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ג' טבת תשע"ב - 129/12/2011



 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

ROX

Trade Mark No. 217141 מספר סימן

Application Date 07/12/2008 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: ROX Company GmbH

Address: Eduard-Bodem-Gasse 3 Innsbruck, A-6020, 
Austria

Identification No.: 69933

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Reinhold Cohn and Partners

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

שם: ריינהולד כהן ושותפיו

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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 32 סוג: 32

Non-alcoholic beverages including energy drinks; all 
included in class 32.

משקאות שאינם אלכוהוליים כולל משקאות אנרגיה; הנכללים 
כולם בסוג 32.                   
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Trade Mark No. 218985 מספר סימן

Application Date 03/02/2009 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: ASOCS LTD. שם: אסוקס בע"מ

Address: 21 Hamilacha, P.O.B. 11459, Rosh Ha'Ayin, 
48091, Israel

כתובת : המלאכה 21, ת.ד. 11459, ראש העין, 48091, ישראל

Identification No.: 513430785מספר זיהוי: 513430785

חברה פרטית

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

Voice and data processors and software for 
integrating multiple wireless communication platforms 
into a single communications platform; processors 
and software for communications interfaces; 
processors and software for multiple air-interfaces of 
mobile terminals; data processing apparatus, mobile 
telephones, routers, computer software in the field of 
wireless communication; computer hardware and 
associated software for on and off line connection 
between website and website users, facilitating live 
voice, video chat, email communications and 
establishment and conduction of a forum; peripheral 
computer equipment; apparatus and instruments for 
checking (supervision), monitoring, viewing, 
recording, transmission, processing and reproduction 
of sound or images; all included in class 9.

מעבדי קול ונתונים ותוכנות מחשב עבור סכמת מצעי תקשורת 
אלחוטית רבים לתוך מצע תקשורת יחיד; מעבדים ותכנות 
מחשב עבור תווכי תקשורת; מעבדים ותוכנות מחשב עבור 
תווכי- אוויר רבים של תחנות ניידות; התקני עיבוד נתונים, 
מכשירי טלפון ניידים, נתבים, תוכנות מחשב בתחום של 

תקשורת אלחוטית; חומרות מחשב ותוכנות מחשב נלוות עבור 
חיבור קו פעיל וכבוי בין אתרי אינטרנט ומשתמשי אתר, 

המציגים קול חי, חדר וידאו, תקשורת דואר אלקטרוני ויסוד 
וניהול של פורום; ציוד מחשב היקפי; התקנים ומכשירים עבור 
בדיקה(פיקוח), השגחה, צפייה, הקלטה, העברה, עיבוד או 

שיחזור של קול או דמויות; הנכללים כולם בסוג 9.
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Trade Mark No. 218986 מספר סימן

Application Date 03/02/2009 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: ASOCS LTD. שם: אסוקס בע"מ

Address: 21 המלאכה, P.O.B. 11459,  ,48091 ,ראש העין
ישראל

כתובת : המלאכה 21, ת.ד. 11459, ראש העין, 48091, ישראל

Identification No.: 513430785מספר זיהוי: 513430785

חברה פרטית

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Wolff, Bregman and Goller

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

שם: וולף, ברגמן וגולר

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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 35 סוג: 35

Advertising; sales promotion; business management; 
business organization; wholesaling, retailing and mail 
order services; store services; on line store services; 
electronic commerce services; direct mail advertising; 
collection and storage of information into computer 
database; arranging and conducting of business 
conferences; publication of publicity texts; storage of 
data; computerized file management, namely' 
computerized file management in internet, intranet 
and extranet; the aforementioned services mainly 
related to computer peripheral equipment, telephone 
and communication apparatus and electronic and 
electric apparatus and instruments; all s included in 
class 35.

פרסום, קידום מכירות; ניהול עסקים; ארגון עסקי; שירותי 
סיטונאות קמעונאות והזמנות באמצעות הדואר; שירותי חנויות; 
שירותי חנות מקוונת; שירותי מסחר אלקטרוני; פרסום בדיוור 
ישיר; איסוף ואחסון של מידע תוך מאגר נתונים ממוחשב; ארגון 
וניהול של ועידות עסקים; פרסום של טקסטים פרסומיים; אחסון 
של נתונים; ניהול תיק ממוחשב, דהיינו, ניהול תיק ממוחשב 
ברשתות אינטרנט, אינטראנט ובאקסטראנט; השירותים 

הנזכרים לעיל מתייחסים בעיקרם לציוד מחשב היקפי, התקני 
טלפון ותקשורת והתקנים ומכשירים אלקטרוניים וחשמליים; 

הנכללים כולם בסוג 35.                                                     
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Trade Mark No. 218987 מספר סימן

Application Date 03/02/2009 תאריך הגשה

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 38 סוג: 38

Telecommunication services between website users, 
establishing on-and off-line connection for live voice, 
video chat, e-mail communications and conduction of 
a forum; data transmission and reception services via 
telecommunication means; electronic transfer of 
voice, data and graphics accessible via computer and 
telecommunication networks; local and long distance 
transmission of voice, data, graphics via computer 
and telecommunications networks; providing multiple 
user access to a global computer information 
network; on line chat rooms, bulletin board and 
discussion group services; electronic mail services; 
workgroup communications services over computer 
networks; instant messaging services; video and 
audio conferencing services; computer 
communication services; wireless communication 
services; telephone communication services; mobile 
phone communication services; consulting in 
connection with all the aforementioned services; all 
included in class 38.

שירותי טלקומוניקציה בין אתרי אינטרנט ובין משתמשי אתר, 
המאפשרים קשר פעיל וכבוי עבור קול חי, חדר וידאו, תקשורת 
דואר אלקטרוני וניהול של פורום; שירותי העברת וקבלת נתונים 
באמצעי טלקומוניקציות; העברה אלקטרונית של קול, נתונים 
וגראפיקות נגישים באמצעות רשתות מחשב וטלקומוניקציה; 
העברה מקומית ולמרחק רב של קול, נתונים, גראפיקות 

באמצעות רשתות מחשב וטלקומוניקציות; הענקת גישה רבת 
משתמש לרשת מידע ממוחשבת גלובלית; חדרי שיחה מקוונים, 

שירותי לוח מודעות וקבוצות דיון; שירותי דואר אלקטרוני; 
שירותי תקשורת קבוצת עבודה ברשתות מחשב; שירותי 
מסרים מידיים; שירותי ועידת וידאו ואודיו; שירותי תקשורת 

מחשב; שירותי תקשורת אלחוטית; שירותי תקשורת טלפונית; 
שירותי תקשורת טלפון נייד; שירותי ייעוץ הקשורים לכל 

השירותים הנזכרים לעיל; הנכללים כולם בסוג 38.
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Ownersבעלים

Name: ASOCS LTD. שם: אסוקס בע"מ

Address: 21 המלאכה, P.O.B. 11459,  ,48091 ,ראש העין
ישראל

כתובת : המלאכה 21, ת.ד. 11459, ראש העין, 48091, ישראל

Identification No.: 513430785מספר זיהוי: 513430785

חברה פרטית

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

ג' טבת תשע"ב - 729/12/2011



TAKING SCIENCE TO HEART

Trade Mark No. 220698 מספר סימן

Application Date 14/05/2009 תאריך הגשה

Based on foreign registration מבוסס על רישום בחו"ל

U.S.A. No. 3,773,038 ארה"ב מספר: 3,773,038

Dated 06/04/2010 (Section 16) מיום 06/04/2010 (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: Regado Biosciences, Inc.

Address: 318 Blackwell Street Suite 130, Durham, NC, 
27701, U.S.A.

Identification No.: 69688

(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: 42 סוג: 42

Pharmaceutical research and development; all 
included in class 42.

מחקר ופיתוח רוקחי; 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., 19/01/2009, No. 77/652,298 ארה"ב, 19/01/2009, מספר 77/652,298

Class: 42 סוג: 42
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NEWCASTLE BROWN ALE

Trade Mark No. 222512 מספר סימן

Application Date 31/07/2009 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: Scottish & Newcastle Limited

Address: 2-4 Broadway Park, South Gyle Broadway, 
Edinburgh, United Kingdom

Identification No.: 800475

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Dr. Shlomo Cohen & Co.

