.

במקרה שהנוסח העברי של פרטת הסחורות או חלק ממנו אינו 
ברור, או חד משמעי, או שגוי, יש לפרשו בהתאם לנוסח 

האנגלי.

 Owners

Name: TIUMSUN RUBBER TIRE (WEIHAI) CO., LTD.

Address: NO.1,Tengsen Road, Weihai Economic 
Technology Development Zone, Shandong Province, 
People's Republic of China

Identification No.: 801846

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: JMB, Factor & Co.

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

שם: ג'יי.אמ.בי, פקטור אנד קו

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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 12 סוג: 12

Suspension shock absorbers for vehicles; vehicle 
wheels; motorcycles; mudguards; inner tubes for 
pneumatic tires (tyres); tires for vehicle wheels; 
treads for vehicles [roller belts]; bicycle tires (tyres);  
automobile tires (tyres); inner tubes for bicycles, 
cycles; all included in class 12.

מנחית-זעזועים למתלה של רכבים; צמיגים לרכבים; אופנועים; 
כנפיים; אבובים לצמיגים פנומאטיים; צמיגים לגלגלי רכבים; 
מדרסים לרכבים [חגורות רולר]; צמיגים לאופניים; צמיגים 

למכוניות; אבובים לאופניים, אופניים; הנכללים כולם בסוג 12.   
                                                                                    

                                                            

ד' כסלו תשע"ב - 43030/11/2011



PIERRE CARDIN

Trade Mark No. 235790 מספר סימן

Application Date 14/02/2011 תאריך הגשה

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 21 סוג: 21

Non-electric household or kitchen utensils and 
receptacles (neither of precious metal, nor plated 
therewith); utensils for kitchen and tableware use of 
glass, porcelain and earthenware; tableware not of 
precious metal; cooking pot sets, plates, bowls, 
tumblers, sweetmeats boxes, not of precious metals; 
drinking vessels; saucepans; glass boxes; biscuit 
tins; picnic baskets including dishes; thermally 
insulated containers for food, vacuum bottles; 
corkscrews; bottle-openers; isothermic bags; drinking 
flasks for travellers, non-electric portable coolers; 
non-electric heaters for feeding bottles; brushes for 
cleaning receptacles; soap dispensers; toilet paper 
dispensers; soap boxes; clothes pegs; refuse bins; 
basins (receptacles), bowls; articles for cleaning 
purposes; gloves for household purpose; insect traps; 
flowerpots; baskets, for domestic use, not of precious 
metal; combs, sponges, brushes, toothbrushes, nail 
brushes; toiletry sets and utensils; perfume 
vaporizers; baby baths (portable); chamber pots; all 
included in class 21.

כלים וכלי קיבול לא חשמליים של משק בית או מטבח (שאינם 
ממתכת יקרה, או המצופים בה); כלים לשימוש למטבח ולכלי 
שולחן מזכוכית, חרסינה וחרס; כלי שולחן שאינם ממתכת 

יקרה; סטים של סירי בישול, צלחות, קערות, כוסות, קופסאות 
ממתקים, שאינם ממתכת יקרה; מיכלי קיבול לשתייה; קלחות; 
קופסאות זכוכית; פחיות ביסקוויטים; סלי פיקניק כולל כלי אוכל; 

קונטיינרים למזון מבודדים תרמית, בקבוקי ואקום; חולצי 
פקקים; פותחי בקבוקים; שקיות איזותרמיות; בקבוקוני שתייה 
למטיילים, מקררים ניידים לא חשמליים; תנורים לא חשמליים 
לבקבוקי הנקה; מברשות לניקוי כלי קיבול; מנפיקי סבון; מנפיקי 
נייר טואלט; סבוניות; אטבי כביסה; פחי אשפה; כיורים (כלי 
קיבול), קערות; פריטים למטרות ניקוי; כפפות למטרת משק 
בית; מלכודות חרקים; עציצים; סלים, לשימוש ביתי, שאינם 
ממתכת יקרה; מסרקים, ספוגים, מברשות, מברשות שיניים, 
מברשות ציפורניים; סטים וכלים לטואלטיקה; תרסיסי בושם; 
אמבטיות לתינוקות (ניידות); סירי לילה; הנכללים כולם בסוג 
                                                                               .21
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    

                            

Class: 25 סוג: 25

Clothing; knitwear; body linen; underwear; pyjamas; 
dressing gowns; sweaters; skirts; dresses; trousers; 
jackets; coats; raincoats; shirts; ties; foulards; 
scarves; belts; gloves (clothing); braces; headwear, 
hats, caps; footwear; socks, stockings, tights; shoes 
(except orthopaedic shoes), slippers, boots; beach 
shoes, ski boots; sports shoes; bathing trunks and 
swimming costumes; sportswear (excluding diving 
clothing); baby clothes; all included in class 25.

הלבשה; סריגים; לבנים לגוף; הלבשה תחתונה; פיג'מות; חלוקי 
בית; סוודרים; חצאיות; שמלות; מכנסיים; ז'קטים; מעילים; 

מעילי גשם; חולצות; עניבות; מטפחות פולרד; צעיפים; חגורות; 
כפפות (הלבשה); כותפות; כיסויי ראש, כובעים, כומתות; 
הנעלה; גרביים, גרבי ניילון, טייטס; נעליים (למעט נעליים 
אורטופדיות), נעלי בית, מגפיים; נעלי חוף, נעלי סקי; נעלי 
ספורט; מכנסי רחצה ותלבושות שחיה; בגדי ספורט (למעט 

הלבשת צלילה); בגדי תינוקות; הנכללים כולם בסוג 25.           
                                                            

ד' כסלו תשע"ב - 43130/11/2011



Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

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

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

האנגלי.

 Owners

Name: PIERRE CARDIN

Address: 59 RUE DU FAUBOURG SAINT-HONORE, 
Paris, 75008, France

Identification No.: 4280

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Reinhold Cohn and Partners

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

שם: ריינהולד כהן ושותפיו

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

ד' כסלו תשע"ב - 43230/11/2011



PRIAXOR

Trade Mark No. 235791 מספר סימן

Application Date 14/02/2011 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: BASF SE

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

Identification No.: 67585

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Reinhold Cohn and Partners

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

שם: ריינהולד כהן ושותפיו

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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 1 סוג: 1

Chemicals used in agriculture, horticulture and 
forestry, especially plant fortifying preparations, plant 
growth regulating preparations, chemical 
preparations for the treatment of seeds, surfactants, 
natural or artificial chemicals to be used as sexual 
baits or agents to confuse insects; all included in 
class 1.

כימיקלים לשימוש בחקלאות, בגננות וביערנות, בייחוד 
תכשירים לחיזוק צמחים, תכשירים לוויסות גדילת צמחים, 
תכשירים כימיים לטיפול בזרעים, חומרים פעילי שטח, 

כימיקלים טבעיים או מלאכותיים לשימוש כפיתיונות או גורמים 
מיניים לבלבול חרקים; הנכללים כולם בסוג 1.                       
                                                                                    

                                

Class: 5 סוג: 5

Preparations for destroying and combating vermin, 
fungicides, herbicides, pesticides; all included in 
class 5.

תכשירים להשמדה ומאבק ברמשים, קוטלי פטריות, קוטלי 
עשבים, קוטלי מזיקים; הנכללים כולם בסוג 5.                       

                  

ד' כסלו תשע"ב - 43330/11/2011



KINOR

כינור
Trade Mark No. 235793 מספר סימן

Application Date 14/02/2011 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: Trialia Foods Australia Pty Ltd

Address: Noble Park North, Victoria, Australia

Identification No.: 62188

Address for serviceהמען למסירת הודעות

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

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

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

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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 32 סוג: 32

Non-alcoholic beverages; fruit drinks and fruit juices; 
syrups and other preparations for making beverages; 
all included in class 32

משקאות לא כוהליים; משקאות מפירות ומיצי פירות; עסיסים 
ותכשירים אחרים להכנת משקאות; הנכללים כולם בסוג 32     

                                                        

Class: 33 סוג: 33

Alcoholic beverages (except beers); wines; liqueurs; 
all included in class 33

משקאות כוהליים (למעט בירה); יינות; ליקרים; הנכללים כולם 
בסוג 33                             

ד' כסלו תשע"ב - 43430/11/2011



Trade Mark No. 235794 מספר סימן

Application Date 14/02/2011 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: Trialia Foods Australia Pty Ltd

Address: Noble Park North, Victoria, Australia

Identification No.: 62188

Address for serviceהמען למסירת הודעות

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

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

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

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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 33 סוג: 33

Alcoholic beverages (except beers); wines; liqueurs; 
all included in class 33

משקאות כוהליים (למעט בירה); יינות; ליקרים; הנכללים כולם 
בסוג 33                             

ד' כסלו תשע"ב - 43530/11/2011



כרמלינה 
Trade Mark No. 235806 מספר סימן

Application Date 10/02/2011 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: Haifa Economic Corporation LTD שם: החברה הכלכלית לחיפה בע"מ

Address: Mtm, Haifa, 31905, Israel כתובת : מת"ם, חיפה, 31905, ישראל

Identification No.: 510787955מספר זיהוי: 510787955

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 35 סוג: 35

Marketing; all included in class 35. שיווק/פרסום; הנכללים כולם בסוג 35.     

Class: 43 סוג: 43

Lodging; all included in class 43. לינה זמנית; הנכללים כולם בסוג 43.   

ד' כסלו תשע"ב - 43630/11/2011



בכוחות אנושיים
Trade Mark No. 235812 מספר סימן

Application Date 15/02/2011 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: MANPOWER INC.

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

Identification No.: 40582

(Wisconsin 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: 35 סוג: 35

Business management; business administration; 
office functions; Employment agency services; 
temporary and permanent employment agency 
services; employment related services, namely, 
providing job placement, career development, 
employment recruitment, and general employment 
information to others; personnel management 
services; human resources management services; 
providing and managing contract personnel 
programs; personnel management and consultancy 
services; providing employee screening and 
assessment tools via a website on a global 
information network; Employment counseling 
services; career management consultation services; 
employment outplacement services;  Professional 
business consultancy services; accounting and 
internal business audit services for others, business 
investigation services; business advice and 
information services; business organization 
consultancy services; tax preparation and consulting 
services; all included in class 35.

ניהול עסקים; אדמיניסטרציה עסקית; תפקודי משרד; שירותי 
סוכנות תעסוקה; שירותי סוכנות תעסוקה זמנית וקבועה; 

שירותים הקשורים לתעסוקה, דהיינו, אספקת שיבוץ עבודה, 
פיתוח קריירה, גיוס תעסוקה, ומידע תעסוקתי כללי לאחרים; 
שירותי ניהול צוות עובדים; שירותי ניהול משאבי אנוש; אספקת 
וניהול תוכניות של חוזי צוות עובדים; שירותי ניהול ויעץ צוות 
עובדים; אספקת כלים לסינון והערכת עובדים באמצעות אתר 
ברשת מידע גלובלית; שירותי יועץ תעסוקה; שירותי התייעצות 
בניהול קריירה; שירותי תעסוקה חלופית; שירותי יעץ עסקי 
מקצועי; שירותי חשבונאות וביקורת חשבונות פנימית של 
עסקים עבור אחרים, שירותי חקירות עסקים; שירותי עצה 

ומידע עסקי; שירותי יעץ בארגון עסק; שירותי הכנה והיוועצות 
של מיסים; הנכללים כולם בסוג 35.                                     
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    

                            

ד' כסלו תשע"ב - 43730/11/2011



Trade Mark No. 235817 מספר סימן

Application Date 13/02/2011 תאריך הגשה

 Owners

Name: Samsung Electronics Co., Ltd.

Address: 416 Maetan-dong, Yeongtong-gu, Suwon-si, 
Gyeonggi-do, Republic of Korea

Identification No.: 18992

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: 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

Wide area network (WAN) routers; switch routers; 
communication software for use with mobile phones 
and portable computers to exchange images, 
graphics and text; downloadable digital images, 
namely photographic or video images; downloadable 
ring tones; network access server hardware and 
operating software; software for network 
management system; notebook computers; batteries 
for use with notebook computers; digital set-top 
boxes; digital cameras; LAN switches; 
semiconductors; smart phones; Internet protocol (IP) 
PBX (private branch exchange) switchboards; IP- 
Internet protocol phone; telephones; camcorders; 
computers; computer game software; computer 
network hubs, switches and routers; monitors for 
computers; printers for computers; key phone control 
systems comprising key phone switchboards and 
operating computer software; key phone terminals; 
facsimile machines; hard disk drives; portable 
multimedia player; mobile telephones; mobile phone 
operating system software; data communication 
cables for use with mobile phones; ear phones for 
mobile telephones; batteries for use with mobile 
phones; electric mobile phone battery chargers; 
portable computers; DVD players; MP3 players; 
personal digital assistants; television receivers; USB 
flash memory; all included in class 9.

נתבי רשת איזור רחב (WAN); נתבי מיתוג; תוכנות תקשורת 
לשימוש עם מכשירי טלפון ניידים ומחשבים ניידים להחלפת 

דמויות, גראפיקות וטקסט; דמויות דיגיטליות הניתנות להורדה, 
דהיינו תצלומים או דמויות וידאו; רינגטונים הניתנים להורדה; 
חומרת שרת גישה לרשת ותוכנות הפעלה; תוכנות עבור 
מערכת ניהול רשת; מחשבים נישאים; סוללות לשימוש עם 
מחשבים נישאים; תיבות ממירים; מצלמות דיגיטליות; מתגי 
 PBX מוליכים למחצה; טלפונים חכמים; לוחות מיתוג ;LAN
(החלפת סעף פרטי) פרוטקול אינטרנט (IP); טלפון פרוטקול 

אינטרנט (IP); מכשירי טלפון; מצלמות וידיאו; מחשבים; תוכנות 
משחק מחשב; מרכזיות, מתגי ונתבי רשת מחשב; התקני 
השגחה עבור מחשבים; מדפסות עבור מחשבים; מערכות 
בקרת טלפון שלוחה הכוללות לוחות מיתוג טלפון שלוחה 
ותוכנות מחשב הפעלה; תחנות טלפון שלוחה; מכונות 

פקסימיליה; מנגני דיסק קשיח; מנגן מולטימדיה נייד; מכשירי 
טלפון ניידים; תוכנות מערכת הפעלת טלפון נייד; כבלי תקשורת 
נתונים לשימוש עם מכשירי טלפון ניידים; אוזניות עבור מכשירי 
טלפון ניידים; סוללות לשימוש עם מכשירי טלפון ניידים; מטעני 
 ;DVD סוללת טלפון נייד חשמליים; מחשבים ניידים; מנגני
מנגני MP3; עזרים דיגטליים אישיים; מקלטי טלוויזיה; זיכרון 

פלאש USB; הנכללים כולם בסוג 9.                                     
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    

                              

ד' כסלו תשע"ב - 43830/11/2011



Trade Mark No. 235818 מספר סימן

Application Date 13/02/2011 תאריך הגשה

 Owners

Name: Samsung Electronics Co., Ltd.

Address: 416 Maetan-dong, Yeongtong-gu, Suwon-si, 
Gyeonggi-do, Republic of Korea

Identification No.: 18992

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: 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

Wide area network (WAN) routers; switch routers; 
communication software for use with mobile phones 
and portable computers to exchange images, 
graphics and text; downloadable digital images, 
namely photographic or video images; downloadable 
ring tones; network access server hardware and 
operating software; software for network 
management system; notebook computers; batteries 
for use with notebook computers; digital set-top 
boxes; digital cameras; LAN switches; 
semiconductors; smart phones; Internet protocol (IP) 
PBX (private branch exchange) switchboards; IP- 
Internet protocol phone; telephones; camcorders; 
computers; computer game software; computer 
network hubs, switches and routers; monitors for 
computers; printers for computers; key phone control 
systems comprising key phone switchboards and 
operating computer software; key phone terminals; 
facsimile machines; hard disk drives; portable 
multimedia player; mobile telephones; mobile phone 
operating system software; data communication 
cables for use with mobile phones; ear phones for 
mobile telephones; batteries for use with mobile 
phones; electric mobile phone battery chargers; 
portable computers; DVD players; MP3 players; 
personal digital assistants; television receivers; USB 
flash memory; all included in class 9.

נתבי רשת איזור רחב (WAN); נתבי מיתוג; תוכנות תקשורת 
לשימוש עם מכשירי טלפון ניידים ומחשבים ניידים להחלפת 

דמויות, גראפיקות וטקסט; דמויות דיגיטליות הניתנות להורדה, 
דהיינו תצלומים או דמויות וידאו; רינגטונים הניתנים להורדה; 
חומרת שרת גישה לרשת ותוכנות הפעלה; תוכנות עבור 
מערכת ניהול רשת; מחשבים נישאים; סוללות לשימוש עם 
מחשבים נישאים; תיבות ממירים; מצלמות דיגיטליות; מתגי 
 PBX מוליכים למחצה; טלפונים חכמים; לוחות מיתוג ;LAN
(החלפת סעף פרטי) פרוטקול אינטרנט (IP); טלפון פרוטקול 

אינטרנט (IP); מכשירי טלפון; מצלמות וידיאו; מחשבים; תוכנות 
משחק מחשב; מרכזיות, מתגי ונתבי רשת מחשב; התקני 
השגחה עבור מחשבים; מדפסות עבור מחשבים; מערכות 
בקרת טלפון שלוחה הכוללות לוחות מיתוג טלפון שלוחה 
ותוכנות מחשב הפעלה; תחנות טלפון שלוחה; מכונות 

פקסימיליה; מנגני דיסק קשיח; מנגן מולטימדיה נייד; מכשירי 
טלפון ניידים; תוכנות מערכת הפעלת טלפון נייד; כבלי תקשורת 
נתונים לשימוש עם מכשירי טלפון ניידים; אוזניות עבור מכשירי 
טלפון ניידים; סוללות לשימוש עם מכשירי טלפון ניידים; מטעני 
 ;DVD סוללת טלפון נייד חשמליים; מחשבים ניידים; מנגני
מנגני MP3; עזרים דיגטליים אישיים; מקלטי טלוויזיה; זיכרון 

פלאש USB; הנכללים כולם בסוג 9.                                     
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    

                              

ד' כסלו תשע"ב - 43930/11/2011



Trade Mark No. 235831 מספר סימן

Application Date 16/02/2011 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: KANT-LY (1997) LTD. שם: קנט לי (1997) בע"מ

Address: Rishon Lezion, Israel כתובת : ראשון לציון, ישראל

Identification No.: 47249מספר זיהוי: 47249

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: 7 סוג: 7

Veneers gluing machines; all included in class 7 מכונות להדבקת קנטים; הנכללים כולם בסוג 7                 

Class: 19 סוג: 19

Veneers; all included in class 19 קנטים ; הנכללים כולם בסוג 19           

Class: 20 סוג: 20

Drawers; all included in class 20 מגירות; הנכללים כולם בסוג 20           

ד' כסלו תשע"ב - 44030/11/2011



KANT - LY

קנט - לי
Trade Mark No. 235832 מספר סימן

Application Date 16/02/2011 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: KANT-LY (1997) LTD. שם: קנט לי (1997) בע"מ

Address: Rishon Lezion, Israel כתובת : ראשון לציון, ישראל

Identification No.: 47249מספר זיהוי: 47249

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: 7 סוג: 7

Veneers gluing machines; all included in class 7 מכונות להדבקת קנטים; הנכללים כולם בסוג 7                 

Class: 19 סוג: 19

Veneers; all included in class 19 קנטים; הנכללים כולם בסוג 19             

Class: 20 סוג: 20

Drawers; all included in class 20 מגירות; הנכללים כולם בסוג 20           

ד' כסלו תשע"ב - 44130/11/2011



Trade Mark No. 235863 מספר סימן

Application Date 12/01/2011 תאריך הגשה

International Trademark No. 1065047 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: Institute of Internal Auditors

Address: 247 Maitland Avenue, Altamonte Springs, FL 
32701-4201, U.S.A.

Identification No.: 71914

(New York, United States Corporation)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 41 סוג: 41

Testing services, namely developing, constructing 
and administering tests and testing programs for 
candidates as internal auditors.

ד' כסלו תשע"ב - 44230/11/2011



Trade Mark No. 235967 מספר סימן

Application Date 13/12/2010 תאריך הגשה

International Trademark No. 1065829 מספר סימן בינלאומי

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 9 סוג: 9

Power distribution assemblies for multiple outlets; 
KVM switches; auxiliary power supplies; line filters; 
uninterruptible power supplies; voltage surge 
suppressors; electronic products, namely, power 
inverters; battery chargers; battery cases; battery 
cartridges; isolation transformers; USB hubs; USB 
hardware; rack enclosures for computer equipment; 
rack enclosures for electronic equipment; cables, 
namely, audio cables, audio/video cables, computer 
cables, computer networking cables, power cables, 
USB cables and video cables; signal splitters for 
electronic apparatus; switches for electronic 
apparatus; cooling devices, namely, a heat 
exchanger, pump and fan that circulate a liquid 
coolant for electronic equipment; fans for cooling 
computer hardware in rack enclosures; notebook 
computer cooling pads; network management 
products, namely, SNMP (simple network 
management protocol) cards; computer hardware for 
remote monitoring and control of environmental 
conditions, such as temperature and humidity in 
network environments; computer hardware for 
controlling and monitoring UPS (uninterruptible 
power supply) systems; computer software for 
controlling and monitoring UPS (uninterruptible 
power supply) systems and computer network 
systems; computer peripherals; remote controls for 
presentation devices; computer carrying cases and 
bags; webcams; audio speakers.

Class: 37 סוג: 37

Providing on-site start up, repair and maintenance 
services for power supply products.

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

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

U.S.A., 17/11/2010, No. 85178659 ארה"ב, 17/11/2010, מספר 85178659

Class: 9 סוג: 9

Class: 37 סוג: 37

ד' כסלו תשע"ב - 44330/11/2011



 Owners

Name: Trippe Manufacturing Company

Address: 1111 W. 35th Street, Chicago IL 60609, U.S.A.

Identification No.: 71945

(Illinois, United States CORPORATION)

ד' כסלו תשע"ב - 44430/11/2011



Trade Mark No. 235986 מספר סימן

Application Date 13/01/2011 תאריך הגשה

International Trademark No. 1066131 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: Reminderband, Inc.

Address: 919 North 1000 West, Logan UT 84321, U.S.A.

Identification No.: 71957

(Utah, United States Corporation)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 9 סוג: 9

Earphones and headphones; audio speakers; 
chargers and power accessories for electronic 
devices; protective covers for electronic devices; 
protective cases for electronic devices; clear 
protective cover film for electronic devices; clear 
protective cover film for electronic screens; bags and 
pouches specifically adapted for holding or carrying 
electronic devices; cases and containers specifically 
adapted for holding or carrying electronic devices; 
protective sleeves and armbands for electronic 
devices; media players; electric cables; digital audio 
components and tuners; electrical and electronic 
connectors; mobile media device software and 
applications.

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

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

U.S.A., 28/07/2010, No. 85095082 ארה"ב, 28/07/2010, מספר 85095082

Class: 9 סוג: 9

ד' כסלו תשע"ב - 44530/11/2011



Trade Mark No. 235992 מספר סימן

Application Date 12/01/2011 תאריך הגשה

International Trademark No. 1066252 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: PIERRE FABRE DERMO-COSMETIQUE

Address: 45 Place Abel Gance, F-92100 BOULOGNE, 
France

Identification No.: 71302

(France Société par Actions Simplifiée)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 1 סוג: 1

Active ingredient as part of the composition of 
cosmetic 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, 29/07/2010, No. 10 3 757 219 צרפת, 29/07/2010, מספר 219 757 3 10

Class: 1 סוג: 1

ד' כסלו תשע"ב - 44630/11/2011



Trade Mark No. 236013 מספר סימן

Application Date 25/01/2011 תאריך הגשה

International Trademark No. 0723089A מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: Novo Nordisk A/S

Address: Novo Allé, DK-2880 Bagsvaerd, Denmark

Identification No.: 71974

(Denmark Limited Liability Company)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 5 סוג: 5

Preparations for treating diabetics.

ד' כסלו תשע"ב - 44730/11/2011



Trade Mark No. 236021 מספר סימן

Application Date 09/11/2010 תאריך הגשה

International Trademark No. 0918947 מספר סימן בינלאומי

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 17 סוג: 17

Acrylic resins (semi-finished products); adhesive 
bands other than stationery and not for medical or 
household purposes; adhesive tapes other than 
stationery and not for medical or household 
purposes; artificial resins (semi-finished products); 
asbestos cloth; asbestos coverings; asbestos fabrics; 
asbestos felt; asbestos fibers; asbestos mill boards; 
asbestos millboards; asbestos packing; asbestos 
paper; asbestos safety curtains; asbestos sheets; 
asbestos slate; asbestos soles; asbestos; bags 
(envelopes, pouches) of rubber, for packaging; 
balata; bands of rubber for unscrewing jar lids; bark 
coverings for sound insulation; boiler composition to 
prevent the radiation of heat; brake lining materials, 
partly processed; canvas hose pipes; carbon fibers, 
other than for textile use; caulking materials; 
cellulose acetate (semi-processed); chemical 
compositions for repairing leaks; clack valves of 
rubber; clutch linings; compositions to prevent the 
radiation of heat; compressed air pipe fittings, not of 
metal; connecting hose for vehicle radiators; cords of 
rubber; cotton wool for packing (caulking); cylinder 
jointings; dielectrics (insulators); draught excluder 
strips; ebonite (vulcanite) molds; ebonite (vulcanite); 
ebonite molds; elastic threads, not for use in textiles; 
elastic yarns, not for use in textiles; expansion joint 
fillers; fiberglass fabrics for insulation; fiberglass for 
insulation; fillers for expansion joints; filtering 
materials (semi-processed foams or films of plastic); 
fire hose; flexible pipes, not of metal; flexible tubes, 
not of metal; floating anti-pollution barriers; foam 
supports for flower arrangements (semi-finished 
products); foil of regenerated cellulose other than for 
packing; foils of metal for insulating; gaskets; glass 
fibers, for insulation; glass wool for insulation; gum, 

ד' כסלו תשע"ב - 44830/11/2011



raw or partly processed; guttapercha; hoses of textile 
material; insulating fabrics; insulating felt; insulating 
gloves; insulating materials; insulating oil for 
transformers; insulating oils; insulating paints; 
insulating paper; insulating plaster; insulating tape 
and band; insulating tape; insulating varnish; 
insulators for cables; insulators for electric mains; 
insulators for railway tracks; insulators; joint packings 
for pipes; joint packings; junctions for pipes, not of 
metal; latex (rubber); lute; metal foil for insulation; 
mica, raw or partly processed; mineral wool 
(insulator); non-conducting materials for retaining 
heat; packing (cushioning, stuffing) materials of 
rubber or plastics; packing, stopping and insulating 
materials; padding materials of rubber or plastics; 
paper for electrical capacitors; pipe gaskets; pipe 
jackets, not of metal; pipe muffs, not of metal; plastic 
fibers, not for textile use; plastic film other than for 
wrapping; plastic film, not for wrapping; plastic 
sheeting for agricultural purposes; plastic 
substances, semi-processed; plastics in extruded 
form for use in manufacture; reinforcing materials, 
not of metal for pipes; rings of rubber; rubber material 
for recapping tyres; rubber sleeves for protecting 
parts of machines; rubber stoppers; rubber, gutta-
percha, gum, asbestos, mica and goods made from 
these materials and not included in other classes; 
rubber, raw or semi-worked; safety curtains of 
asbestos; sealant compounds for joints; seals; self-
adhesive tapes, other than stationery and not for 
medical or household purposes; sheets of reclaimed 
cellulose, other than for packing; shock absorbing 
buffers of rubber; slag wool (insulator); slate 
asbestos; sleeves of rubber for protecting parts of 
machines; soldering threads of plastic; soundproofing 
materials; stops of rubber; stuffing of rubber or 
plastic; stuffing rings; substances for insulating 
buildings against moisture; synthetic resins (semi-
finished products); synthetic rubber; threads of plastic 
for soldering; threads of plastic materials, not for 
textile use; threads of rubber, not for use in textiles; 
valves of india-rubber or vulcanized fiber; viscose 
sheets, other than for packing; viscose sheets, other 
than for wrapping; vulcanite (ebonite) molds; 
vulcanite (ebonite); vulcanized fiber; washers of 
rubber or vulcanized fiber; water-tight rings; watering 
hose; waterproof packings; weatherstripping 
compositions; weatherstripping.
Class: 19 סוג: 19

Advertisement columns (not of metal); agglomerated 
bagasses of cane (building material); alabaster glass; 
alabaster; angle irons, not of metal; aquaria 
(structures); aquarium gravel; aquarium sand; 
arbours (structures); artificial stone; asbestos 
cement; asbestos mortar; asphalt paving; asphalt, 
pitch and bitumen; asphalt; aviaries, not of metal 
(structures); balustrading; beacons, not of metal, 
non-luminous; beams, not of metal; bicycle parking 
installations, not of metal; binding agents for making 
briquettes; binding agents for making stones; binding 
material for road repair; bird baths (structures, not of 
metal); bitumen; bituminous coatings for roofing; 
bituminous products for building; blinds (outdoor), not 
of metal and not of textile; branching pipes, not of 
metal; bricks; building cardboard (asphalted); building 
cardboard; building glass; building materials (non-
metallic); building panels not of metal; building paper; 

ד' כסלו תשע"ב - 44930/11/2011



building stone; building timber; buildings, not of 
metal; buildings, transportable, not of metal; busts of 
stone, concrete or marble; cabanas not of metal; 
caissons for construction work under water; 
calcareous marl; calcareous stone; casement 
windows, not of metal; cask wood; ceilings, not of 
metal; cement for blast furnaces; cement for 
furnaces; cement posts; cement slabs; cement; 
chicken-houses, not of metal; chimney cowls, not of 
metal; chimney pots, not of metal; chimney shafts, 
not of metal; chimneys (not of metal); cladding, not of 
metal, for building; clay; clinker ballast; clinker stone; 
coal tar; coatings (building materials); concrete 
building elements; concrete; construction materials, 
not of metal; cork (compressed); cornices, not of 
metal; coverings, not of metal, for building; crash 
barriers, not of metal, for roads; diving boards, not of 
metal; door casings, not of metal; door frames, not of 
metal; door panels, not of metal; doors, not of metal; 
drain pipes not of metal; drain traps (valves), not of 
metal or plastic; ducts, not of metal, for ventilating 
and air-conditioning installations; earth for bricks; 
facings, not of metal, for building; fair huts; felt for 
building; fences, not of metal; figurines (statuettes) of 
stone, concrete or marble; fire burrs; fireclay; 
fireproof cement coatings; flashing, not of metal, for 
building; floating docks, not of metal, for mooring 
boats; floor boards; floor tiles, not of metal; floors, not 
of metal; folding doors, not of metal; foundry molds 
(moulds), not of metal; framework for building, not of 
metal; furrings of wood; gates, not of metal; 
geotextiles; girders, not of metal; glass granules for 
marking out roads; granite; grave or tomb 
enclosures, not of metal; gravel; gravestone slabs, 
not of metal; gravestones; greenhouse frames, not of 
metal; greenhouses, transportable, not of metal; grog 
(fired refractory material); grout; gutter pipes not of 
metal; gutters, not of metal; gypsum; hips for roofing; 
horticultural frames, not of metal; huts; insect screens 
not of metal; installations, not of metal, for parking 
bicycles; insulating glass (building); jalousies, not of 
metal; joists, not of metal; laths, not of metal; 
latticework, not of metal; lengthening pieces, not of 
metal, for chimneys; letter boxes of masonry; lighting 
slabs; lime; limestone; linings, not of metal, for 
building; lintels, not of metal; lumber; luminous 
paving; macadam; magnesia cement; manhole 
covers, not of metal; mantlepieces; manufactured 
timber; marble; masts (poles), not of metal; materials 
for making and coating roads; memorial plaques, not 
of metal; moldable wood; moldings, not of metal, for 
building; moldings, not of metal, for cornices; 
monuments, not of metal; mooring bollards, not of 
metal; mortar for building; mosaics for building; 
mouldable wood; non-luminous and non-mechanical 
signs, not of metal; non-metallic rigid pipes for 
building; non-metallic transportable buildings; olivine 
for building; paint spraying booths, not of metal; 
palings, not of metal; palisading, not of metal; 
pantiles; paperboard for building; parquet floor 
boards; parquet flooring; partitions, not of metal; 
paving blocks, not of metal; paving slabs, not of 
metal; penstock pipes (not of metal); perches; 
pigsties; pilings, not of metal; pitch; planks (wood for 
building); plaster; plate glass (windows), for building; 
platforms, prefabricated, not of metal; plywood; 
poles, not of metal, for electric power lines; porches, 

ד' כסלו תשע"ב - 45030/11/2011



not of metal, for building; posts, not of metal, for 
electric power lines; posts, not of metal; potters' clay 
(raw material); potters' clay; props, not of metal; 
quartz; railroad ties, not of metal; railway sleepers, 
not of metal; raw chalk; reeds, for building; refractory 
materials; reinforcing materials, not of metal, for 
building; rigid pipes not of metal (building); road 
coating materials; road marking sheets and strips of 
synthetic material; rock crystal; rocket launching 
platforms, not of metal; roof coverings, not of metal; 
roof flashing, not of metal; roofing slates; roofing, not 
of metal; rubble; safety glass; sand (except foundry 
sand); sandstone for building; sandstone tubes; sawn 
timber; scaffolding, not of metal; scantlings 
(carpentry); schists; sheet piles, not of metal; shingle; 
shuttering, not of metal, for concrete; shutters, not of 
metal; signalling panels, non-luminous and non-
mechanical, not of metal; signs, non-luminous and 
non-mechanical, not of metal, for roads; silica 
(quartz); sills, not of metal; silos, not of metal; silver 
sand; skating rinks (structures, not of metal); slabs, 
not of metal; slag (building material); slag stone; slate 
powder; slate; stables; stained-glass windows; stair-
treads (steps), not of metal; staircases, not of metal; 
statues of stone, concrete or marble; statuettes of 
stone, concrete or marble; stave wood; stone; 
stringers (parts of staircases), not of metal; 
surfacings, not of metal, for building; swimming pools 
(structures, not of metal); tanks of masonry; tar; 
tarred strips, for building; telegraph posts, not of 
metal; telephone booths, not of metal; telephone 
boxes, not of metal; terra cotta; tile floorings, not of 
metal; tiles, not of metal, for building; tiles, not of 
metal; tomb or grave enclosures, not of metal; tombs 
(monuments), not of metal; tombs, not of metal; 
tombstone plaques, not of metal; tombstone stelae, 
not of metal; tombstones; trellises, not of metal; tufa; 
vaults, not of metal (burial); veneer wood; veneers; 
vinyl siding; wainscotting, not of metal; wall 
claddings, not of metal, for building; wall linings, not 
of metal, for building; wall tiles, not of metal, for 
building; water-pipe valves, not of metal or plastic; 
water-pipes not of metal; window frames, not of 
metal; window glass (except glass for vehicle 
windows); window glass, for building; windows, not of 
metal; wood for making household utensils; wood 
panelling; wood paving; wood pulp board, for 
building; wood veneers; wood, semi-worked; worked 
timber; works of art of stone, concrete or marble; 
works of stonemasonry; xylolith.Class: 20 סוג: 20