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

שם: ד"ר שלמה כהן ושות'

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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 32 סוג: 32

Beer; ale; bitter; mild; lager; stout; porter; shandy; 
mineral water; aerated water; non-alcoholic drinks; 
fruit flavoured drinks; fruit juices; vegetable juices; 
vegetable flavoured drinks; mixtures containing any 
of the aforesaid; preparations for making any of the 
aforesaid; all included in class 32.

בירה; שיכר; בירה כהה; מילד; לאגר; שיכר לתת; בירה 
שחורה; שנדי; מים מינראליים; מים מוגזים; משקאות לא 

אלכוהוליים; משקאות בטעמי פרי; מיצי פרי; מיצי ירק; משקאות 
בטעמי ירק; תערובות המכילות מהאמור לעיל; תכשירים להכנת 
האמור לעיל; הנכללים כולם בסוג 32.                                   
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Trade Mark No. 222747 מספר סימן

Application Date 12/08/2009 תאריך הגשה

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

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

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

האנגלי.

 Owners

Name: Relay International Co., Ltd.

Address: 2F, 203-8 Donggyo-dong, Mapo-gu, Seoul, 121-
819, Republic of Korea

Identification No.: 800502

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Marc Phillip Bodner, Adv.

Address: Toyota Towers 65 Yigal Alon Street, Tel Aviv, 
67443, Israel

שם: מרק בדנר, עו"ד

כתובת : מגדלי טויוטה רחוב יגאל אלון 65, תל אביב, 67443, 
ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 43 סוג: 43

Bar services, Cafes, Cafeterias, Food and drink 
catering, Restaurants, Self-service restaurants, 
Snack-bars; all included in class 43.

שירותי בר, בתי קפה, קפיטריות, קייטרינג של מאכלים 
ומשקאות, מסעדות, מסעדות שירות עצמי, מזנונים מהירים; 

הנכללים כולם בסוג 43.                         
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Trade Mark No. 222777 מספר סימן

Application Date 12/08/2009 תאריך הגשה

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

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

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

האנגלי.

 Owners

Name: Relay International Co., Ltd.

Address: 2F, 203-8 Donggyo-dong, Mapo-gu, Seoul, 121-
819, Republic of Korea

Identification No.: 800502

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Marc Phillip Bodner, Adv.

Address: Toyota Towers 65 Yigal Alon Street, Tel Aviv, 
67443, Israel

שם: מרק בדנר, עו"ד

כתובת : מגדלי טויוטה רחוב יגאל אלון 65, תל אביב, 67443, 
ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 30 סוג: 30

Bread, Cakes, Cocoa, Coffee, Coffee-based 
beverages, Cookies, Frozen yogurt, Ice cream, 
Sherbets, Tea; all included in class 30.

לחם, עוגות, קקאו, קפה, משקאות מבוססי קפה, עוגיות, פרוזן 
יוגורט, גלידה, שרבט, תה; הנכללים כולם בסוג 30ץ               
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Trade Mark No. 223108 מספר סימן

Application Date 28/08/2009 תאריך הגשה

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 34 סוג: 34

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

טבק, בין מעובד ובין שאינו מעובד; טבק עישון, טבק מקטרת, 
טבק לגלגול ביד,טבק לעיסה; סיגריות, סיגרים, סיגריות קטנות; 
חומרים עבור עישון הנמכרים בנפרד או בתערובת עם טבק, 

שאינם למטרות רפואיות או למטרות ריפוי; חומרי הרחה, פריטי 
מעשנים הכלולים בסוג 34; ניירות סיגריות, שפורפרות סיגריות 
וגפרורים; הנכללים כולם בסוג 34.                                       
                                                                                    

                        

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

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

United Kingdom, 05/06/2009, No. 2518116 ממלכה מאוחדת, 05/06/2009, מספר 2518116

Class: 34 סוג: 34

ג' טבת תשע"ב - 1229/12/2011



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: JT International S.A.

Address: Geneva, Switzerland

Identification No.: 38682

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Dr. Shlomo Cohen & Co.

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

שם: ד"ר שלמה כהן ושות'

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

ג' טבת תשע"ב - 1329/12/2011



Trade Mark No. 223807 מספר סימן

Application Date 14/09/2009 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: Platman Jonatan שם: פלאטמן יהונתן

Address: Binyamin Mints 39, Jerusalem, Israel כתובת : בנימין מינץ 39/5, ירושלים, ישראל

Identification No.: 011933819מספר זיהוי: 011933819

Name: Platman Aaron שם: פלאטמן אהרן

Address: Binyamin Mints 39/5, Jerusalem, Israel כתובת : בנימין מינץ 39/5, ירושלים, ישראל

Identification No.: 036557536מספר זיהוי: 036557536

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 29 סוג: 29

Food supplement; included in class 29. תוספי תזונה; הנכללים בסוג 29.                   

ג' טבת תשע"ב - 1429/12/2011



Trade Mark No. 225776 מספר סימן

Application Date 22/12/2009 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.

The trademark consists of a two dimentional shape of 
a tablet marked with the logo as shown.

סימן המסחר מורכב מדמות דו מימדית של טבליה אובלית עם 
הלוגו כפי שמופיע.

 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 and substances; all 
included in class 5.

תכשירי וחומרי רוקחות; הנכללים כולם בסוג 5                       
                                

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

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

European Community Trade Mark, 06/07/2009, No. 
008408692

איחוד האירופי לסימני מסחר, 06/07/2009, מספר 
008408692

Class: 5 סוג: 5

ג' טבת תשע"ב - 1529/12/2011



NATURE COMFORT

Trade Mark No. 225918 מספר סימן

Application Date 16/12/2009 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: GATIE BRANDS LTD שם: גטייה מותגים בע"מ

Address: 13 Harakefet St., Ramat Efaal, 52960, Israel כתובת : רח' הרקפת 13, רמת אפעל, 52960, ישראל

Identification No.: 513508135מספר זיהוי: 513508135

חברה פרטית

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 25 סוג: 25

footwear; all included in class 25 הנעלה; הנכללים כולם בסוג 25               

ג' טבת תשע"ב - 1629/12/2011



Trade Mark No. 226043 מספר סימן

Application Date 29/12/2009 תאריך הגשה

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

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

The  " רישום סימן זה לא יתן זכות לשימוש ייחודי בסיסמה
Diamond Reinvented" בנפרד, אלא בהרכב הסימן.

Ownersבעלים

Name: ABRAHAM YESHAYAHU TABISAL שם: אברהם ישעיהו טביסל

Address: 15 HaEtrog St., Ramat Efal, Israel כתובת : האתרוג 15, רמת אפעל, ישראל

Identification No.: 51169340מספר זיהוי: 51169340

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: 40 סוג: 40

Jewelry manufacturing, processing, polishing and 
setting diamonds; all included in class 40.

ייצור תכשיטים, עיבוד, ליטוש ושיבוץ יהלומים; הנכללים כולם 
בסוג 40.                                                       

ג' טבת תשע"ב - 1729/12/2011



ג' טבת תשע"ב - 1829/12/2011



Trade Mark No. 226044 מספר סימן

Application Date 29/12/2009 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: ABRAHAM YESHAYAHU TABISAL שם: אברהם ישעיהו טביסל

Address: 15 HaEtrog St., Ramat Efal, Israel כתובת : האתרוג 15, רמת אפעל, ישראל

Identification No.: 51169340מספר זיהוי: 51169340

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: 40 סוג: 40

Jewelry manufacturing, processing, polishing and 
setting diamonds; all included in class 40.

ייצור תכשיטים, עיבוד, ליטוש ושיבוץ יהלומים; הנכללים כולם 
בסוג 40.                                                       

ג' טבת תשע"ב - 1929/12/2011



Trade Mark No. 226045 מספר סימן

Application Date 29/12/2009 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: ABRAHAM YESHAYAHU TABISAL שם: אברהם ישעיהו טביסל

Address: 15 HaEtrog St., Ramat Efal, Israel כתובת : האתרוג 15, רמת אפעל, ישראל

Identification No.: 51169340מספר זיהוי: 51169340

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: 40 סוג: 40

Jewelry manufacturing, processing, polishing and 
setting diamonds; all included in class 40.

ייצור תכשיטים, עיבוד, ליטוש ושיבוץ יהלומים; הנכללים כולם 
בסוג 40.                                                       

ג' טבת תשע"ב - 2029/12/2011



ADVISOR ADVANTAGE

Trade Mark No. 226295 מספר סימן

Application Date 11/01/2010 תאריך הגשה

Based on foreign registration מבוסס על רישום בחו"ל

European Community Trade Mark 
No. 9331521

איחוד האירופי לסימני מסחר מספר: 
9331521

Dated 10/01/2011 (Section 16) מיום 10/01/2011 (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: lia sophia International GmbH

Address: Muehlentalstrasse 38, 8200 Schaffhausen, 
Switzerland

Identification No.: 800890

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Reinhold Cohn and Partners

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

שם: ריינהולד כהן ושותפיו

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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 35 סוג: 35

Retail services, namely, independent sales 
representatives in the field of jewelry; all included in 
class 35.

שירותי קמעונאות, דהיינו, נציגי מכירות עצמאיים בתחום 
התכשיטים; הנכללים כולם בסוג 35.                                     

                

ג' טבת תשע"ב - 2129/12/2011



EXCELLENT BEGINNINGS

Trade Mark No. 226299 מספר סימן

Application Date 11/01/2010 תאריך הגשה

Based on foreign registration מבוסס על רישום בחו"ל

European Community Trade Mark 
No. 9432576

איחוד האירופי לסימני מסחר מספר: 
9432576

Dated 18/05/2011 (Section 16) מיום 18/05/2011 (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: lia sophia International GmbH

Address: Muehlentalstrasse 38, 8200 Schaffhausen, 
Switzerland

Identification No.: 800890

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Reinhold Cohn and Partners

Address: 26a Habarzel St. Ramat Hahayal, P.O.B. 
13239, Tel Aviv, 61131, 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 consultation and business advisory 
services in the field of retail jewelry sales; all included 
in class 35.

שירותי ייעוץ עסקי ויעץ עסקי בתחום מכירות תכשיטים 
קמעונאיות; הנכללים כולם בסוג 35.                                     

                                  

ג' טבת תשע"ב - 2229/12/2011



STENOROL

Trade Mark No. 227860 מספר סימן

Application Date 07/03/2010 תאריך הגשה

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

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

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

האנגלי.

 Owners

Name: Huvepharma Jsc

Address: 33, James Boucher Blvd, 1407 Sofia, Bulgaria

Identification No.: 801045

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Reinhold Cohn and Partners

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

Veterinary products, namely medicinals for 
prevention of coccidiosis in farm animals, for 
prevention and treatment of infectious diseases of 
the gastrointestinal tract, for prevention and 
treatment of parasitic diseases; for maintenance of 
weight gain and improved feed efficiency in the 
presence of diseases in farm animals; medicines for 
veterinary purposes, namely (antibiotics); additives to 
fodder for medical purposes; medicated zootechnical 
additives; all included in class 5.

מוצרים וטרינריים, דהיינו תרופות למניעת מחלה זיהומית 
בבעלי חיים של משק, למניעה וטיפול  במחלות מדבקות של 
מערכת העיכול, למניעה וטיפול במחלות טפיליות; לאחזקת 

עליה במשקל ויעילות האכלה משופרת בנוכחות מחלות בבעלי 
חיים של משק; תרופות למטרות וטרינריות, דהיינו 

(אנטיביוטיקות); תוספים לחציר למטרות רפואיות; תוספים 
תרופתיים זואוטכניים; הנכללים כולם בסוג 5.                         
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    

  

ג' טבת תשע"ב - 2329/12/2011



אמפוריום 
Trade Mark No. 228001 מספר סימן

Application Date 04/03/2010 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: SAKAL SPORT LTD. שם: סקאל ספורט בע"מ

Address: 2 Hashonit St., Herzeliya, Israel כתובת : רחוב השונית 2, הרצליה, ישראל

Identification No.: 511456634מספר זיהוי: 511456634

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Oded Steiff & Co., Advs.

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

שם: עודד שטייף ושות', עו"ד

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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 35 סוג: 35

All services included in class 35 including sale of 
footwear, clothing, fashion accessories, sport 
accessories, watches, bags and leather products; all 
included in class 35.

מכירת דברי הנעלה, הלבשה, מוצרי אופנה, ציוד ספורט, 
שעונים, תיקים ומוצרים מעור; הנכללים כולם בסוג 35.           
                                                                                    

                                                      

ג' טבת תשע"ב - 2429/12/2011



EMPORIUM 

Trade Mark No. 228002 מספר סימן

Application Date 04/03/2010 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: SAKAL SPORT LTD. שם: סקאל ספורט בע"מ

Address: רחוב השונית 2, הרצליה, ישראל כתובת : רחוב השונית 2, הרצליה, ישראל

Identification No.: 511456634מספר זיהוי: 511456634

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Oded Steiff & Co., Advs.

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

שם: עודד שטייף ושות', עו"ד

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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 35 סוג: 35

sale of footwear, clothing, fashion accessories, sport 
accessories, watches, bags and leather products; all 
included in class 35.

מכירת דברי הנעלה, הלבשה, מוצרי אופנה, ציוד ספורט, 
שעונים, תיקים ומוצרים מעור; הנכללים כולם בסוג 35.           

                                                  

ג' טבת תשע"ב - 2529/12/2011



Trade Mark No. 228003 מספר סימן

Application Date 04/03/2010 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: SAKAL SPORT LTD. שם: סקאל ספורט בע"מ

Address: רחוב השונית 2, הרצליה, ישראל כתובת : רחוב השונית 2, הרצליה, ישראל

Identification No.: 511456634מספר זיהוי: 511456634

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Oded Steiff & Co., Advs.

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

שם: עודד שטייף ושות', עו"ד

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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 35 סוג: 35

sale of footwear, clothing, fashion accessories, sport 
accessories, watches, bags and leather products; all 
included in class 35.

מכירת דברי הנעלה, הלבשה, מוצרי אופנה, ציוד ספורט, 
שעונים, תיקים ומוצרים מעור; הנכללים כולם בסוג 35.           

                                                  

ג' טבת תשע"ב - 2629/12/2011



UGLY

Trade Mark No. 228164 מספר סימן

Application Date 07/03/2010 תאריך הגשה

Linked Files תיקים קשורים
Merger איחוד

Merged with 228165 228166 אוחד עם 228165 228166

Ownersבעלים

Name: Ellacomm Junior LTD. שם: אלהקום ג'וניור בע"מ

Address: 1 Habarzel St., Tel Aviv, Israel כתובת : הברזל 1, תל אביב, ישראל

Identification No.: 514350354מספר זיהוי: 514350354

חברה פרטית

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Casuto - Nof, Adv.

Address: 10 Dubnov St., Tel Aviv, 64732, Israel

שם: קסוטו - נוף, עו"ד

כתובת : דובנוב 10, תל אביב, 64732, ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 35 סוג: 35

Advertising and promotion services via television, 
Internet and cellular communications or through 
similar mass media, electronic commerce services, 
services relating to the provision of sponsorship to 
television, Internet and cellular communication 
programs; all included in class 35.

שירותי פרסום וקידום מכירות בטלוויזיה, באינטרנט ותקשורת 
סלולארית או ברשתות תשורת המונית דומות, מסחר 

אלקטרוני, שירותים הקשורים למתן חסויות לתוכניות טלוויזיה, 
אינטרנט ותקשורת סלולארית; כולם נכללים בסוג 35.             
                                                                                    

                                                                      

Class: 38 סוג: 38

Television broadcasting, broadcasting of television 
programs, cellular communication services and 
messaging services via Internet, broadcast of 
information/programs via Internet, broadcast of 
information/programs by means via cellular 
communication; all included in class 38.

שידורי טלוויזיה, שידור תוכניות טלוויזיה, שידורי תקשורת 
סלולאריים, שידור מידע באמצעות הטלוויזיה, שירותי תקשורת 

והעברת מסרים באמצעות האינטרנט, שידור תכנים ו/או 
תוכניות באינטרנט, שידור תכנים ו/או תוכניות בתקשורת 

סלולארית; כולם נכללים בסוג 38.                                       
                                  

Class: 41 סוג: 41

Production of television programs, serving/hosting 
television programs, entertainment by means of 
television, game shows, Internet games, on-line 
servcies related to electronic games, celllular 
telephone games, entertainment by means of 
Internet, entertainment by means of cellular 
communications; all included in class 41.