Air cushions, not for medical purposes; air 
mattresses, not for medical purposes; air pillows, not 
for medical purposes; ambroid bars; ambroid plates; 
animal claws; animal hooves; animal horns; 
armchairs; artificial honeycombs; bakers' bread 
baskets; bamboo curtains; bamboo; barrel hoops, not 
of metal; barrels, not of metal; baskets, not of metal; 
bassinettes; bead curtains for decoration; bed 
casters, not of metal; bed fittings, not of metal; 
bedding (except linen); beds for household pets; 
beds; bedsteads (wood); beehives; benches 
(furniture); binding screws, not of metal, for cables; 
bins of wood or plastic; bins, not of metal; boarding 
stairs, not of metal, mobile, for passengers; bolsters; 
bolts, not of metal; book rests (furniture); bottle caps, 
not of metal; bottle casings of wood; bottle closures, 
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not of metal; bottle racks; boxes of wood or plastic; 
broom handles, not of metal; brush mountings; 
bungs, not of metal; busts of wood, wax, plaster or 
plastic; cabinet work; cable and pipe clips of plastics; 
cable clips, not of metal; cable or pipe clips of 
plastics; carts for computers (furniture); cases of 
wood or plastic; cask hoops, not of metal; cask 
stands, not of metal; casks of wood for decanting 
wine; casks, not of metal; chairs (seats); chests for 
toys; chests of drawers; chests, not of metal; 
chopping blocks (tables); closures, not of metal, for 
containers; clothes hooks, not of metal; coat hangers; 
coathooks, not of metal; coatstands; coffin fittings, 
not of metal; coffins; comb foundations for beehives; 
containers, not of metal (storage, transport); 
containers, not of metal, for liquid fuel; coral; cork 
bands; corks for bottles; corks; corozo; costume 
stands; cots; counters (tables); covers for clothing 
(wardrobe); cradles; crates; cupboards; curtain 
holders, not of textile material; curtain hooks; curtain 
rails; curtain rings; curtain rods; curtain rollers; 
curtain tie-backs; cushions; deck chairs; decorations 
of plastic for foodstuffs; decorative wall plaques 
(furniture) not of textile; desks (furniture); desks; 
dinner wagons (furniture); display boards; display 
stands; divans; dog kennels; door fittings, not of 
metal; doors for furniture; dowels, not of metal; drain 
traps (valves) of plastic; draughtman's tables; 
dressing tables; dressmakers' dummies; drinking 
straws; easy chairs; edgings of plastic for furniture; 
embroidery frames; fans for personal use (non-
electric); figurines (statuettes) of wood, wax, plaster 
or plastic; filing cabinets; fire guards; fire screens 
(domestic); fishing baskets; flagpoles; floating 
containers, not of metal; flower-pot pedestals; flower-
stands (furniture); fodder racks; footstools; 
foundations for beehives; funerary urns; furniture 
casters, not of metal; furniture fittings, not of metal; 
furniture of metal; furniture partitions of wood; 
furniture shelves; furniture, mirrors, picture frames; 
furniture; garment covers (storage); 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; gun racks; 
hairdressers' chairs; hampers (baskets); handling 
pallets, not of metal; hat stands; head-rests 
(furniture); high chairs for babies; hinges, not of 
metal; honeycombs; hooks, not of metal, for clothes 
rails; horn, unworked or semi-worked; hospital beds; 
house numbers, not of metal, non-luminous; 
hydrostatic (water) beds not for medical purposes; 
hydrostatic beds, not for medical purposes; 
identification bracelets, not of metal, for hospital 
purposes; identity plates, not of metal; index cabinets 
(furniture); indoor window blinds (shades) (furniture); 
infant walkers; inflatable publicity objects; ivory, 
unworked or semi-worked; jewellery cases (caskets), 
not of precious metal; kennels for household pets; 
keyboards for hanging keys; knife handles, not of 
metal; ladders of wood or plastics; latches, not of 
metal; lecterns; letter boxes, not of metal or masonry; 
library shelves; loading gauge rods, not of metal, for 
railway waggons (wagons); loading pallets, not of 
metal; lockers; locks (other than electric), not of 
metal; locks, not of metal, for vehicles; magazine 
racks; mannequins; massage tables; mats, 
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removable, for sinks; mattresses; meat chests, not of 
metal; medicine cabinets; meerschaum; mirror tiles; 
mirrors (looking glasses); mobile boarding stairs, not 
of metal, for passengers; mobiles (decoration); 
moldings for picture frames; mooring buoys not of 
metal; mother-of-pearl (unworked or semi-worked); 
nameplates, not of metal; nesting boxes for 
household pets; nesting boxes; newspaper display 
stands; numberplates, not of metal; nuts, not of 
metal; office furniture; oyster shells; packaging 
containers of plastic; partitions of wood for furniture; 
pegs, not of metal (pins); pet cushions; picture frame 
brackets; picture frames; picture rods (frames); 
pillows; pins, not of metal (pegs); pipe or cable clips 
of plastics; placards of wood or plastics; plaited straw 
(except matting); plastic key cards (not encoded); 
plate racks; playpens for babies; plugs (dowels) not 
of metal; plugs, not of metal; poles, not of metal; 
pulleys of plastics for blinds; racks (furniture); rattan; 
reeds (plaiting material); reels of wood for yarn, silk, 
cord; reels, not of metal, non-mechanical, for flexible 
hoses; registration plates, not of metal; removable 
mats or covers for sinks; reservoirs, not of metal nor 
of masonry; rivets, not of metal; saw horses; school 
furniture; scratching posts for cats; screens 
(furniture); screws, not of metal; scythe handles, not 
of metal; sealing caps, not of metal; seats of metal; 
seats; sections of wood for beehives; settees; shells; 
shelves for filing-cabinets (furniture); shelves for 
storage; shelves for typewriters; shoulder poles 
(yokes); showcases (furniture); sideboards; 
signboards of wood or plastics; silvered glass 
(mirrors); slatted indoor blinds; sleeping bags for 
camping; sofas; spring mattresses; stag antlers; stair 
rods; stakes for plants or trees; stands for calculating 
machines; statues of wood, wax, plaster or plastic; 
statuettes of wood, wax, plaster or plastic; staves of 
wood; steps (ladders), not of metal; stools; stoppers 
for bottles, not of glass, metal or rubber; stoppers, 
not of metal; straw edgings; straw mattresses; straw 
plaits; straws for drinking; stuffed animals; stuffed 
birds; table tops; tables of metal; tables; tailors' 
dummies; tanks, not of metal nor of masonry; taps for 
casks (not of metal); tea carts; tea trolleys; tent pegs, 
not of metal; tool handles not of metal; tortoiseshell 
imitation; tortoiseshell; towel dispensers, fixed, not of 
metal; transport pallets, not of metal; trays, not of 
metal; trestles (furniture); trolleys (furniture); trolleys 
for computers (furniture); troughs, not of metal, for 
mixing mortar; typing desks; umbrella stands; valves, 
not of metal, other than parts of machines; vats, not 
of metal; vice benches not of metal; wall plugs, not of 
metal; washstands (furniture); water beds, not for 
medical purposes; water-pipe valves of plastic; wax 
figures; waxcomb for beehives; whalebone, 
unworked or semiworked; wickerwork; wind chimes 
(decoration); winding spools, not of metal, non-
mechanical, for flexible hoses; window fittings, not of 
metal; wood ribbon; work benches; works of art of 
wood, wax, plaster or plastic; woven timber blinds 
(furniture); writing desks; yellow amber.
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Conditions/Disclaimers

The mark is limited to the colours  word Grey, light 
grey, green and red. as shown in the  mark.

 Owners

Name: REHAU AG + Co

Address: Rheniumhaus, 95111 Rehau, Germany

Identification No.: 71800

(Germany AG + Co)
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Trade Mark No. 236022 מספר סימן

Application Date 09/11/2010 תאריך הגשה

International Trademark No. 0919538 מספר סימן בינלאומי

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 17 סוג: 17

Acrylic resins (semi-finished products); adhesive 
bands other than stationery and not for medical or 
household purposes; adhesive tapes other than 
stationery and not for medical or household 
purposes; artificial resins (semi-finished products); 
asbestos cloth; asbestos coverings; asbestos fabrics; 
asbestos felt; asbestos fibers; asbestos mill boards; 
asbestos millboards; asbestos packing; asbestos 
paper; asbestos safety curtains; asbestos sheets; 
asbestos slate; asbestos soles; asbestos; bags 
(envelopes, pouches) of rubber, for packaging; 
balata; bands of rubber for unscrewing jar lids; bark 
coverings for sound insulation; boiler composition to 
prevent the radiation of heat; brake lining materials, 
partly processed; canvas hose pipes; carbon fibers, 
other than for textile use; caulking materials; 
cellulose acetate (semi-processed); chemical 
compositions for repairing leaks; clack valves of 
rubber; clutch linings; compositions to prevent the 
radiation of heat; compressed air pipe fittings, not of 
metal; connecting hose for vehicle radiators; cords of 
rubber; cotton wool for packing (caulking); cylinder 
jointings; dielectrics (insulators); draught excluder 
strips; ebonite (vulcanite) molds; ebonite (vulcanite); 
ebonite molds; elastic threads, not for use in textiles; 
elastic yarns, not for use in textiles; expansion joint 
fillers; fiberglass fabrics for insulation; fiberglass for 
insulation; fillers for expansion joints; filtering 
materials (semi-processed foams or films of plastic); 
fire hose; flexible pipes, not of metal; flexible tubes, 
not of metal; floating anti-pollution barriers; foam 
supports for flower arrangements (semi-finished 
products); foil of regenerated cellulose other than for 
packing; foils of metal for insulating; gaskets; glass 
fibers, for insulation; glass wool for insulation; gum, 
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raw or partly processed; guttapercha; hoses of textile 
material; insulating fabrics; insulating felt; insulating 
gloves; insulating materials; insulating oil for 
transformers; insulating oils; insulating paints; 
insulating paper; insulating plaster; insulating tape 
and band; insulating tape; insulating varnish; 
insulators for cables; insulators for electric mains; 
insulators for railway tracks; insulators; joint packings 
for pipes; joint packings; junctions for pipes, not of 
metal; latex (rubber); lute; metal foil for insulation; 
mica, raw or partly processed; mineral wool 
(insulator); non-conducting materials for retaining 
heat; packing (cushioning, stuffing) materials of 
rubber or plastics; packing, stopping and insulating 
materials; padding materials of rubber or plastics; 
paper for electrical capacitors; pipe gaskets; pipe 
jackets, not of metal; pipe muffs, not of metal; plastic 
fibers, not for textile use; plastic film other than for 
wrapping; plastic film, not for wrapping; plastic 
sheeting for agricultural purposes; plastic 
substances, semi-processed; plastics in extruded 
form for use in manufacture; reinforcing materials, 
not of metal for pipes; rings of rubber; rubber material 
for recapping tyres; rubber sleeves for protecting 
parts of machines; rubber stoppers; rubber, gutta-
percha, gum, asbestos, mica and goods made from 
these materials and not included in other classes; 
rubber, raw or semi-worked; safety curtains of 
asbestos; sealant compounds for joints; seals; self-
adhesive tapes, other than stationery and not for 
medical or household purposes; sheets of reclaimed 
cellulose, other than for packing; shock absorbing 
buffers of rubber; slag wool (insulator); slate 
asbestos; sleeves of rubber for protecting parts of 
machines; soldering threads of plastic; soundproofing 
materials; stops of rubber; stuffing of rubber or 
plastic; stuffing rings; substances for insulating 
buildings against moisture; synthetic resins (semi-
finished products); synthetic rubber; threads of plastic 
for soldering; threads of plastic materials, not for 
textile use; threads of rubber, not for use in textiles; 
valves of india-rubber or vulcanized fiber; viscose 
sheets, other than for packing; viscose sheets, other 
than for wrapping; vulcanite (ebonite) molds; 
vulcanite (ebonite); vulcanized fiber; washers of 
rubber or vulcanized fiber; water-tight rings; watering 
hose; waterproof packings; weatherstripping 
compositions; weatherstripping.
Class: 19 סוג: 19

Advertisement columns (not of metal); agglomerated 
bagasses of cane (building material); alabaster glass; 
alabaster; angle irons, not of metal; aquaria 
(structures); aquarium gravel; aquarium sand; 
arbours (structures); artificial stone; asbestos 
cement; asbestos mortar; asphalt paving; asphalt, 
pitch and bitumen; asphalt; aviaries, not of metal 
(structures); balustrading; beacons, not of metal, 
non-luminous; beams, not of metal; bicycle parking 
installations, not of metal; binding agents for making 
briquettes; binding agents for making stones; binding 
material for road repair; bird baths (structures, not of 
metal); bitumen; bituminous coatings for roofing; 
bituminous products for building; blinds (outdoor), not 
of metal and not of textile; branching pipes, not of 
metal; bricks; building cardboard (asphalted); building 
cardboard; building glass; building materials (non-
metallic); building panels not of metal; building paper; 

ד' כסלו תשע"ב - 45630/11/2011



building stone; building timber; buildings, not of 
metal; buildings, transportable, not of metal; busts of 
stone, concrete or marble; cabanas not of metal; 
caissons for construction work under water; 
calcareous marl; calcareous stone; casement 
windows, not of metal; cask wood; ceilings, not of 
metal; cement for blast furnaces; cement for 
furnaces; cement posts; cement slabs; cement; 
chicken-houses, not of metal; chimney cowls, not of 
metal; chimney pots, not of metal; chimney shafts, 
not of metal; chimneys (not of metal); cladding, not of 
metal, for building; clay; clinker ballast; clinker stone; 
coal tar; coatings (building materials); concrete 
building elements; concrete; construction materials, 
not of metal; cork (compressed); cornices, not of 
metal; coverings, not of metal, for building; crash 
barriers, not of metal, for roads; diving boards, not of 
metal; door casings, not of metal; door frames, not of 
metal; door panels, not of metal; doors, not of metal; 
drain pipes not of metal; drain traps (valves), not of 
metal or plastic; ducts, not of metal, for ventilating 
and air-conditioning installations; earth for bricks; 
facings, not of metal, for building; fair huts; felt for 
building; fences, not of metal; figurines (statuettes) of 
stone, concrete or marble; fire burrs; fireclay; 
fireproof cement coatings; flashing, not of metal, for 
building; floating docks, not of metal, for mooring 
boats; floor boards; floor tiles, not of metal; floors, not 
of metal; folding doors, not of metal; foundry molds 
(moulds), not of metal; framework for building, not of 
metal; furrings of wood; gates, not of metal; 
geotextiles; girders, not of metal; glass granules for 
marking out roads; granite; grave or tomb 
enclosures, not of metal; gravel; gravestone slabs, 
not of metal; gravestones; greenhouse frames, not of 
metal; greenhouses, transportable, not of metal; grog 
(fired refractory material); grout; gutter pipes not of 
metal; gutters, not of metal; gypsum; hips for roofing; 
horticultural frames, not of metal; huts; insect screens 
not of metal; installations, not of metal, for parking 
bicycles; insulating glass (building); jalousies, not of 
metal; joists, not of metal; laths, not of metal; 
latticework, not of metal; lengthening pieces, not of 
metal, for chimneys; letter boxes of masonry; lighting 
slabs; lime; limestone; linings, not of metal, for 
building; lintels, not of metal; lumber; luminous 
paving; macadam; magnesia cement; manhole 
covers, not of metal; mantlepieces; manufactured 
timber; marble; masts (poles), not of metal; materials 
for making and coating roads; memorial plaques, not 
of metal; moldable wood; moldings, not of metal, for 
building; moldings, not of metal, for cornices; 
monuments, not of metal; mooring bollards, not of 
metal; mortar for building; mosaics for building; 
mouldable wood; non-luminous and non-mechanical 
signs, not of metal; non-metallic rigid pipes for 
building; non-metallic transportable buildings; olivine 
for building; paint spraying booths, not of metal; 
palings, not of metal; palisading, not of metal; 
pantiles; paperboard for building; parquet floor 
boards; parquet flooring; partitions, not of metal; 
paving blocks, not of metal; paving slabs, not of 
metal; penstock pipes (not of metal); perches; 
pigsties; pilings, not of metal; pitch; planks (wood for 
building); plaster; plate glass (windows), for building; 
platforms, prefabricated, not of metal; plywood; 
poles, not of metal, for electric power lines; porches, 
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not of metal, for building; posts, not of metal, for 
electric power lines; posts, not of metal; potters' clay 
(raw material); potters' clay; props, not of metal; 
quartz; railroad ties, not of metal; railway sleepers, 
not of metal; raw chalk; reeds, for building; refractory 
materials; reinforcing materials, not of metal, for 
building; rigid pipes not of metal (building); road 
coating materials; road marking sheets and strips of 
synthetic material; rock crystal; rocket launching 
platforms, not of metal; roof coverings, not of metal; 
roof flashing, not of metal; roofing slates; roofing, not 
of metal; rubble; safety glass; sand (except foundry 
sand); sandstone for building; sandstone tubes; sawn 
timber; scaffolding, not of metal; scantlings 
(carpentry); schists; sheet piles, not of metal; shingle; 
shuttering, not of metal, for concrete; shutters, not of 
metal; signalling panels, non-luminous and non-
mechanical, not of metal; signs, non-luminous and 
non-mechanical, not of metal, for roads; silica 
(quartz); sills, not of metal; silos, not of metal; silver 
sand; skating rinks (structures, not of metal); slabs, 
not of metal; slag (building material); slag stone; slate 
powder; slate; stables; stained-glass windows; stair-
treads (steps), not of metal; staircases, not of metal; 
statues of stone, concrete or marble; statuettes of 
stone, concrete or marble; stave wood; stone; 
stringers (parts of staircases), not of metal; 
surfacings, not of metal, for building; swimming pools 
(structures, not of metal); tanks of masonry; tar; 
tarred strips, for building; telegraph posts, not of 
metal; telephone booths, not of metal; telephone 
boxes, not of metal; terra cotta; tile floorings, not of 
metal; tiles, not of metal, for building; tiles, not of 
metal; tomb or grave enclosures, not of metal; tombs 
(monuments), not of metal; tombs, not of metal; 
tombstone plaques, not of metal; tombstone stelae, 
not of metal; tombstones; trellises, not of metal; tufa; 
vaults, not of metal (burial); veneer wood; veneers; 
vinyl siding; wainscotting, not of metal; wall 
claddings, not of metal, for building; wall linings, not 
of metal, for building; wall tiles, not of metal, for 
building; water-pipe valves, not of metal or plastic; 
water-pipes not of metal; window frames, not of 
metal; window glass (except glass for vehicle 
windows); window glass, for building; windows, not of 
metal; wood for making household utensils; wood 
panelling; wood paving; wood pulp board, for 
building; wood veneers; wood, semi-worked; worked 
timber; works of art of stone, concrete or marble; 
works of stonemasonry; xylolith.Class: 20 סוג: 20

Air cushions, not for medical purposes; air 
mattresses, not for medical purposes; air pillows, not 
for medical purposes; ambroid bars; ambroid plates; 
animal claws; animal hooves; animal horns; 
armchairs; artificial honeycombs; bakers' bread 
baskets; bamboo curtains; bamboo; barrel hoops, not 
of metal; barrels, not of metal; baskets, not of metal; 
bassinettes; bead curtains for decoration; bed 
casters, not of metal; bed fittings, not of metal; 
bedding (except linen); beds for household pets; 
beds; bedsteads (wood); beehives; benches 
(furniture); binding screws, not of metal, for cables; 
bins of wood or plastic; bins, not of metal; boarding 
stairs, not of metal, mobile, for passengers; bolsters; 
bolts, not of metal; book rests (furniture); bottle caps, 
not of metal; bottle casings of wood; bottle closures, 
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not of metal; bottle racks; boxes of wood or plastic; 
broom handles, not of metal; brush mountings; 
bungs, not of metal; busts of wood, wax, plaster or 
plastic; cabinet work; cable and pipe clips of plastics; 
cable clips, not of metal; cable or pipe clips of 
plastics; carts for computers (furniture); cases of 
wood or plastic; cask hoops, not of metal; cask 
stands, not of metal; casks of wood for decanting 
wine; casks, not of metal; chairs (seats); chests for 
toys; chests of drawers; chests, not of metal; 
chopping blocks (tables); closures, not of metal, for 
containers; clothes hooks, not of metal; coat hangers; 
coathooks, not of metal; coatstands; coffin fittings, 
not of metal; coffins; comb foundations for beehives; 
containers, not of metal (storage, transport); 
containers, not of metal, for liquid fuel; coral; cork 
bands; corks for bottles; corks; corozo; costume 
stands; cots; counters (tables); covers for clothing 
(wardrobe); cradles; crates; cupboards; curtain 
holders, not of textile material; curtain hooks; curtain 
rails; curtain rings; curtain rods; curtain rollers; 
curtain tie-backs; cushions; deck chairs; decorations 
of plastic for foodstuffs; decorative wall plaques 
(furniture) not of textile; desks (furniture); desks; 
dinner wagons (furniture); display boards; display 
stands; divans; dog kennels; door fittings, not of 
metal; doors for furniture; dowels, not of metal; drain 
traps (valves) of plastic; draughtman's tables; 
dressing tables; dressmakers' dummies; drinking 
straws;easy chairs; edgings of plastic for furniture; 
embroidery frames; fans for personal use (non-
electric); figurines (statuettes) of wood, wax, plaster 
or plastic; filing cabinets; fire guards; fire screens 
(domestic); fishing baskets; flagpoles; floating 
containers, not of metal; flower-pot pedestals; flower-
stands (furniture); fodder racks; footstools; 
foundations for beehives; funerary urns; furniture 
casters, not of metal; furniture fittings, not of metal; 
furniture of metal; furniture partitions of wood; 
furniture shelves; furniture, mirrors, picture frames; 
furniture; garment covers (storage); 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; gun racks; 
hairdressers' chairs; hampers (baskets); handling 
pallets, not of metal; hat stands; head-rests 
(furniture); high chairs for babies; hinges, not of 
metal; honeycombs; hooks, not of metal, for clothes 
rails; horn, unworked or semi-worked; hospital beds; 
house numbers, not of metal, non-luminous; 
hydrostatic (water) beds not for medical purposes; 
hydrostatic beds, not for medical purposes; 
identification bracelets, not of metal, for hospital 
purposes; identity plates, not of metal; index cabinets 
(furniture); indoor window blinds (shades) (furniture); 
infant walkers; inflatable publicity objects; ivory, 
unworked or semi-worked; jewellery cases (caskets), 
not of precious metal; kennels for household pets; 
keyboards for hanging keys; knife handles, not of 
metal; ladders of wood or plastics; latches, not of 
metal; lecterns; letter boxes, not of metal or masonry; 
library shelves; loading gauge rods, not of metal, for 
railway waggons (wagons); loading pallets, not of 
metal; lockers; locks (other than electric), not of 
metal; locks, not of metal, for vehicles; magazine 
racks; mannequins; massage tables; mats, 
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removable, for sinks; mattresses; meat chests, not of 
metal; medicine cabinets; meerschaum; mirror tiles; 
mirrors (looking glasses); mobile boarding stairs, not 
of metal, for passengers; mobiles (decoration); 
moldings for picture frames; mooring buoys not of 
metal; mother-of-pearl (unworked or semi-worked); 
nameplates, not of metal; nesting boxes for 
household pets; nesting boxes; newspaper display 
stands; numberplates, not of metal; nuts, not of 
metal; office furniture; oyster shells; packaging 
containers of plastic; partitions of wood for furniture; 
pegs, not of metal (pins); pet cushions; picture frame 
brackets; picture frames; picture rods (frames); 
pillows; pins, not of metal (pegs); pipe or cable clips 
of plastics; placards of wood or plastics; plaited straw 
(except matting); plastic key cards (not encoded); 
plate racks; playpens for babies; plugs (dowels) not 
of metal; plugs, not of metal; poles, not of metal; 
pulleys of plastics for blinds; racks (furniture); rattan; 
reeds (plaiting material); reels of wood for yarn, silk, 
cord; reels, not of metal, non-mechanical, for flexible 
hoses; registration plates, not of metal; removable 
mats or covers for sinks; reservoirs, not of metal nor 
of masonry; rivets, not of metal; saw horses; school 
furniture; scratching posts for cats; screens 
(furniture); screws, not of metal; scythe handles, not 
of metal; sealing caps, not of metal; seats of metal; 
seats; sections of wood for beehives; settees; shells; 
shelves for filing-cabinets (furniture); shelves for 
storage; shelves for typewriters; shoulder poles 
(yokes); showcases (furniture); sideboards; 
signboards of wood or plastics; silvered glass 
(mirrors); slatted indoor blinds; sleeping bags for 
camping; sofas; spring mattresses; stag antlers; stair 
rods; stakes for plants or trees; stands for calculating 
machines; statues of wood, wax, plaster or plastic; 
statuettes of wood, wax, plaster or plastic; staves of 
wood; steps (ladders), not of metal; stools; stoppers 
for bottles, not of glass, metal or rubber; stoppers, 
not of metal; straw edgings; straw mattresses; straw 
plaits; straws for drinking; stuffed animals; stuffed 
birds; table tops; tables of metal; tables; tailors' 
dummies; tanks, not of metal nor of masonry; taps for 
casks (not of metal); tea carts; tea trolleys; tent pegs, 
not of metal; tool handles not of metal; tortoiseshell 
imitation; tortoiseshell; towel dispensers, fixed, not of 
metal; transport pallets, not of metal; trays, not of 
metal; trestles (furniture); trolleys (furniture); trolleys 
for computers (furniture); troughs, not of metal, for 
mixing mortar; typing desks; umbrella stands; valves, 
not of metal, other than parts of machines; vats, not 
of metal; vice benches not of metal; wall plugs, not of 
metal; washstands (furniture); water beds, not for 
medical purposes; water-pipe valves of plastic; wax 
figures; waxcomb for beehives; whalebone, 
unworked or semiworked; wickerwork; wind chimes 
(decoration); winding spools, not of metal, non-
mechanical, for flexible hoses; window fittings, not of 
metal; wood ribbon; work benches; works of art of 
wood, wax, plaster or plastic; woven timber blinds 
(furniture); writing desks; yellow amber.

ד' כסלו תשע"ב - 46030/11/2011



Conditions/Disclaimers

The mark is limited to the colours  word Grey and 
white. as shown in the  mark.

 Owners

Name: REHAU AG + Co

Address: Rheniumhaus, 95111 Rehau, Germany

Identification No.: 71800

(Germany AG + Co)

ד' כסלו תשע"ב - 46130/11/2011



ZOOBLES

Trade Mark No. 236043 מספר סימן

Application Date 27/02/2011 תאריך הגשה

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

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

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

 Owners

Name: Spin Master Ltd.

Address: 450 Front Street West, Toronto, Ontario M5V 
1B6, Canada

Identification No.: 70500

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Plinner & Co - law offices

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

שם: פלינר ושות - עורכי דין

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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 28 סוג: 28

Toys, games and playthings; all included in class 28 צעצועים, משחקים ודברי משחק; הנכללים כולם בסוג 28         
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Trade Mark No. 236150 מספר סימן

Application Date 13/01/2011 תאריך הגשה

International Trademark No. 1066905 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: Reminderband, Inc.

Address: 919 North 1000 West, Logan UT 84321, U.S.A.

Identification No.: 71957

(Utah, United States Corporation)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 9 סוג: 9

Earphones and headphones; audio speakers; 
chargers and power accessories for electronic 
devices; protective covers for electronic devices; 
protective cases for electronic devices; clear 
protective cover film for electronic devices; clear 
protective cover film for electronic screens; bags and 
pouches specifically adapted for holding or carrying 
electronic devices; cases and containers specifically 
adapted for holding or carrying electronic devices; 
protective sleeves and armbands for electronic 
devices; media players; electric cables; digital audio 
components and tuners; electrical and electronic 
connectors; mobile media device software and 
application.

Goods/Services for which priority is claimed סחורות/שירותים לגביהם נטען דין קדימה
(If only classification code is indicated, Priority is claimed 
for all goods/services included in that class, and specified 
above under the 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. 85087016 ארה"ב, 16/07/2010, מספר 85087016

Class: 9 סוג: 9

ד' כסלו תשע"ב - 46330/11/2011



Trade Mark No. 236156 מספר סימן

Application Date 28/01/2011 תאריך הגשה

International Trademark No. 1067091 מספר סימן בינלאומי

Conditions/Disclaimers

The mark is limited to the colours  word Black, red, 
orange, yellow and blue. as shown in the  mark.

 Owners

Name: SOREMARTEC SA

Address: Rue Joseph Netzer, 5, B-6700 ARLON, Belgium

Identification No.: 71496

(Société Anonyme)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 30 סוג: 30

Confectionery, candy and chewing gum, sugar-free 
candy and chewing gum, all the aforesaid goods not 
being for medical purposes.

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

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

Benelux, 30/07/2010, No. 1207415 בנלוקס, 30/07/2010, מספר 1207415

Class: 30 סוג: 30

ד' כסלו תשע"ב - 46430/11/2011



Trade Mark No. 236171 מספר סימן

Application Date 13/01/2011 תאריך הגשה

International Trademark No. 1067272 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: Reminderband, Inc.

Address: 919 North 1000 West, Logan UT 84321, U.S.A.

Identification No.: 71957

(Utah, United States Corporation)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 9 סוג: 9

Earphones and headphones; audio speakers; 
chargers and power accessories for electronic 
devices; protective covers for electronic devices; 
protective cases for electronic devices; clear 
protective cover film for electronic devices; clear 
protective cover film for electronic screens; bags and 
pouches specifically adapted for holding or carrying 
electronic devices; cases and containers specifically 
adapted for holding or carrying electronic devices; 
protective sleeves and armbands for electronic 
devices; media players; electric cables; digital audio 
components and tuners; electrical and electronic 
connectors; mobile media device software and 
applications.

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

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

U.S.A., 28/07/2010, No. 85095022 ארה"ב, 28/07/2010, מספר 85095022

Class: 9 סוג: 9

Audio speakers; chargers and power accessories for 
electronic devices; protective covers for electronic 
devices; protective cases for electronic devices; clear 
protective cover film for electronic devices; clear 
protective cover film for electronic screens; bags and 
pouches specifically adapted for holding or carrying 
electronic devices; cases and containers specifically 
adapted for holding or carrying electronic devices; 
protective sleeves and armbands for electronic 
devices; media players; electric cables; digital audio 
components and tuners; electrical and electronic 
connectors; mobile media device software and 
applications

ד' כסלו תשע"ב - 46530/11/2011



Trade Mark No. 236172 מספר סימן

Application Date 13/01/2011 תאריך הגשה

International Trademark No. 1067284 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: Reminderband, Inc.

Address: 919 North 1000 West, Logan UT 84321, U.S.A.

Identification No.: 71957

(Utah, United States Corporation)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 9 סוג: 9

Protective covers for electronic devices, namely, 
MP3 players, video game platforms, laptop 
computers and video controller accessories; 
earphones and headphones; audio speakers; 
chargers and power accessories for electronic 
devices; protective cases for electronic devices; clear 
protective cover film for electronic devices; clear 
protective cover film for electronic screens; bags and 
pouches specifically adapted for holding or carrying 
electronic devices; cases and containers specifically 
adapted for holding or carrying electronic devices; 
protective sleeves and armbands for electronic 
devices; media players; electric cables; digital audio 
components and tuners; electrical and electronic 
connectors; mobile media device software and 
applications.

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

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

U.S.A., 16/07/2010, No. 85087009 ארה"ב, 16/07/2010, מספר 85087009

Class: 9 סוג: 9

Earphones and headphones; audio speakers; 
chargers and power accessories for electronic 
devices; protective cases for electronic devices; clear 
protective cover film for electronic devices; clear 
protective cover film for electronic screens; bags and 
pouches specifically adapted for holding or carrying 
electronic devices; cases and containers specifically 
adapted for holding or carrying electronic devices; 
protective sleeves and armbands for electronic 
devices; media players; electric cables; digital audio 
components and tuners; electrical and electronic 
connectors; mobile media device software and 
applications

ד' כסלו תשע"ב - 46630/11/2011



Trade Mark No. 236173 מספר סימן

Application Date 04/02/2011 תאריך הגשה

International Trademark No. 1067290 מספר סימן בינלאומי

Conditions/Disclaimers

The mark is limited to the colours  word Black, 
orange-red, blue, grey and beige. as shown in the  
mark.

 Owners

Name: SOREMARTEC SA

Address: Rue Joseph Netzer, 5, B-6700 ARLON, Belgium

Identification No.: 71496

(Société Anonyme)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 30 סוג: 30

Ice cream, edible ices, pastries and confectionery 
containing ice cream.

Goods/Services for which priority is claimed סחורות/שירותים לגביהם נטען דין קדימה
(If only classification code is indicated, Priority is claimed 
for all goods/services included in that class, and specified 
above under the 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, 06/08/2010, No. 1207821 בנלוקס, 06/08/2010, מספר 1207821

Class: 30 סוג: 30

ד' כסלו תשע"ב - 46730/11/2011



Trade Mark No. 236176 מספר סימן

Application Date 01/02/2011 תאריך הגשה

International Trademark No. 1067377 מספר סימן בינלאומי

Conditions/Disclaimers

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

 Owners

Name: Jarrow Formulas, Inc.

Address: 1824 South Robertson Blvd, Los Angeles, CA 
90035, U.S.A.

Identification No.: 72023

(California, United States CORPORATION)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 5 סוג: 5

Dietary supplements.

ד' כסלו תשע"ב - 46830/11/2011



Trade Mark No. 236183 מספר סימן

Application Date 14/01/2011 תאריך הגשה

International Trademark No. 0862344 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: DIWISA Distillerie Willisau SA

Address: Menznauerstrasse 23, CH-6130 Willisau, 
Switzerland

Identification No.: 72028

(Suisse Société anonyme)

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).