הפקת תוכניות טלוויזיה, הגשה של תוכניות טלוויזיה , שירותי 
בידור באמצעות טלוויזיה, שעשועון טלוויזיה, משחקי אינטרנט, 
שירותי משחקים אלקטרוניים און-ליין, שרותי משחקי טלפון 
סלולאריים, שירותי בידור באמצעות האינטרנט, שירותי בידור 
באמצעות תקשורת סלולארית; כולם נכללים בסוג 41.             
                                                                                    

                

ג' טבת תשע"ב - 2729/12/2011



Trade Mark No. 228264 מספר סימן

Application Date 10/03/2010 תאריך הגשה

Linked Files תיקים קשורים
Merger איחוד

Merged with 228265 228266 אוחד עם 228265 228266

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 35 סוג: 35

Advertising and promotion servcies via televison, 
Internet and cellular communications ot through 
similar mass media, electronic commerce servcies, 
servcies relating to the provision of sponsership to 
television, Internet and cellular communication 
programs; all included in class 35.

שירותי פרסום וקידום מכירות בטלוויזיה, באינטנט ותקשורת 
סלולארית או ברשתות תקשורת המונית דומות, מסחר 

אלקטרוני, שירותים הקשורים למתן חסויות לתוכניות טלוויזיה, 
אינטנט ותקשורת סלולארית; כולם נכללים בסוג 35.               
                                                                                    

                                                                    

Class: 38 סוג: 38

Television bTelevision broadcasting, broadcasting of 
television programs, cellular communication services, 
broadcast of information by means of television, 
communication services and messaging services via 
Internet, broadcast of information/programs via 
Internet, broadcast of information/programs by 
means via cellular communication; all included in 
class 38.

שידורי טלוויזיה, שידור תוכניות טלוויזיה, שידורי תקשורת 
סלולאריים, שידור באמצעות הטלוויזיה, שירותי תקשורת 
והעברת מסרים באמצעות האינטרנט, שידור תכנים ו/או 
תוכניות באינטנט, שידור תכנים ו/או תוכניות בתקשורת 

סלולארית; כולם נכללים בסוג 38.                                       
                                                                                    
                                                                                    

                                                

Class: 41 סוג: 41

Production of television programs, serving/hosting 
television programs, entertainment by means of 
television, game shows, Internet games, on-line 
services related to electronic games, cellular 
telephone games, entertainment by means of 
Internet, entertainment by means of cellular 
communications; all included in class 41.

הפקת תוכניות טלוויזיה, הגשה של תוכניות טליווזיה, שירותי 
בידור באמצעות הטלוויזיה, שעשועון טלוויזיה, משחקי 

אינטרנט, שירותי משחקים אלקטרוניים און ליין, שירותי משחקי 
טלפון סלולאריים, שירותי בידור באמצעות תקשורת סלולארית; 
כולם נכללים בסוג 41.                                                       
                                                                                    

                                

ג' טבת תשע"ב - 2829/12/2011



Ownersבעלים

Name: Ellacomm Junior LTD. שם: אלהקום ג'וניור בע"מ

Address: הברזל 1, תל אביב, ישראל כתובת : הברזל 1, תל אביב, ישראל

Identification No.: 514350354מספר זיהוי: 514350354

חברה פרטית

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Casuto - Nof, Adv.

Address: 10 Dubnov St., Tel Aviv, 64732, Israel

שם: קסוטו - נוף, עו"ד

כתובת : דובנוב 10, תל אביב, 64732, ישראל

ג' טבת תשע"ב - 2929/12/2011



TLC: TABLES, LADDERS & CHAIRS

Trade Mark No. 228841 מספר סימן

Application Date 28/03/2010 תאריך הגשה

 Owners

Name: World Wrestling Entertainment, Inc.

Address: 1241 East Main Street, Stamford, CT, 06902, 
U.S.A.

Identification No.: 18339

(Delaware Corporation)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Pearl Cohen Zedek Latzer

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

שם: פרל כהן צדק לצר

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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 16 סוג: 16

Paper hangtags, cardboard hangtags; packaging, 
namely, blister cards, paper for wrapping and 
packaging, paper pouches for packaging, plastic 
bags for packaging, plastic bubble packs for 
wrapping or packaging; collector albums, namely, for 
sticker collectable cards, photo collectables; labels, 
namely, printed paper labels, printed shipping labels; 
return address labels not of textile; folders; plastic 
bags for general use; paper tableware, namely, 
paper place mats, paper table mats, paper napkins, 
paper table linens, paper tablecloths; paper lunch 
bags; stickers; bumper stickers; window decals; 
pens; pencils; pencil sharpeners; pencil cases; chalk; 
erasers, namely, rubber erasers, chalk erasers, 
blackboard erasers; posters; notebooks; trading 
cards; calendars; photographs; framed pictures; 
photographic prints; pictures; photo albums; 
brochures, newsletters, magazines, and newspapers 
concerning sports entertainment; postcards; greeting 
cards; decals; temporary tattoo transfers; coloring 
books; children's activity books; souvenir programs 
concerning sports entertainment; books featuring 
pictorial biographies; autograph books; comic books; 
picture books; sticker albums; book covers; paper 
book markers; bookplates; memo pads; scribble 
pads; date books; address books; agenda books; 
rubber stamps; stamp pads; collectible prepaid 
telephone cards not magnetically encoded; collector 
stamps, namely, commemorative stamp sheets; 
customized personal checks; checkbook covers; 
paper banners; printed paper signs for doors; 
drawing rulers; lithographs; paper party bags; paper 
party favors, namely, paper hats; stencils for tracing 
designs onto paper; paper gift wrap; paper cake 
decorations; all included in class 16.

תגים נתלים מנייר, תגים נתלים מקרטון; אריזות, דהיינו, 
כרטיסי בועות, נייר לעטיפה ולאריזה, תיקי נייר לאריזה, תיקי 
פלסטיק לאריזה, חבילות מבועות פלסטיק לעטיפה ואריזה; 
אלבומי אספנות, דהיינו, למדבקות קלפי אספנות, תמונות 

אספנות; תויות, דהיינו, תוויות מודפסות מנייר, תוויות משלוח 
מודפסות, תוויות משלוח חוזר שאינם מטקסטיל; תיקיות; תיקי 
פלסטיק לשימוש גנרי; כיסויי שולחן מנייר, דהיינו, מפיות שולחן 
אישיות מנייר, מחצלות שולחן מנייר, מפיות נייר, מפות שולחן 
מנייר, מפות שולחן מנייר, תיקי אוכל מנייר, מדבקות; מדבקות 
פגוש; דקלוקמניה חלונות; עטים; עפרונות; מחדדים; קופסאות 
לעפרונות; גירים; מחקים, דהיינו, מחקי גומי, מחקי גיר, ספוגי 
מחיקת לוח; פוסטרים; מחברות; קלפים להחלפה; לוחות שנה; 
תמונות; מסגרות לתמונות; הדפסי תמונות; תמונות; אלבומי 
תמונות; חוברות, עלוני חדשות, מגזינים ועיתונים המתייחסים 
לבידור ספורט; גלויות; כרטיסי ברכה; דקלוקמניה; טאטו זמני; 

חוברות צביעה; ספרי יצירה לילדים; תוכניות למזכרת 
המתייחסות לבידור ספורט; ספרים הכוללים ביוגרפיות 

מצוירות; ספרי חתימות; ספרי קומיקס; ספרי תמונות; ספרי 
כתובות; אלבומי מדבקות; כיסויי ספרים; מרקרים לספרים 
מנייר; דפי מידע; דפדפת תזכורות; דפדפות שרבוט; ספרי 
נתונים; ספרי כתובות; ספרי לוחות זמנים; חותמות מגומי; 
כריות לחותמות; כרטיסי טלפון לאספנים המשולמים מראש 

שאינם מקודדים מגנטית; חותמות אספנות, דהיינו, דפי חותמות 
מנציחים; שקים מותאמים אישית; כיסויי שקים; באנרים מנייר; 
שלטים מודפסים לדלת מנייר;  סרגלי שרטוט; ליטוגרפיות; 
שקיות נייר למסיבות; קישוטי נייר למסיבות, דהיינו, כובעים 
מנייר, סטנסיל להעתקת דגמים לנייר; עטיפות מתנה מנייר; 

קישוטי עוגה מנייר; הנכללים כולם בסוג 16.                           
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    

      

ג' טבת תשע"ב - 3029/12/2011



S7 - 1500

Trade Mark No. 229232 מספר סימן

Application Date 22/04/2010 תאריך הגשה

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

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

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

האנגלי.