ד' כסלו תשע"ב - 46930/11/2011



Trade Mark No. 236188 מספר סימן

Application Date 14/12/2010 תאריך הגשה

International Trademark No. 0901098 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: HIGHLAND DISTILLERS LIMITED

Address: West Kinfauns, Perth PH2 7XZ, United 
Kingdom

Identification No.: 72032

(Scotland, United Kingdom United Kingdom Company)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 33 סוג: 33

Scotch whisky.

ד' כסלו תשע"ב - 47030/11/2011



Trade Mark No. 236189 מספר סימן

Application Date 09/11/2010 תאריך הגשה

International Trademark No. 0917366 מספר סימן בינלאומי

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 17 סוג: 17

Acrylic resins (semi-finished products); adhesive 
bands other than stationery and not for medical or 
household purposes; adhesive tapes other than 
stationery and not for medical or household 
purposes; artificial resins (semi-finished products); 
asbestos cloth; asbestos coverings; asbestos fabrics; 
asbestos felt; asbestos fibers; asbestos mill boards; 
asbestos millboards; asbestos packing; asbestos 
paper; asbestos safety curtains; asbestos sheets; 
asbestos slate; asbestos soles; asbestos; bags 
(envelopes, pouches) of rubber, for packaging; 
balata; bands of rubber for unscrewing jar lids; bark 
coverings for sound insulation; boiler composition to 
prevent the radiation of heat; brake lining materials, 
partly processed; canvas hose pipes; carbon fibers, 
other than for textile use; caulking materials; 
cellulose acetate (semi-processed); chemical 
compositions for repairing leaks; clack valves of 
rubber; clutch linings; compositions to prevent the 
radiation of heat; compressed air pipe fittings, not of 
metal; connecting hose for vehicle radiators; cords of 
rubber; cotton wool for packing (caulking); cylinder 
jointings; dielectrics (insulators); draught excluder 
strips; ebonite (vulcanite) molds; ebonite (vulcanite); 
ebonite molds; elastic threads, not for use in textiles; 
elastic yarns, not for use in textiles; expansion joint 
fillers; fiberglass fabrics for insulation; fiberglass for 
insulation; fillers for expansion joints; filtering 
materials (semi-processed foams or films of plastic); 
fire hose; flexible pipes, not of metal; flexible tubes, 
not of metal; floating anti-pollution barriers; foam 
supports for flower arrangements (semi-finished 
products); foil of regenerated cellulose other than for 
packing; foils of metal for insulating; gaskets; glass 
fibers, for insulation; glass wool for insulation; gum, 
raw or partly processed; guttapercha; hoses of textile 
material; insulating fabrics; insulating felt; insulating 
gloves; insulating materials; insulating oil for 
transformers; insulating oils; insulating paints; 
insulating paper; insulating plaster; insulating tape 
and band; insulating tape; insulating varnish; 
insulators for cables; insulators for electric mains; 
insulators for railway tracks; insulators; joint packings 
for pipes; joint packings; junctions for pipes, not of 
metal; latex (rubber); lute; metal foil for insulation; 
mica, raw or partly processed; mineral wool 
(insulator); non-conducting materials for retaining 
heat; packing (cushioning, stuffing) materials of 
rubber or plastics; packing, stopping and insulating 

ד' כסלו תשע"ב - 47130/11/2011



materials; padding materials of rubber or plastics; 
paper for electrical capacitors; pipe gaskets; pipe 
jackets, not of metal; pipe muffs, not of metal; plastic 
fibers, not for textile use; plastic film other than for 
wrapping; plastic film, not for wrapping; plastic 
sheeting for agricultural purposes; plastic 
substances, semi-processed; plastics in extruded 
form for use in manufacture; reinforcing materials, 
not of metal for pipes; rings of rubber; rubber material 
for recapping tyres; rubber sleeves for protecting 
parts of machines; rubber stoppers; rubber, gutta-
percha, gum, asbestos, mica and goods made from 
these materials and not included in other classes; 
rubber, raw or semi-worked; safety curtains of 
asbestos; sealant compounds for joints; seals; self-
adhesive tapes, other than stationery and not for 
medical or household purposes; sheets of reclaimed 
cellulose, other than for packing; shock absorbing 
buffers of rubber; slag wool (insulator); slate 
asbestos; sleeves of rubber for protecting parts of 
machines; soldering threads of plastic; soundproofing 
materials; stops of rubber; stuffing of rubber or 
plastic; stuffing rings; substances for insulating 
buildings against moisture; synthetic resins (semi-
finished products); synthetic rubber; threads of plastic 
for soldering; threads of plastic materials, not for 
textile use; threads of rubber, not for use in textiles; 
valves of india-rubber or vulcanized fiber; viscose 
sheets, other than for packing; viscose sheets, other 
than for wrapping; vulcanite (ebonite) molds; 
vulcanite (ebonite); vulcanized fiber; washers of 
rubber or vulcanized fiber; water-tight rings; watering 
hose; waterproof packings; weatherstripping 
compositions; weatherstripping.

Class: 19 סוג: 19

Advertisement columns (not of metal); agglomerated 
bagasses of cane (building material); alabaster glass; 
alabaster; angle irons, not of metal; aquaria 
(structures); aquarium gravel; aquarium sand; 
arbours (structures); artificial stone; asbestos 
cement; asbestos mortar; asphalt paving; asphalt, 
pitch and bitumen; asphalt; aviaries, not of metal 
(structures); balustrading; beacons, not of metal, 
non-luminous; beams, not of metal; bicycle parking 
installations, not of metal; binding agents for making 
briquettes; binding agents for making stones; binding 
material for road repair; bird baths (structures, not of 
metal); bitumen; bituminous coatings for roofing; 
bituminous products for building; blinds (outdoor), not 
of metal and not of textile; branching pipes, not of 
metal; bricks; building cardboard (asphalted); building 
cardboard; building glass; building materials (non-
metallic); building panels not of metal; building paper; 
building stone; building timber; buildings, not of 
metal; buildings, transportable, not of metal; busts of 
stone, concrete or marble; cabanas not of metal; 
caissons for construction work under water; 
calcareous marl; calcareous stone; casement 
windows, not of metal; cask wood; ceilings, not of 
metal; cement for blast furnaces; cement for 
furnaces; cement posts; cement slabs; cement; 
chicken-houses, not of metal; chimney cowls, not of 
metal; chimney pots, not of metal; chimney shafts, 
not of metal; chimneys (not of metal); cladding, not of 
metal, for building; clay; clinker ballast; clinker stone; 
coal tar; coatings (building materials); concrete 

ד' כסלו תשע"ב - 47230/11/2011



building elements; concrete; construction materials, 
not of metal; cork (compressed); cornices, not of 
metal; coverings, not of metal, for building; crash 
barriers, not of metal, for roads; diving boards, not of 
metal; door casings, not of metal; door frames, not of 
metal; door panels, not of metal; doors, not of metal; 
drain pipes not of metal; drain traps (valves), not of 
metal or plastic; ducts, not of metal, for ventilating 
and air-conditioning installations; earth for bricks; 
facings, not of metal, for building; fair huts; felt for 
building; fences, not of metal; figurines (statuettes) of 
stone, concrete or marble; fire burrs; fireclay; 
fireproof cement coatings; flashing, not of metal, for 
building; floating docks, not of metal, for mooring 
boats; floor boards; floor tiles, not of metal; floors, not 
of metal; folding doors, not of metal; foundry molds 
(moulds), not of metal; framework for building, not of 
metal; furrings of wood; gates, not of metal; 
geotextiles; girders, not of metal; glass granules for 
marking out roads; granite; grave or tomb 
enclosures, not of metal; gravel; gravestone slabs, 
not of metal; gravestones; greenhouse frames, not of 
metal; greenhouses, transportable, not of metal; grog 
(fired refractory material); grout; gutter pipes not of 
metal; gutters, not of metal; gypsum; hips for roofing; 
horticultural frames, not of metal; huts; insect screens 
not of metal; installations, not of metal, for parking 
bicycles; insulating glass (building); jalousies, not of 
metal; joists, not of metal; laths, not of metal; 
latticework, not of metal; lengthening pieces, not of 
metal, for chimneys; letter boxes of masonry; lighting 
slabs; lime; limestone; linings, not of metal, for 
building; lintels, not of metal; lumber; luminous 
paving; macadam; magnesia cement; manhole 
covers, not of metal; mantlepieces; manufactured 
timber; marble; masts (poles), not of metal; materials 
for making and coating roads; memorial plaques, not 
of metal; moldable wood; moldings, not of metal, for 
building; moldings, not of metal, for cornices; 
monuments, not of metal; mooring bollards, not of 
metal; mortar for building; mosaics for building; 
mouldable wood; non-luminous and non-mechanical 
signs, not of metal; non-metallic rigid pipes for 
building; non-metallic transportable buildings; olivine 
for building; paint spraying booths, not of metal; 
palings, not of metal; palisading, not of metal; 
pantiles; paperboard for building; parquet floor 
boards; parquet flooring; partitions, not of metal; 
paving blocks, not of metal; paving slabs, not of 
metal; penstock pipes (not of metal); perches; 
pigsties; pilings, not of metal; pitch; planks (wood for 
building); plaster; plate glass (windows), for building; 
platforms, prefabricated, not of metal; plywood; 
poles, not of metal, for electric power lines; porches, 
not of metal, for building; posts, not of metal, for 
electric power lines; posts, not of metal; potters' clay 
(raw material); potters' clay; props, not of metal; 
quartz; railroad ties, not of metal; railway sleepers, 
not of metal; raw chalk; reeds, for building; refractory 
materials; reinforcing materials, not of metal, for 
building; rigid pipes not of metal (building); road 
coating materials; road marking sheets and strips of 
synthetic material; rock crystal; rocket launching 
platforms, not of metal; roof coverings, not of metal; 
roof flashing, not of metal; roofing slates; roofing, not 
of metal; rubble; safety glass; sand (except foundry 
sand); sandstone for building; sandstone tubes; sawn 
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timber; scaffolding, not of metal; scantlings 
(carpentry); schists; sheet piles, not of metal; shingle; 
shuttering, not of metal, for concrete; shutters, not of 
metal; signalling panels, non-luminous and non-
mechanical, not of metal; signs, non-luminous and 
non-mechanical, not of metal, for roads; silica 
(quartz); sills, not of metal; silos, not of metal; silver 
sand; skating rinks (structures, not of metal); slabs, 
not of metal; slag (building material); slag stone; slate 
powder; slate; stables; stained-glass windows; stair-
treads (steps), not of metal; staircases, not of metal; 
statues of stone, concrete or marble; statuettes of 
stone, concrete or marble; stave wood; stone; 
stringers (parts of staircases), not of metal; 
surfacings, not of metal, for building; swimming pools 
(structures, not of metal); tanks of masonry; tar; 
tarred strips, for building; telegraph posts, not of 
metal; telephone booths, not of metal; telephone 
boxes, not of metal; terra cotta; tile floorings, not of 
metal; tiles, not of metal, for building; tiles, not of 
metal; tomb or grave enclosures, not of metal; tombs 
(monuments), not of metal; tombs, not of metal; 
tombstone plaques, not of metal; tombstone stelae, 
not of metal; tombstones; trellises, not of metal; tufa; 
vaults, not of metal (burial); veneer wood; veneers; 
vinyl siding; wainscotting, not of metal; wall 
claddings, not of metal, for building; wall linings, not 
of metal, for building; wall tiles, not of metal, for 
building; water-pipe valves, not of metal or plastic; 
water-pipes not of metal; window frames, not of 
metal; window glass (except glass for vehicle 
windows); window glass, for building; windows, not of 
metal; wood for making household utensils; wood 
panelling; wood paving; wood pulp board, for 
building; wood veneers; wood, semi-worked; worked 
timber; works of art of stone, concrete or marble; 
works of stonemasonry; xylolith.Class: 20 סוג: 20

Air cushions, not for medical purposes; air 
mattresses, not for medical purposes; air pillows, not 
for medical purposes; ambroid bars; ambroid plates; 
animal claws; animal hooves; animal horns; 
armchairs; artificial honeycombs; bakers' bread 
baskets; bamboo curtains; bamboo; barrel hoops, not 
of metal; barrels, not of metal; baskets, not of metal; 
bassinettes; bead curtains for decoration; bed 
casters, not of metal; bed fittings, not of metal; 
bedding (except linen); beds for household pets; 
beds; bedsteads (wood); beehives; benches 
(furniture); binding screws, not of metal, for cables; 
bins of wood or plastic; bins, not of metal; boarding 
stairs, not of metal, mobile, for passengers; bolsters; 
bolts, not of metal; book rests (furniture); bottle caps, 
not of metal; bottle casings of wood; bottle closures, 
not of metal; bottle racks; boxes of wood or plastic; 
broom handles, not of metal; brush mountings; 
bungs, not of metal; busts of wood, wax, plaster or 
plastic; cabinet work; cable and pipe clips of plastics; 
cable clips, not of metal; cable or pipe clips of 
plastics; carts for computers (furniture); cases of 
wood or plastic; cask hoops, not of metal; cask 
stands, not of metal; casks of wood for decanting 
wine; casks, not of metal; chairs (seats); chests for 
toys; chests of drawers; chests, not of metal; 
chopping blocks (tables); closures, not of metal, for 
containers; clothes hooks, not of metal; coat hangers; 
coathooks, not of metal; coatstands; coffin fittings, 
not of metal; coffins; comb foundations for beehives; 

ד' כסלו תשע"ב - 47430/11/2011



containers, not of metal (storage, transport); 
containers, not of metal, for liquid fuel; coral; cork 
bands; corks for bottles; corks; corozo; costume 
stands; cots; counters (tables); covers for clothing 
(wardrobe); cradles; crates; cupboards; curtain 
holders, not of textile material; curtain hooks; curtain 
rails; curtain rings; curtain rods; curtain rollers; 
curtain tie-backs; cushions; deck chairs; decorations 
of plastic for foodstuffs; decorative wall plaques 
(furniture) not of textile; desks (furniture); desks; 
dinner wagons (furniture); display boards; display 
stands; divans; dog kennels; door fittings, not of 
metal; doors for furniture; dowels, not of metal; drain 
traps (valves) of plastic; draughtman's tables; 
dressing tables; dressmakers' dummies; drinking 
straws; easy chairs; edgings of plastic for furniture; 
embroidery frames; fans for personal use (non-
electric); figurines (statuettes) of wood, wax, plaster 
or plastic; filing cabinets; fire guards; fire screens 
(domestic); fishing baskets; flagpoles; floating 
containers, not of metal; flower-pot pedestals; flower-
stands (furniture); fodder racks; footstools; 
foundations for beehives; funerary urns; furniture 
casters, not of metal; furniture fittings, not of metal; 
furniture of metal; furniture partitions of wood; 
furniture shelves; furniture, mirrors, picture frames; 
furniture; garment covers (storage); 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; gun racks; 
hairdressers' chairs; hampers (baskets); handling 
pallets, not of metal; hat stands; head-rests 
(furniture); high chairs for babies; hinges, not of 
metal; honeycombs; hooks, not of metal, for clothes 
rails; horn, unworked or semi-worked; hospital beds; 
house numbers, not of metal, non-luminous; 
hydrostatic (water) beds not for medical purposes; 
hydrostatic beds, not for medical purposes; 
identification bracelets, not of metal, for hospital 
purposes; identity plates, not of metal; index cabinets 
(furniture); indoor window blinds (shades) (furniture); 
infant walkers; inflatable publicity objects; ivory, 
unworked or semi-worked; jewellery cases (caskets), 
not of precious metal; kennels for household pets; 
keyboards for hanging keys; knife handles, not of 
metal; ladders of wood or plastics; latches, not of 
metal; lecterns; letter boxes, not of metal or masonry; 
library shelves; loading gauge rods, not of metal, for 
railway waggons (wagons); loading pallets, not of 
metal; lockers; locks (other than electric), not of 
metal; locks, not of metal, for vehicles; magazine 
racks; mannequins; massage tables; mats, 
removable, for sinks; mattresses; meat chests, not of 
metal; medicine cabinets; meerschaum; mirror tiles; 
mirrors (looking glasses); mobile boarding stairs, not 
of metal, for passengers; mobiles (decoration); 
moldings for picture frames; mooring buoys not of 
metal; mother-of-pearl (unworked or semi-worked); 
nameplates, not of metal; nesting boxes for 
household pets; nesting boxes; newspaper display 
stands; numberplates, not of metal; nuts, not of 
metal; office furniture; oyster shells; packaging 
containers of plastic; partitions of wood for furniture; 
pegs, not of metal (pins); pet cushions; picture frame 
brackets; picture frames; picture rods (frames); 
pillows; pins, not of metal (pegs); pipe or cable clips 

ד' כסלו תשע"ב - 47530/11/2011



Conditions/Disclaimers

The mark is limited to the colours  word Gray, light 
gray, green and red. as shown in the  mark.

 Owners

Name: REHAU AG + Co

Address: Rheniumhaus, 95111 Rehau, Germany

Identification No.: 71800

(Germany AG + Co)

of plastics; placards of wood or plastics; plaited straw 
(except matting); plastic key cards (not encoded); 
plate racks; playpens for babies; plugs (dowels) not 
of metal; plugs, not of metal; poles, not of metal; 
pulleys of plastics for blinds; racks (furniture); rattan; 
reeds (plaiting material); reels of wood for yarn, silk, 
cord; reels, not of metal, non-mechanical, for flexible 
hoses; registration plates, not of metal; removable 
mats or covers for sinks; reservoirs, not of metal nor 
of masonry; rivets, not of metal; saw horses; school 
furniture; scratching posts for cats; screens 
(furniture); screws, not of metal; scythe handles, not 
of metal; sealing caps, not of metal; seats of metal; 
seats; sections of wood for beehives; settees; shells; 
shelves for filing-cabinets (furniture); shelves for 
storage; shelves for typewriters; shoulder poles 
(yokes); showcases (furniture); sideboards; 
signboards of wood or plastics; silvered glass 
(mirrors); slatted indoor blinds; sleeping bags for 
camping; sofas; spring mattresses; stag antlers; stair 
rods; stakes for plants or trees; stands for calculating 
machines; statues of wood, wax, plaster or plastic; 
statuettes of wood, wax, plaster or plastic; staves of 
wood; steps (ladders), not of metal; stools; stoppers 
for bottles, not of glass, metal or rubber; stoppers, 
not of metal; straw edgings; straw mattresses; straw 
plaits; straws for drinking; stuffed animals; stuffed 
birds; table tops; tables of metal; tables; tailors' 
dummies; tanks, not of metal nor of masonry; taps for 
casks (not of metal); tea carts; tea trolleys; tent pegs, 
not of metal; tool handles not of metal; tortoiseshell 
imitation; tortoiseshell; towel dispensers, fixed, not of 
metal; transport pallets, not of metal; trays, not of 
metal; trestles (furniture); trolleys (furniture); trolleys 
for computers (furniture); troughs, not of metal, for 
mixing mortar; typing desks; umbrella stands; valves, 
not of metal, other than parts of machines; vats, not 
of metal; vice benches not of metal; wall plugs, not of 
metal; washstands (furniture); water beds, not for 
medical purposes; water-pipe valves of plastic; wax 
figures; waxcomb for beehives; whalebone, 
unworked or semiworked; wickerwork; wind chimes 
(decoration); winding spools, not of metal, non-
mechanical, for flexible hoses; window fittings, not of 
metal; wood ribbon; work benches; works of art of 
wood, wax, plaster or plastic; woven timber blinds 
(furniture); writing desks; yellow amber.

ד' כסלו תשע"ב - 47630/11/2011



Trade Mark No. 236196 מספר סימן

Application Date 14/01/2011 תאריך הגשה

International Trademark No. 1005901 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: Coloplast A/S

Address: Holtedam 1, DK-3050 Humlebæk, Denmark

Identification No.: 72036

(Denmark corporation)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 10 סוג: 10

Medical devices ,namely,  artificial suburethral sling 
and insertion tool for the surgical treatment of urinary 
incontinence; parts and fittings for the aforesaid 
goods.

ד' כסלו תשע"ב - 47730/11/2011



Trade Mark No. 236199 מספר סימן

Application Date 01/02/2011 תאריך הגשה

International Trademark No. 1048510 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: Jarrow Formulas, Inc.

Address: 1824 South Robertson Blvd, Los Angeles, CA 
90035, U.S.A.

Identification No.: 72023

(California, United States CORPORATION)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 5 סוג: 5

Dietary supplements.

ד' כסלו תשע"ב - 47830/11/2011



Trade Mark No. 236200 מספר סימן

Application Date 13/12/2010 תאריך הגשה

International Trademark No. 1058098 מספר סימן בינלאומי

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 7 סוג: 7

Cleaning machines (electric), particularly vacuum 
cleaners, steam cleaners, hand-held vacuum 
cleaners, floor-polishing machines, shampooing 
devices; high-pressure cleaners; mechanical carpet 
cleaners, steam cleaners, particularly hand-held 
steam cleaners, steam-jet air ejectors and injection 
steam cleaners, irons and steam mangles; electric 
kitchen appliances, particularly electric fruit presses, 
stirrers, mixers, chopping devices for vegetables and 
fruit; electric domestic appliances, if included in this 
class, particularly washing machines and 
dishwashers; mechanically driven gardening tools, 
particularly lawnmowers and mulchers, tree pruning 
devices, scarifiers, hedge clippers, edging tools, 
garden tillers; machines with electric drive for wood 
and metalworking and parts therefor, particularly 
small multipurpose machines for wood, metal, and 
construction materials; electric hand tools, rapid 
cutting saws, chainsaws; keyhole saws, jigsaws, 
board saws, table saws, circular saws, groove 
cutters, band saws, drills, drilling machines, hammer 
drills, driving drills, screwdrivers, percussion drills, 
hammers, concrete hammers, hand planes, corner 
planes, sanders, fine sanders, belt sanders, grinders 
and grinding machines; parts for all previously listed 
products; all previously listed products for domestic 
and industrial use; scrapers, smoothing and finishing 
machines and tools, electric jig cutters, resin mixers, 
mortising machines and mortise cutters, gauge 
clippers and electric carpentry and joinery tools, also 
in a full set with electrically powered woodworking 
machines and parts therefor; pneumatically driven 
machines and small multipurpose machines for 
machining wood, metal and construction materials, 
particularly drills, percussion drills, sanding discs, 
grinders, longitudinal grinders, stripping and polishing 
devices, nailing machines, nut tightening machines, 
thread cutters, hammers, stamping machines, and 
parts therefor; fans for industrial applications, electric 
welding machines, winches, motor-driven chainsaws, 
tree and hedge cutters with motor drive and parts 
therefor; printing machines, printing plates, photo 
setting machines (printing machines), machines and 
devices for producing printing plates and parts 
therefor; all previously listed devices and tools driven 
mechanically; electricity generators.

ד' כסלו תשע"ב - 47930/11/2011



 Owners

Name: Domostar Vertriebsgesellschaft mbH

Address: Itterpark 9, 40724 Hilden, Germany

Identification No.: 72037

(Germany GmbH)

Class: 9 סוג: 9

Devices for recording, transmitting and reproducing 
sounds and images, particularly televisions, 
telephones and fax machines, slide projectors, data 
processing machines and computers, rechargeable 
batteries, charging bases and chargers; electric irons 
and parts therefor; scales for kitchen use and for 
weighing people; rod sensors, ultrasonic measuring 
instruments; laser line generators (if included in this 
class) and laser torpedo levels.

Class: 10 סוג: 10

Medical, dental, and veterinary instruments and 
apparatuses, also orthopedic items, particularly blood 
pressure measuring instruments, blood sugar 
measuring instruments, thermometers for medical 
purposes, body fat analysis devices, pulse 
measurement devices, heart monitoring devices, 
massaging equipment, inhalation devices, hay fever 
allergy devices if included in this class, muscle 
strengthening devices for medical purposes, hand 
and foot care devices for medical purposes, 
acupuncture devices, pain therapy devices, 
orthopedic cushions, orthopedic shoes and insoles, 
belts and girdles for medical purposes, clothing and 
belts for skin massage, cushions for medical 
purposes, heated blankets and heated cushions for 
medical purposes, ice bags for medical purposes, 
therapeutic hot air devices, medical devices for 
physical exercise, atomisers for medical purposes, 
magnetic field therapy devices, infrared lamps for 
medical purposes, therapeutic foot massagers, and 
electrotherapeutic apparatuses.

Class: 11 סוג: 11

Devices for lighting, heating, generating steam, 
cooking, refrigerating, drying, and ventilating, 
particularly electric cookers, electric steam pressure 
cookers; stove hobs, hotplates, immersion heaters, 
coffee-making machines and microwave ovens, 
refrigerators and freezers, freezer chests, air 
conditioning systems and devices, electric clothes 
dryers; hairdryers, razors air purification apparatuses 
and machines; lighting systems and parts therefor, 
particularly solar light systems; parts of all previously 
listed goods; foot spas (air spas).

ד' כסלו תשע"ב - 48030/11/2011



Trade Mark No. 236320 מספר סימן

Application Date 03/02/2011 תאריך הגשה

International Trademark No. 1067503 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: OMP, Inc.

Address: Suite 500,,3760 Kilroy Airport Way, Long Beach 
CA 90806, U.S.A.

Identification No.: 72050

(Delaware, United States CORPORATION)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 3 סוג: 3

Cosmetic preparations for eye lashes.

ד' כסלו תשע"ב - 48130/11/2011



Trade Mark No. 236325 מספר סימן

Application Date 04/02/2011 תאריך הגשה

International Trademark No. 1067551 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: GS Yuasa Corporation

Address: 1, Inobaba-cho,,Nishinosho, Kisshoin,,Minami-
ku,,K, Kyoto 601-8520, Japan

Identification No.: 72055

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 9 סוג: 9

Batteries and cells.

ד' כסלו תשע"ב - 48230/11/2011



Trade Mark No. 236337 מספר סימן

Application Date 22/01/2011 תאריך הגשה

International Trademark No. 1067834 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: ELS Educational Services, Inc.

Address: 400 Alexander Park, Princeton, NJ 08540, 
U.S.A.

Identification No.: 72064

(Delaware, United States CORPORATION)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 41 סוג: 41

English language instruction.

ד' כסלו תשע"ב - 48330/11/2011



Trade Mark No. 236341 מספר סימן

Application Date 12/01/2011 תאריך הגשה

International Trademark No. 1067870 מספר סימן בינלאומי

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 9 סוג: 9

Computer programs for analysing services and 
measuring operating systems, except the aforesaid 
goods for the management sector, for business 
consultancy and for the financial sector, or that are 
for drafting analyses, simulations and forecasts for 
the energy supply market.

Class: 42 סוג: 42

Creation, development, updating of computer 
programs for analysing services and measuring 
operating systems, except the aforesaid services 
relating to market research and analysis, business 
consultancy, financial consultancy, development of 
investment strategies and preparation of analyses, 
simulations and forecasts or relating to energy supply 
markets.

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

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

European Community Trade Mark, 21/07/2010, No. 
009262651

איחוד האירופי לסימני מסחר, 21/07/2010, מספר 
009262651

Class: 9 סוג: 9

Class: 42 סוג: 42

ד' כסלו תשע"ב - 48430/11/2011



 Owners

Name: E.P.V. Technologies S.r.l.

Address: Viale Angelico, 54, I-00195 ROMA (RM), Italy

Identification No.: 72068

(ITALY SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA)

ד' כסלו תשע"ב - 48530/11/2011



Trade Mark No. 236343 מספר סימן

Application Date 13/12/2010 תאריך הגשה

International Trademark No. 1067872 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: Siemens Aktiengesellschaft

Address: Wittelsbacherplatz 2, 80333 München, Germany

Identification No.: 71515

(Germany Joint Stock Company)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 7 סוג: 7

Starters (parts of engines) for rail vehicles.

Class: 12 סוג: 12

Rail vehicles and parts thereof (as far as included in 
this class); drive mechanisms for rail vehicles (as far 
as included in this class).

Class: 42 סוג: 42

Scientific and technological services and research 
activities and related design services in the field of 
development of customer-specific car concepts for 
metro systems.

Goods/Services for which priority is claimed סחורות/שירותים לגביהם נטען דין קדימה
(If only classification code is indicated, Priority is claimed 
for all goods/services included in that class, and specified 
above under the 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, 10/09/2010, No. 30 2010 053 166.5/12 גרמניה, 10/09/2010, מספר 166.5/12 053 2010 30

Class: 7 סוג: 7

Class: 12 סוג: 12

Class: 42 סוג: 42

ד' כסלו תשע"ב - 48630/11/2011



Trade Mark No. 236345 מספר סימן

Application Date 11/02/2011 תאריך הגשה

International Trademark No. 1067882 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: QINGDAO MORECHI RUBBER CO., LTD.

Address: Zhangjialou Town Station,,Jiaonan City, 
Qingdao, People's Republic of China

Identification No.: 72069

(China Corporation)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 12 סוג: 12

Tires for vehicle wheels; tires for bicycles, cycles; 
pneumatic tires (tyres); tires, solid, for vehicle 
wheels; trolleys; baby carriages; luggage trucks; 
cycle cars; vehicle wheel tires (tyres).

ד' כסלו תשע"ב - 48730/11/2011



Trade Mark No. 236355 מספר סימן

Application Date 12/01/2011 תאריך הגשה

International Trademark No. 1068126 מספר סימן בינלאומי

Conditions/Disclaimers

The mark is limited to the colours  word Gold. as 
shown in the  mark.

 Owners

Name: Tholstrup Cheese A/S

Address: 14 Sonderhoj, DK-8260 Viby J, Denmark

Identification No.: 72076

(Denmark Joint-stock company)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 29 סוג: 29

Milk and milk products, including cheese; edible oils 
and fats.

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

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

Denmark, 18/10/2010, No. VA 2010 03139 VA 2010 03139 דנמרק, 18/10/2010, מספר

Class: 29 סוג: 29

ד' כסלו תשע"ב - 48830/11/2011



Trade Mark No. 236358 מספר סימן

Application Date 03/02/2011 תאריך הגשה

International Trademark No. 0900304 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: HAYAT KİMYA SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ

Address: Mahir Iz Caddesi No. 23 Altunizade, İstanbul, 
Turkey

Identification No.: 72079

(Turkey Joint Stock Company)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 3 סוג: 3

Cotton, cosmetic products, paper products for 
personal care and cleaning purposes; tissues 
impregnated with cosmetic lotions, wet tissues, 
cotton sticks and cotton wool for cosmetic purposes; 
cotton, paper products for removing make-up.

Class: 5 סוג: 5

Hygienic products for body secretions including those 
used for incontinents and menstruations, namely, 
pads, tampons, diapers.

Class: 16 סוג: 16

Paper products; napkins and towels; toilet paper; 
handkerchiefs, disposable diapers.

ד' כסלו תשע"ב - 48930/11/2011



Trade Mark No. 236366 מספר סימן

Application Date 25/01/2011 תאריך הגשה

International Trademark No. 1050578 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: CH. THOMOPOULOS DISTILLERY S.A., ALSO 
TRADING AS SANS RIVAL S.A.

Address: Andrea Metaxa Street 6,,Kifisia, Attiki, Greece

Identification No.: 72086

(Greece Joint-Stock Company)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 33 סוג: 33

Ouzo, brandy, liqueurs.

ד' כסלו תשע"ב - 49030/11/2011



Trade Mark No. 236452 מספר סימן

Application Date 01/02/2011 תאריך הגשה

International Trademark No. 1068209 מספר סימן בינלאומי

Conditions/Disclaimers

The mark is limited to the colours  word Dark blue, 
light blue, grey and white. as shown in the  mark.

 Owners

Name: "Zilā Lagμna", SIA

Address: Mellužu iela 1C-2, LV-1067 Riga, Latvia

Identification No.: 72090

(Latvia Limited liability company)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 29 סוג: 29

Fish, fish products, preserved, frozen, dried and 
cooked 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)

Latvia, 01/02/2011, No. M-11-97 M-11-97 לטביה, 01/02/2011, מספר

Class: 29 סוג: 29

ד' כסלו תשע"ב - 49130/11/2011



Trade Mark No. 236458 מספר סימן

Application Date 01/02/2011 תאריך הגשה

International Trademark No. 1068355 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: Zx Pharma, LLC

Address: 101 Plaza Real South; Suite 205, Boca Raton 
FL 33432, U.S.A.

Identification No.: 72095

(Delaware, United States LTD LIABILITY COMPANY)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 5 סוג: 5

Medicinal preparations for treating sleep disorders 
and promoting healthy sleep; nutritional supplements 
for treating sleep disorders and promoting healthy 
sleep.

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

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

U.S.A., 28/10/2010, No. 85163744 ארה"ב, 28/10/2010, מספר 85163744

Class: 5 סוג: 5

Medicinal preparations for treating sleep disorders 
and promoting healthy sleep; nutritional supplements 
for treating sleep disorders and promoting healthy 
sleep

ד' כסלו תשע"ב - 49230/11/2011



Trade Mark No. 236459 מספר סימן

Application Date 01/02/2011 תאריך הגשה

International Trademark No. 1068356 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: Zx Pharma, LLC

Address: 101 Plaza Real South; Suite 205, Boca Raton 
FL 33432, U.S.A.

Identification No.: 72095

(Delaware, United States LTD LIABILITY COMPANY)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 5 סוג: 5

Medicinal preparations for the treatment of 
gastrointestinal diseases and disorders; nutritional 
supplements for gastrointestinal health.

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

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

U.S.A., 05/10/2010, No. 85145081 ארה"ב, 05/10/2010, מספר 85145081

Class: 5 סוג: 5

Medicinal preparations for the treatment of 
gastrointestinal diseases and disorders; nutritional 
supplements for gastrointestinal health

ד' כסלו תשע"ב - 49330/11/2011



Trade Mark No. 236492 מספר סימן

Application Date 01/02/2011 תאריך הגשה

International Trademark No. 1068699 מספר סימן בינלאומי

Conditions/Disclaimers

The mark is limited to the colours  word The mark 
consists of "ISTODAX" with a blue arc to the left of 
the blue "I" with the dot of the "I" in green. as shown 
in the  mark.

 Owners

Name: Celgene Corporation

Address: 86 Morris Avenue, Summit, NJ 07901, U.S.A.

Identification No.: 71191

(New Jersey, United States CORPORATION)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 5 סוג: 5

Pharmaceutical preparations as an anti-cancer drug 
for human uses.

ד' כסלו תשע"ב - 49430/11/2011



Trade Mark No. 236494 מספר סימן

Application Date 05/11/2010 תאריך הגשה

International Trademark No. 1068746 מספר סימן בינלאומי

Conditions/Disclaimers

Registration of this mark shall give no right to the 
exclusive use of the pharse NEW THINKING. NEW 
POSSIBILITIES, but in the combination of the mark.