 Owners

Name: Siemens Aktiengesellschaft

Address: Munchen, Germany

Identification No.: 2707

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Reinhold Cohn and Partners

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

Electronic apparatus and instruments,namely, 
sensors,switches, switchgears, controllers, 
microcontrollers, meters, relays, transmitters and 
receivers, computer hardware, computer, monitors, 
computer peripherals, computer software; all 
included in class 9.

כלים ומכשירים אלקטרוניים, דהיינו, חיישנים, מתגים, התקני 
מיתוג, בקרים, מיקרו בקרים, מטרים, ממסרים, משדרים 
ומקלטים, חומרת מחשב, מחשבים, מוניטורים, ציוד היקפי 

למחשב, תוכנת מחשב; הנכללים כולם בסוג 9.                       
                                                                                    

              

ג' טבת תשע"ב - 3129/12/2011



S7 - 1200

Trade Mark No. 229416 מספר סימן

Application Date 28/04/2010 תאריך הגשה

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

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

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

האנגלי.

 Owners

Name: Siemens Aktiengesellschaft

Address: Munchen, Germany

Identification No.: 2707

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Reinhold Cohn and Partners

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

Electronic apparatus and instruments,namely, 
sensors,switches, switchgears, controllers, 
microcontrollers, meters, relays, transmitters and 
receivers, computer hardware, computer, monitors, 
computer peripherals, computer software; all 
included in class 9.

כלים ומכשירים אלקטרוניים, דהיינו, חיישנים, מתגים, התקני 
מיתוג, בקרים, מיקרו בקרים, מטרים, ממסרים, משדרים 
ומקלטים, חומרת מחשב, מחשבים, מוניטורים, ציוד היקפי 

למחשב, תוכנת מחשב; הנכללים כולם בסוג 9                       
                                                                                    

                

ג' טבת תשע"ב - 3229/12/2011



TAOBAO

Trade Mark No. 229680 מספר סימן

Application Date 10/05/2010 תאריך הגשה

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 38 סוג: 38

Telecommunications services; provision of 
telecommunication access and links to computer 
database and to the Internet; electronic 
communication services; interactive 
telecommunications services; telecommunication of 
information (web pages), computer programs and 
data; providing telecommunications connections to 
the Internet or data bases;  provision of 
telecommunication access to world-wide web 
facilities and structures; communication by computer 
terminals; communication by fiber optic networks; 
computer aided transmission of messages and 
images; facsimile transmission; message sending; 
paging services; rental of modems; data 
communication services by electronic means; rental 
of telecommunication equipment; electronic message 
sending, receiving and forwarding services; 
collection, transmission and delivery of data by 
electronic means; collection, transmission and 
delivery of mail messages, still picture and/or moving 
picture information such as characters, messages, 
music and images, telegrams, information and data 
by mechanical, electronic, telephone, telex, cable, 
computer and satellite means; transmission, 
broadcast and reception of audio, video, still and 
moving images and data whether in compressed or 
uncompressed form and whether in real or delayed 
time; electronic messaging, conferencing and order-
transmission services; video conferencing services;  
communication by electronic bulletin board that 
enables users to perform a real-time interactive talk 
between a computer terminal and an electronic 
bulletin board containing still picture and moving 
picture information and voice information such as 
characters; providing electronic bulletin boards and 
message boards for transmission of messages; 
provision of online discussion forums;  television 
broadcasting services; broadcasting and 
transmission of radio and television programs; music 
broadcasting; transmission of music, films, interactive 
programs, videos, electronic computer games;  
transmission of information relating to on-line 
shopping and general retail services; video-on-
demand transmission services; news agency 
services;  providing access to computer database on 
the global computer network for searching and 
retrieving information, data, web sites and resources 
available on computer networks; providing user 
access to a computer database containing electronic 
publications, bulletin boards, database and 
information accessible via computer; operation of 
chat rooms (chat room services); multiple user 
access to global computer information networks for 
the transfer and dissemination of a wide range of 
information; providing access to a website on a 

שירותי טלקומוניקציה; מתן גישה לתקשורת וקישורים למאגרי 
נתונים של מחשב ולאינטרנט; שירותי תקשורת אלקטרונית; 

שירותי תקשורת אינטראקטיבית; טלקומוניקציה של מידע (דפי 
אינטרנט), תוכניות מחשב ונתונים; מתן קישורי טלקומוניקציה 
לאינטרנט או למאגרי נתונים; מתן גישה לתקשורת למתקנים 

ומבנים של האינטרנט (world-wide web); תקשורת באמצעות 
מסופי מחשב; תקשורת באמצעות רשתות סיב אופטי; שידור 
מסרים ותמונות בעזרת מחשב; שידור פקס; שליחת מסרים; 
שירותי איתור; השכרת מודמים; שירותי תקשורת נתונים 
באמצעים אלקטרוניים; השכרת ציוד טלקומוניקציה; שירותי 

שליחה, קבלה והעברה של מסרים אלקטרוניים; איסוף, שידור 
ושליחה של נתונים באמצעים אלקטרוניים; איסוף, שידור 

ושליחה של מידע של הודעות דואר, תמונות נייחות ו/או נעות 
כגון תווים, מסרים, מוזיקה ותמונות, מברקים, מידע ונתונים 
באמצעים מכאניים, אלקטרוניים, טלפון, טלקס, כבל, מחשב 
ולווין; שידור, העברה וקבלה של אודיו, וידאו, תמונות וסרטים 
ונתונים בין אם בצורה דחוסה או לא דחוסה ובין אם בזמן 

אמיתי או דחוי; שירותי העברת הודעות, ועידות רחק והעברת 
הזמנות אלקטרוניות; שירותי ועידת רחק בוידאו; תקשורת 

באמצעות לוח מודעות אלקטרוני המאפשר למשתמשים לבצע 
שיחה אינטראקטיבית בזמן אמת בין מסוף מחשב ולוח מודעות 
אלקטרוני המכיל מידע של תמונות, סרטים ומידע קולי כגון 
תווים; אספקת לוחות מודעות ולוחות הודעות אלקטרוניים 

להעברת מסרים; אספקת פורומי דיון מקוונים; שירותי שידור 
טלוויזיה; שידור והעברה של תוכניות רדיו וטלוויזיה; שידור 

מוזיקה; שידור מוזיקה, סרטים, תוכניות אינטראקטיביות, וידאו, 
משחקי מחשב אלקטרוניים; שידור מידע הנוגע לקנייה מקוונת 
ושירותים קמעונאיים כלליים; שירותי שידור הזמנות וידאו 

(VOD); שירותי סוכנות חדשות; מתן גישה למאגר נתונים של 
מחשב ברשת המחשבים הגלובלית לחיפוש והשגת מידע, 
נתונים, אתרי אינטרנט ומשאבים פנויים ברשתות מחשבים; 

מתן גישת משתמש למאגר נתונים של מחשב המכיל פרסומים 
אלקטרוניים, לוחות מודעות, מאגר נתונים ומידע הנגישים דרך 
מחשב; הפעלה של חדרי צ'אט (שירותי חדרי צ'אט); גישה רבת 
משתמשים לרשתות מידע גלובליות של מחשבים להעברה 
והפצה של מגוון רחב של מידע; מתן גישה לאתר ברשת 