 Owners

Name: Hyundai Motor Company

Address: 231, Yangjae-Dong,,Seocho-Gu, Seoul, 
Republic of Korea

Identification No.: 71452

(KR Stock Company)

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: 12 סוג: 12

Automobiles; passenger cars; vans; trucks; motor 
buses; racing cars; refrigerated vehicles; sports cars; 
automobile engines; bumpers for automobiles; 
windscreens; windscreen wipers; seats for 
automobiles; wheels for automobiles; hoods for 
automobiles; air bags (safety devices for 
automobiles); tires for automobiles; safety belts for 
automobiles; horns for automobiles; rearview mirrors 
for automobiles; doors for automobiles; automobile 
bodies; seat covers for automobiles; transmissions 
for land vehicles; bearings for land vehicles; rubber 
belts for land vehicle transmissions; fuel tanks for 
land vehicles; clutches for land vehicles.

ד' כסלו תשע"ב - 49530/11/2011



Trade Mark No. 236508 מספר סימן

Application Date 14/01/2011 תאריך הגשה

International Trademark No. 0906188 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: DIEMME - INDUSTRIA CAFFE' TORREFATTI 
S.p.A., Società Unipersonale

Address: Via Battaglia, 69, I-35020 ALBIGNASEGO 
(PADOVA), Italy

Identification No.: 72118

(Italy Private Company (limited by shares))

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 30 סוג: 30

Chocolate-coated coffee beans; caramels, 
confectionery, pralines, praline sweets, coffee, tea, 
cocoa, sugar, rice, artificial coffee, flours and 
preparations made from cereals, bread, pastry and 
confectionery, ices, honey.

ד' כסלו תשע"ב - 49630/11/2011



Trade Mark No. 236509 מספר סימן

Application Date 19/01/2011 תאריך הגשה

International Trademark No. 0943939 מספר סימן בינלאומי

Conditions/Disclaimers

The mark is limited to the colours  word Blue, green, 
white. as shown in the  mark.

 Owners

Name: Eurail Group G.I.E.

Address: Catharijnesingel 55d, NL-3511 GD Utrecht, 
Netherlands

Identification No.: 72119

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 39 סוג: 39

Transport of travellers; booking, including online, of 
seats for travel; information for travellers as regards 
transport, including online; vehicle rental; providing 
travel documents available on subscription.

ד' כסלו תשע"ב - 49730/11/2011



Trade Mark No. 236602 מספר סימן

Application Date 14/01/2011 תאריך הגשה

International Trademark No. 1068927 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: Limited Stores, LLC

Address: 7775 Walton Parkway, New Albany OH 43054, 
U.S.A.

Identification No.: 72130

(Delaware, United States Ltd Liability Company)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 3 סוג: 3

Personal care products.

Class: 9 סוג: 9

Eyewear.

Class: 14 סוג: 14

Costume jewelry, watches and clocks.

Class: 18 סוג: 18

Handbags.

Class: 25 סוג: 25

Clothing, namely, sweaters, jeans, t-shirts, pants, 
shorts, skorts, jackets and headbands; women's and 
misses' clothing, namely, dresses, coats, skirts, 
slacks, blouses, shirts, scarfs, belts, hats, hosiery 
and shoes.

Class: 26 סוג: 26

Hair accessories, namely, barrettes, hair bands, claw 
clips and snap clips, hair bows, hair clips, hair pins 
and grips, hair ribbons, hair scrunchies, hair 
ornaments in the nature of hair wraps and combs.

Class: 35 סוג: 35

Retail store services featuring jewelry and hair 
accessories; retail women's clothing store services.

ד' כסלו תשע"ב - 49830/11/2011



Trade Mark No. 236605 מספר סימן

Application Date 10/02/2011 תאריך הגשה

International Trademark No. 1068961 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: PixelOptics, Inc.

Address: 5241 Valleypark Drive, Roanoke, VA 24019, 
U.S.A.

Identification No.: 71207

(Delaware, United States CORPORATION)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 9 סוג: 9

Optical devices, namely, optical glasses and 
associated optical lenses and optical frames.

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

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

U.S.A., 25/08/2010, No. 85115603 ארה"ב, 25/08/2010, מספר 85115603

Class: 9 סוג: 9

ד' כסלו תשע"ב - 49930/11/2011



Trade Mark No. 236613 מספר סימן

Application Date 18/01/2011 תאריך הגשה

International Trademark No. 1069107 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: HELENA RUBINSTEIN

Address: 129 rue du Faubourg Saint-Honoré, F-75008 
PARIS, France

Identification No.: 71601

(FRANCE SOCIETE EN NOM COLLECTIF)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 3 סוג: 3

Perfumes, eaux de toilette; bath and shower gels and 
salts for non-medical use; toilet soap; body 
deodorants; cosmetics particularly face, body and 
hand creams, milks, lotions, gels and powders; 
tanning and after-sun milks, gels and oils 
(cosmetics); make-up preparations; shampoos; hair 
care and hair styling gels, mousses, balms and 
preparations in aerosol form for hair styling and hair 
care; hair spray; hair dyes and bleaching 
preparations; hair waving and setting products; 
essential oils.

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

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

France, 12/08/2010, No. 10 3 760 026 צרפת, 12/08/2010, מספר 026 760 3 10

Class: 3 סוג: 3

ד' כסלו תשע"ב - 50030/11/2011



Trade Mark No. 236621 מספר סימן

Application Date 11/02/2011 תאריך הגשה

International Trademark No. 1069287 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: Proteus Biomedical, Inc.

Address: Suite 101,2600 Bridge Parkway, Redwood City 
CA 94065, U.S.A.

Identification No.: 72142

(Delaware, United States CORPORATION)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 9 סוג: 9

Semiconductors, semiconductor chips, 
semiconductor devices, semiconductor power 
elements.

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

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

U.S.A., 12/08/2010, No. 85106480 ארה"ב, 12/08/2010, מספר 85106480

Class: 9 סוג: 9

ד' כסלו תשע"ב - 50130/11/2011



Trade Mark No. 236622 מספר סימן

Application Date 10/02/2011 תאריך הגשה

International Trademark No. 1069322 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: ELS Educational Services, Inc.

Address: 400 Alexander Park, Princeton, NJ 08540, 
U.S.A.

Identification No.: 72064

(Delaware, United States CORPORATION)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 41 סוג: 41

Educational services, namely providing English 
language instruction; educational services, namely, 
counseling and assisting students in planning, 
applying and preparing for further education.

ד' כסלו תשע"ב - 50230/11/2011



Trade Mark No. 236623 מספר סימן

Application Date 25/01/2011 תאריך הגשה

International Trademark No. 1069294 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: PIAGGIO & C. S.p.A.

Address: Viale Rinaldo Piaggio, 25, I-56025 
PONTEDERA (PISA), Italy

Identification No.: 72143

(Italy Joint-Stock Company)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 12 סוג: 12

Two wheeled and three wheeled vehicles; spare 
parts 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)

Italy, 03/12/2010, No. MI2010C012263 MI2010C012263 איטליה, 03/12/2010, מספר

Class: 12 סוג: 12

ד' כסלו תשע"ב - 50330/11/2011



Trade Mark No. 236624 מספר סימן

Application Date 10/02/2011 תאריך הגשה

International Trademark No. 1069338 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: Société des Produits Nestlé S.A.

Address: CH-1800 Vevey, Switzerland

Identification No.: 71360

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 11 סוג: 11

Apparatus for heating milk and for foaming milk; 
electric apparatus for preparing beverages; electric 
coffee machines, coffee makers and percolators; 
parts and components for all the aforementioned 
goods.

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

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

Switzerland, 20/12/2010, No. 611511 שוויץ, 20/12/2010, מספר 611511

Class: 11 סוג: 11

ד' כסלו תשע"ב - 50430/11/2011



Trade Mark No. 236626 מספר סימן

Application Date 09/02/2011 תאריך הגשה

International Trademark No. 1069378 מספר סימן בינלאומי

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 29 סוג: 29

Milk and cheese products, excluding milk beverages.

Class: 30 סוג: 30

Bakery products, pastries, cookies and biscuits, 
waffles, wafers, cakes, pastry, bread, rusks, biscuits 
(sweet or savory), biscuit bars, snacks, including 
cereal bars, breakfast bars, sweet bars, nut bars, 
energy bars, protein bars, low-carbon bars, cereal 
bars and dairy bars, fruit bars, yogurt bars and low-
fat bars; confectionery; none of the aforementioned 
goods is for babies, children or infants.

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

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

European Community Trade Mark, 03/02/2011, No. 
009707613

איחוד האירופי לסימני מסחר, 03/02/2011, מספר 
009707613

Class: 29 סוג: 29

Class: 30 סוג: 30

ד' כסלו תשע"ב - 50530/11/2011



Conditions/Disclaimers

The mark is limited to the colours  word Green, 
orange, yellow, white. as shown in the  mark.

 Owners

Name: Kraft Foods Global Brands LLC

Address: Three Lakes Drive, Northfield, Illinois 60093, 
U.S.A.

Identification No.: 72145

(Etats-Unis Société organisée selon les lois du Delaware)

ד' כסלו תשע"ב - 50630/11/2011



Trade Mark No. 236632 מספר סימן

Application Date 14/01/2011 תאריך הגשה

International Trademark No. 0452543 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: Coloplast A/S

Address: Holtedam 1, DK-3050 Humlebaek, Denmark

Identification No.: 72035

(Denmark Danish corporation)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 10 סוג: 10

Medical and surgical instruments and apparatus, 
especially urinary catheters.

ד' כסלו תשע"ב - 50730/11/2011



Trade Mark No. 236640 מספר סימן

Application Date 14/01/2011 תאריך הגשה

International Trademark No. 0924143 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: Schott Aktiengesellschaft

Address: Hattenbergstrasse 10, 55122 Mainz, Germany

Identification No.: 72154

(Germany Aktiengesellschaft (joint stock corporation))

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 9 סוג: 9

Radiation shielding glasses.

Class: 21 סוג: 21

Unworked or semi-worked glass (except glass used 
in building).

ד' כסלו תשע"ב - 50830/11/2011



Trade Mark No. 236763 מספר סימן

Application Date 13/01/2011 תאריך הגשה

International Trademark No. 1069723 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: AUDI AG

Address: 85057 Ingolstadt, Germany

Identification No.: 71691

(Germany Joint stock company)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 12 סוג: 12

Sports cars.

Class: 28 סוג: 28

Model cars.

Goods/Services for which priority is claimed סחורות/שירותים לגביהם נטען דין קדימה
(If only classification code is indicated, Priority is claimed 
for all goods/services included in that class, and specified 
above under the 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, 20/07/2010, No. 30 2010 043 656.5/12 גרמניה, 20/07/2010, מספר 656.5/12 043 2010 30

Class: 12 סוג: 12

Class: 28 סוג: 28

ד' כסלו תשע"ב - 50930/11/2011



Trade Mark No. 236778 מספר סימן

Application Date 13/01/2011 תאריך הגשה

International Trademark No. 1069912 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: Lanxess Deutschland GmbH

Address: 51369 Leverkusen, Germany

Identification No.: 72188

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 1 סוג: 1

Chemical products for industrial use; chemical 
products in form of coatings for industrial use; 
synthetic resins and plastic in raw state; chemical 
products for manufacture of adhesives.

Class: 17 סוג: 17

Synthetic rubber in raw state and in form of coatings, 
granules, pellets; synthetic rubber as semi-finished 
products in form of blocs, plates, bars, foils; plastics 
as semi-finished products in form of blocks, plates, 
bars, foils; synthetic resins and plastic as semi-
finished products in form coatings, granules, pellets.

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

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

Germany, 05/11/2010, No. 30 2010 064 514.8/01 גרמניה, 05/11/2010, מספר 514.8/01 064 2010 30

Class: 1 סוג: 1

Class: 17 סוג: 17

ד' כסלו תשע"ב - 51030/11/2011



Trade Mark No. 236780 מספר סימן

Application Date 11/02/2011 תאריך הגשה

International Trademark No. 1069982 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: Absorbent Materials Company, Inc.

Address: Lower Building,770 Spruce St., Wooster OH 
44691, U.S.A.

Identification No.: 72189

(Delaware, United States CORPORATION)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 1 סוג: 1

Chemical absorbents for removing impurities from 
fuel; chemical agents for chelating and sequestering; 
chemical agents for removing acid in industrial 
manufacturing applications; chemical composition for 
solidification of fluids and for absorbing spills; 
chemicals for use in decontamination of polluted 
sites; chemicals for use in industry and science; 
chemicals for use in the biochemical and chemical 
industry; chemicals for use in the field of oil 
exploration and production; waste water treatment 
chemicals for industrial use.

ד' כסלו תשע"ב - 51130/11/2011



Trade Mark No. 236801 מספר סימן

Application Date 12/01/2011 תאריך הגשה

International Trademark No. 0992804 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: Lodestar Anstalt

Address: Lova-Center,,P.O. Box 1150, FL-9490 Vaduz, 
Liechtenstein

Identification No.: 72204

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 34 סוג: 34

Tobacco; smokers' articles; cigarettes; cigars; 
matches.

ד' כסלו תשע"ב - 51230/11/2011



Trade Mark No. 236917 מספר סימן

Application Date 11/02/2011 תאריך הגשה

International Trademark No. 1070477 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: Concentric Medical, Inc.

Address: 301 East Evelyn Avenue, Mountain View CA 
94041, U.S.A.

Identification No.: 72226

(Delaware, United States CORPORATION)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 10 סוג: 10

Medical devices, namely, retrievers for use in 
radiology, neuroradiology, cardiology, and surgery, 
for treating strokes and to retrieve clots and foreign 
bodies.

ד' כסלו תשע"ב - 51330/11/2011



Trade Mark No. 236934 מספר סימן

Application Date 10/02/2011 תאריך הגשה

International Trademark No. 1070698 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: Stratpharma AG

Address: Centralbahnplatz 8, CH-4051 Basel, 
Switzerland

Identification No.: 72231

(Suisse (Switzerland) Société anonyme (Coporation))

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 5 סוג: 5

Pediculicides for the human body, all for external 
use; medical preparations for hair and scalp 
treatment; preparations for helping eliminate headlice 
from the hair; preparations for eliminating insects for 
sanitary purposes.

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

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

Switzerland, 28/08/2010, No. 610404 שוויץ, 28/08/2010, מספר 610404

Class: 5 סוג: 5

ד' כסלו תשע"ב - 51430/11/2011



Trade Mark No. 236941 מספר סימן

Application Date 25/01/2011 תאריך הגשה

International Trademark No. 1070776 מספר סימן בינלאומי

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 29 סוג: 29

Fruit-based snack food, in particular fruit bars and 
fruit chips; frosted fruits; potato chips, potato flakes; 
cooked, dried and/or preserved fruits and/or 
vegetables; cooked or preserved fruits, jams, fruit 
jellies, fruit compotes; vegetable juices for cooking; 
soya milk, whey; milk based beverages, including 
yoghurt and kephir, also with added cereals and/or 
fruits.

Class: 30 סוג: 30

Cereal preparations for nutritional purposes, in 
particular oat flakes, mueslis; cereal-based snack 
food, in particular chips; corn flakes; corn-based 
snack food, in particular popcorn; rice-based snack 
food; rice; crackers, biscuits, cookies; bread, buns, 
cakes; flour; pastries, confectionery; cocoa products.

Class: 35 סוג: 35

Retail and wholesale services relating to food 
including non-alcoholic drinks, dietetic substances 
adapted for medical use, food for babies; advertising; 
modelling for advertising or sales promotion; sales 
promotion for others; demonstration of goods; shop 
window dressing; distribution of samples; 
presentation of goods on communication media for 
retail purposes; commercial information and advice 
for consumers; accounting, bookkeeping; 
administrative processing of purchase orders, 
business management assistance, professional 
business consultancy; secretarial services; business 
information, business research, marketing research, 
marketing studies; commercial administration of the 
licensing of goods, services and/or intellectual 
property; rental of vending 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)

Germany, 07/09/2010, No. 30 2010 052 942.3/29 גרמניה, 07/09/2010, מספר 942.3/29 052 2010 30

Class: 29 סוג: 29

Class: 30 סוג: 30

Class: 35 סוג: 35

ד' כסלו תשע"ב - 51530/11/2011



 Owners

Name: DE-VAU-GE CEREALS HOLDING GmbH

Address: Lüner Rennbahn 18, 21339 Lüneburg, Germany

Identification No.: 72242

(Germany Holding limited company)

ד' כסלו תשע"ב - 51630/11/2011



Trade Mark No. 236942 מספר סימן

Application Date 11/02/2011 תאריך הגשה

International Trademark No. 1070793 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: Concentric Medical, Inc.

Address: 301 East Evelyn Avenue, Mountain View CA 
94041, U.S.A.

Identification No.: 72226

(Delaware, United States CORPORATION)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 10 סוג: 10

Medical devices, namely, catheters for use in 
radiology, neuroradiology and surgery, for treating 
strokes and to retrieve clots and foreign bodies.

ד' כסלו תשע"ב - 51730/11/2011



Trade Mark No. 236948 מספר סימן

Application Date 19/01/2011 תאריך הגשה

International Trademark No. 0795299 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: M-real Corporation

Address: Revontulentie 6, FI-02100 Espoo, Finland

Identification No.: 72247

(Finland public limited liability company)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 16 סוג: 16

Paperboard, in particular for packages and graphical 
purposes.

ד' כסלו תשע"ב - 51830/11/2011



Trade Mark No. 237167 מספר סימן

Application Date 11/02/2011 תאריך הגשה

International Trademark No. 1070924 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: Freiburg Wirtschaft Touristik und Messe 
GmbH & Co. KG

Address: Hermann-Mitsch-Straße 3, 79108 Freiburg, 
Germany

Identification No.: 72260

(Germany Gesellschaft mit beschränkter Haftung & 
Compagnie Kommanditgesellschaft)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 35 סוג: 35

Business management, business administration, 
market surveys, market analysis, retail and wholesale 
services in relation to solar technology products; 
organisation of trade fairs and exhibitions for 
commercial or advertising purposes; professional 
business and organisational consultancy with regard 
to the conducting of solar projects, in the energy 
sector and in the field of water supplying.

Class: 41 סוג: 41

Providing of training and further training in the field of 
solar energy; arranging and conducting of 
conferences, congresses and symposiums for 
cultural, instructional and educational purposes; 
publication of magazines, catalogues, prospectuses, 
pamphlets, including on the Internet.

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

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

European Community Trade Mark, 13/08/2010, No. 
009313859

איחוד האירופי לסימני מסחר, 13/08/2010, מספר 
009313859

Class: 35 סוג: 35

Class: 41 סוג: 41

ד' כסלו תשע"ב - 51930/11/2011



Trade Mark No. 237220 מספר סימן

Application Date 09/02/2011 תאריך הגשה

International Trademark No. 1071611 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: Mystery Ranch, Ltd.

Address: 1750 Evergreen Drive, Bozeman, Montana 
59715, U.S.A.

Identification No.: 72300

(Montana, United States Corporation)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 18 סוג: 18

Backpacks, daypacks, duffel bags, luggage, 
briefcases and book bags.

Class: 25 סוג: 25

Jackets, sweaters and pants; caps and shirts.

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

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

U.S.A., 04/02/2011, No. 85234752 ארה"ב, 04/02/2011, מספר 85234752

Class: 25 סוג: 25

ד' כסלו תשע"ב - 52030/11/2011



Trade Mark No. 237237 מספר סימן

Application Date 17/01/2011 תאריך הגשה

International Trademark No. 1071784 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: KİĞILI GİYİM TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

Address: Şekerpınar Mahallesi,Otomotiv Caddesi No: 3, 
Çayırova/Kocaeli, Turkey

Identification No.: 72309

(TURKEY INCORPORATED COMPANY)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 25 סוג: 25

Clothing for men and women, suits, underwear, 
hosiery, headgear, footwear, belts, ties.

ד' כסלו תשע"ב - 52130/11/2011



Trade Mark No. 237244 מספר סימן

Application Date 12/01/2011 תאריך הגשה

International Trademark No. 1071920 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: E.P.V. Technologies S.r.l.

Address: Viale Angelico, 54, I-00195 ROMA (RM), Italy

Identification No.: 72068

(ITALY SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 9 סוג: 9

Computer programs for analysing services and 
measuring operating systems, except the aforesaid 
goods for the management sector, for business 
consultancy and for the financial sector, or that are 
for drafting analyses, simulations and forecasts for 
the energy supply markets.

Class: 42 סוג: 42

Creation, development, updating of computer 
programs for analysing services and measuring 
operating systems, except the aforesaid services 
relating to market research and analysis, business 
consultancy, financial consultancy, development of 
investment strategies and preparation of analyses, 
simulations and forecasts or relating to energy supply 
markets.

Goods/Services for which priority is claimed סחורות/שירותים לגביהם נטען דין קדימה
(If only classification code is indicated, Priority is claimed 
for all goods/services included in that class, and specified 
above under the 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, 21/07/2010, No. MI2010C007803 MI2010C007803 איטליה, 21/07/2010, מספר

Class: 9 סוג: 9

Class: 42 סוג: 42

ד' כסלו תשע"ב - 52230/11/2011



Trade Mark No. 237248 מספר סימן

Application Date 14/01/2011 תאריך הגשה

International Trademark No. 0631256 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: Coloplast A/S

Address: Holtedam 1, DK-3050 Humlebaek, Denmark

Identification No.: 72035

(Denmark Danish corporation)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 10 סוג: 10

Medical and surgical apparatus and instruments, 
namely probes and catheters.

Class: 17 סוג: 17

Thermoplastic polymerized material used for 
producing probes and catheters.

ד' כסלו תשע"ב - 52330/11/2011



Trade Mark No. 237300 מספר סימן

Application Date 11/02/2011 תאריך הגשה

International Trademark No. 1072374 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: BENCHIMOL JONATHAN-ISAAC

Address: 68 avenue Georges V,,Lieu dit La Colombe, F-
06000 NICE, France

Identification No.: 72350

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 37 סוג: 37

Construction, repair of vehicle bodyworks and 
glazings, repair of building façades and glazings, 
services for the installation and laying of protective, 
safety or decorative films on vehicle bodyworks and 
glazings, services for the installation and laying of 
protective, safety or decorative films on building 
façades and glazings, services for the installation of 
accessories, spare parts or decorative adhesives on 
vehicles (interior compartments, bodyworks, 
glazings), motor vehicle maintenance and repair, 
vehicle cleaning, vehicle maintenance, vehicle 
washing, vehicle polishing, vehicle lubrication, motor 
vehicle painting, installation of security systems for 
vehicles, installation of doors and windows, window 
cleaning, information on construction, repair, 
insulation services, cleaning of edifices (exterior 
surfaces), cleaning of buildings, painting of buildings 
and edifices (exterior surfaces); vehicle breakdown 
services (except towing).

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

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

France, 13/08/2010, No. 10 3 760 231 צרפת, 13/08/2010, מספר 231 760 3 10

Class: 37 סוג: 37

ד' כסלו תשע"ב - 52430/11/2011



Trade Mark No. 237308 מספר סימן

Application Date 11/02/2011 תאריך הגשה

International Trademark No. 1072455 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: QualMark Corporation

Address: 10390 E. 48th Avenue, Denver CO 80238, 
U.S.A.

Identification No.: 72358

(Colorado, United States CORPORATION)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 9 סוג: 9

Testing equipment; accelerated stress testing 
equipment for manufacturing defects and design 
flaws in electronics and electro-mechanical devices; 
manufacturing production test system for Burn-In 
testing, Highly Accelerated Stress Screen (HASS) 
and Highly Accelerated Stress Audit (HASA) testing.

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

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

U.S.A., 18/01/2011, No. 85219543 ארה"ב, 18/01/2011, מספר 85219543

Class: 9 סוג: 9

ד' כסלו תשע"ב - 52530/11/2011



Trade Mark No. 237325 מספר סימן

Application Date 19/01/2011 תאריך הגשה

International Trademark No. 0795297 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: M-real Corporation

Address: Revontulentie 6, FI-02100 Espoo, Finland

Identification No.: 72247

(Finland public limited liability company)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 16 סוג: 16

Paperboard, in particular for packages and graphical 
purposes.

ד' כסלו תשע"ב - 52630/11/2011



Trade Mark No. 237437 מספר סימן

Application Date 17/01/2011 תאריך הגשה

International Trademark No. 1072946 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: FONDITAL S.P.A.

Address: Via Cerreto, 40, VOBARNO (Brescia), Italy

Identification No.: 72396

(ITALY ITALIAN JOINT STOCK COMPANY)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 11 סוג: 11

Plumbing apparatus, heating apparatus, radiators, 
electric radiators, aluminium radiators, boilers, air 
conditioning and cooling apparatus, sanitary 
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)

Italy, 12/08/2010, No. MI2010C008670 MI2010C008670 איטליה, 12/08/2010, מספר

Class: 11 סוג: 11

ד' כסלו תשע"ב - 52730/11/2011



Trade Mark No. 237471 מספר סימן

Application Date 17/01/2011 תאריך הגשה

International Trademark No. 0906873 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: KİĞILI GİYİM TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

Address: Şekerpınar Mahallesi,Otomotiv Caddesi No: 3, 
Çayırova/Kocaeli, Turkey

Identification No.: 72309

(TURKEY INCORPORATED COMPANY)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 25 סוג: 25

Clothing for men and women, suits, underwear, 
hosiery, headgear, footwear, belts, ties.

ד' כסלו תשע"ב - 52830/11/2011



Trade Mark No. 237477 מספר סימן

Application Date 17/01/2011 תאריך הגשה

International Trademark No. 0960955 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: KİĞILI GİYİM TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

Address: Şekerpınar Mahallesi,Otomotiv Caddesi No: 3, 
Çayırova/Kocaeli, Turkey

Identification No.: 72309

(TURKEY INCORPORATED COMPANY)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 25 סוג: 25

Clothing for men and women, suits, underwear, 
hosiery, headgear, footwear, belts, ties.

ד' כסלו תשע"ב - 52930/11/2011



Trade Mark No. 237485 מספר סימן

Application Date 14/12/2010 תאריך הגשה

International Trademark No. 1059445 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: VASTAŞ VALF ARMATÜR SANAYİ TİCARET 
ANONİM ŞİRKETİ

Address: Perpa Ticaret Merkezi B,Blok Kat: 13 No: 2365, 
Okmeydani Şişli İstanbul, Turkey

Identification No.: 72428

(Turkey Joint Stock Company)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 6 סוג: 6

Common metals and their alloys; metal building 
materials; transportable buildings of metal; materials 
of metal for railway tracks; non-electric cables and 
wires of common metal; ironmongery, small items of 
metal hardware; pipes and tubes of metal; safes; 
goods of common metal not included in other 
classes; ores.

Class: 7 סוג: 7

Machines and machine tools; motors and engines 
(except for land vehicles); machine coupling and 
transmission components (except for land vehicles); 
agricultural implements other than hand-operated; 
incubators for eggs.

ד' כסלו תשע"ב - 53030/11/2011



Trade Mark No. 237666 מספר סימן

Application Date 14/12/2010 תאריך הגשה

International Trademark No. 0962597 מספר סימן בינלאומי

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 16 סוג: 16

Fountain pens; aquarelles; albums, almanacs, 
document laminators for office use, atlases, posters, 
paper bows; table linen of paper; tickets; forms 
(printed); note books; drawing pads; pads 
(stationery); loose-leaf binders; wristbands for the 
retention of writing instruments; pamphlets; booklets; 
paper sheets (stationery); waxed paper; paper for 
recording machines; paper for radiograms; 
electrocardiograph paper; drawer liners of paper 
(perfumed or not); wood pulp paper; carbon paper; 
parchment paper; writing paper; luminous paper; 
toilet paper; packing paper; Xuan paper (for Chinese 
painting and calligraphy); paper; blotters; newsletters; 
rollers for typewriters; house painters' rollers; 
composing sticks; modelling wax, not for dental 
purposes; signboards of paper or cardboard; patterns 
for dressmaking; newspapers; electrotypes; 
hectographs; shields (paper seals); terrestrial globes; 
engravings; slate pencils; pencil leads; pencil 
holders; chalk holders; holders for stamps (seals); 
holders for checkbooks (cheque books); diagrams; 
engraving plates; writing slates; blackboards; galley 
racks (printing); drawing boards; punches (office 
requisites); cream containers of paper; tags for index 
cards; pen clips; bookmarkers; etching needles; 
tracing needles for drawing purposes; printed 
publications; bags (envelopes, pouches) of paper or 
plastics, for packaging; cardboard articles; paper 
shredders (for office use); graphic representations; 
graining combs; calendars; tear-off calendars; tracing 
paper; tracing cloth; tracing patterns; gums 
(adhesives) for stationery or household purposes; 
lithographic stones; pencils; pencil lead holders; 
charcoal pencils; pictures; decalcomanias; paintings 
(pictures) framed or unframed; wood pulp board 
(stationery); cardboard; hat boxes of cardboard; 
document files (stationery); files (office requisites); 
index cards (stationery); credit card imprinters, non-
electric; cards; geographical maps; paper tapes and 
cards for the recordal of computer programs; 
perforated cards for jacquard looms; spools for inking 
ribbons; covers of paper for flower pots; 
paintbrushes; painters' brushes; writing brushes; 
typewriter keys; gluten (glue) for stationery or 
household purposes; isinglass for stationery or 
household purposes; starch paste (adhesive) for 
stationery or household purposes; printing blocks; 

ד' כסלו תשע"ב - 53130/11/2011



books; ledgers (books); manifolds (stationery); comic 
books; drawing pins; cigar bands; envelopes 
(stationery); cases for stamps (seals); boxes of 
cardboard or paper; paint boxes (articles for use in 
school); correcting fluids (office requisites); French 
curves; paper ribbons; typewriter ribbons; adhesive 
tapes for stationery or household purposes; gummed 
tape (stationery); inking ribbons; inking ribbons for 
computer printers; square rulers; viscose sheets for 
wrapping; plastic bubble packs (for wrapping or 
packaging); sheets of reclaimed cellulose for 
wrapping; steel letters; letters (type); numbers (type); 
lithographs; architects models; postage stamps; 
graphic prints; modelling materials; teaching 
materials (except apparatus); fabrics for bookbinding; 
sealing compounds for stationery purposes; 
adhesives (glues) for stationery or household 
purposes; packaging material made of starches; 
filtering materials (paper); addressing machines; 
bookbinding apparatus and machines (office 
equipment); typewriters (electric or non-electric); 
folders (stationery); franking machines (stamping 
machines); chalk for lithography; writing chalk; tailors' 
chalk; marking chalk; garbage bags (of paper or of 
plastics); painters easels; hand-rests for painters; 
writing instruments; writing cases (stationery); 
printing sets, portable (office requisites); bibs of 
paper; stickers (stationery); finger-stalls (office 
requisites); bookbinding cords; paper knives (office 
requisites); numbering apparatus; bottle envelopes of 
cardboard or paper; sealing wafers; covers 
(stationery); passport holders; plastic cling film, 
extensible, for palletization; embroidery designs 
(patterns); handwriting specimens for copying; 
oleographs; musical greeting cards; greeting cards; 
postcards; etchings; bags for microwave cooking; 
palettes for painters; ink sticks; folders for papers; 
pastels (crayons); babies napkins of paper and 
cellulose (disposable); boxes for pens; bookbindings; 
periodicals; pen wipers; office perforators; nibs; nibs 
of gold; steel pens; drawing pens; song books; seals 
(stamps); sealing stamps; announcement cards 
(stationery); clipboards; address plates for 
addressing machines; handkerchiefs of paper; plastic 
film for wrapping; babies' napkin-pants (diaper-pants) 
of paper and cellulose (disposable); letter trays; trays 
for sorting and counting money; coasters of paper; 
bookends; stamp stands; mats for beer glasses; 
stands for pens and pencils; photograph stands; 
inking pads; binding strips (bookbinding); towels of 
paper; gummed cloth for stationery purposes; 
printers' blankets, not of textile; inking sheets for 
document reproducing machines; inking sheets for 
duplicators; portraits; paperweights; inkstands; 
compasses for drawing; erasing shields; office 
requisites, except furniture; writing materials; school 
supplies (stationery); adhesive tape dispensers 
(office requisites); hand labelling appliances; paper 
clasps; pencil sharpeners (electric or non-electric); 
printed matter; prospectuses; printed timetables; 
printers reglets; indexes; elastic bands for offices; 
graphic reproductions; duplicators; penholders; pens 
(office requisites); napkins of paper for removing 
make-up; face towels of paper; scrapers (erasers) for 
offices; clips for offices; erasing products; biological 
samples for use in microscopy (teaching material); 
histological sections for teaching purposes; figurines 

ד' כסלו תשע"ב - 53230/11/2011



(statuettes) of papier mâché; writing board erasers; 
composing frames (printing); sealing wax; calculating 
tables; placards of paper or cardboard; writing or 
drawing books; stationery; transparencies 
(stationery); stencils (stationery); cardboard tubes; 
Indian ink; moisteners (office requisites); moisteners 
for gummed surfaces (office requisites); chart 
pointers, non-electronic; bottle wrappers of cardboard 
or paper; envelope sealing machines, for offices; 
sealing machines for offices; vignetting apparatus; 
apparatus for mounting photographs; stapling 
presses (office requisites); handbooks (manuals); 
paper coffee filters; flags (of paper); silver paper; 
photo-engravings; photographs; stencil cases; 
canvas for painting; chromolithographs (chromos); 
artists' watercolor (watercolour) saucers; correcting 
ink (heliography); ink; inkwells; blueprints; chaplets; 
balls for ball-point pens; cabinets for stationery (office 
requisites); printing type; address stamps; stamps 
(seals); advertisement boards of paper or cardboard; 
prints (engravings); labels, not of textile.Class: 35 סוג: 35

Import-export agencies; commercial information 
agencies; cost price analysis; rental of advertising 
space; auditing; employment agencies; computerized 
file management; accounting; efficiency experts; 
demonstration of goods; transcription; opinion polling; 
marketing studies; online advertising on a computer 
network; business information; statistical information; 
business investigations; personnel recruitment; 
business management and organization consultancy; 
personnel management consultancy; professional 
business consultancy; business management of 
performing artists; news clipping services; updating 
of advertising material; word processing; organization 
of exhibitions for commercial or advertising purposes; 
arranging newspaper subscriptions (for others); 
organization of trade fairs for commercial or 
advertising purposes; shop window dressing; 
business appraisals; evaluation of standing timber; 
grading of wool; payroll preparation; data search in 
computer files (for others); business management 
assistance; commercial or industrial management 
assistance; economic forecasting; auctioneering; 
sales promotion (for others); office machines and 
equipment rental; rental of advertising time on 
communication media; publicity material rental; rental 
of photocopying machines; publication of publicity 
texts; typing; radio advertising; bill-posting; 
distribution of samples; direct mail advertising; 
dissemination of advertising matter; advertising; 
advertising by mail order; television advertising; 
advertising agencies; document reproduction; 
compilation of information into computer databases; 
business inquiries; secretarial services; systemization 
of information into computer databases; procurement 
services for others (purchasing goods and services 
for other businesses); tax preparation; drawing up of 
statements of accounts; publicity columns 
preparation; shorthand; psychological testing for the 
selection of personnel; business management of 
hotels; public relations; modelling for advertising or 
sales promotion; relocation services for businesses; 
telephone answering (for unavailable subscribers), 
photocopying.

ד' כסלו תשע"ב - 53330/11/2011



Class: 38 סוג: 38

News agencies; television broadcasting; cable 
television broadcasting; electronic bulletin board 
services (telecommunications services); information 
about telecommunication; telecommunications 
routing and junction services; providing user access 
to a global computer network (service providers); 
providing telecommunications connections to a global 
computer network; message sending; computer 
aided transmission of messages and images; 
sending of telegrams; transmission of telegrams; 
electronic mail; rental of message sending apparatus; 
rental of modems; rental of telecommunication 
equipment; rental of telephones; rental of facsimile 
apparatus; radio broadcasting; communications by 
fiber (fiber) optic networks; cellular telephone 
communication; communication by computer 
terminals; satellite transmission; communication by 
telegram; communication by telephone; facsimile 
transmission; paging services (radio, telephone or 
other means of electronic communication); 
teleconferencing services; telex services; telegraph 
services; telephone services; telecasts.

ד' כסלו תשע"ב - 53430/11/2011



Class: 41 סוג: 41

Modelling for artists; rental of tennis courts; lending 
libraries; booking of seats for shows; videotaping; 
nursery schools; physical education; discotheque 
services; dubbing; gaming; publication of books; 
education information; recreation information; 
entertainment information; movie studios; club 
services (entertainment or education); night clubs; 
correspondence courses; microfilming; videotape 
editing; production of radio and television programs; 
music-halls; providing on-line electronic publications; 
religious education; gymnastic instruction; practical 
training (demonstration); organization of balls; 
organization of exhibitions for cultural or educational 
purposes; providing recreation facilities; arranging 
and conducting of colloquiums; arranging and 
conducting of congresses; arranging and conducting 
of conferences; arranging and conducting of 
workshops (training); arranging and conducting of 
seminars; arranging and conducting of symposiums; 
arranging of beauty contests; organization of 
competitions (education or entertainment); operating 
lotteries; holiday camp services (entertainment); 
organization of shows (impresario services); 
organization of sports competitions; vocational 
guidance (education or training advice); amusement 
parks; sign language interpretation; television 
entertainment; bookmobile services; providing 
karaoke services; providing golf facilities; providing 
sports facilities; providing amusement arcade 
services; providing cinema facilities; presentation of 
live performances; theatre productions; educational 
examination; timing of sports events; videotape film 
production; film production; rental of sound 
recordings; rental of audio equipment; rental of video 
cameras; rental of video cassette recorders; rental of 
videotapes; rental of show scenery; rental of cine-
films; rental of stadium facilities; rental of lighting 
apparatus for theatrical sets or television studios; 
rental of radio and television sets; rental of skin 
diving equipment; rental of sports equipment (except 
vehicles); rental of stage scenery; electronic desktop 
publishing; publication of electronic books and 
journals on-line; publication of texts (other than 
publicity texts); radio entertainment; entertainer 
services; zoological gardens; news reporters 
services; party planning (entertainment); music 
composition services; sport camp services; subtitling; 
providing casino facilities (gambling); providing 
museum facilities (presentation, exhibitions); 
educational services; orchestra services; translation; 
scriptwriting services; recording studio services; 
digital imaging services; circuses; production of 
shows.

ד' כסלו תשע"ב - 53530/11/2011



Conditions/Disclaimers

The mark is limited to the colours  word Black, white 
and green. as shown in the  mark.

 Owners

Name: Autonomous nonprofit organization "TV-
Novosti"

Address: Zubovsky boulevard, 4,,building 1, RU-119021 
Moscow, Russian Federation

Identification No.: 72469

(Russian Federation Autonomous nonprofit organization)

ד' כסלו תשע"ב - 53630/11/2011



Trade Mark No. 237749 מספר סימן

Application Date 23/01/2011 תאריך הגשה

International Trademark No. 1074508 מספר סימן בינלאומי

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 11 סוג: 11

Air conditioning installations; electric radiators; 
electric laundry dryers; electric fans; air 
dehumidifiers; humidifiers; electric hair dryers; heat 
accumulators; air purifying apparatus and machines; 
electric rice cookers; extractor hoods for kitchen use; 
coal gas water heaters; electric water heaters; 
electromagnetic stove; electric boiling pot; device for 
drinking water; electric kettles; electric pressure 
cookers; air conditioners for cars; fans for air 
conditioning installations; filters for air conditioning; 
heaters for vehicles; air driers; air sterilizers; 
evaporators; humidifiers for central heating radiators; 
sterilizers; electric sterilizing cupboards; heat 
exchanger (not machine parts); exhaust fans; solar 
energy water heaters; electric iron pans; heaters for 
baths; gas burners; air refreshers; refrigerators; 
microwave ovens (cooking apparatus); water 
purification installations; electric egg boilers; electric 
appliances for making yogurt; steam facial apparatus 
(saunas); bread toasters; electric kettles with filters; 
electric coffee machines; electric foot washers; 
bakers' ovens; ventilation (air-conditioning) 
installations and apparatus; air reheaters; electrical 
slow cookers.

Goods/Services for which priority is claimed סחורות/שירותים לגביהם נטען דין קדימה
(If only classification code is indicated, Priority is claimed 
for all goods/services included in that class, and specified 
above under the 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, 27/07/2010, No. 
8514751

סין, 27/07/2010, מספר 8514751

Class: 11 סוג: 11

ד' כסלו תשע"ב - 53730/11/2011



 Owners

Name: GREE ELECTRIC APPLIANCES, INC. OF 
ZHUHAI

Address: Jinji West Road,,Qianshan Zhuhai, Guangdong, 
People's Republic of China

Identification No.: 72495

(P.R. China Corporation)

ד' כסלו תשע"ב - 53830/11/2011



Trade Mark No. 237851 מספר סימן

Application Date 13/12/2010 תאריך הגשה

International Trademark No. 1075237 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: AG Leader Technology, Inc.

Address: 2202 South River Side Drive, Ames IA 50010, 
U.S.A.

Identification No.: 72540

(Iowa, United States Corporation)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 9 סוג: 9

Electrical monitors and controls for agricultural 
equipment, including monitors and controls which 
use Global Navigation Satellite System (GNSS) 
receivers.

Goods/Services for which priority is claimed סחורות/שירותים לגביהם נטען דין קדימה
(If only classification code is indicated, Priority is claimed 
for all goods/services included in that class, and specified 
above under the 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., 15/06/2010, No. 85063411 ארה"ב, 15/06/2010, מספר 85063411

Class: 9 סוג: 9

ד' כסלו תשע"ב - 53930/11/2011



Trade Mark No. 238027 מספר סימן

Application Date 14/01/2011 תאריך הגשה

International Trademark No. 1075968 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: Inivai Technologies Pty Ltd

Address: 136 Balcombe Road, Mentone VIC 3194, 
Australia

Identification No.: 72599

(Australia An Australian Corporation)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 9 סוג: 9

Computer software; recorded materials including 
discs, software, tapes and other recordings sold 
together as part of a unit; training manuals in 
electronic format.

ד' כסלו תשע"ב - 54030/11/2011



חופש קפיטל
Trade Mark No. 238048 מספר סימן

Application Date 29/05/2011 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: Hofesh Capital Ltd שם: חופש קפיטל בע"מ

Address: 4 Masrik Blvd, Tel-Aviv, 64351, Israel כתובת : שד' מסריק 4, תל אביב-יפו, 64351, ישראל

Identification No.: 514578673מספר זיהוי: 514578673

חופש קפיטל בע"מ

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Reif & Reif, Adv.

Address: 6-2 Hasitavanit St., Beit Shemesh, 99552, 
Israel

שם: רייף את רייף, עו"ד

כתובת : רח' הסיתוונית 6-2, בית שמש, 99552, ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 36 סוג: 36

financial affairs; monetary affairs; real estate affairs; 
financial investments; real estate investments; 
financial consultation; real estate consultation; all 
included in class 36

עסקי מימון; עסקי כספים; עסקי נכסי דלא ניידי; השקעות 
פיננסיות; השקעות בנדל"ן; ייעוץ פיננסי; ייעוץ בתחום הנדל"ן; 
הנכללים כולם בסוג 36                                                     

                                              

ד' כסלו תשע"ב - 54130/11/2011



חופש
Trade Mark No. 238049 מספר סימן

Application Date 29/05/2011 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: Hofesh Capital Ltd שם: חופש קפיטל בע"מ

Address: 4 Masrik Blvd, Tel-Aviv, 64351, Israel כתובת : שד' מסריק 4, תל אביב-יפו, 64351, ישראל

Identification No.: 514578673מספר זיהוי: 514578673

חופש קפיטל בע"מ

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Reif & Reif, Adv.

Address: 6-2 Hasitavanit St., Beit Shemesh, 99552, 
Israel

שם: רייף את רייף, עו"ד

כתובת : רח' הסיתוונית 6-2, בית שמש, 99552, ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 36 סוג: 36

financial affairs; monetary affairs; real estate affairs; 
financial investments; real estate investments; 
financial consultation; real estate consultation; all 
included in class 36

עסקי מימון; עסקי כספים; עסקי נכסי דלא ניידי; השקעות 
פיננסיות; השקעות בנדל"ן; ייעוץ פיננסי; ייעוץ בתחום הנדל"ן; 
הנכללים כולם בסוג 36                                                     

                                              

ד' כסלו תשע"ב - 54230/11/2011



Trade Mark No. 238152 מספר סימן

Application Date 12/01/2011 תאריך הגשה

International Trademark No. 1076479 מספר סימן בינלאומי

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 35 סוג: 35

Promoting the interests of internal auditors and the 
development of the practice of internal auditing.

Class: 41 סוג: 41

Educational services, namely arranging and 
conducting educational conferences, courses, 
seminars, workshops and webinars in the field of 
internal auditing; educational testing services, namely 
developing, conducting, administering and scoring 
tests in the field of internal auditing.

Class: 42 סוג: 42

Testing, analysis and evaluation of the knowledge, 
skills and abilities of others for the purpose of 
certification and re-certification in the field of internal 
auditing.

Goods/Services for which priority is claimed סחורות/שירותים לגביהם נטען דין קדימה
(If only classification code is indicated, Priority is claimed 
for all goods/services included in that class, and specified 
above under the 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. 85205129 ארה"ב, 23/12/2010, מספר 85205129

Class: 35 סוג: 35

Class: 41 סוג: 41

Class: 42 סוג: 42

ד' כסלו תשע"ב - 54330/11/2011



 Owners

Name: The Institute of Internal Auditors, Inc.

Address: 247 Maitland Avenue, Altamonte Springs FL 
32701-4201, U.S.A.

Identification No.: 72645

(New York, United States Corporation)

ד' כסלו תשע"ב - 54430/11/2011



Trade Mark No. 238157 מספר סימן

Application Date 03/02/2011 תאריך הגשה

International Trademark No. 1076542 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: Solneva SA

Address: Alte Lyssstrasse 2, CH-3270 Aarberg, 
Switzerland

Identification No.: 72649

(Suisse Société anonyme (SA))

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 7 סוג: 7

Machines and machine-tools, guideways for 
machines and their parts, linear guideways, profiled 
rail guideways, bearing tables and cross movement 
bearing tables each with bearing parts; support pads 
(as parts of machines) for infinite movements; 
complete positioning devices composed of an upper 
and lower part, profiled rail guideways, a ball screw, 
engine couplings and measuring instruments.

Class: 9 סוג: 9

Measuring apparatus and instruments for profiled rail 
guideways and their accessories; lasers, not for 
medical purposes.

Class: 40 סוג: 40

Material treatment, in particular by means of lasers.

Class: 42 סוג: 42

Scientific and technological services as well as 
research services, particulary in development and 
manufacturing of machines.

ד' כסלו תשע"ב - 54530/11/2011



Trade Mark No. 238349 מספר סימן

Application Date 21/01/2011 תאריך הגשה

International Trademark No. 1077490 מספר סימן בינלאומי

Conditions/Disclaimers

The mark is limited to the colours  word Red, wine 
red, orange, white, black, green, light brown, yellow, 
blue and brown. as shown in the  mark.

 Owners

Name: Obschestvo s ogranichennoy 
otvetstvennostyu "PAN ASIA"

Address: Electrodnaya ulitsa, 11, RU-111524 Moscow, 
Russian Federation

Identification No.: 72707

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 5 סוג: 5

Balms for medical purposes, mineral water for 
medical purposes, deodorants, other than for 
personal use, lotions for pharmaceutical purposes, 
dietetic beverages adapted for medical purposes, 
medicinal infusions, therapeutic preparations for the 
bath, pharmaceutical preparations for skin care, 
tissues impregnated with pharmaceutical lotions, 
asthmatic tea, alcohol for pharmaceutical purposes, 
herbs teas for medicinal purposes, reducing tea for 
medical purposes.

Class: 30 סוג: 30

Aromatic preparations for food, vanillin (vanilla 
substitute), coffee flavorings (flavourings), natural 
sweeteners, sea water for cooking, artificial coffee, 
pastries, pasta, pasty, cocoa, coffee, groats for 
human food, edible ices, honey, ice cream, flour for 
food, muesli, coffee-based beverages, tea-based 
beverages, chocolate-based beverages, cocoa-
based beverages, infusions, not medicinal, pizzas, 
powders for ice cream, pralines, chutneys 
(condiments), cereal preparations, flour-milling 
products, allspice, puddings, ravioli, chewing gum, 
not for medical purposes, sugar, confectionery, 
seasonings, chicory (coffee substitute), tea.

ד' כסלו תשע"ב - 54630/11/2011



Trade Mark No. 238441 מספר סימן

Application Date 11/02/2011 תאריך הגשה

International Trademark No. 1077717 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: Raymond Weil SA

Address: avenue Eugène-Lance 36-38,Grand Lancy, CH-
1212 Lancy, Switzerland

Identification No.: 72738

(Suisse Société anonyme (SA))

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 14 סוג: 14

Precious metals and their alloys and goods in 
precious metals or coated therewith (included in this 
class); jewelry, precious stones; horological and 
chronometric instruments and parts thereof 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)

Switzerland, 06/09/2010, No. 604846 שוויץ, 06/09/2010, מספר 604846

Class: 14 סוג: 14

ד' כסלו תשע"ב - 54730/11/2011



Trade Mark No. 238471 מספר סימן

Application Date 12/01/2011 תאריך הגשה

International Trademark No. 1078165 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: The Institute of Internal Auditors, Inc.

Address: 247 Maitland Avenue, Altamonte Springs FL 
32701-4201, U.S.A.

Identification No.: 72645

(New York, United States Corporation)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 35 סוג: 35

Promoting the interests of internal auditors and the 
development of the practice of internal auditing.

Class: 42 סוג: 42

Testing, analysis and evaluation of the services of 
others for the purpose of certification in the field of 
internal auditing.

ד' כסלו תשע"ב - 54830/11/2011



Trade Mark No. 238480 מספר סימן

Application Date 12/01/2011 תאריך הגשה

International Trademark No. 0824003 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: GROTTO S.P.A.

Address: Via Ponte dei Granatieri, 4, I-36010 
CHIUPPANO (VICENZA), Italy

Identification No.: 72758

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 and hides; trunks and suitcases; 
umbrellas, parasols and walking sticks; whips and 
saddlery.

Class: 25 סוג: 25

Clothing, shoes, headgear; coats, overcoats, 
blousons, short jackets, jean trousers, jackets, shirts, 
skirts, hosiery, shawls, tracksuits, sweatshirts, 
stockings, socks, neckties, hats, berets, scarves, 
shoes, boots, slippers.

ד' כסלו תשע"ב - 54930/11/2011



WAVES PLUGINS

Trade Mark No. 238538 מספר סימן

Application Date 22/06/2011 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: Waves Audio LTD שם: וויבס אודיאו בע"מ

Address: Azrieli Center 3, Floor 32, The Triangle Tower, 
Tel Aviv, 67023, Israel

כתובת : מגדלי עזריאלי קומה 32 המגדל המשולש, תל אביב, 
67023, ישראל

Identification No.: 511607046מספר זיהוי: 511607046

511607046

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Eitan Mehulal Law Group

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

שם: איתן, מהולל, פאפו, קוגלר

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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 9 סוג: 9

Computer software for processing digital music files; 
Computer software featuring musical sound 
recordings and musical video recordings; Computer 
software for manipulating digital audio information for 
use in audio media applications; Computer software 
to enhance the audio-visual capabilities of multimedia 
applications, namely, for the integration of text, audio, 
graphics, still images and moving pictures

תוכנות מחשב לעיבוד קבצי מוסיקה דיגיטליים; תוכנות מחשב 
הכוללות הקלטות צלילים מוסיקליים והקלטות וידאו מוסיקליות; 
תוכנות מחשב לתפעול מידע קולי דיגיטלי לשימוש ביישומים 

תקשורת קולית; תוכנות מחשב להגברת היכולות 
הקוליות-חזותיות של יישומי מולטימדיה, דהיינו, לשילוב של 

טקסט, קול, גרפיקה, תמונות דוממות ותמונות נעות               
                                                                                    
                                                                                    

                        

ד' כסלו תשע"ב - 55030/11/2011



Trade Mark No. 238561 מספר סימן

Application Date 22/06/2011 תאריך הגשה

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 9 סוג: 9

Solar systems namely; solar panels (including for 
production of electricity); photo voltaic cells; 
accompanying products for the aforesaid products 
(including flanges) and accessories thereof ; all 
included in class 9

מערכות סולריות; קולטי שמש (לרבות לייצור חשמל); תאים 
פוטו-וולטאיים; מוצרים משלימים ונלווים למוצרים האמורים 

(לרבות פלנג'ים) ואביזרים עבורם; הנכללים כולם בסוג 9         
                                                                                    

                            

Class: 11 סוג: 11

solar systems for heating water; solar and electric 
water boilers; systems for sub-floor heating; heating 
pumps; all included in class 11.

מערכות סולריות לחימום מים; דודי מים סולריים וחשמליים; 
מערכת חימום תת רצפתי; משאבות חום; הנכללות כולם בסוג 

                                                           .11

Class: 35 סוג: 35

Services of marketing and selling of solar systems 
namely solar systems for heating water, solar and 
electric water boilers, solar panels (including for 
production of electricity), systems for sub-floor 
heating; heating pumps, photo voltaic cells; services 
of marketing and selling accompanying products for 
the aforesaid products (including flanges) and 
accessories thereof ; all included in class 35

שירותי שיווק ומכירה של מערכות סולריות לרבות מערכות 
סולריות לחימום מים, דודי מים סולריים וחשמליים, קולטי  
שמש (לרבות לייצור חשמל), מערכות חימום תת-רצפתי, 

משאבות חום, תאים פוטו-וולטאיים; שרותי שווק ומכירה של 
מוצרים משלימים ונלווים למוצרים האמורים (לרבות פלנג'ים) 

ואביזרים עבורם; הנכללים כולם בסוג 35                               
                                                                                    
                                                                                    

          

Class: 37 סוג: 37

Services of installation, repair, maintenance and 
guarantee regarding solar systems namely solar 
systems for heating water, solar and electric water 
boilers, solar panels (including for production of 
electricity), systems for sub-floor heating; heating 
pumps, photo voltaic cells; accompanying products 
for the aforesaid products (including flanges) and 
accessories thereof ; all included in class 37

שירותי התקנה, תיקון, תחזוקה ואחריות לגבי מערכות סולריות 
לרבות מערכות סולריות לחימום מים, דודי מים סולריים 

וחשמליים, קולטי  שמש (לרבות לייצור חשמל), מערכות חימום 
תת-רצפתי, משאבות חום, תאים פוטו-וולטאיים; מתן שירותי 
התקנה, תיקון ותחזוקה של מוצרים משלימים ונלווים למוצרים 
האמורים (לרבות פלנג'ים) ואביזרים עבורם; הנכללים כולם 

בסוג 37                                                                         
                                                                      

ד' כסלו תשע"ב - 55130/11/2011



Ownersבעלים

Name: AMCOR LTD. שם: אמקור בע"מ

Address: Ampa House, 1 Sapir Street, P.O.B. 12540, 
Hertzlia, 46733, Israel

כתובת : בית אמפא, רח' ספיר 1, ת.ד. 12540, הרצליה, 46733, 
ישראל

Identification No.: 510064603מספר זיהוי: 510064603

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

ד' כסלו תשע"ב - 55230/11/2011



Trade Mark No. 238562 מספר סימן

Application Date 22/06/2011 תאריך הגשה

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 9 סוג: 9

Solar systems; solar panels (including for production 
of electricity; photo voltaic cells; accompanying 
products for the aforesaid products (including 
flanges) and accessories thereof ; all included in 
class 9

מערכות סולריות; קוולטי שמש (לרבות לייצור חשמל); תאים 
פוטו-וולטאיים; מוצרים משלימים ונלווים למוצרים האמורים 

(לרבות פלנג'ים) ואביזרים עבורם; הנכללים כולם בסוג 9         
                                                                                    

          

Class: 11 סוג: 11

solar systems for heating water; solar and electric 
water boilers; systems for sub-floor heating; heating 
pumps; all included in class 11.

מערכות סולריות לחימום מים; דודי מים סולריים וחשמליים; 
מערכת חימום תת רצפתי; משאבות חום; הנכללות כולם בסוג 

                                                           .11

Class: 35 סוג: 35

Services of marketing and selling of solar systems 
namely solar systems for heating water, solar and 
electric water boilers, solar panels (including for 
production of electricity), systems for sub-floor 
heating; heating pumps, photo voltaic cells; services 
of marketing and selling accompanying products for 
the aforesaid products (including flanges) and 
accessories thereof ; all included in class 35

שירותי שיווק ומכירה של מערכות סולריות לרבות מערכות 
סולריות לחימום מים, דודי מים סולריים וחשמליים, קולטי  
שמש (לרבות לייצור חשמל), מערכות חימום תת-רצפתי, 

משאבות חום, תאים פוטו-וולטאיים; שרותי שווק ומכירה של 
מוצרים משלימים ונלווים למוצרים האמורים (לרבות פלנג'ים) 

ואביזרים עבורם; הנכללים כולם בסוג 35                               
                                                                                    
                                                                                    

          

Class: 37 סוג: 37

Services of installation, repair, maintenance and 
guarantee regarding solar systems namely solar 
systems for heating water, solar and electric water 
boilers, solar panels (including for production of 
electricity), systems for sub-floor heating; heating 
pumps, photo voltaic cells; accompanying products 
for the aforesaid products (including flanges) and 
accessories thereof ; all included in class 37

שירותי התקנה, תיקון, תחזוקה ואחריות לגבי מערכות סולריות 
לרבות מערכות סולריות לחימום מים, דודי מים סולריים 

וחשמליים, קולטי  שמש (לרבות לייצור חשמל), מערכות חימום 
תת-רצפתי, משאבות חום, תאים פוטו-וולטאיים; מתן שירותי 
התקנה, תיקון ותחזוקה של מוצרים משלימים ונלווים למוצרים 
האמורים (לרבות פלנג'ים) ואביזרים עבורם; הנכללים כולם 

בסוג 37                                                                         
                                                                      

ד' כסלו תשע"ב - 55330/11/2011



Ownersבעלים

Name: AMCOR LTD. שם: אמקור בע"מ

Address: Ampa House, 1 Sapir Street, P.O.B. 12540, 
Hertzlia, 46733, Israel

כתובת : בית אמפא, רח' ספיר 1, ת.ד. 12540, הרצליה, 46733, 
ישראל

Identification No.: 510064603מספר זיהוי: 510064603

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

ד' כסלו תשע"ב - 55430/11/2011



Trade Mark No. 238620 מספר סימן

Application Date 08/02/2011 תאריך הגשה

International Trademark No. 1078852 מספר סימן בינלאומי

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 16 סוג: 16

Printed matter.

Class: 35 סוג: 35

Organisation of exhibitions and fairs for business and 
advertising purposes; publication and issuing of 
printed advertising documents.

Class: 41 סוג: 41

Arranging of exhibitions and fairs for cultural and 
teaching purposes; organisation and arranging of 
congresses and meetings; publication and issuing of 
printed matter (except for advertising purposes).

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

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

Germany, 04/02/2011, No. 30 2011 003 962.3/35 גרמניה, 04/02/2011, מספר 962.3/35 003 2011 30

Class: 16 סוג: 16

Class: 35 סוג: 35

Class: 41 סוג: 41

ד' כסלו תשע"ב - 55530/11/2011



Conditions/Disclaimers

The mark is limited to the colours  word Orange, red 
and blue. as shown in the  mark.

 Owners

Name: Messe München GmbH

Address: Am Messesee 2, 81829 München, Germany

Identification No.: 72337

(Germany GmbH (Limited liability company))

ד' כסלו תשע"ב - 55630/11/2011



Trade Mark No. 238813 מספר סימן

Application Date 11/02/2011 תאריך הגשה

International Trademark No. 1079824 מספר סימן בינלאומי

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 9 סוג: 9

Apparatus and instruments for conducting, switching, 
transforming, storing, regulating and controlling of 
electricity; electromagnetic components (EMC), 
electromagnetic shieldings (EMC), inductances, 
inductors, transformers, high-frequency components, 
varistors, electric fastening elements, electric 
connectors, plug-in connectors, couplings, cables, 
crimp connectors, switches, electromechanical 
components, mechatronical components; computer 
software.

Class: 11 סוג: 11

Lamps, light bulbs.

Class: 16 סוג: 16

Books.

Class: 35 סוג: 35

Business management; business consultancy; retail 
stores and wholesale outlets services for 
apparatuses and instruments for the conducting, 
switching, transforming, storing, regulating and 
controlling of electricity; EMC-components, EMC-
shieldings, inductances, inductors, transformers, 
high-frequency components, varistors, electric 
fastening elements, electric connectors, plug-in 
connectors, couplings, cables, crimp connectors, 
switches, electro mechanic components, mechatronic 
components; computer software.

Class: 41 סוג: 41

Education.

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

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

Germany, 28/08/2010, No. 30 2010 051 066.8/09 גרמניה, 28/08/2010, מספר 066.8/09 051 2010 30

Class: 9 סוג: 9

Class: 11 סוג: 11

Class: 16 סוג: 16

Class: 35 סוג: 35

ד' כסלו תשע"ב - 55730/11/2011



 Owners

Name: Würth Elektronik eiSos GmbH & Co. KG

Address: Max-Eyth-Str. 1, 74638 Waldenburg, Germany

Identification No.: 72797

(Germany Limited Partnership)

Class: 41 סוג: 41

ד' כסלו תשע"ב - 55830/11/2011



Trade Mark No. 238926 מספר סימן

Application Date 07/07/2011 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: Pioneer Power Tools Mibet S. Cohen (2011) 
Ltd.

שם: פיוניר כלי עבודה מבית ש. כהן (2011) בע"מ

Address: 8 Hata'assia St., Jerusalem, Israel כתובת : רח' התעשיה 8, ירושלים, ישראל

Identification No.: 514635358מספר זיהוי: 514635358

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: 7 סוג: 7

Power tools; Electric Drills; Angle grinders, Bench 
grinders, Grinders; Rotary hammers; Electric 
screwdrivers; Circular saws, Metal cutting saws, 
Table saws, Chain saws, Log splitters, Band Saws, 
Miter saws, Jig saws, Reciprocating saws, Tile 
cutters; Hot Air Guns, Hot glue guns; Sanders; 
Electric Planers; Wall Slotters; Mixers; Water pumps, 
High Pressure Washers; Generators; Routers, Router 
bits; Electric staple guns, Bar cutters, Soldering 
Guns; Pipe threaders; Electric Dust collectors, 
Vacuum cleaners; Power lawn and garden tools, 
weed whackers, grass trimmers, hedge trimmers, 
leaf blowers, lawn mowers, shredders, Cultivators, 
Seeds spreaders; Compressors; Electric winches and 
hoists; Polishers; all included in Class 7

כלי עבודה חשמליים; מקדחות חשמליות; משחזות זווית, 
משחזות שולחן, משחזות; פטישונים; מברגות חשמליות; 
מסורים עגולים, מסורים לחיתוך מתכת, מסורי-שולחן, 

מסורי-שרשרת, מבקעי-גזעים, מסורי-רצועה, מסורי-זווית, 
מסורים אנכיים; מסורי-חרב, חותכי-אריחים; אקדחי-אוויר חם, 
אקדחי-דבק; משייפות; מקצועות חשמליות; כלים לחיתוך באבן; 

מערבלים; משאבות מים, מכשירי שטיפה בלחץ גבוה; 
גנרטורים; רוטרים, חלקים לרוטרים; אקדחי-סיכות חשמליים, 
חותכי ברזלים, אקדחי-הלחמה; מחרטות לחריטת הברגות; 
אוספי אבק חשמליים, שואבי אבק; כלי דשא וגינה חשמליים, 
חרמשים חשמליים, מגזמות עשבים, מגזמות שיחים, מפוחי 
עלים, מכסחות דשא, מגרסות, קלטרות, מפזרות זרעים; 

מדחסים; כננות ומתקני הרמה חשמליים; מלטשות; הנכללים 
כולם בסוג 7                                                                   

                                                          

ד' כסלו תשע"ב - 55930/11/2011



Trade Mark No. 239031 מספר סימן

Application Date 17/01/2011 תאריך הגשה

International Trademark No. 1062022 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: Spin Global Management LLC

Address: 304 Park Avenue South, New York NY 10010, 
U.S.A.

Identification No.: 72963

(New York, United States LTD LIABILITY COMPANY)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 41 סוג: 41

Providing amusement facilities, namely table tennis 
facilities.

ד' כסלו תשע"ב - 56030/11/2011



Trade Mark No. 239119 מספר סימן

Application Date 18/01/2011 תאריך הגשה

International Trademark No. 1081489 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: Advoc Limited

Address: Curzon House, Southernhay West, Exeter, 
Devon EX4 3LY, United Kingdom

Identification No.: 72981

(United Kingdom Ltd.)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 45 סוג: 45

Legal services; legal research; legal administration 
services for houses, business and property; legal 
services relating to patent, design, trademark and 
copyright management; guardianship; exploitation of 
industrial property rights, namely patent, design and 
copyright exploitation; advisory services relating to 
the law and to intellectual property rights; 
enforcement and cancellation of intellectual property 
rights; professional consultation relating to legal 
information; project studies and preparation of 
reports relating to the aforesaid services.

ד' כסלו תשע"ב - 56130/11/2011



HOLITEL La Playa

הוליטל לה פלאיה
Trade Mark No. 239220 מספר סימן

Application Date 11/07/2011 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: Holitel Melonot Ltd. שם: הוליטל מלונות בע"מ

Address: 3 Hativat Hanegev St., Eilat, Israel כתובת : חטיבת הנגב 3, אילת, ישראל

Identification No.: 513596866מספר זיהוי: 513596866

חברה פרטית

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Efraim Kattan Weinstein, Adv.

Address: 30 Yavne St., Tel Aviv, 65792, Yavne Bldg., 
Israel

שם: אפריים קטן וינשטיין, עו"ד

כתובת : יבנה 30, תל אביב, 65792, בית יבנה, ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 39 סוג: 39

Booking services for hotel rooms; organization of 
trips and travels; travel guidance; tour packages; 
convalescent homes; all included in class 39.

שירותי הזמנות של חדרי בתי מלון; ארגון טיולים, נסיעות; 
הדרכת טיולים; חבילות תיור; בתי חופש; הנכללים כולם בסוג 

                                                                     .39

Class: 41 סוג: 41

Entertainment activities; sports, culture and leisure 
activities; health sport and leisure facilities; 
organization of gatherings, events and conferences; 
all included in class 41.

פעילויות בידור; פעילויות ספורט תרבות ופנאי; מתקני בריאות 
ספורט ונופש; ארגון אירועים, קונגרסים ומסיבות; הנכללים 

כולם בסוג 41.                                                                 
                                                

Class: 43 סוג: 43

Hotels; hotel services; temporary accommodation; 
mangement and operation of hotels; consultation in 
the field of hotels and catering, hosting services; 
catering services; all included in class 43.

בתי מלון; שירותי מלונאות; אכסנה זמנית; ניהול מלונות 
ותפעולם; ייעוץ בתחום המלונאות וההסעדה, שירותי אירוח; 

שירותי הסעדה; הנכללים כולם בסוג 43.                               
                                                                                  

Class: 44 סוג: 44

Health,management of convalescent homes, holiday 
homes, health care spa; body and facial treatment; 
massages; hygienic treatments; all included in clas 
44.

מתקני בריאות, ניהול בתי החלמה, מכוני בריאות וספא; טיפולי 
גוף ופנים; עיסויים; טיפולים היגייניים; הנכללים כולם בסוג 44.  

                                                                           

ד' כסלו תשע"ב - 56230/11/2011



Trade Mark No. 239383 מספר סימן

Application Date 03/02/2011 תאריך הגשה

International Trademark No. 1083249 מספר סימן בינלאומי

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 9 סוג: 9

Control and automation apparatus and instruments 
integrated to industrial systems for electronic, audio, 
video, lighting, security, and environmental 
equipment, comprising various combinations of 
integrated control panels, control panel interfaces, flip 
top control panels, touch panels, touch panel 
accessories, namely, pen tablets, power supplies, 
audio, video and control interface cables, 
communications receivers and transceivers for 
wireless controls, battery chargers and rechargeable 
battery packs for wireless controls, table top and 
wall-mounted docking stations for modules and 
panels, engravable control buttons, decorative 
faceplates, and water- resistant covers; keypads, 
keypad accessories, namely, mounting brackets, 
engravable control buttons, decorative faceplates, 
and water-resistant covers; button panels, processor 
control units, multimedia distribution equipment and 
accessories, namely, signal routers and amplifiers, 
audio, video and control interface modules and 
panels, audio, video and control interface cables, 
signal power wire, signal processors, and signal 
converters; wireless remote control transmitters, 
receivers, wall plates, switch boxes, dimmers, audio, 
video, data and control electrical wires, computer 
data cables, automation cabinets for lighting and 
control equipment, mounting plates, amplifiers, 
camera controllers, namely, pan/tilts and electronic 
controllers therefore; intercoms, shade and drape 
controllers, radio tuners, television tuners, and digital 
surround sound equipment, namely, audio 
processors, amplifiers, and audio receivers; electrical 
networking systems, namely, various combinations of 
computer mainframe, electronic servo motor 
controllers, transmitters, receivers, interface modules 
and microprocessor control units; computer software 
for the design, integration, installation, and 
management of audio and video equipment, lighting 
systems, security systems, and heating ventilation, 
and air conditioning systems; computer software for 
designing touch panel and web site interfaces.