מחשבים גלובלית בו צד שלישי יכול להציע סחורות ושירותים, 
לבצע ולמלות הזמנות, לכרות חוזים ולהוציא לפועל עסקאות; 
מתן גישה לאתר אינטראקטיבי ברשת מחשבים גלובלית לצד 
שלישי לפרסום מידע, מענה לבקשות וביצוע ומילוי הזמנות 
למוצרים, שירותים והזדמנויות עסקיות; שירותי תקשורת, 

דהיינו, שירותי מסרוני טקסט ונומריים דיגיטאליים; שידור מידע 
באמצעות תקשורת נתונים לסיוע בקבלת החלטות; שידור מידע 

באמצעות מערכות תקשורת וידאו; שירותי ועידות רחק 
באינטרנט; שירותי תקשורת אלקטרונית להקמת חדרי צ'אט 
באמצעות מסרוני טקסט; אספקת לוחות מודעות אלקטרוניים 

לפרסום ושידור של מסרים בין משתמשי מחשב בנוגע 
למוצרים, שירותים, קשרים והזדמנויות עסקיים; אספקת לוח 

מודעות אינטראקטיבי מקוון עבור פרסום, קידום, מכירה ומכירה 
חוזרת של פריטים באמצעות רשת מחשב גלובלית; אספקת 

שירותי דואר אלקטרוני והעברת דואר אלקטרוני; תקשורת אודיו 
ווידאו באמצעות מחשבים ורשתות מחשבים, ובאמצעות רשת 
תקשורת גלובלית; מתן גישה למחשב ושכירת זמן גישה ללוחות 
מודעות אינטראקטיביים מקוונים ומאגרי נתונים; מתן גישה 
לאתר אינטרנט ברשת מחשב גלובלית בה צד שלישי יכול 
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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: Alibaba Group Holding Limited

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

Identification No.: 801227

Corporation of the Cayman Islands

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Ellen Shankman, Adv.

Address: 10 Plaut St., Rehovot, Israel

שם: אלן שנקמאן, עו"ד

כתובת : רחוב פלאוט 10, רחובות, ישראל

global computer network by which third parties can 
offer goods and services, place and fulfill orders, 
enter into contracts and transact business; providing 
access to an interactive website on a global 
computer network for third parties to post information, 
respond to requests and place and fulfill orders for 
products, services and business opportunities; 
communication services, namely, text and numeric 
digital messaging services; transmission of 
information by data communications for assisting 
decision making;  transmission of information through 
video communication systems; web conferencing 
services; electronic communication services for 
establishing virtual chat rooms via text messaging; 
providing electronic bulletin boards for the posting 
and transmission of messages among and between 
computer users concerning products, services and 
business leads and opportunities; providing an online 
interactive bulletin board for the posting, promotion, 
sale and resale of items via a global computer 
network; providing electronic mail and electronic mail 
forwarding services; audio and video communication 
via computers and computer networks, and via a 
global communications network; providing computer 
access and leasing access time to online interactive 
bulletin boards and databases; providing access to a 
web site on a global computer network by which third 
parties can offer goods and services, place and fulfill 
orders, enter into contracts and transact business; 
providing access to electronic bulletin boards for the 
posting and transmission of messages among and 
between computer users concerning products, 
services and business opportunities; providing 
access to electronic calendar, address book and 
notes feature, via local and global computer 
networks; providing distant video and/or telephone 
conferencing access and facilities; consultancy, 
information and advisory services relating to the 
aforesaid services; all included in class 38.
 

להציע סחורות ושירותים, לבצע ולמלות הזמנות, לכרות חוזים 
ולהוציא לפועל עסקאות; מתן גישה ללוחות מודעות אלקטרוניים 

לפרסום והעברה של מסרים בין משתמשי מחשב בנוגע 
למוצרים, שירותים והזדמנויות עסקיות; מתן גישה ללוח שנה, 
ספר כתובות ומאפייני פתקיות אלקטרוניים, באמצעות רשתות 
מחשב מקומיות וגלובליות; מתן גישה ומתקנים לוידיאו מרחוק 
ו/או ועידות רחק טלפוניות; שירותי ייעוץ, מידע ומתן עצה 

הנוגעים לשירותים הנ"ל; הכל ככלול בסיווג 38                       
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TAOBAO

Trade Mark No. 229685 מספר סימן

Application Date 10/05/2010 תאריך הגשה

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 41 סוג: 41

Education; providing of training; entertainment; 
sporting and cultural activities; publication of texts, 
books and journals (others than publicity texts); 
publication of diagrams, images and photographs; 
publication of newspapers, magazines and 
periodicals; education, training and instruction 
services relating to telecommunications, computers, 
computer programs, web site design, e-commerce, 
business management and advertising; provision of 
education, recreation, instruction, tuition and training 
both interactive and non-interactive; design of 
educational courses, examinations and qualifications; 
entertainment provided via electronic and digital 
interactive media; electronic games services provided 
by means of the Internet; provision of information 
relating to education, training, entertainment, 
recreation, sporting, social and cultural activities; 
providing on-line electronic publications (not 
downloadable); arranging, organizing, hosting and 
conducting singing competitions; arranging, 
organizing, hosting and conducting concerts; 
arranging, organizing, hosting and conducting events 
and competitions for education or entertainment 
purposes; arranging, organizing, hosting and 
conducting game shows and quests; entertainment 
ticket agency services; information relating to 
entertainment or education, provided online from a 
computer database or the Internet; providing digital 
music (not downloadable) from the Internet; providing 
digital music (not downloadable) from MP3 (Moving 
Picture Experts Group-1 audio layer 3) Internet web 
sites; entertainment and education services relating 
to planning, production and distribution of sound, 
images, digital music, movies, live or recorded audio, 
visual or audiovisual material for broadcasting on 
terrestrial cable, satellite channels, the Internet, 
wireless or wire-link systems and other means of 
communications; music entertainment services; 
rental of sound recordings; preparation of 
entertainment, educational, documentary and news 
programs for broadcasting; news reporters' services; 
information relating to sporting or cultural events, 
current affairs and breaking news provided by 
satellite television transmission, the Internet or by 
other electronic means; television, radio and film 
production; preparation and production of television 
programs; provision of information, data, graphics, 
sound, music, videos, animation and text for 
entertainment purpose; game services; provision of 
club recreation, sporting and gymnasium facilities; 
band performances; club entertainment, discotheque, 
fashion show and night club services; club services 
relating to entertainment, education and cultural 
services; arranging, conducting and provision of 
conferences, conventions, congresses, seminars and 

חינוך; אימון; בידור; פעילויות ספורט ותרבות; הוצאה לאור של 
כתבים, ספרים וביטאונים (מלבד כתבים מפורסמים); פרסום 

דיאגראמות, דמויות ותמונות; הוצאה לאור של עיתונים, מגזינים 
וכתבי עת; שירותי חינוך, הדרכה והוראה הנוגעים 

לטלקומוניקציה, מחשבים, תוכניות מחשב, עיצוב אתרי 
אינטרנט, מסחר אלקטרוני, ניהול עסקי ופרסום; מתן חינוך, 
שעשועים, הוראה, לימוד והדרכה אינטראקטיביים ולא 

אינטראקטיביים; עיצוב של קורסים חינוכיים, מבחנים והכשרות; 
בידור המסופק דרך מדיה אינטראקטיבית אלקטרונית 

ודיגיטאלית; שירותי משחקים אלקטרוניים המסופקים ע"י 
אמצעים אינטרנטיים; מתן מידע הנוגע לפעילויות חינוך, 

הדרכה, בידור, שעשועים, ספורט, חברה ותרבות; אספקה של 
פרסום אלקטרוניים מקוונים (שאינם ניתנים להורדה); סידור, 
ארגון, אירוח ועריכת תחרויות שירה; סידור, ארגון, אירוח 
ועריכת קונצרטים; סידור, ארגון, אירוח ועריכת אירועים 

ותחרויות למטרות חינוך או בידור; סידור, ארגון, אירוח ועריכת 
שעשועוני טלוויזיה ומשימות חיפושים (quests); שירותי משרד 
כרטיסים עבור בידור; מידע הנוגע לבידור או חינוך, המסופק 

באופן מקוון ממאגר נתונים של מחשב או מהאינטרנט; אספקת 
מוזיקה דיגיטאלית (שאינה ניתנת להורדה) מהאינטרנט; 