ד' כסלו תשע"ב - 56330/11/2011



 Owners

Name: Crestron Electronics, Inc.

Address: 15 Volvo Drive, Rockleigh NJ 07647, U.S.A.

Identification No.: 72500

(New Jersey, United States CORPORATION)

ד' כסלו תשע"ב - 56430/11/2011



Trade Mark No. 239529 מספר סימן

Application Date 11/02/2011 תאריך הגשה

International Trademark No. 1083734 מספר סימן בינלאומי

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 5 סוג: 5

Sweet and savoury foods for coeliac disease; herbs 
teas for medicinal purposes, medicinal herbal drinks; 
medical preparations and teas for slimming 
purposes, edible plant fibers (non-nutritive), royal jelly 
for medical purposes, mustard for pharmaceutical 
purposes, flour for pharmaceutical purposes, sugar 
for medical purposes, digestives for pharmaceutical 
purposes, medicinal oils, medicinal herbs and tea, 
mint for pharmaceutical purposes, liquorice for 
pharmaceutical purposes, yeast for pharmaceutical 
purposes, linseed meal for pharmaceutical purposes, 
mineral water for medical purposes, appetite 
suppressants for medical purposes, cod liver oil, 
mineral food-supplements, diabetic bread, candy for 
medical purposes, dietetic foods adapted for medical 
purposes, dietetic beverages adapted for medical 
purposes, chewing gum for medical purposes, food 
for babies, depuratives.

ד' כסלו תשע"ב - 56530/11/2011



 Owners

Name: NUOVA INDUSTRIA BISCOTTI CRICH - SPA

Address: Vicolo De Gasperi, 11, ZENSON DI PIAVE 
(TREVISO), Italy

Identification No.: 73132

(Italy Joint stock company)

Class: 30 סוג: 30

Puff pastries (biscuits); biscuits, shortbreads, 
crackers, savouries, granulated mix biscuits, tarts, 
cereal based snacks, cereal based sweet and 
savoury snack food, wafers, wafers and biscuits 
covered with chocolate or filled with cream; biscuit 
assortments; petit-beurre biscuits; petit fours (cakes); 
puff pastry; lady fingers; macaroons (pastry); bread 
substitutes; coffee, cocoa, coffee-based beverages, 
cocoa-based beverages, chocolate-based 
beverages, vegetal preparations for use as coffee 
substitutes; tea, iced tea, tea-based beverages; 
natural sweeteners, sugar, granulated sugar, cube 
sugar, powdered sugar, glucose for food; 
confectionery for decorating Christmas trees, 
sweetmeats (candy), candy for food; chocolate, 
chocolate products, pralines, fruit jellies 
(confectionery); honey, propolis (bee glue) for human 
consumption; royal jelly for human consumption, not 
for medical purposes; pies, edible decorations for 
cakes; cakes; pizzas, ravioli, meat pies; flour for food, 
rice, cake powder, chips (cereal products); flour-
milling products; farinaceous food pastes, pasta, 
noodles; pop corn; soya flour, gluten for food; potato 
flour for food, tapioca, tapioca flour for food, starch 
for food; thickening agents for cooking foodstuffs; 
edible ices, ice cream, sorbets (ices); cooking salt; 
vinegar, sauces (condiments); dressings for salad, 
spices, mustard, tomato sauce, infusions (non-
medicinal), seasonings; flavorings, other than 
essential oils, for cakes and beverages; leaven; 
yeasts, baking powder, ferments for pastes, vanilla 
(flavouring); essences for foodstuffs, except etheric 
essences and essential oils; preparations for 
stiffening whipped cream; sago, macaroni, pasty, 
bread, flat bread, pancakes with spicy meat filling; 
puddings, condiments, frozen yoghurt (confectionery 
ices), chewing gum, not for medical purposes; salt for 
preserving foodstuffs; cracked wheat, malt for human 
consumption, corn flakes, breakfast cereals.

Goods/Services for which priority is claimed סחורות/שירותים לגביהם נטען דין קדימה
(If only classification code is indicated, Priority is claimed 
for all goods/services included in that class, and specified 
above under the 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, 21/09/2010, No. TV2010C 000663 TV2010C 000663 איטליה, 21/09/2010, מספר

Class: 5 סוג: 5

Class: 30 סוג: 30

ד' כסלו תשע"ב - 56630/11/2011



Trade Mark No. 239895 מספר סימן

Application Date 07/02/2011 תאריך הגשה

International Trademark No. 1085120 מספר סימן בינלאומי

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 16 סוג: 16

Printed matter, namely, photographs, magazines, 
books, printed periodicals, newsletters, and 
brochures; posters, catalogues, calendars; packaging 
materials of paper and cardboard, invitations, 
letterhead, envelopes, compliment slips, invoices; 
paintings, mounted and unmounted photographs and 
illustrations; art drawings; art prints; autographs on 
paper; manuscripts on paper.

Class: 35 סוג: 35

Compiling financial, securities, stock exchange, trade 
and quote, index value and other financial market 
information for business purposes; connecting buyers 
and sellers of financial assets (terms too vague in the 
opinion of the International Bureau - Rule 13(2)(b)); 
providing an on-line computer web site that provides 
commercial financial transaction data, account 
management, financial reporting, accounting features 
and related reference information (terms too vague in 
the opinion of the International Bureau - Rule 13(2)
(b) of the Common Regulations); electronic 
commerce services, namely, providing information 
about products via telecommunication networks for 
advertising and sales purposes; auctioneering 
services; auction advice and consultancy services; 
mail order services in the field of books and catalogs 
concerning fine furniture and fine and decorative art.

ד' כסלו תשע"ב - 56730/11/2011



Class: 36 סוג: 36

Financial and investment services, namely, 
management and brokerage in the fields of stocks, 
bonds, options, art, commodities, futures and other 
securities, and the investment of funds of others; 
financial investment brokerage; financial services, 
namely, proprietary trading in commodities, 
securities, art, options, futures, equities and fixed 
income products; clearing and reconciling financial 
transactions via a global computer network; 
electronic financial trading services; financial affairs 
and monetary affairs, namely, financial information, 
management and analysis services; financial asset 
management; financial clearing houses; financial 
consultancy; financial evaluation, tracking, analysis, 
forecasting, consultancy, advisory and research 
services relating to securities, art and other financial 
instruments; financial exchange; financial 
information; financial investment services, namely, 
administering the issuance, underwriting and 
distribution of securities; financial services, namely, 
art and commodity trading and managed futures 
advisory and management services; insurance 
brokerage; insurance consultation; financial services, 
namely, raising money for the hedge funds of others; 
hedge fund investment services; venture capital fund 
management; management of a capital investment 
fund; providing a financial index in the nature of 
quantitative measurements for analyzing investor 
attitudes; providing and updating a financial index of 
securities values and classification, analysis, and 
reporting thereof; providing financial indices of select 
securities to enable consumers to evaluate 
investments and market trends in the securities 
market; assets valuation services.

Class: 42 סוג: 42

Providing information via the global computer 
network in the field of fine and decorative works of 
art, jewelry, stamps, coins, books, antiques, furniture 
and other valuable personal property (terms too 
vague in the opinion of the International Bureau - 
Rule 13(2)(b) of the Common Regulations); research, 
advice and authentication services relating to the 
age, provenance, history and value of works of art, 
antiques and of furniture.

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

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

European Community Trade Mark, 21/12/2010, No. 
009614851

איחוד האירופי לסימני מסחר, 21/12/2010, מספר 
009614851

Class: 16 סוג: 16

Class: 35 סוג: 35

Class: 36 סוג: 36

Class: 42 סוג: 42

ד' כסלו תשע"ב - 56830/11/2011



 Owners

Name: Splitart S.A.

Address: Ecostart II, rue de Commerce, L-3895 Foetz, 
Luxembourg

Identification No.: 73240

(Luxembourg S.A.)

ד' כסלו תשע"ב - 56930/11/2011



Trade Mark No. 239901 מספר סימן

Application Date 10/01/2011 תאריך הגשה

International Trademark No. 1085237 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; soaps; perfumery, essential 
oils, cosmetics, hair lotions; dentifrices; cleaning, 
polishing and care preparations (for household 
purposes), in particular for furniture; cleaning 
preparations (for household purposes), in particular 
for furniture; spray cleaner for furniture and fixtures; 
antistatic preparations for household purposes; 
canned pressurized air for cleaning and dusting 
purposes; cloths impregnated with a detergent for 
cleaning; cleaning and polishing preparations for 
floors, non-slipping liquids and wax for floors; polish 
for furniture and flooring, in particular parquet floor 
wax; polishing wax; floor wax removers (scouring 
preparations); leather care and cleaning 
preparations, in particular for leather furniture, stain 
removers; leather bleaching preparations, creams for 
leather, leather preservatives (polishes); shoe care 
preparations, in particular boot cream; cleaning and 
polishing preparations for silverware care; metal 
polishing preparations, in particular for brass, 
stainless steel and chrome; cleaning preparations for 
aluminium and anodised metals; cleaning and 
polishing preparations for bicycles and motor 
vehicles; polishing, abrasive and emery paper; 
scouring solutions, rust removing preparations; 
preparations for cleaning waste pipes; paint stripping 
preparations; scale removing preparations for 
household purposes; ethereal essences; oils for 
cleaning purposes; cloths of woven and non-woven 
fabrics impregnated with a detergent for cleaning, in 
particular for cleaning furniture.

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; dust removing preparations; 
preservatives for leather (oils and greases); oil for the 
preservation of masonry; grease for leather; grease 
for boots.

ד' כסלו תשע"ב - 57030/11/2011



Conditions/Disclaimers

The mark is limited to the colours  word Black, red 
and white. as shown in the  mark.

 Owners

Name: Brandt & Walther GmbH & Co. KG

Address: Hermann-Frese-Strasse 27, 28355 Bremen, 
Germany

Identification No.: 73243

(Germany Limited partnership with a limited liability 
company as general partner)

Class: 21 סוג: 21

Household or kitchen utensils and containers; combs 
and sponges; brushes (except paint brushes); brush-
making materials; articles for cleaning purposes; 
steelwool; unworked or semi-worked glass (except 
glass used in building); glassware, porcelain and 
earthenware, included in this class; furniture dusters; 
chamois leather for cleaning; polishing leather; 
polishing gloves; rags (cloth) for cleaning, cleaning 
tow, scouring pads; rags (cloth) for cleaning; dusting 
cloths (rags); silver care cloths (rags); spatulas for 
cleaning glass ceramic hobs and/or glass, including 
substitute blades for such spatulas; cleaning 
instruments (hand-operated); hand-operated cleaning 
instruments for household and kitchen use; 
apparatus for wax-polishing, non-electric; polishing 
apparatus and machines, for household purposes, 
non-electric; deodorising apparatus for personal use.

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

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

Germany, 16/12/2010, No. 302010073574.0/03 גרמניה, 16/12/2010, מספר 302010073574.0/03

Class: 3 סוג: 3

Class: 4 סוג: 4

Class: 21 סוג: 21

ד' כסלו תשע"ב - 57130/11/2011



Trade Mark No. 239912 מספר סימן

Application Date 11/02/2011 תאריך הגשה

International Trademark No. 1085473 מספר סימן בינלאומי

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 5 סוג: 5

Sweet and savoury foods for coeliac diets; herbs teas 
for medicinal purposes, medicinal herbal drinks; 
medical preparations and teas for slimming 
purposes, edible plant fibers (non-nutritive), royal jelly 
for medical purposes, mustard for pharmaceutical 
purposes, flour for pharmaceutical purposes, sugar 
for medical purposes, digestives for pharmaceutical 
purposes, medicinal oils, medicinal herbs and tea, 
mint for pharmaceutical purposes, liquorice for 
pharmaceutical purposes, yeast for pharmaceutical 
purposes, linseed meal for pharmaceutical purposes, 
mineral water for medical purposes, appetite 
suppressants for medical purposes, cod liver oil, 
mineral food-supplements, diabetic bread, candy for 
medical purposes, dietetic foods adapted for medical 
purposes, dietetic beverages adapted for medical 
purposes, chewing gum for medical purposes, food 
for babies, depuratives.

ד' כסלו תשע"ב - 57230/11/2011



 Owners

Name: QUALITY FOOD GROUP S.P.A.

Address: Via Spilimbergo, 221, MARTIGNACCO 
(UDINE), Italy

Identification No.: 73248

(Italy Joint Stock Company)

Class: 30 סוג: 30

Puff pastries (biscuits); biscuits, shortbreads, 
crackers, cereal based savouries, granulated mix 
biscuits, tarts, cereal based snacks, cereal based 
sweet and savoury snack food, wafers, wafers and 
biscuits covered with chocolate or filled with cream; 
biscuit assortments; petit-beurre biscuits; petit fours 
(cakes); puff pastry; lady fingers; macaroons (pastry); 
bread substitutes; coffee, cocoa, coffee-based 
beverages, cocoa-based beverages, chocolate-
based beverages, vegetal preparations for use as 
coffee substitutes; tea, iced tea, tea-based 
beverages; natural sweeteners, sugar, granulated 
sugar, cube sugar, powdered sugar, glucose for food; 
confectionery for decorating Christmas trees, 
sweetmeats (candy), candy for food; chocolate, 
chocolate products, pralines, fruit jellies 
(confectionery); honey, propolis (bee glue) for human 
consumption; royal jelly for human consumption, not 
for medical purposes; pies, edible decorations for 
cakes; cakes; pizzas, ravioli, meat pies; flour for food, 
rice, cake powder, chips (cereal products); flour-
milling products; farinaceous food pastes, pasta, 
noodles; pop corn; soya flour, gluten for food; potato 
flour for food, tapioca, tapioca flour for food, starch 
for food; thickening agents for cooking foodstuffs; 
edible ices, ice cream, sorbets (ices); cooking salt; 
vinegar, sauces (condiments); dressings for salad, 
spices, mustard, tomato sauce, infusions (non-
medicinal), seasonings; flavorings, other than 
essential oils, for cakes and beverages; leaven; 
yeasts, baking powder, ferments for pastes, vanilla 
(flavouring); essences for foodstuffs, except etheric 
essences and essential oils; preparations for 
stiffening whipped cream; sago, macaroni, pasty, 
bread, flat bread, pancakes with spicy meat filling; 
puddings, condiments, frozen yoghurt (confectionery 
ices), chewing gum, not for medical purposes; salt for 
preserving foodstuffs; cracked wheat, malt for human 
consumption, corn flakes, breakfast cereals.

Goods/Services for which priority is claimed סחורות/שירותים לגביהם נטען דין קדימה
(If only classification code is indicated, Priority is claimed 
for all goods/services included in that class, and specified 
above under the 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, 21/09/2010, No. TV2010C 000662 TV2010C 000662 איטליה, 21/09/2010, מספר

Class: 5 סוג: 5

Class: 30 סוג: 30

ד' כסלו תשע"ב - 57330/11/2011



Trade Mark No. 239966 מספר סימן

Application Date 18/08/2011 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: KORKOS Shlomi שם: שלומי קורקוס

Address: 20 Beer Tuvia St.,, Tel Aviv, 64583, Israel כתובת : באר טוביה 20, תל אביב-יפו, 64583, ישראל

Identification No.: 040169856מספר זיהוי: 040169856

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: 43 סוג: 43

Coffee shop and sandwich shop services; restaurant 
and bar services; snack bar and canteen services; 
take out food services; all included in class 43

שירותי בתי קפב וסנדוויצ'ים; שירותי מסעדה ובר; שירותי מזון 
מהיר וקנטינה; שירותי מזון "קח ולך";הנכללים כולם בסוג 43   

                                                                      

ד' כסלו תשע"ב - 57430/11/2011



וידאו קט
Trade Mark No. 240386 מספר סימן

Application Date 01/09/2011 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: Orit Vegenfeled שם: אורית וגנפלד

Address: 200/14 Weizmann St., Kefar Sava, Israel כתובת : ןיצמן 200/14, כפר סבא, ישראל

Identification No.: 56610454מספר זיהוי: 56610454

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Ariel Dubinsky, Adv.

Address: 132 Menachem Begin, 1Azrieli Center, Tel 
Aviv, 67021, Israel

שם: אריאל דובינסקי, עו"ד

כתובת : מנחם בגין 132, מרכז עזריאלי 1, המגדל העגול, תל 
אביב, 67021, ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 9 סוג: 9

Audio and video recordings featuring music, movies 
and sound; digital media, namely, pre-recorded video 
cassettes, digital video discs, digital versatile discs, 
downloadable audio and video recording, DVDs and 
high definition digital discs featuring execise and 
fitness instruction (international class 9); production 
of DVDs, audio and video recordings; all included in 
class 9.

הקלטות וידאו ואודיאו המכילות מוסיקה, סרטים, קול; מדיה 
דיגיטלית בעיקר קלטות מוקלטות-מראש, דיסקים של וידאו 

דיגיטלי רב שימושיים, הקלטות אודיאו ווידאו הניתנות להורדה, 
HD ודיסקים דיגיטליים מסוג HD ודיסקים דיגיטלים מסוג DVD
 המציגים הדרכת אימון וכושר גופני (סוג בינלאומי 9); הפקה 
של DVD הקלטות אודיאו ווידאו; הנכללים בסוג 9.                 
                                                                                    

                        

ד' כסלו תשע"ב - 57530/11/2011



Trade Mark No. 240746 מספר סימן

Application Date 20/09/2011 תאריך הגשה

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

Registration of this mark shall give no right to the 
exclusive use of the phrase פתרונות אשראי חכמים, but 
in the combination of the mark.

רישום סימן זה לא יתן זכות לשימוש ייחודי בצירוף פתרונות 
אשראי חכמים, אלא בהרכב הסימן.

Ownersבעלים

Name: Homewise Mortgage Ltd. שם: הומוויז משכנתאות בע"מ

Address: 38 Habarzel Street, Tel-Aviv, 69710, Israel כתובת : רחוב הברזל 38, תל אביב-יפו, 69710, ישראל

Identification No.: 514492842מספר זיהוי: 514492842

חברה פרטית

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: 36 סוג: 36

Provision of mortgage saving consultancy services; 
insurance; financial affairs; monetary affairs; real 
estate affairs; pensionary saving; all included in class 
36

מתן שירותי ייעוץ לחיסכון במשכנתאות; ביטוח; עסקי מימון; 
עסקי כספים; עסקי נכסי דלא ניידי, חסכון פנסיוני; הנכללים 

כולם בסוג 36                                                                 
                

ד' כסלו תשע"ב - 57630/11/2011



HOMEWISE

הומוויז
Trade Mark No. 240750 מספר סימן

Application Date 20/09/2011 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: Homewise Mortgage Ltd. שם: הומוויז משכנתאות בע"מ

Address: 38 Habarzel Street, Tel-Aviv, 69710, Israel כתובת : רחוב הברזל 38, תל אביב-יפו, 69710, ישראל

Identification No.: 514492842מספר זיהוי: 514492842

חברה פרטית

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: 36 סוג: 36

Provision of mortgage saving consultancy services; 
insurance; financial affairs; monetary affairs; real 
estate affairs; pensionary saving; all included in class 
36

מתן שירותי ייעוץ לחיסכון במשכנתאות; ביטוח; עסקי מימון; 
עסקי כספים; עסקי נכסי דלא ניידי, חסכון פנסיוני; הנכללים 

כולם בסוג 36                                                                 
                

ד' כסלו תשע"ב - 57730/11/2011



Trade Mark No. 240945 מספר סימן

Application Date 12/01/2011 תאריך הגשה

International Trademark No. 1089909 מספר סימן בינלאומי

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 9 סוג: 9

Scientific, nautical, surveying, photographic, 
cinematographic, optical, weighing, measuring, radio, 
television, sound recording, sound reproducing, 
telecommunications, signalling, checking 
(supervision) and teaching apparatus and 
instruments; apparatus for recording television 
programmes; apparatus for recording, transmission, 
reproduction or reception of sound, images or audio 
visual content; electrical and electronic apparatus for 
use in the reception of satellite, terrestrial or cable 
broadcasts; televisions; LCD and plasma screens; 
home cinema systems; amplifiers; speakers; radios; 
wireless audio and/or audio visual devices; portable 
wireless audio and/or audio visual devices; remote 
controls; games controllers; wireless gaming 
controllers; wireless keypads; television receivers 
including a decoder; set-top boxes; digital set-top 
boxes; high definition set top boxes; personal video 
recorder; set-top boxes for use in decoding and 
reception of satellite, terrestrial and cable broadcasts; 
apparatus for decoding encoded signals including set 
top boxes for television reception; set top box 
apparatus including a decoder and an interactive 
viewing guide; set top box apparatus including a 
decoder and a recorder for recording television and 
audio programmes; set top box apparatus including a 
decoder and a recorder programmable to transfer 
stored recordings to storage and also to delete the 
older recordings; satellite dishes; low noise blocks; 
satellite meters; computer software to enable 
searching of data; encoded programs for computers 
and for data processing and telecommunications; 
telephones; mobile telephones; PDAs; telephone and 
radio modems; television receivers including a 
decoder; set top boxes for use in decoding and 
reception of satellite, terrestrial cable and digital 
subscriber line (DSL), Internet or other electronic 
broadcasts; apparatus for decoding encoded signals; 
recorded television and radio programmes; recorded 
programmes for broadcasting or other transmission 
on television, radio, mobile telephones, PDAs and on 
PCs; video recordings; multimedia apparatus and 
instruments; portable or hand-held computers; DVD 
players; computers; computer hardware; computer 
hardware, apparatus and instruments all for 
transmitting, displaying, receiving, storing and 
searching electronic information; computer programs; 
electronic computer games; electronic interactive 
computer games; computer software; computer 
software and telecommunications apparatus to 
enable connection to databases and the Internet; 
computer software supplied from the Internet; 
network termination equipment; wired and/or wireless 
computer network routers, modems, firewalls and/or 
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bridges; computer software and computer programs 
for distribution to, and for use by, viewers of a digital 
television channel for the viewing and purchase of 
goods and services; computer games software and 
computer quiz software; computer video games 
and/or quizzes adapted for use with television 
receivers and screens or with video monitors or with 
computer screens; computer programs for interactive 
television and for interactive games and/or quizzes; 
electronic apparatus adapted for use with television 
receivers in playing games; games consoles; 
interactive video game devices comprised of 
computer hardware and software and accessories, 
namely game consoles, game controllers and 
software for operating game controllers; portable 
and/or hand-held electronic devices for interactive 
computer and video games; portable and/or hand-
held electronic devices for receiving, playing and 
transmitting music, sounds, images, text, signals, 
information and code; electronic publications; 
computer games; computer video games; video 
screens; video projectors; tapes, discs and wires, all 
being magnetic; cassettes and cartridges, all adapted 
for use with the aforesaid tapes; blank and pre-
recorded audio and video cassettes, tapes and 
cartridges; compact discs; DVD discs; phonographic 
records; laser readable discs for recording sound or 
video; ROM cartridges, CD Roms, cards and discs, 
integrated circuit cards, memory carriers, recording 
media, all pre-recorded with computer video games 
and/or quizzes; encoded cards; radio and television 
signal antennae; music, sounds, videos, images, text 
and information provided by a telecommunications 
network, by on-line delivery and by way of the 
Internet and/or the world-wide web or other 
communications network; interactive sound and/or 
audio recordings; music, video, sound and/or audio 
recordings (downloadable) provided from MP3 
Internet websites; MP3 players, MP3 readers; audio 
and/or video file recorders and/or players; portable 
audio and/or video file recorders and/or players; 
telephone ring tones (downloadable); apparatus and 
instruments for conducting, switching, transforming, 
accumulating, regulating or controlling electricity; 
apparatus and instruments for the reception of radio 
and television broadcasts including the reception of 
cable, satellite and digital broadcasts; smart cards; 
credit cards; loyalty cards; acoustic apparatus or 
instruments; adaptors; aerials; antennae; amplifiers; 
amusement apparatus and instruments adapted for 
use with an external display screen or monitor; 
communication apparatus and instruments; encoded 
or magnetic banking or credit cards; cinematographic 
film; cinematographic instruments and apparatus; 
data carriers; data storage apparatus and 
instruments; electrical telecommunications and/or 
communications and/or broadcast and/or 
transmission and/or decoding and/or image 
processing and/or audio visual instruments and 
apparatus; electronic telecommunications and/or 
communications and/or broadcast and/or 
transmission and/or decoding and/or image 
processing and/or audio visual instruments and 
apparatus; film reproducing instruments and 
apparatus; hand held electrical telecommunications 
and/or communications and/or broadcast and/or 
transmission and/or decoding and/or image 
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processing and/or audio visual instruments and 
apparatus; hand held electronic telecommunications 
and/or communications and/or broadcast and/or 
transmission and/or decoding and/or image 
processing and/or audio visual instruments and 
apparatus; interactive educational or entertainment 
games for use with television receivers and video 
apparatus; mobile telephones; motion pictures; 
telephone apparatus and equipment; parts and 
fittings for all the aforesaid goods; sunglasses, 
leather cases for holding mobile phones; e-sell 
through products, namely downloadable media 
content, including video and films, television 
programmes, computer games, music, images and 
ring tones provided by internet, telephone line, cable, 
wireless transmission, satellite or terrestrial 
broadcast service; cases, containers, protective 
coverings and parts and fittings therefore, all for use 
with MP3 players, music storage devices, media 
storage devices and other consumer electronic 
devices; electrical, electronic and computer 
equipment for machinery for use in conservation, 
generation and efficient use of heat, light and water, 
including thermostatic controls, solar panels for 
electricity generation, photovoltaic devices, solar 
cells, motion detectors; electrical, electronic and 
computer equipment for use in the generation of 
alternative energy including solar power; control and 
monitoring equipment for use in the generation of 
alternative energy including wind power, hydroelectric 
power, tidal power, geothermal power, solar power, 
biomass, and biofuels; electronic publications 
(downloadable), including electronic publications, 
magazines and newsletters regarding environmental 
protection, energy conservation and ecology, animal 
welfare and renewable energy projects, including 
wind power, hydroelectric power, tidal power, 
geothermal power, solar power, biomass, and 
biofuels; apparatus and instruments for closed circuit 
television and surveillance systems; apparatus and 
instruments for personal security monitoring; 
apparatus and instruments for home security 
monitoring and control; home and personal security 
apparatus; home and personal security devices; 
home and personal security alarms; electronic 
protection equipment, including fire detecting and 
alarm equipment, intruder and burglar alarm 
equipment and motion detecting equipment; radio, 
telephonic, television and signalling apparatus and 
instruments, cameras, sound and video monitoring 
and recording and sound and video reproducing 
apparatus and instruments, all for control and 
telemetry purposes for the home and personal 
security; closed-circuit television systems (CCTV); 
monitors; cameras; optical lenses; camera casings; 
prepackaged cameras; videocassette recorders 
(VCRs); system controlling software; video 
monitoring apparatus; detectors; access control 
apparatus; readers; magnetic or encoded access 
control cards; monitoring apparatus; electronic 
panels for alarm management and monitoring; alarm 
panels; glass breakage detectors; smoke detectors; 
carbon monoxide detectors; digital audio recorders; 
digital video recorders; digital audio servers; digital 
video servers; electrical communication equipment; 
message programming equipment; radio paging 
equipment; electronic locking systems; life-saving 
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apparatus and equipment; electric alarms; electronic 
devices for opening doors; electronic devices for 
protection; intruder alarms and anti-theft equipment; 
intruder detection apparatus; motion detecting 
equipment; electronic control apparatus; electronic 
apparatus for controlling operation of machines; 
remote apparatus for controlling operation of 
machines; computer apparatus for controlling 
operation of machines; electronic network equipment; 
electronic communication equipment; message 
programming devices; electronic locking apparatus; 
computer software, operating system software, 
devices, and hardware for transmitting, receiving, 
synchronizing, displaying, backing-up, monitoring, 
controlling, sharing, coding, decoding, encrypting, 
accessing, remotely accessing, creating, collecting, 
storing, securing, removing, transferring, 
disseminating, locating, organizing or otherwise 
utilizing data, voice, multimedia, audio, visual, music, 
photographs, drawings, images, audiovisual, video, 
text, graphics or other data, including over a global 
communications network; computer software, 
operating system software, devices, and hardware 
for synchronizing data, files, e-mails, contacts, 
calendars, task lists, text messages, photos, music, 
audio, visual, audio visual, video, text, graphics, 
programs and other information between computers 
and hand-held or other devices, and vice versa; 
communications platforms for enabling 
instantaneous, continuous, scheduled and perpetual 
synchronization of data between computers and 
hand-held or other devices, and vice versa; 
multimedia cards, memory cards, flash memory 
cards, memory chips, memory sticks, plugs, plug-in 
cards, magnetic cards, SIM cards, telephone calling 
cards, headphones, headsets, portable and/or hand 
held electronic devices for receiving, storing, playing 
and transmitting data, voice, multimedia, audio, 
visual, music, photographs, drawings, images, 
audiovisual, video, text, graphics or other data; online 
dictionaries, encyclopaedias, and reference texts 
(downloadable); online publications, including 
newspapers, magazines (periodicals), comics, 
journals (publications), books, user manuals, 
instructional and teaching materials (downloadable); 
online posters, photographs, pictures, articles, 
vouchers and tickets (downloadable), online 
electronic dictionaries, encyclopaedias and reference 
texts; computer software for processing electronic 
payments and transferring funds to and from others; 
online and downloadable authentication software; 
online conversion software and databases, including 
currency conversion and measurement conversion; 
computer software for the purpose of monitoring 
online communications and chat room conversations 
and alerting third parties to the contents; computer 
software for monitoring the use of computers and the 
Internet by children; computer software relating to 
online protection and online security; controlling 
water supply; apparatus for controlling lighting; 
automated control apparatus for local management 
of lighting, heating and water supplies; parts and 
fittings for all of the aforesaid goods.Class: 38 סוג: 38

Telecommunications services; mobile and fixed 
telecommunications services; communications 
services; satellite, cellular and radio communication 
services; television and radio broadcasting; 

ד' כסלו תשע"ב - 58130/11/2011



transmission and communication services; 
broadcasting and/or transmission of radio and/or 
television programmes and/or films; satellite, DTT, 
cable, DSL and broadband broadcasting and/or 
transmission of audio and/or audio visual 
programming; transmission of audio, video and/or 
audio visual programming (by any means); 
transmission of video films; broadcasting and 
transmission of television programmes and films to 
personal computers; broadcasting and 
communications by means of or aided by computer; 
transmission of audio, video and/or audio visual 
programming by Internet protocol (IPTV); 
telecommunications services over the Internet 
including but not limited to services provided using 
voice over Internet protocol (VOIP); provision of 
access and/or connectivity to broadband networks 
whether fixed, portable or wireless; transmission of 
text, messages, sound and/or pictures; 
telecommunication and/or communication and/or 
broadcast and/or transmission of audio visual 
content; communication of information (including web 
pages), data by radio, telecommunications and by 
satellite; telephone, mobile telephone, message 
collection and transmission, radio-paging, call 
diversion, answerphone and directory enquiry 
services; personal numbering services; teletext 
services; television screen based information 
broadcasting and retrieval services; loan of 
replacement telecommunications and 
communications apparatus and instruments in case 
of breakdown, loss or theft; computer aided 
transmission of messages and images; messaging 
services namely, sending, receiving and forwarding 
messages in the form of text, audio, graphic images 
or video or a combination of these formats; instant 
messaging; short message services (SMS); 
multimedia messaging services (MMS); unified 
messaging services; voicemail services; video 
conferencing services; video telephone services; 
providing access to telecommunications 
infrastructures for other operators; provision of 
access to electronic conferencing, discussion groups 
and chat rooms; provision of chat rooms; hire, 
leasing or rental of apparatus, instruments, 
installations or components for use in the provision of 
the aforementioned services; advisory, information 
and consultancy services relating to all the 
aforementioned; communications services by 
satellite, television and/or radio; news agency 
services; provision of access to news, current affairs 
and sports information; hiring, rental and leasing of 
communications apparatus; electronic mail services; 
telecommunication services relating to the Internet; 
telecommunication of information (including web 
pages); provision of location based services for 
telecommunications and communications apparatus 
and instruments; provision of wireless application 
protocol services including those utilising a secure 
communications channel; provision of information 
relating to or identifying telecommunications and 
communications apparatus and instruments; 
provision of telecommunications links to computer 
databases and websites on the internet; 
telecommunications services dedicated to retailing 
goods and services through interactive 
communications with customers; interactive 
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television services being telecommunications and/or 
communications and/or broadcasting and/or 
transmission services; interactive services for 
television viewers including those watching on mobile 
telephones and PCs being telecommunications 
and/or communications and/or broadcasting and/or 
transmission services; television broadcasting 
services incorporating interactive services for viewing 
guides and intelligent automated selection for 
programme recordal; interactive services for 
television viewers facilitating the recordal of 
programmes automatically initiated on the basis of 
customer viewing habits/preferences being 
telecommunications and/or communications and/or 
broadcasting and/or transmission services; providing 
interactive television viewers (including those 
watching on their mobile telephones or PCs) with 
access to information, data, graphics, audio and/or 
audio-visual content from a restricted group of 
Internet websites or portals; broadcasting and 
transmission of interactive television, interactive 
games, interactive news, interactive sport, interactive 
entertainment and interactive competitions; video on 
demand and near on demand telecommunication 
and/or communication and/or broadcast and/or 
transmission services; streaming delivery of video on 
demand streams to viewers; providing access to 
movies, videos and television programmes to viewers 
on demand and near on demand; professional 
consultancy services relating to broadcasting; 
providing access to a database storing information 
relating to a variety of goods and services; enabling 
access to the Internet; provision of a connection 
between websites and television viewers via an 
interactive television portal;  provision of broadband 
services; interactive television portal services 
providing access to Internet websites for television 
viewers via their television receiving equipment 
including digital television receiving equipment; 
providing access to Internet websites to mobile 
telephone users; professional consultancy and 
information and advisory services relating to all the 
aforesaid services; leasing access time to an 
information database; telecommunications 
information; factual information services relating to 
television broadcasting; audio visual communication 
services; data communication services; data 
broadcasting services; delivery of messages by 
electronic transmission; telecommunication and/or 
communication and/or broadcast and/or transmission 
of radio programmes, television programmes, films 
and motion pictures; telecommunication and/or 
communication and/or broadcast and/or transmission 
of audio and/or visual material and material from pre-
recorded video tapes: transmission of radio 
programmes, television programmes, films, motion 
pictures, pre-recorded video tapes, audio and/or 
visual material, pre-recorded video cassettes, DVDs 
or pre-recorded video discs; rental, leasing or hire of 
communications equipment; message sending; 
telephonic or telephone communications services; 
wireless communication services; e-sell through 
services, namely delivery by telecommunication of 
media content, including video and films, television 
programmes, computer games, music, images and 
ring tones provided by internet, telephone line, cable, 
wireless transmission, satellite or terrestrial 
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broadcast service; organisation of call information; 
call screening services; call alerting services; 
computer services for accessing a communications 
or computer network; computer services for 
accessing entertainment, education, information and 
data via telephone, line, cable, wire or fibre, database 
or computer network; computer services for 
accessing and retrieving information, messages, text, 
sound, images and data via a computer or computer 
network; computer services for accessing and 
retrieving radio and television programmes; 
consultancy, synchronization, transfer and 
transmission of programs, data, files, e-mails, 
contacts, calendars, task lists, text messages, 
photos, music, audio, visual, audio visual, video, text, 
graphics, programs and other information via 
telecommunications and global communications 
networks; data synchronization over 
telecommunications, communications and computer 
networks; remote data access services; e-mail, email 
notification and alert services; online instant 
messaging; provision of online conferencing, 
discussion groups, message boards and chat rooms; 
internet portal services; web portal services; online 
video on demand or near on demand 
telecommunication and/or communication and/or 
broadcast and/or transmission services; online 
telecommunications services to enable the accessing 
and retrieving of data, files, e-mails, contacts, 
calendars, task lists, text messages, photos, music, 
audio, visual, audio visual, video, text, graphics, 
programs and other information via a computer or 
computer network or electronic device including 
services provided over a global communications 
network; online telecommunications services relating 
to webcasting and podcasting including services 
provided over a global communications network; 
provision of access to peer to peer services; 
provision of access to online dictionaries, 
encyclopedias, and reference texts; provision of 
access to online publications, including newspapers, 
magazines (periodicals), comics, journals 
(publications), books, user manuals, instructional and 
teaching materials; provision of access to online 
posters, photographs, pictures, articles, vouchers and 
tickets; provision of interactive polling services being 
telecommunications and/or communications and/or 
broadcasting services; advising or providing 
information in relation to the foregoing; information 
relating to all the aforementioned services provided 
on-line from a computer database or via a helpline or 
the Internet; provision of access to telephone ring 
tones; provision of access to news, current affairs, 
sports information and educational information; 
provision of access to websites containing 
information and general encyclopedic knowledge; 
provision of access to websites containing containing 
information and general encyclopedic knowledge 
relating to security, security systems, computer 
security, personal security, business security, online 
security, household security, environmental 
protection energy conservation, ecology and animal 
welfare, alternative energy sources, including wind 
power, hydroelectric power, tidal power, geothermal 
power, solar power, biomass and biofuels; provision 
of access to online exhibitions and displays.
Class: 41 סוג: 41