אספקת מוזיקה דיגיטאלית (שאינה ניתנת להורדה) מאתרי 
אינטרנט של MP3 (MPEG-1 שכבת אודיו 3); שירותי בידור 
וחינוך הנוגעים לתכנון, יצירה והפצה של קול, דמויות, מוזיקה 
דיגיטאלית, סרטים, אודיו ישיר או מוקלט, חומר ויזואלי או 
אודיו-ויזואלי עבור שידור על גבי כבל יבשתי, ערוצי לווין, 

האינטרנט, מערכות אלחוטיות או קוויות (wire-link) ואמצעי 
תקשורת אחרים; שירותי בידור של מוזיקה; השכרה של 

מקליטי קול; הכנה של תוכניות בידור, חינוך, תיעודיות וחדשות 
לשידור; שירותי כתבי חדשות; מידע הנוגע לאירועי ספורט או 
תרבות, אירועים עכשוויים ומבזקי חדשות מיוחדים המסופקים 

באמצעות שידור טלוויזיה בלווין, באינטרנט או באמצעים 
אלקטרוניים אחרים; טלויזיה, רדיו והפקת סרטים; הכנה והפקה 
של תוכניות טלויזיה; מתן מידע, נתונים, גרפיקה, קול, מוזיקה, 
סרטי וידאו, אנימציה וטקסט למטרות בידור; שירותי משחק; 
אספקה של מועדוני פנאי, מתקני ספורט והתעמלות; הופעות 
של להקות; שירותי בידור למועדונים, דיסקוטק, תצוגת אופנה 
ומועדון לילה; שירותי מועדון הקשורים לבידור, חינוך ושירותי 
תרבות; סידור, עריכה ואספקה של ועידות, כנסים, קונגרסים, 
סמינרים וסדנאות הדרכה; ארגון ועריכת תערוכות, תצוגות 
אופנה, מופעים חינוכיים ומופעים תרבותיים והופעות; שירותי 
תערוכת אומנות וגלריה; שירותי גלריית אומנות הנוגעים 

להשכרת אומנויות; שירותי הדרכה הקשורים לגיהות ובטיחות 
בעבודה, שימור הסביבה; מתן שיעורי עישון סיגר, שיעורי 
טעימות יין; מתן מידע חינוכי על חומרי מחקר וסוכנות להם; 
סידור, ארגון, תכנון וניהול של סמינרים; אילוף חיות; הנחיה 
בהפקת תוכניות שידור; שירותי הוראה הנוגעים לתפעול של 
מכונות וציוד, כולל ציוד אודיו-ויזואלי, המשמש להפקה של 

תוכניות שידור; אספקת אולפני אודיו וחזותיים; אספקת מתקני 
ספורט; אספקת מתקנים לסרטים, הצגות, מחזות, מוזיקה או 
הדרכה חינוכית; סוכנויות הזמנות עבור בידור; השכרה והחכרה 

של סרטי קולנוע (cine-films); השכרה והחכרה של כלים 
מוזיקליים; השכרה והחכרה של תוכניות טלויזיה; השכרה 

והחכרה של מקלטי טלויזיה; ספריות השאלה; שירותי ארכיון 
ספריה; שירותי כתיבת כתוביות; שירותי תרגום לשפת סימנים; 

השכרה של תוכנת בידור; אספקת משחקי וידאו, משחקי 
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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: Alibaba Group Holding Limited

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

Identification No.: 801227

Corporation of the Cayman Islands

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Ellen Shankman, Adv.

Address: 10 Plaut St., Rehovot, Israel

שם: אלן שנקמאן, עו"ד

כתובת : רחוב פלאוט 10, רחובות, ישראל

training workshops; organizing and conducting 
exhibitions, fashion shows, educational shows and 
cultural shows and performances; art exhibition and 
gallery services; art gallery services relating to fine 
arts leasing; training services in relation to 
occupation health and safety, environmental 
conservation; provision of cigar classes, wine tasting 
classes; providing education information about 
research materials and agency thereof; arranging, 
organizing, planning and management of seminars; 
animal training; direction in producing broadcasting 
programs; instructional services relating to operation 
of machines and equipment, including audiovisual 
equipment, which is used for the production of 
broadcasting programs; providing audio and visual 
studios; providing sports facilities; providing facilities 
for movies, shows, plays, music or educational 
training; entertainment booking agencies; rental and 
leasing of motion pictures (cine-films); rental and 
leasing of musical instruments; rental and leasing of 
television programs; rental and leasing of television 
sets; lending libraries; archive library services; 
subtitling services; sign language interpretation 
services; rental of entertainment software; providing 
video games, computer games, sound or images, or 
movies through telecommunication or computer 
networks; providing online computer games and 
contests; rental of pre-recorded video tapes; rental 
and leasing of game machines; lending of arcade 
game equipment; lending of pictures; photography; 
translation; language interpretation; educational and 
training programs in the field of risk management; 
educational and training programs relating to 
certification; provision of news; consultancy, 
information and advisory services relating to the 
aforesaid services; lottery services; all included in 
class 41.

מחשב, קול או דמויות, או סרטים באמצעות רשתות 
טלקומוניקציה או מחשב; אספקת משחקי ותחרויות מחשב 
מקוונות; השכרה של קלטות וידאו מוקלטות מראש; השכרה 

והחכרה של מכונות משחקים; השאלה של ציוד משחקי ארקייד; 
השאלה של תמונות; צילום; תרגום; מתורגמנות; תוכניות חינוך 
והדרכה בתחום ניהול סיכונים; תוכניות חינוך והדרכה הנוגעות 
להסמכה; אספקה של חדשות; שירותי ייעוץ, מידע ומתן עצה 
הנוגעים לשירותים הנ"ל; שירותי לוטו; הכל ככלול בסיווג 41.
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Trade Mark No. 229703 מספר סימן

Application Date 03/05/2010 תאריך הגשה

 בעלים

שם: זו מרקט ס.ד. בע"מ 

כתובת : רח' סירקין 3, הרצליה, ישראל

מספר זיהוי: 513947861

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Yossi Tubal Law Offices

Address: 

שם: יוסי תובל משרד עו"ד 

כתובת : רח' הרצל 54, נתניה, ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 35 סוג: 35

Marketing and sale services of animal feed and 
products; all included in class 35.

שרותי שיווק ומכירה של מזון ומוצרים לבעלי חיים; הנכללים 
כולם בסוג 35.                             
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Trade Mark No. 229880 מספר סימן

Application Date 10/05/2010 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: Super Medic (Medic Light) Ltd. שם: סופר מדיק (מדיק לייט) בע"מ

Address: 8 Fliman St. Extra Center, Haifa, 35084, Israel כתובת : רחוב פלימן 8 מרכז קסטרא, חיפה, 35084, ישראל

Identification No.: 512251349מספר זיהוי: 512251349

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 5 סוג: 5

Probiotic bacteria in capsuls, drinks, syrup, ointment, 
powder and diffrent kind of food; all included in class 
5.

חיידקים פרוביוטיים בכמוסות, במשקה, בסירופים, במשחות, 
באבקות, במוצרי מזון שונים; הנכללים כולם בסוג 5.               
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Trade Mark No. 229981 מספר סימן

Application Date 20/05/2010 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: KILLTEC SPORT-UND FREIZEIT GMBH

Address: Buchholz, Germany

Identification No.: 17598

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: 25 סוג: 25

Clothing, footwear, headgear; all included in class 25 דברי הלבשה, הנעלה וכיסויי ראש; הנכללים כולם בסוג 25       
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IQSTREAM

Trade Mark No. 230039 מספר סימן

Application Date 23/05/2010 תאריך הגשה

 Owners

Name: Sycamore Networks, Inc.

Address: 220 Mill Road, Chelmsford, Massachusetts, 
01824, U.S.A.

Identification No.: 801264

A Delaware Corporation

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Sanford T. Colb & Co.

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

שם: סנפורד ט. קולב ושות'

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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 42 סוג: 42

Support services for hardware and software within a 
network device that manages bandwidth in telecon 
networks; all included in Class 42.