Education and entertainment services; provision of 
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training; provision of audio visual content relating to 
entertainment, education, training, sport and culture; 
education and entertainment services by means of 
radio, television, telephony, the Internet and on-line 
databases; hiring, rental and leasing of cine-films, 
videos, DVDs, sound recordings, sound recording 
apparatus, sports apparatus, television sets and 
video recorders, DVD recorders and radio recorders; 
production of films for television and cinema; 
providing on-line electronic publications (not 
downloadable); publication of magazines, books, 
texts and printed matter; publication of electronic 
books or journals on-line; provision of electronic 
publications; provision of recording studio facilities; 
live show production services; organising of sporting 
activities and competitions; box office services; 
production and presentation of programmes 
transmitted by television, the Internet or other 
telecommunication channels for the conduct of the 
interactive viewing, selection and purchase of goods; 
ticket reservation services relating to entertainment; 
production, presentation and distribution of radio and 
television programmes, interactive television, 
interactive games, interactive entertainment and 
interactive competitions; production presentation and 
provision of competitions, contests, games, quizzes, 
studio entertainment and audience participation 
events; interactive television programme selection 
services for viewers; provision of interactive 
entertainment, news, cultural activities and sport for 
television viewers; interactive entertainment, 
educational, sporting and cultural services for 
television viewers; viewing guide services; viewing 
guide services facilitating the recordal and fixed term 
rental of programmes and movies; television 
programme recording services automatically initiated 
on the basis of customer viewing habits/preferences; 
video on demand and near video on demand 
entertainment, educational, sporting and cultural 
services; providing movies, videos and television 
programmes to viewers on demand and near video 
on demand; sporting and cultural activities; betting, 
gaming and gambling services; credit betting, 
gaming, gambling, lottery or bookmaking services; 
credit card betting, gaming, gambling, lottery or 
bookmaking services; organising and conducting 
lotteries; electronic betting, gaming, gambling, lottery 
or bookmaking services provided by means of the 
Internet, or via a global computer network, or on-line 
from a computer network database, or via telephony 
including to mobile telephones, or via a television 
channel including a television channel distributed by 
satellite, terrestrial or cable television broadcast; 
arranging and conducting competitions for video 
game players and computer game players; pay to 
play games services; peer to peer interactive games 
and gaming services; interactive poker games and 
gaming including single and multi player gaming 
formats; presentation and production of poker 
competitions, tournaments, games and gaming; 
electronic publishing services; video taping and 
filming services; information and advisory services 
relating to the aforesaid services; publication of 
news, current affairs and sports information; 
publication of news, current affairs and educational 
information services; information and advisory 
services relating to television and radio programmes, 
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to education, recreation, entertainment, music and to 
sport; information and advisory services relating to 
television and radio programmes, to education, 
recreation, entertainment, music and to sport, 
provided on-line from a computer database or the 
Internet or to mobile telephones; factual information 
services relating to television and radio programmes, 
news and sport; instruction services; training 
services; leisure services; advisory services relating 
to entertainment; arranging conferences, seminars, 
symposiums or workshops; arranging exhibitions or 
festivals; booking agency services; cinema services; 
cinema studio services; distribution of radio 
programmes, television programmes, films, motion 
pictures, pre-recorded video tapes, audio and/or 
visual material, pre-recorded video cassettes, DVDs 
or pre-recorded video discs; production of radio 
programmes, television programmes, films, motion 
pictures, pre-recorded video tapes, audio and/or 
visual material, pre-recorded video cassettes, DVDs 
or pre-recorded video discs; editing of radio 
programmes, television programmes, films, motion 
pictures, pre-recorded video tapes, audio and/or 
visual material, pre-recorded video cassettes, DVDs 
or pre-recorded video discs; hire, leasing or rental of 
radio programmes, television programmes, films, 
motion pictures, pre-recorded video tapes, audio 
and/or visual material, pre-recorded video cassettes, 
DVDs or pre-recorded video discs; exhibition of radio 
programmes, television programmes, films, motion 
pictures, pre-recorded video tapes, audio and/or 
visual material, pre-recorded video cassettes, DVDs 
or pre-recorded video discs for entertainment, 
educational, sporting or cultural purposes; 
amusement park services with a theme of films, radio 
or television productions; organisation and 
management of amusement parks and theme parks; 
organisation of entertainment; preparation of radio 
programmes, television programmes, films, pre-
recorded video tapes, DVDs, audio and/or visual 
material, pre-recorded video cassettes, pre-recorded 
video discs or motion pictures for distribution for 
transmission or broadcast by any means; provision of 
radio programmes, television programmes, films, 
audio and/or visual material or motion pictures online 
(not downloadable); publication of printed media and 
recordings; digital imaging services; dubbing; video 
tape editing; entertainment; film production; rental of 
motion pictures; movie studios; providing movie 
theatres facilities; production of shows; video film 
tape production; rental of audio equipment; rental of 
lighting apparatus for theatrical sets or television 
studios; rental of motion pictures; rental of movie 
projectors and accessories; rental of radio 
equipment; rental of televisions and television 
equipment; rental of sports equipment; rental of video 
cameras; rental of video tapes; rental of video 
recorders; theatre productions; movie studio services; 
organising or hosting awards ceremonies; 
presentation of films; production of special effects for 
films; reservation services (included in this class) for 
sporting, scientific, political and cultural events; 
production of artwork for animated films; recording 
studio services; provision of video and audio content 
by sale and rental, whereby the consumer is entitled 
to single or multiple viewings of the media content via 
any form of playback device, all relating to 
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entertainment, education, sports and culture; 
education and providing of training in connection with 
environmental protection, energy conservation and 
ecology and animal welfare; education and providing 
of training in connection with alternative energy 
sources, including wind power, hydroelectric power, 
tidal power, geothermal power, solar power, biomass, 
and biofuels; publication of instructional material and 
promotional material relating to environmental 
protection, energy conservation and ecology and 
animal welfare; arranging and conducting of 
seminars and workshops (training); establishing 
training programmes and training manuals; 
organising and conducting safety courses and 
educational courses; online news reporting services; 
online provision of information and general 
encyclopedic knowledge for educational, 
entertainment and recreational purposes; online 
provision of information and general encyclopedic 
knowledge relating to entertainment, education, 
training, sports, culture, news, current affairs, 
satellite, television and radio programmes, music, 
films, books and other printed matter, video games, 
computer games, amusement machines, amusement 
centres or amusement parks, security, security 
systems, computer security, personal security, 
business security, online security, household 
security, environmental protection energy 
conservation, ecology and animal welfare, alternative 
energy sources, including wind power, hydroelectric 
power, tidal power, geothermal power, solar power, 
biomass, and biofuels for educational, entertainment 
and recreational purposes; online translation 
services; online library services including the lending 
and exchanging of books and other publications and 
photographs; provision of online classes, seminars, 
workshops, exhibitions and displays for educational, 
entertainment and recreational purposes; online card 
games; provision of online fitness tracking; 
consultancy, information and advisory services 
relating to all the aforesaid services; advising or 
providing information in relation to the foregoing; 
information relating to all the database or via a 
helpline or the Internet; provision of non 
downloadable ring tones; publication of online 
dictionaries, encyclopedias and reference texts; 
online publication of newspapers, comics, user 
manuals, instructional and teaching materials; online 
publication of posters, photographs, pictures, articles, 
vouchers and tickets.
Goods/Services for which priority is claimed סחורות/שירותים לגביהם נטען דין קדימה
(If only classification code is indicated, Priority is claimed 
for all goods/services included in that class, and specified 
above under the 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, 18/08/2010, No. 
009321861

איחוד האירופי לסימני מסחר, 18/08/2010, מספר 
009321861

Class: 9 סוג: 9

Class: 38 סוג: 38

Class: 41 סוג: 41
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 Owners

Name: Sky IP International Limited

Address: Grant Way, Isleworth TW7 5QD, United 
Kingdom

Identification No.: 73585

(England and Wales Limited Company)
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Trade Mark No. 241075 מספר סימן

Application Date 02/10/2011 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: DS - OI INVESTMENTSַ◌  
ENTREPRENEURSHIP LTD.

שם: דש - עי השקעות ויזמות בע"מ

Address: 73 Arlozorov St., Holon, Israel כתובת : רח' ארלוזורוב 73, חולון, ישראל

Identification No.: 514511211מספר זיהוי: 514511211

חברה פרטית

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Avi Montekio, Adv.

Address: Levinstein Tower 23 Menachem Begin Road, 
Tel Aviv, 66180, Israel

שם: אבי מונטקיו, עו"ד

כתובת : מגדל לוינשטיין דרך מנחם בגין 23, תל אביב, 66180, 
ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 35 סוג: 35

Advertsing, 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 לגוף 
ולשיער, מוצרי איפור, תכשירי קוסמטיקה, מוצרי בישום, שמנים 
אתריים, תחליבי לחות, תרחיצים לשיער באמצעות חנויות ו/או 

מרכזי הזמנות טלפוניות ו/או באמצעות רשת האינטרנט; 
הנכללים בסוג 35.                                             

ד' כסלו תשע"ב - 58930/11/2011



Trade Mark No. 241119 מספר סימן

Application Date 04/10/2011 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: NEVIOT-NATURE OF GALILEE LTD. שם: נביעות-טבע הגליל בע"מ

Address: Hagilboa St., corner of Hayarden St., Airport 
City, Lod, 71000, Israel

כתובת : רח' הגלבוע פינת רח' הירדן, קרית שדה התעופה, לוד, 
71000, ישראל

Identification No.: 520037326מספר זיהוי: 520037326

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: 11 סוג: 11

Water instruments, apparatus and devices; all 
included in class 11.

 מכשירים, התקנים ומתקנים למים; הכלולים כולם בסוג 11.     
                          

Class: 32 סוג: 32

Mineral water, sparkling water and non-alcoholic 
drinks; all included in class 32.

מים מינרליים, מים מוגזים ומשקאות לא כוהליים; הכלולים כולם 
בסוג 32.                                 

Class: 39 סוג: 39

Distribution and provision of water; all included in 
class 39.

הפצה והספקה של מים; הכלולים כולם בסוג 39.                   
                        

ד' כסלו תשע"ב - 59030/11/2011



unique v1

Trade Mark No. 241123 מספר סימן

Application Date 04/10/2011 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: Lior Peled שם: ליאור פלד

Address: 39 Hayarkon St., Bney Brak, Israel כתובת : רח' הירקון 39, בני ברק, ישראל

Identification No.: 304818982מספר זיהוי: 304818982

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Avi Montekio, Adv.

Address: Levinstein Tower 23 Menachem Begin Road, 
Tel Aviv, 66180, Israel

שם: אבי מונטקיו, עו"ד

כתובת : מגדל לוינשטיין דרך מנחם בגין 23, תל אביב, 66180, 
ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 9 סוג: 9

Microphones, headphones, radiotelephony sets, 
hands-free kit for telephone apparatus for car, 
helmets and two-wheeled  vehicles, equipment and 
telephone accessories; all included in class 9.

מיקרופונים, אוזניות, מערכות רדיוטלפוניה, התקני ומערכות 
דיבור ושמע ללא מגע ידיים עבור מכשירי טלפון המיועדים 
לרכב, לקסדות ולרכב דו גלגלי, ציוד ואביזרים טלפוניים; 

הנכללים בסוג 9.                               

ד' כסלו תשע"ב - 59130/11/2011



CASA ITALIA

קאזה איטליה
Trade Mark No. 241263 מספר סימן

Application Date 11/10/2011 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: CESANA Tamara שם: תמרה צ'זנו

Address: 21/4 Shay Agnon St.,, Jerusalem, Israel כתובת : שי עגנון 21/4, ירושלים, ישראל

Identification No.: 65529653מספר זיהוי: 65529653

Name: CAMPAGNANO Patrizia שם: פטריציה קמפניאנו

Address: 22 Stand St.,, Tel Aviv, Israel כתובת : סטנד 22, תל אביב-יפו, ישראל

Identification No.: 013666003מספר זיהוי: 013666003

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: 43 סוג: 43

Hotel services in Italy, motel services in Italy , 
provision of accomodation in Italy ; temporary 
accomodation services in Italy; reservation services 
for hotel accomodation and for other accomodation in 
Italy; holiday information and planning relating to 
accomodation in Italy ; hotel check in and check out 
services in Italy ; electronic information services 
relating to hotels  in Italy; advisory and consoltancy 
services relating to above mentioned; all included in 
class 43.

שירותי מלונאות באיטליה, שירותי מוטלים באיטליה , אספקת 
מגורים באיטליה; שירותי מגורי זמניים באיטליה; שירותי 

הזמנות מראש למגורים בבית מלון ולמגורים אחרים באיטליה ; 
מידע ותכנון חופשה הקשורים למגורים באיטליה; שירותי רישום 

ועזיבת מלון באיטליה; שירותי מידע אלקטרוניים הקשורים 
לבתי מלון באיטליה; שירותי ייעוץ הקשורים לשירותים הנ"ל; 

הנכללים כולם בסוג 43.                                                     
                                                                                    
                                                                                    

                                                

ד' כסלו תשע"ב - 59230/11/2011



SUN SHINE

Trade Mark No. 241291 מספר סימן

Application Date 17/10/2011 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: MEDILINE LTD. שם: מדיליין בע"מ

Address: P.O.B. 531, Yokniam Elite, 20692, Israel כתובת : ת.ד. 531, יקנעם עילית, 20692, ישראל

Identification No.: 510970643מספר זיהוי: 510970643

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Soroker-Agmon, Adv.

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

שם: סורוקר-אגמון, עו"ד

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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 3 סוג: 3

Toiletries products; essential oils, perfumes; 
preparations for styling and nurturing hair, 
preparations for dyeing and brightening hair, hair 
spray; all included in class 3.

מוצרי טואלטיקה; שמנים אתריים, בשמים; תכשירים לעיצוב 
ולטיפוח השיער, תכשירים לצביעה והבהרת שיער, ספריי 

לשיער; הכלולים כולם בסוג 3.                                             
                                                

ד' כסלו תשע"ב - 59330/11/2011



Trade Mark No. 241583 מספר סימן

Application Date 27/10/2011 תאריך הגשה

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 18 סוג: 18

handbags, rucksacks, school bags, travelling bags, 
beach bags, travelling sets [leather ware]; valises, 
travelling trunks, pocket wallets, purses, card cases 
(notecases), key cases [leather ware], umbrellas, 
parasols and walking sticks.Included in class 18.

תיקי יד, תרמילי גב, ילקוטי בית ספר, תיקי נסיעות, תיקי ים, 
מערכות נסיעה [עשוי מעור]; מזוודות, מזוודות נסיעה, ארנקי 
כיס, ארנקים, קופסה לכרטיסים, קופסה למפתחות [עשוי 
מעור], מטריות, שמשיות ומקלות הליכה.הכלולים בסוג 18.

                                                                                     
  

Class: 25 סוג: 25

clothing, frocks, coats, suits, pants, skirts, shirts, tee-
shirts, waistcoats, pullovers, jackets [clothing], shorts, 
gloves, stockings, socks, belts, scarves; night 
clothing, pyjamas, dressing gowns, night dress, 
lingerie items, underwear, slips [undergarments], 
brassieres, breeches for wear, bath robes, bathing 
suits, beach shoes, shoes (except orthopaedic 
shoes), boots, half-boots, slippers, pumps, 
headgear.Included in class 25.

הלבשה, גלימות, מעילים, חליפות, מכנסיים, חצאיות, חולצות, 
חולצות טי, סוודרים ללא שרוולים, אפודות, מקטורנים 

[הלבשה], מכנסיים קצרים, כפפות, גרבי ניילון, גרביים, חגורות, 
צעיפים, ביגוד ערב, פיג'מות, חלוקי בית, משלות ערב, פריטי 
לבני נשים, הלבשה תחתונה, תחתוניות [בגד תחתון], חזיות, 
מכנסי לבישה, חלוקי רחצה, בגדי ים, נעלי ים, נעליים (למעט 
נעליים אורתופדיות), מגפיים, חצאי מגפיים, נעלי בית, נעליים 
נמוכות, כיסויי ראש.הכלולים בסוג 25.                               

ד' כסלו תשע"ב - 59430/11/2011



Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

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

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

האנגלי.

 Owners

Name: ETAM

Address: 57-59, rue Henri Barbusse, Clichy, France

Identification No.: 54977

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

ד' כסלו תשע"ב - 59530/11/2011



HEXBUG

Trade Mark No. 241740 מספר סימן

Application Date 02/11/2011 תאריך הגשה

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

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

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

 Owners

Name: Innovation First,  Inc.

Address: 1519 Interstate 30 West, Greenville, Texas 
75402, U.S.A.

Identification No.: 802292

(Texas Corporation)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Plinner & Co - law offices

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

שם: פלינר ושות - עורכי דין

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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 28 סוג: 28

Toys, namely, mechanical creatures and mechanical 
vehicles, barriers, obstacles, tracks, playsets, 
building sets, structures, and parts thereof ; all 
included in class 28

צעצועים, דהיינו, יצורים מכאניים וכלי רכב מכאניים, מחסומים, 
מכשולים, מסלולים, ערכות משחק, ערכות בנייה, מבנים, 

וחלקים לאמור לעיל; הנכללים כולם בסוג 28                         
                    

ד' כסלו תשע"ב - 59630/11/2011



Trade Mark No. 241756 מספר סימן

Application Date 03/11/2011 תאריך הגשה

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

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

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

Ownersבעלים

Name: Amit Kagan Holdings Ltd. שם: עמית כגן אחזקות בע"מ

Address: צמרות 2, הרצליה, ישראל כתובת : צמרות 2, הרצליה, ישראל

Identification No.: 512006974מספר זיהוי: 512006974

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Arie Kandel, Adv.

Address: 35 Jabotinsky St., Ramat Gan, 52511, Twin 
Towers 2, Israel

שם: אריה קנדל, עו"ד

כתובת : רחוב ז'בוטינסקי 35, רמת גן, 52511, מגדלי התאומים 
2, ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 43 סוג: 43

Services for providing food and coffee; all included in 
class 43.

שירותים להספקת מזון וקפה; הנכללים כולם בסוג 43.             
                        

ד' כסלו תשע"ב - 59730/11/2011



Trade Mark No. 241829 מספר סימן

Application Date 25/11/2010 תאריך הגשה

International Trademark No. 0598836 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: FORALL CONFEZIONI S.P.A.

Address: Via F. Filzi, 34, I-36050 QUINTO VICENTINO, 
Italy

Identification No.: 73953

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 9 סוג: 9

Optical goods, eyewear, eyewear frames and lenses.

ד' כסלו תשע"ב - 59830/11/2011



Trade Mark No. 241874 מספר סימן

Application Date 31/10/2011 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: David Sahaf שם: דוד שחף

Address: כתובת : משה דיין 56, חולון, קריית בן גוריון, ישראל

Identification No.: 004453791מספר זיהוי: 004453791

Name: Shulamit Shahaf שם: שולמית שחף

Address: Moshe Dayan 56, Holon, Kiryat Ben Gorion, 
Israel

כתובת : משה דיין 56, חולון, קריית בן גוריון, ישראל

Identification No.: 004209128מספר זיהוי: 004209128

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 43 סוג: 43

Providing food and drink; all included in class 43 הספקת מזון ומשקה ; הנכללים כולם בסוג 43                       

ד' כסלו תשע"ב - 59930/11/2011



Trade Mark No. 242026 מספר סימן

Application Date 22/12/2010 תאריך הגשה

International Trademark No. 0870142 מספר סימן בינלאומי

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 7 סוג: 7

Brake master cylinders, pressure relieve valves, 
pressure regulating valves; brake bleed and fill 
devices; belt tightening devices; hydraulic control 
systems, hydraulic valves, hydraulic pumps, spring 
brakes; hydraulically actuated acceleration devices 
(except those for land vehicles); electro-hydraulic 
actuation units, hydraulic pressure and volume input 
devices (except those for land vehicles)

Class: 9 סוג: 9

Brake pressure testing devices; chassis dynamic 
control systems for vehicles; electrical position and 
travel sensors

Class: 12 סוג: 12

Brake systems for vehicles, brake boosters, disc 
brakes, brake linings, brake discs, brake hoses, 
brake lines, wheel brake cylinders, drum brakes, 
brake shoes, brake drums, parking brake cables, 
brake power limiters, built in units consisting of 
pedals and brake boosters, brake calipers, brake 
fittings, brake power distributors; clutch systems for 
vehicles, clutches, clutch master cylinders, clutch 
slave cylinders, clutch hoses, clutch lines, master 
cylinders for clutch actuation, automated and non-
automated clutch actuation systems, clutch boosters, 
built in units consisting of pedals and actuation 
cylinders, clutch cables, vibration and pulsation 
damping devices for hydraulic clutch actuation 
systems; anti-lock/skid brake systems (ABS) for 
vehicles; servo-steering hoses, hydraulic steering 
devices; hydraulically actuated acceleration devices 
for land vehicles; electro hydraulic actuation units, 
hydraulic pressure and volume input devices for land 
vehicles; automated gear shift arrangements for 
vehicles, hydraulic gear actuators.

ד' כסלו תשע"ב - 60030/11/2011



 Owners

Name: FTE automotive GmbH

Address: Andreas-Humann-Strasse 2, 96106 Ebern, 
Germany

Identification No.: 72498

(Germany GmbH (limited liability company))

ד' כסלו תשע"ב - 60130/11/2011



Trade Mark No. 242175 מספר סימן

Application Date 14/02/2011 תאריך הגשה

International Trademark No. 0574101 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: Evonik RohMax Additives GmbH

Address: Kirschenalle, 64293 Darmstadt, Germany

Identification No.: 74063

(Germany Limited liability company)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 1 סוג: 1

Chemicals for use in the building materials and 
mineral oils industry; chemicals for use in industry as 
chemicals for use in oilfields and refineries; chemical 
additives for industrial oils, industrial greases and 
hydraulic liquids.

Class: 4 סוג: 4

Industrial oils and greases; lubricants.

ד' כסלו תשע"ב - 60230/11/2011



Trade Mark No. 242256 מספר סימן

Application Date 13/11/2011 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: East and West Stores Ltd. שם: מזרח ומערב חנויות בע"מ

Address: 17 Hacarmel, Tel Aviv, Israel כתובת : הכרמל 17, תל אביב, ישראל

Identification No.: 513734889מספר זיהוי: 513734889

חברה פרטית

Name: East and West Food Ltd. שם: מזרח ומערב מזון בע"מ

Address: 17 Hcarmel, Tel Aviv, Israel כתובת : הכרמל 17, תל אביב, ישראל

Identification No.: 51256632מספר זיהוי: 51256632

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Avi Montekio, Adv.

Address: Levinstein Tower 23 Menachem Begin Road, 
Tel Aviv, 66180, Israel

שם: אבי מונטקיו, עו"ד

כתובת : מגדל לוינשטיין דרך מנחם בגין 23, תל אביב, 66180, 
ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 35 סוג: 35

Wholesale and retail marketing of food products; 
shops, supermarkets; network management and 
operation of all the above; all included in class 35.

שרותי שיווק סיטונאי וקמעונאי של מוצרי מזון; חנויות, מרכולים; 
רשת לניהול ותפעול כל אלו; הנכללים כולם בסוג 35.               

                                                              

Class: 43 סוג: 43

Providing food and beverages; all included in class 
43.

אספקת מזון ומשקאות; הנכללים כולם בסוג 43.                     
        

ד' כסלו תשע"ב - 60330/11/2011



.Journal" No")("יומן" מס' 12/2008
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216896 217151 217155 217156 217157 217275 218672 218673 
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221222 221223 221225 221426 221435 221612 221772 221803 
221878 221889 222615 222669 222760 223071 223076 223426 
223608 223609 223612 223623 223624 223913 223918 224068 
224378 224661 224680 224892 225134 225284 225557 225657 
226014 226034 226035 226038 226115 226116 226118 226119 
226292 226319 226410 226411 226786 226953 227176 227322 
227463 227471 227483 227526 227551 227636 227641 227642 
227643 227644 227645 227646 227648 227651 227670 227686 
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228743 228748 228880 228881 228885 228903 228904 228905 
228906 228921 228960 228977 228978 228979 228982 228996 
229020 229061 229062 229090 229106 229121 229162 229170 
229229 229230 229236 229241 229243 229290 229292 229299 
229300 229302 229303 229304 229305 229306 229328 229402 
229434 229440 229442 229445 229476 229479 229492 229493 
229494 229495 229497 229507 229523 229524 229525 229526 
229527 229528 229529 229582 229603 229606 229607 229608 
229609 229611 229615 229616 229628 229636 229637 229638 
229642 229643 229644 229645 229659 229665 229667 229692 
229702 229775 229776 229779 229781 229793 229798 229799 
229800 229801 229802 229803 229804 229805 229806 229807 
229808 229809 229851 229860 229888 229898 229899 229902 
229928 229931 229952 229953 229954 229959 229970 230018 

סימני מסחר שנרשמו
TRADE MARKS REGISTERED

ד' כסלו תשע"ב - 60430/11/2011



230032 230054 230055 230057 230086 230098 230120 230128 
230159 230170 230179 230238 230258 230275 230276 230295 
230296 230297 230298 230299 230300 230302 230304 230315 
230320 230357 230380 230393 230408 230409 230426 230471 
230472 230503 230507 230547 230564 230609 230629 230630 
230678 230679 230691 230692 230693 230703 230704 230705 
230706 230707 230708 230709 230710 230711 230713 230714 
230715 230716 230717 230718 230719 230720 230724 230726 
230738 230739 230740 230743 230744 230745 230746 230747 
230748 230756 230757 230758 230759 230761 230762 230765 
230766 230767 230768 230769 230770 230771 230772 230773 
230774 230775 230776 230777 230778 230779 230780 230781 
230782 230783 230784 230785 230786 230788 230789 230790 
230791 230792 230793 230794 230795 230796 230797 230799 
230801 230802 230803 230804 230805 230806 230807 230833 
230835 230840 230851 230852 230881 230902 230903 230905 
230906 230907 230918 230924 230939 230961 230962 230964 
230966 230972 230973 230979 230980 230981 230982 230983 
230997 231004 231005 231037 231038 231039 231040 231053 
231056 231064 231066 231133 231146 231147 231148 231150 
231151 231152 231153 231154 231155 231194 231196 231197 
231198 231200 231203 231204 231233 231235 231237 231244 
231263 231270 231271 231285 231322 231368 231375 231376 
231382 231393 231439 231440 231483 231484 231565 231568 
231569 231571 231572 231573 231574 231575 231576 231577 
231604 231605 231613 231615 231666 231685 231696 231735 
231743 231744 231745 231805 231812 231814 231816 231817 
231823 231845 231846 231849 231851 231854 231870 231883 
231884 231914 231923 231943 231948 231950 232046 232049 
232061 232068 232077 232099 232101 232105 232106 232107 
232108 232109 232110 232111 232115 232118 232119 232202 
232206 232208 232327 232335 232337 232340 232349 232376 
232377 232387 232388 232389 232399 232414 232415 232420 
232426 232454 232455 232457 232496 232514 232517 232523 
232552 232720 232721 232786 232816 232842 232858 232906 
232907 232923 232924 233080 233103 233214 233215 233227 
233311 233432 233511 233514 233523 233535 233536 233540 
233545 233547 233549 233656 233659 233660 233662 233663 
233665 233666 233667 233668 233669 233670 233671 233674 
233677 233680 233681 233682 233685 233690 233695 233696 
233697 233699 233702 233827 233828 233831 233832 233833 
233834 233840 233842 233843 233844 233845 233846 233847 
233848 233852 233857 233866 233868 233869 233870 233871 
233875 233921 233922 233923 233924 233925 233927 233928 
233929 233932 233933 233945 233995 234001 234017 234022 
234026 234048 234049 234050 234051 234053 234054 234055 
234095 234098 234099 234100 234101 234106 234112 234120 
234121 234135 234153 234154 234156 234157 234158 234161 
234162 234163 234165 234166 234167 234168 234172 234175 
234176 234177 234178 234179 234180 234181 234182 234183 
234184 234185 234186 234189 234190 234192 234194 234195 
234196 234213 234216 234224 234227 234229 234230 234231 
234232 234237 234238 234239 234240 234241 234243 234244 
234245 234247 234248 234249 234250 234255 234268 234271 
234279 234280 234283 234284 234285 234288 234292 234293 
234295 234296 234297 234299 234301 234303 234305 234306 
234307 234308 234309 234310 234311 234312 234315 234316 
234317 234318 234319 234320 234321 234322 234323 234324 
234325 234326 234327 234330 234331 234332 234333 234335 
234336 234341 234346 234347 234349 234358 234359 234362 
234369 234371 234372 234374 234376 234377 234378 234379 
234380 234381 234382 234383 234384 234386 234397 234400 
234401 234402 234403 234405 234406 234411 234416 234417 
234420 234428 234429 234430 234431 234437 234438 234457 
234461 234464 234465 234466 234522 234531 234536 234539 
234541 234543 234547 234549 234550 234551 234552 234553 
234554 234556 234557 234560 234561 234563 234564 234565 

ד' כסלו תשע"ב - 60530/11/2011
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234566 234569 234582 234620 234622 234633 234634 234638 
234640 234642 234649 234650 234652 234668 234696 234697 
234698 234700 234701 234702 234703 234725 234735 234736 
234773 234774 234776 234778 234781 234802 234811 234818 
234821 234824 234827 234830 234831 234833 234848 234849 
234850 234851 234853 234860 234906 235023 235191 236164 
236289 236290 236367 236368 236369 237581 238277 238398 
238886 239088 239097 239098 239105 239106 239255 239455

213438 213440 213511 213512

ראב"ד, מגריזו, בנקל ושות', עו"ד

ת.ד. 33242 ,   תל אביב

Raved, Magriso, Benkel & Co., Adv.

GIGI COSMETIC LABORATORIES LTD.

ג'יג'י מעבדות קוסמטיקה בע"מ

פתח תקוה, ישראל

P.O.B. 33242 ,   Tel Aviv

220048 231067 231069 231086 231087

ריינהולד כהן ושותפיו

ת.ד. 13239 ,   תל אביב

Reinhold Cohn and Partners

MonaVie Israel, Ltd.

מונהווי ישראל בע"מ

רמת גן, ישראל

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

ד' כסלו תשע"ב - 60630/11/2011



108070

ריינהולד כהן ושותפיו

ת.ד. 13239 ,   תל אביב

Reinhold Cohn and Partners

Bornholms A/S

3730 Nexo, Denmark

P.O.B. 13239 ,   Tel Aviv

116260

סנפורד ט. קולב ושות'

ת.ד. 2273 ,   רחובות

Sanford T. Colb & Co.

Unit 4 Business Software Holding BV

DA Sliedrecht 3364, Netherlands

P.O.B. 2273 ,   Rehovot

131694

פרל כהן צדק לצר

ת.ד. 12704 ,   הרצליה

Pearl Cohen Zedek Latzer

Maier Sports GmbH & Co. KG

73257 Kongen, Germany

P.O.B. 12704 ,   Herzelia

135532

ד"ר שלמה כהן ושות'

ת.ד. 11490 ,   תל אביב

Dr. Shlomo Cohen & Co.

Net Insight Intellectual Property AB

12614 Stockholm, Sweden

P.O.B. 11490 ,   Tel Aviv
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136969

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

138322 138323 213869

ויסגלס-אלמגור, עו"ד

ת.ד. 2448 ,   תל אביב

Weissglas-Almagor, Advs.

Joe Cafe Gourmet Ltd.

ג'ו קפה גורמה בע"מ

חולון, ישראל

 , Tel Aviv

139958

איתן, מהולל, פאפו, קוגלר

מגדל אקרשטיין C ת.ד. 2081 שדרות אבא אבן 10 ,  
 הרצליה

Eitan Mehulal Law Group

Flavor Right Foods, Inc. ; (Pennsylvania Corporation)

Bethlehem, PA 18017, U.S.A.

Akerstein Tower C P.O.B. 2081 10 Aba Aven 
St. , Herzelia

141023 150813

זליגסון  גבריאלי ושות'

ת.ד. 1426 ,   תל אביב-יפו

Seligsohn Gabrieli  & Co.

J. Kahan Ltd.

י. כהן בע"מ

קרית ים, ישראל

P.O.B. 1426 ,   Tel Aviv

ד' כסלו תשע"ב - 60830/11/2011



163843 165850

ד"ר יצחק הס ושותפיו

ת.ד. 6451 ,   תל אביב

Dr. Yitzhak Hess & Partners

Camera and Imaging Products Association

Chiyoda-ku, Tokyo, Japan

P.O.B. 6451 ,   Tel Aviv

165318

סנפורד ט. קולב ושות'

ת.ד. 2273 ,   רחובות

Sanford T. Colb & Co.

STERIS Corporation ; (Ohio Corporation)

Mentor, Ohio, U.S.A.

P.O.B. 2273 ,   Rehovot

177885

פישר וילר ג'ונס, עו"ד ועו"פ

רח' הברזל 26 , רמת החי"ל  תל אביב

Fisher Weiler Jones, Adv, and Patent 
Attorneys

AXUS Stationery (Shangai) Co., Ltd.

Qing Pu, Shangai 201712, People's Republic of China

26 Habarzel Street , Ramat Hachayal  Tel-
Aviv

182245 182246

נשיץ, ברנדס ושות', עו"ד

רחוב תובל 5   ,   תל אביב

Naschitz, Brandes & Co., Advs.

Liberty Trade Services and Medical Products Ltd.

ליברטי שירותי סחר ומוצרים רפואיים בע"מ

באר שבע, ישראל

5 Tuval Street , Tel Aviv

ד' כסלו תשע"ב - 60930/11/2011



184214 184215 184216 184217 205726 205727 214152

זליגסון  גבריאלי ושות'

ת.ד. 1426 ,   תל אביב-יפו

Seligsohn Gabrieli  & Co.

Telit Communications Plc

London WC1V 6XX, United Kingdom

P.O.B. 1426 ,   Tel Aviv

186128 186129

ריינהולד כהן ושותפיו

ת.ד. 13239 ,   תל אביב

Reinhold Cohn and Partners

DEMATIC GMBH

63073 Offenbach, Germany

P.O.B. 13239 ,   Tel Aviv

186488 186489 188864

ריינהולד כהן ושותפיו

ת.ד. 13239 ,   תל אביב

Reinhold Cohn and Partners

Silicon Hive B.V.

5656 AG Eindhoven, Netherlands

P.O.B. 13239 ,   Tel Aviv

197634 204477

סנפורד ט. קולב ושות'

ת.ד. 2273 ,   רחובות

Sanford T. Colb & Co.

AUTOMOBILE CLUB DI BRESCIA

25134 Brescia, Italy

P.O.B. 2273 ,   Rehovot

ד' כסלו תשע"ב - 61030/11/2011



204069

וולף, ברגמן וגולר

ת.ד. 1352 ,   ירושלים

Wolff, Bregman and Goller

SPIRENT COMMUNICATIONS INC. ; (Delaware 
Corporation)

Sunnyvale, California 94089, U.S.A.

P.O.B. 1352 ,   Jerusalem

204403 204404

ריינהולד כהן ושותפיו

ת.ד. 13239 ,   תל אביב

Reinhold Cohn and Partners

Medela Holding AG

Baar, Switzerland

P.O.B. 13239 ,   Tel Aviv

207700 207701

גי.אי. ארליך (1995) בע"מ

מגדל רוגובין-תדהר, קומה 15, דרך מנחם בגין 11 ,   
רמת גן

G.E. Ehrlich (1995) Ltd.

Almirall, S.A.

08022 Barcelona, Spain

The Rogovin-Tidhar Tower, 11 Menachem 
Begin Road , Ramat Gan

214520 214521

עמית, פולק, מטלון ושות', עו"ד

מגדל נצבא, קומה 9, רחוב יצחק שדה 17 ,   תל 
אביב

Amit, Pollak, Matalon & Co., Adv.

Freshmarket Ltd.

פרשמרקט בע"מ

גליל ים, ישראל

N.Y.P Tower, 19 Floor 17 Yitzchak Sade 
Street , Tel Aviv

ד' כסלו תשע"ב - 61130/11/2011



21568

ריינהולד כהן ושותפיו

ת.ד. 13239 ,   תל אביב

Reinhold Cohn and Partners

Enthone Inc. ; (Delaware Corporation)

West Haven, Connecticut, U.S.A.

P.O.B. 13239 ,   Tel Aviv

215910

ד"ר שלמה כהן ושות'

ת.ד. 11490 ,   תל אביב

Dr. Shlomo Cohen & Co.

Polycom, Inc. ; (Delaware Corporation)

Pleasanton, CA, U.S.A.

P.O.B. 11490 ,   Tel Aviv

220671 220672 220675 220677

סנפורד ט. קולב ושות'

ת.ד. 2273 ,   רחובות

Sanford T. Colb & Co.

Septodont Holdings SAS

Saint Maur des Fosses, France

P.O.B. 2273 ,   Rehovot

222848

גי.אי. ארליך (1995) בע"מ

מגדל רוגובין-תדהר, קומה 15, דרך מנחם בגין 11 ,   
רמת גן

G.E. Ehrlich (1995) Ltd.

General Bar Technologies Ltd.

ג'נרל בר טכנולוגיות בע"מ

ראשון לציון, ישראל

The Rogovin-Tidhar Tower, 11 Menachem 
Begin Road , Ramat Gan

ד' כסלו תשע"ב - 61230/11/2011



226707

משה, בלומפילד, קובו, בייקר ושות'

מגדל סונול, דרך מנחם בגין 52 ,   תל אביב

Moshe, Bloomfield, Kobo, Baker & Co., Adv.

BIOMED TECHNOLOGIES LTD.

Honghom, Kowloon, Hong Kong

Sonol Building, 52 Menachem Begin Road , 
Tel Aviv

229194 229195 229196

לוצאטו את לוצאטו

ת.ד. 5352 ,   באר שבע

Luzzatto & Luzzatto

Quilate Services SA

6830 Chiasso, Switzerland

P.O.B. 5352 ,   Beer Sheva

24001 61875 61878 109395 109396 109397 109398 109399

סנפורד ט. קולב ושות'

ת.ד. 2273 ,   רחובות

Sanford T. Colb & Co.

CRAYOLA PROPERTIES, INC. ; (Delaware 
Corporation)

Easton, Pennsylvania, U.S.A.

P.O.B. 2273 ,   Rehovot

58901

אלן שנקמאן, עו"ד

רחוב פלאוט 10 ,   רחובות

Ellen Shankman, Adv.

Hasbro SA

2800 Delemont, Switzerland

10 Plaut St. , Rehovot

ד' כסלו תשע"ב - 61330/11/2011



72773

סנפורד ט. קולב ושות'

ת.ד. 2273 ,   רחובות

Sanford T. Colb & Co.

Mamiya Digital Imaging Co., Ltd.

Bunkyo-ku, Tokyo, Japan

P.O.B. 2273 ,   Rehovot

77758 77759

וולף, ברגמן וגולר

ת.ד. 1352 ,   ירושלים

Wolff, Bregman and Goller

EM HACHITAH LTD.

אם החיטה בע"מ

ירושלים, ישראל

P.O.B. 1352 ,   Jerusalem

80037 173740

Ronen Asher

רונן אשר

הוד השרון, ישראל

 , 

80848

ריינהולד כהן ושותפיו

ת.ד. 13239 ,   תל אביב

Reinhold Cohn and Partners

Galen Limited

Craigavon, BT63 5UA, Northern Ireland, United 
Kingdom

P.O.B. 13239 ,   Tel Aviv

ד' כסלו תשע"ב - 61430/11/2011



80981 80982

גי.אי. ארליך (1995) בע"מ

מגדל רוגובין-תדהר, קומה 15, דרך מנחם בגין 11 ,   
רמת גן

G.E. Ehrlich (1995) Ltd.

Bell and Howell, LLC ; (Delaware Limited Liability 
Company)

Durham, North Carolina 27713, U.S.A.

The Rogovin-Tidhar Tower, 11 Menachem 
Begin Road , Ramat Gan

91101

ריינהולד כהן ושותפיו

ת.ד. 13239 ,   תל אביב

Reinhold Cohn and Partners

ELETTRONICA MONTARBO S.R.L.

62019 Recanati (MC), Italy

P.O.B. 13239 ,   Tel Aviv

97584

ריינהולד כהן ושותפיו

ת.ד. 13239 ,   תל אביב

Reinhold Cohn and Partners

Josef Seibel Schuhfabrik GmbH

76846 Hauenstein, Germany

P.O.B. 13239 ,   Tel Aviv

98638 98639

ריינהולד כהן ושותפיו

ת.ד. 13239 ,   תל אביב

Reinhold Cohn and Partners

ITW CCIP Holdings LLC ; (Delaware Limited Liability 
Company)

Wilmington, Delaware 19801, U.S.A.

P.O.B. 13239 ,   Tel Aviv

ד' כסלו תשע"ב - 61530/11/2011



98823 98824 119232

סנפורד ט. קולב ושות'

ת.ד. 2273 ,   רחובות

Sanford T. Colb & Co.

John Wiley & Sons, Inc. ; (New York Corporation)

Hoboken, NJ 07030, U.S.A.

P.O.B. 2273 ,   Rehovot

שינויים בפרטי בעלים
CHANGES IN PROPRIETORS' DETAILS

101556 101557 101558 101559 183315 183316

 The name of the proprietor has beenשם בעל הסימן שונה ל:
changed to:

FIL Limited

11959 22924 38154 68897 73315 82851 97191 97192 133327

 The name of the proprietor has beenשם בעל הסימן שונה ל:
changed to:

Mallinckrodt LLC ; (Delaware Limited Liability Company)

126066 126067 126068 187459 187460 187465 187466 187467 
199213

 The name of the proprietor has beenשם בעל הסימן שונה ל:
changed to:

Starwood Capital Group Global I, L.L.C ; (Connecticut Corporation)

127073

 The name of the proprietor has beenשם בעל הסימן שונה ל:
changed to:

SMBC Nikko Shoken Kabushiki Kaisha (SMBC Nikko Securities Inc.)

ד' כסלו תשע"ב - 61630/11/2011



152121 152122

 The name of the proprietor has beenשם בעל הסימן שונה ל:
changed to:

Vistaprint Limited ; (Bermuda Corporation)

15883 21889 23210 23701 24671 26432 28213 40469 40494 
40495 41466 43654 43807 43808 43809 43946 45327 47006 
47250 47591 50242 57367 60093 65089 65091 71373 81365 
81675 82371 82372 87721 87833 91105 91106 91135 96596 

96597 97390 97644 99074 99075 99079 100448 101461 102198 
102206 102706 103385 103386 103387 107522 107523 109599 
111080 112116 114189 115866 115949 118524 123979 123980 
123981 126180 126722 126723 126724 126726 128125 129220 
134096 134097 140781 142937 149307 150112 151857 151858 
156115 156720 157803 157804 157805 157806 157807 158106 
158107 158108 159006 161818 161922 161923 161925 161926 
161927 162240 162241 164553 164554 165454 165473 165520 
165737 165738 166822 166834 166835 166836 166837 166838 
166839 166840 166841 166842 166843 167233 171799 171879 
172293 175057 175058 175059 175060 175061 175062 175359 
175360 175361 175362 175363 175364 175365 175366 175367 
175368 175369 175370 176996 177032 179422 179423 179424 
179425 179426 179935 179936 179937 180607 180608 180609 
181506 181507 181565 181903 181927 183512 183513 183514 
186061 186062 186063 186064 186065 186066 187852 187853 
187854 189598 190208 191505 192766 192767 192768 192825 
192826 193449 193913 193915 193916 194349 194350 196546 
197729 198378 198379 198380 198381 198382 198438 198439 
199354 199355 199426 199549 199550 199551 199552 199553 
199554 199555 199556 199598 199877 199878 200356 200357 
200358 200359 200876 200978 200979 200980 200981 200986 
201280 202418 203024 203026 203027 203028 203029 203334 
204316 204594 204595 204701 205400 205402 205403 205404 
205405 205406 205407 205408 205410 207409 207924 207925 
208496 210720 210721 212404 214817 214818 214887 215447 
215448 215449 215732 215733 215734 215736 215737 215738 
217855 218122 218127 218144 219196 220063 223441 223983 
223984 224273 224317 225705 225706 225707 225708 227545 

231977 232649 239215

 The name of the proprietor has beenשם בעל הסימן שונה ל:
changed to:

SANOFI

162782 162783

 The name of the proprietor has beenשם בעל הסימן שונה ל:
changed to:

matchmycolor LLC
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171892 171893 229137

 The name of the proprietor has beenשם בעל הסימן שונה ל:
changed to:

TOYO INK SC HOLDINGS CO., LTD.

185296

 The name of the proprietor has beenשם בעל הסימן שונה ל:
changed to:

Tencent Holdings Limited ; (British Virgin Islands Corporation)

201710 201711

 The name of the proprietor has beenשם בעל הסימן שונה ל:
changed to:

Cheetah Medical, Inc. ; (Delaware Corporation)

219691 219756 219765 219772 219801

 The name of the proprietor has beenשם בעל הסימן שונה ל:
changed to:

Otkrytoe aktisionernoe obshchestvo "Aston Produkty Pitania i Pishchevye Ingredienty" (Joint 
Stock Company Aston Foods and Foods Ingredients)

227670 227671

 The name of the proprietor has beenשם בעל הסימן שונה ל:
changed to:

SABRA TEKSTIL SANAYI VE TICARET ANONIM SIRKETI

ד' כסלו תשע"ב - 61830/11/2011



233515 233516 233517 233518 233519 233520

 The name of the proprietor has beenשם בעל הסימן שונה ל:
changed to:

Otkrytoe aktsionernoe obshchestvo “Aston Produkty Pitania i Pishchevye Ingredienty” (Joint 
Stock Company Aston Foods and Food Ingredients)

234914

 The name of the proprietor has beenשם בעל הסימן שונה ל:
changed to:

SWISSINSO SA ; (Suisse Société anonyme (SA))

238862 240150

 The name of the proprietor has beenשם בעל הסימן שונה ל:
changed to:

Gradientech AB

24001

 The name of the proprietor has beenשם בעל הסימן שונה ל:
changed to:

CRAYOLA PROPERTIES, INC. ; (Delaware Corporation)

27872

 The name of the proprietor has beenשם בעל הסימן שונה ל:
changed to:

BBH Inc. ; (Delaware Corporation)

ד' כסלו תשע"ב - 61930/11/2011



77284 78584

 The name of the proprietor has beenשם בעל הסימן שונה ל:
changed to:

Biomet 3i, LLC ; (Florida Limited Liability Company)

96820 101112 101812 159943

 The name of the proprietor has beenשם בעל הסימן שונה ל:
changed to:

QNX Software Systems Limited ; (Ontario Company)

שינויים בכתובת בעלים
CHANGES IN PROPRIETORS' ADDRESS

190334 201091 201092 222275

 The address of the proprietor hasכתובת בעל הסימן שונתה ל:
been changed to:

P.O.B. 5007 Jerusalem , 91050 , Israel  ת.ד. 5007 ירושלים , 91050 , ישראל

195363

 The address of the proprietor hasכתובת בעל הסימן שונתה ל:
been changed to:

South Building, Industry Workshop No. 24  
Science and Technology Park, Shennan 
Road, Nanshan , People's Republic of China

21943 21944 37014 56857 118966 216492

 The address of the proprietor hasכתובת בעל הסימן שונתה ל:
been changed to:

13-15 avenue de la Liberte  Luxembourg , L-
1931 , Luxembourg

223696

 The address of the proprietor hasכתובת בעל הסימן שונתה ל:
been changed to:

רחוב רוטשילד 53 ת.ד. 535 ראשון לציון , 75100 , 
ישראל

53 Rothchild Street P.O.B. 535 Rishon-
Letzion , 75100 , Israel

ד' כסלו תשע"ב - 62030/11/2011



225999 226000 226001

 The address of the proprietor hasכתובת בעל הסימן שונתה ל:
been changed to:

אופנהיימר 7  רחובות , 76701 , פארק המדע , 
ישראל

7 Oppenheimer St.  Rehovot , Israel

234914

 The address of the proprietor hasכתובת בעל הסימן שונתה ל:
been changed to:

Site EPEFL-PSE, Batiment D  CH-1015 
Lausanne , Switzerland

236639

 The address of the proprietor hasכתובת בעל הסימן שונתה ל:
been changed to:

Mahir Iz Caddesi No. 23 Altunizade  İstanbul , 
Turkey

238862 240150

 The address of the proprietor hasכתובת בעל הסימן שונתה ל:
been changed to:

Torsgatan 2, 1tr  SE-111 23 Stockholm , 
Sweden

39853 241884

 The address of the proprietor hasכתובת בעל הסימן שונתה ל:
been changed to:

1-32 CHAYAMACHI    Kita-Ku, Osaka , 
Japan

43849

 The address of the proprietor hasכתובת בעל הסימן שונתה ל:
been changed to:

900-1 OAZA-TSUKANOYAMA,KOSHIJI    
Santo-Gun, Niigata-Ken , Japan

ד' כסלו תשע"ב - 62130/11/2011



78197 81201 81202 83049 83231 83232 83233 83234 83235 83236 128250 150316 150317 
150318 150319 150320 156915 156920 156925 156926 156927 159128

 The address of the proprietor hasכתובת בעל הסימן שונתה ל:
been changed to:

Antony Parc 2, 10 Place du General de 
Gaulle  92160 Antony , France

חידושים
RENEWALS

4036 4066 4067 21082 21083 21174 21175 21176 21178 21294 21403 21409 
21650 21651 43183 43212 43328 43407 43431 43432 43440 43505 43512 43548 
76969 77743 77809 77810 77833 77840 77873 77874 77906 77930 77937 77972 
77980 77981 77993 78006 78012 78040 78104 78105 78106 78185 78187 78189 
78190 78191 78194 78197 78214 78251 78265 78266 78274 78275 78300 78316 
78322 78323 78324 78325 78330 78379 78399 78416 78417 78418 78419 78420 
78421 78422 78454 78476 78517 78518 78519 78529 78541 78624 78625 78728 
78729 78730 78731 78766 78769 78772 78773 78775 78778 78780 78781 78782 
78783 78784 78786 78787 78790 78801 78802 78803 78804 78842 78914 78915 
78916 78917 78918 78919 79016 79017 153032 153305 153348 153349 153486 

154153

אי תשלום אגרת חידוש
RENEWAL FEE HAS NOT BEEN PAID

9894 9895 9896 9897 9907 9909 9911 21340 21345 21364 21366 21373 21382 
21408 43163 43164 43169 43199 43205 43206 43207 43210 43215 43216 43224 
43227 43228 43249 43254 43263 43264 43271 43272 43273 43284 43288 43297 
43299 43300 43301 43302 77991 77994 77996 78000 78001 78005 78010 78017 
78021 78022 78023 78024 78025 78027 78029 78041 78047 78064 78081 78089 
78092 78097 78100 78107 78109 78119 78121 78126 78128 78130 78136 78137 
78154 78155 78157 78158 78162 78166 78167 78168 78169 78175 78180 78184 
78186 78195 78200 78201 78202 78203 78211 78219 78221 78228 78230 78232 
78242 78255 78276 78282 78283 78284 78285 78286 78287 78288 78289 78290 
78291 78298 78301 78305 78306 78307 78308 78309 78314 78316 78322 78323 

78324 153039 153043 153056 153058 153115 153121 153188 153252 153297 
153300 153301 153305 153315 153397 153399 153423 153424 153425 153428 
153445 153471 153494 153503 153504 153519 153520 153521 153522 153523 

153524 153532 153542 153560 153561

נמחק מחמת אי תשלום אגרת חידוש
CANCELLATION THROUGH NON-PAYMENT OF RENEWAL FEE

3730 20765 20779 20783 20801 20812 20813 20820 20821 20834 42236 42239 
42256 42258 42259 42262 42265 42266 42270 42271 42272 42275 42276 42281 
42282 42299 42303 42318 42320 42395 42398 42410 42422 42423 76183 76214 
76226 76228 76231 76232 76233 76244 76250 76290 76293 76294 76295 76297 
76319 76325 76326 76328 76329 76330 76331 76334 76336 76347 76348 76349 
76350 76351 76352 76360 76366 76371 76372 76374 76376 76385 76388 76389 
76392 76395 76406 76415 76421 76426 76431 76434 76436 76441 76443 76444 
76450 76451 76464 76487 76490 76491 76493 76494 76495 76502 76517 76529 

76530 76540 148937 149503

ד' כסלו תשע"ב - 62230/11/2011



מחיקה על פי בקשת הבעלים
CANCELLATION AT THE REQUEST OF THE PROPRIETORS

188097 188103

WEIGHT WATCHERS INTERNATIONAL, INC.

214658

Scotch Ltd.

סקוטש בע"מ

217520

Cott Beverages Inc.

221487

MATERNE

223002

A. & B. Saranga Ltd.

א. ו-ב סרנגה בע"מ

סימני מסחר שנמחקו
TRADE MARKS CANCELLED

78163 78252 83425 136429 136430 200256 227953 228712 229134 229135

רישומים שהוחזרו לתוקף
RESTORATION OF REGISTRATIONS

TRANSFRESH CORPORATION 42202

TRANSFRESH CORPORATION 42203

שינויים ברשימת סחורות
CHANGES  OF THE LIST OF GOODS

ד' כסלו תשע"ב - 62330/11/2011



192765

The specification of goods was changed as 
follows

פרטת הסחורות תוקנה כדלקמן

Class: 5

Pharmaceutical preparations for the respiratory 
systems, pharmaceutical preparations for the 
gastrointestinal systems, pharmaceutical 
preparations for the endocrine systems, 
pharmaceutical preparations for the 
cardiovascular systems, pharmaceutical 
preparations for the central nervous systems and 
pharmaceutical preparations for the peripheral 
nervous system, pharmaceutical preparations for 
the musculoskeletal systems, pharmaceutical 
preparations for the unitary systems, 
pharmaceutical preparations for the 
integumentary systems, pharmaceutical 
preparations for the reproductive systems, 
pharmaceutical preparations for the treatment of 
the skin and scalps, pharmaceuticals preparations 
for the treatment of cancer, pharmaceutical 
preparations for the treatment of diabetes, 
pharmaceutical preparations for the treatment of 
thrombosis, pharmaceutical preparations for the 
treatment of arthritis, pharmaceutical preparations 
for the treatment of pain, pharmaceutical 
preparations for the treatment of inflammation, 
pharmaceutical for the treatment of blood disease 
and disorders, pharmaceutical preparations for 
the treatment of skin diseases, pharmaceutical 
preparations for the treatment of cold, 
pharmaceutical preparations for the treatment of 
coughs, pharmaceutical preparation for the 
treatment of influenza, pharmaceutical 
preparations for the treatment of vertigo, 
pharmaceutical preparations for the treatment of 
nausea, pharmaceutical preparations for the 
treatment of vomiting, pharmaceutical 
preparations for the treatment of migraine, 
pharmaceutical preparations for the treatment of 
mouth and gum diseases; all included in class 5. 

סוג: 5

תכשרים רוקחיים למערכות הנשימה, תכשירים רוקחיים 
למערכות הקיבה והמעיים, תכשירים רוקחיים למערכות 

האנדוקריניות, תכשירים רוקחיים למערכות 
הקרדיווסקולאריות, תכשירים רוקחיים למערכת העצבים 

המרכזית ותכשירים רוקחיים למערכת העצבים 
הפריפריאלית, תכשירים רוקחיים למערכת השרירים 
והשלד, תכשירים רוקחיים למערכות יחידות, תכשירים 

רוקחיים למערכות השייכות למעטפת החיצונית של הגוף, 
תכשירים רוקחים למערכות הרבייה, תכשירים רוקחיים 

לטיפול בעור ובקרקפת, תכשירים רוקחיים לטיפול בסרטן, 
תכשירים רוקחיים לטיפול בסכרת, תכשירים רוקחיים 
לטיפול בטרומבוזיס, תכשירים רוקחיים לטיפול בדלקת 

פרקים, תכשירים רוקחיים לטיפול בכאב, תכשירים רוקחיים 
לטיפול בדלקות, תכשירים רוקחיים לטיפול במחלות 

והפרעות בדם, תכשירים רוקחיים לטיפול במחלות עור, 
תכשירים רוקחיים לטיפול בצינון, תכשירים רוקחיים לטיפול 
בשיעול, תכשירים רוקחיים לטיפול בשפעת, תכשירים 
רוקחיים לטיפול בורטיגו, תכשירים רוקחיים לטיפול 

בבחילות, תכשירים רוקחיים לטיפול בהקאות, תכשירים 
רוקחיים לטיפול במיגרנות, תכשירים רוקחיים לטיפול 

במחלות פה וחניכיים; הנכללים כולם בסוג 5.                   
                                                                                
                                                                                
                                                                                
                                                                                
                                                                                
                                                                                
                                                                                
                                                                                
                                                                                
                                                                                
                                                                                
                                                                                
                                                                                
                                                                                
                                                                                
                                                                                

                                        

ד' כסלו תשע"ב - 62430/11/2011



192793

The specification of goods was changed as 
follows

פרטת הסחורות תוקנה כדלקמן

Class: 5

Pharmaceutical preparations for the respiratory 
systems, pharmaceutical preparations for the 
gastrointestinal systems, pharmaceutical 
preparations for the endocrine systems, 
pharmaceutical preparations for the 
cardiovascular systems, pharmaceutical 
preparations for the central nervous systems and 
pharmaceutical preparations for the peripheral 
nervous system, pharmaceutical preparations for 
the musculoskeletal systems, pharmaceutical 
preparations for the unitary systems, 
pharmaceutical preparations for the 
integumentary systems, pharmaceutical 
preparations for the reproductive systems, 
pharmaceutical preparations for the treatment of 
the skin and scalps, pharmaceuticals preparations 
for the treatment of cancer, pharmaceutical 
preparations for the treatment of diabetes, 
pharmaceutical preparations for the treatment of 
thrombosis, pharmaceutical preparations for the 
treatment of arthritis, pharmaceutical preparations 
for the treatment of pain, pharmaceutical 
preparations for the treatment of inflammation, 
pharmaceutical for the treatment of blood disease 
and disorders, pharmaceutical preparations for 
the treatment of skin diseases, pharmaceutical 
preparations for the treatment of cold, 
pharmaceutical preparations for the treatment of 
coughs, pharmaceutical preparation for the 
treatment of influenza, pharmaceutical 
preparations for the treatment of vertigo, 
pharmaceutical preparations for the treatment of 
nausea, pharmaceutical preparations for the 
treatment of vomiting, pharmaceutical 
preparations for the treatment of migraine, 
pharmaceutical preparations for the treatment of 
mouth and gum diseases; all included in class 5. 

סוג: 5

תכשרים רוקחיים למערכות הנשימה, תכשירים רוקחיים 
למערכות הקיבה והמעיים, תכשירים רוקחיים למערכות 

האנדוקריניות, תכשירים רוקחיים למערכות 
הקרדיווסקולאריות, תכשירים רוקחיים למערכת העצבים 

המרכזית ותכשירים רוקחיים למערכת העצבים 
הפריפריאלית, תכשירים רוקחיים למערכת השרירים 
והשלד, תכשירים רוקחיים למערכות יחידות, תכשירים 

רוקחיים למערכות השייכות למעטפת החיצונית של הגוף, 
תכשירים רוקחים למערכות הרבייה, תכשירים רוקחיים 

לטיפול בעור ובקרקפת, תכשירים רוקחיים לטיפול בסרטן, 
תכשירים רוקחיים לטיפול בסכרת, תכשירים רוקחיים 
לטיפול בטרומבוזיס, תכשירים רוקחיים לטיפול בדלקת 

פרקים, תכשירים רוקחיים לטיפול בכאב, תכשירים רוקחיים 
לטיפול בדלקות, תכשירים רוקחיים לטיפול במחלות 

והפרעות בדם, תכשירים רוקחיים לטיפול במחלות עור, 
תכשירים רוקחיים לטיפול בצינון, תכשירים רוקחיים לטיפול 
בשיעול, תכשירים רוקחיים לטיפול בשפעת, תכשירים 
רוקחיים לטיפול בורטיגו, תכשירים רוקחיים לטיפול 

בבחילות, תכשירים רוקחיים לטיפול בהקאות, תכשירים 
רוקחיים לטיפול במיגרנות, תכשירים רוקחיים לטיפול 

במחלות פה וחניכיים; הנכללים כולם בסוג 5.                   
                                                                                
                                                                                
                                                                                
                                                                                
                                                                                
                                                                                
                                                                                
                                                                                
                                                                                
                                                                                
                                                                                
                                                                                
                                                                                
                                                                                
                                                                                
                                                                                

                                        

ד' כסלו תשע"ב - 62530/11/2011



192824

The specification of goods was changed as 
follows

פרטת הסחורות תוקנה כדלקמן

Class: 5

Pharmaceutical preparations for the respiratory 
systems, pharmaceutical preparations for the 
gastrointestinal systems, pharmaceutical 
preparations for the endocrine systems, 
pharmaceutical preparations for the 
cardiovascular systems, pharmaceutical 
preparations for the central nervous systems and 
pharmaceutical preparations for the peripheral 
nervous system, pharmaceutical preparations for 
the musculoskeletal systems, pharmaceutical 
preparations for the unitary systems, 
pharmaceutical preparations for the 
integumentary systems, pharmaceutical 
preparations for the reproductive systems, 
pharmaceutical preparations for the treatment of 
the skin and scalps, pharmaceuticals preparations 
for the treatment of cancer, pharmaceutical 
preparations for the treatment of diabetes, 
pharmaceutical preparations for the treatment of 
thrombosis, pharmaceutical preparations for the 
treatment of arthritis, pharmaceutical preparations 
for the treatment of pain, pharmaceutical 
preparations for the treatment of inflammation, 
pharmaceutical for the treatment of blood disease 
and disorders, pharmaceutical preparations for 
the treatment of skin diseases, pharmaceutical 
preparations for the treatment of cold, 
pharmaceutical preparations for the treatment of 
coughs, pharmaceutical preparation for the 
treatment of influenza, pharmaceutical 
preparations for the treatment of vertigo, 
pharmaceutical preparations for the treatment of 
nausea, pharmaceutical preparations for the 
treatment of vomiting, pharmaceutical 
preparations for the treatment of migraine, 
pharmaceutical preparations for the treatment of 
mouth and gum diseases; all included in class 5.

סוג: 5

תכשרים רוקחיים למערכות הנשימה, תכשירים רוקחיים 
למערכות הקיבה והמעיים, תכשירים רוקחיים למערכות 

האנדוקריניות, תכשירים רוקחיים למערכות 
הקרדיווסקולאריות, תכשירים רוקחיים למערכת העצבים 

המרכזית ותכשירים רוקחיים למערכת העצבים 
הפריפריאלית, תכשירים רוקחיים למערכת השרירים 
והשלד, תכשירים רוקחיים למערכות יחידות, תכשירים 

רוקחיים למערכות השייכות למעטפת החיצונית של הגוף, 
תכשירים רוקחים למערכות הרבייה, תכשירים רוקחיים 

לטיפול בעור ובקרקפת, תכשירים רוקחיים לטיפול בסרטן, 
תכשירים רוקחיים לטיפול בסכרת, תכשירים רוקחיים 
לטיפול בטרומבוזיס, תכשירים רוקחיים לטיפול בדלקת 

פרקים, תכשירים רוקחיים לטיפול בכאב, תכשירים רוקחיים 
לטיפול בדלקות, תכשירים רוקחיים לטיפול במחלות 

והפרעות בדם, תכשירים רוקחיים לטיפול במחלות עור, 
תכשירים רוקחיים לטיפול בצינון, תכשירים רוקחיים לטיפול 
בשיעול, תכשירים רוקחיים לטיפול בשפעת, תכשירים 
רוקחיים לטיפול בורטיגו, תכשירים רוקחיים לטיפול 

בבחילות, תכשירים רוקחיים לטיפול בהקאות, תכשירים 
רוקחיים לטיפול במיגרנות, תכשירים רוקחיים לטיפול 

במחלות פה וחניכיים; הנכללים כולם בסוג 5.                   
                                                                                
                                                                                
                                                                                
                                                                                
                                                                                
                                                                                
                                                                                
                                                                                
                                                                                
                                                                                
                                                                                
                                                                                
                                                                                
                                                                                
                                                                                
                                                                                

                                        
215323

The specification of goods was changed as 
follows

פרטת הסחורות תוקנה כדלקמן

Class: 3

Cosmetic products excluding those for the 
treatment of  the hair and the scalp; all included in 
class 3.

סוג: 3

מוצרים קוסמטים למעט כאלה המשמשים לטיפול בשיער 
ובקרקפת; הנכללים כולם בסוג 3.                                   

                        

ד' כסלו תשע"ב - 62630/11/2011



שינוי סימן
ALTERATION OF MARK

173801

227186 227187

231710

The specification of goods was changed as 
follows

פרטת הסחורות תוקנה כדלקמן

Class: 5

Pharmaceutical, veterinary and sanitary 
preparations, namely balms for medical purposes, 
medicated balms for the treatment of skin, lips, 
eyelids and face, medical plasters, bath 
preparations for medical purposes, therapeutic 
medicated bath preparations, diagnostic 
preparations for medical purposes, cotton for 
medical purposes, medicated sun care 
preparations, medicated shampoo, medical and 
pharmaceutical skin care preparations; excluding 
preparations for the treatment of conditions of or 
relating to the eye; all included in class 5.

סוג: 5

תכשירי רוקחות, וטרינרייה וסניטריה, שהם, משחות 
לצרכים רפואיים, משחות רפואיות לטיפול עור, שפתיים, 
עפעפיים ופנים, אגדים רפואיים, תכשירי אמבט לצרכים 
רפואיים, תכשירי אמבט רפואיים לצרכי ריפוי, תכשירים 

אבחון לצרכים רפואיים, צמר גפן לצרכים רפואיים, תכשירים 
רפואיים להגנה מהשמש, שמפו רפואי, תכשירים רוקחיים 
ורפואיים לטיפול בעור; זולת תכשירים לטיפול במחלות 
ומצבים רפואיים של העיניים או במחלות ומצבים רפואיים 
הקשורים לעיניים; הנכללים כולם בסוג 5.                         
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