שירותי תמיכה לחמרה ותכנה בתוך התקן רשת שמנהל רוחב 
פס ברשתות ועידת-רחק; 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., 03/12/2009, No. 77/885,082 ארה"ב, 03/12/2009, מספר 77/885,082

Class: 42 סוג: 42

ג' טבת תשע"ב - 4029/12/2011



Trade Mark No. 230102 מספר סימן

Application Date 23/05/2010 תאריך הגשה

 Owners

Name: Würth Elektronik GmbH & Co. KG

Address: Salzstrasse 21, 74676 Niedernhall, Germany

Identification No.: 71004

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Eran Bard, Adv.

Address: 12 Sirkin St., Kfar Saba, 44421, Israel

שם: ערן ברד, עו"ד

כתובת : ר'ח סירקין 12 א', כפר סבא, 44421, ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 20 סוג: 20

Furniture, mirrors, picture frames; goods, not 
included in other classes, made of wood, cork, pipe, 
willow, horn, bone, ivory, whalebone, tortoiseshell, 
amber, mother-of-pearl, meerschaum, and their 
substitutes or of plastics, mechanical fixing parts for 
electrical components, cable holders (non-electrical), 
mechanical spacers, as included in class 20, cable 
glands (non-electrical), the aforementioned goods not 
made of metal, fastening elements, not made of 
metal, i.e. spacer bolts, distance pieces, spacer 
tubes, body-bound rivets not made of metal; all 
included in class 20.                                                     
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                        

רהיטים, מראות, מסגרות לתמונות; טובין (שאינם נכללים 
בסוגים אחרים) עשויים עץ, שעם, סוף, ערבה, קרן, עצם, 
שנהב, עצם לוויתן, שריון צב, ענבר, אם הפנינה, מירשאום 
וחליפיהם או מפלסטיק, חלקי חילוף מכאניים לרכיבים 

אלקטרוניים, דהיינו שרוולי פלסטיק שקופים, רצועות העברה 
מפלסטיק, תגיות זיהוי מפלסטיק וכלי סימון, מחזיקי כבלים (לא 
חשמליים), דהיינו, צינורות פלסטיק וצמדני פלסטיק לסידור 
וקיבוע של כבלי סיבים אופטיים וכבלים וחיווטים דומים; 
מרווחים מכאניים, דהיינו, מרווחי עץ; בלוטות כבלים (לא 
חשמליות), דהיינו, חיבורי כבלים מהסוג של ברגים לא 
מתכתיים המשמשים לקיבוע, כל הטובין הנ"ל לא עשויים 

ממתכת; יסודות חיזוק שאינם עשויים ממתכת, דהיינו, בריחי 
מרווח, פיסות מרחק, שפופרות מרווח, דהיינו, מרווחים 
מפלסטיק; מסמרות כרוכות מרכב שאינן עשויות ממתכת; 

הנכללים כולם בסוג 20.

ג' טבת תשע"ב - 4129/12/2011



בית בלאיש 
Trade Mark No. 230173 מספר סימן

Application Date 23/05/2010 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: Belaish House Ltd  שם: בית בלאיש בע"מ

Address: כתובת : רח' ההדס 26, עדנים, ישראל

Identification No.: 514241421מספר זיהוי: 514241421

Address for serviceהמען למסירת הודעות

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

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

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

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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 35 סוג: 35

Sale of clothes and related products; marketing and 
advertising of the products; chain stores 
management for products sale; business 
administration of products sale; all included in class 
35.

ממכר בגדים ומוצרים נלווים; שיווק ופרסום המוצרים; ניהול 
רשת חנויות לממכר המוצרים; פעולות משרדיות נלוות לממכר 
המוצרים; הנכללים כולם בסוג 35.                                       

                                                                    

ג' טבת תשע"ב - 4229/12/2011



Maison Bellaish 

Trade Mark No. 230176 מספר סימן

Application Date 23/05/2010 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: Belaish House Ltd  שם: בית בלאיש בע"מ

Address: רח' ההדס 26, עדנים, ישראל כתובת : רח' ההדס 26, עדנים, ישראל

Identification No.: 514241421מספר זיהוי: 514241421

Address for serviceהמען למסירת הודעות

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

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

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

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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 35 סוג: 35

Sale of clothes and related products; marketing and 
advertising of the products; chain stores 
management for products sale; business 
administration of products sale; all included in class 
35.

ממכר בגדים ומוצרים נלווים; שיווק ופרסום המוצרים; ניהול 
רשת חנויות לממכר המוצרים; פעולות משרדיות נלוות לממכר 
המוצרים; הנכללים כולם בסוג 35.                                       

                                                                    

ג' טבת תשע"ב - 4329/12/2011



Trade Mark No. 230178 מספר סימן

Application Date 23/05/2010 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: Belaish House Ltd  שם: בית בלאיש בע"מ

Address: רח' ההדס 26, עדנים, ישראל כתובת : רח' ההדס 26, עדנים, ישראל

Identification No.: 514241421מספר זיהוי: 514241421

Address for serviceהמען למסירת הודעות

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

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

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

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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 35 סוג: 35

Sale of clothes and related products; marketing and 
advertising of the products; chain stores 
management for products sale; business 
administration of products sale; all included in class 
35.

ממכר בגדים ומוצרים נלווים; שיווק ופרסום המוצרים; ניהול 
רשת חנויות לממכר המוצרים; פעולות משרדיות נלוות לממכר 
המוצרים; הנכללים כולם בסוג 35.                                       

                                                                    

ג' טבת תשע"ב - 4429/12/2011



Trade Mark No. 230538 מספר סימן

Application Date 06/06/2010 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: Yetet ALon  שם: יפת אלון

Address: 275 Shlomoh hameleck St, Gan Yavne, Israel כתובת : רח' שלמה המלך 275, גן יבנה, ישראל

Identification No.: 058874751מספר זיהוי: 058874751

Name: Yefet Eilana שם: יפת אילנה

Address: כתובת : שלמה המלך 275, גן יבנה, ישראל

Identification No.: 59665513מספר זיהוי: 59665513

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 20 סוג: 20

Pouffe and healthy pillows; all included in class 20. פופים וכריות בריאות; הנכללים כולם בסוג 20.                       

ג' טבת תשע"ב - 4529/12/2011



Trade Mark No. 230605 מספר סימן

Application Date 10/06/2010 תאריך הגשה

Ownersבעלים

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

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

כתובת : רחוב העמל 38, ת.ד. 4055, רעננה, 43659, ישראל

Identification No.: 513820597מספר זיהוי: 513820597

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Sharon-Goldstein & Co., Advs.

Address: 38 He'amel Street, P.O.B. 43659, Ra'anana, 
4224, Israel

שם: שרון-גולדשטיין ושות', עו"ד

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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 3 סוג: 3

Cleaning, polishing, scouring and avrasive 
preparations, polishes, creams and pigmented 
dressings all for footwear and leather goods, leather 
preservatives, scuff remover from leather, vinyl and 
suede goods; all included in class 3.

תכשירי ניקוי, צחצוח, מריקה ושפשוף; חומרי הברקה, קרמים 
ותוספת עם פיגמנטציה לסחורות הנעלה ועור; משמרי עור; 

מסירי חספוס מסחורות עור ויניל וזמש; הנכללים כולם בסוג 3.  
                                                                                     

                                                        

ג' טבת תשע"ב - 4629/12/2011



Trade Mark No. 230652 מספר סימן

Application Date 21/06/2010 תאריך הגשה

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

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

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

האנגלי.

 Owners

Name: L.M. DEI F.LLI MONTICELLI S.R.L.

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

Identification No.: 801344

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Reinhold Cohn and Partners

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

שם: ריינהולד כהן ושותפיו

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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 20 סוג: 20

Plastic handles, locks, hinges, assembling brackets, 
snaps and squares, all made in material other than 
metal, for metal and non metal frames; all included in 
class 20.

ידיות, מנעולים, צירים, משענים להרכבה, סוגרים ומרובעים 
מפלסטיק, כולם עשויים מחומר אחר ממתכת, למסגרות 

ממתכת או שאינם ממתכת; הנכללים כולם בסוג 20.               
                                    

ג' טבת תשע"ב - 4729/12/2011



Trade Mark No. 230819 מספר סימן

Application Date 15/06/2010 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: Hadbara Ecologit LTD  שם: הדברה אקולוגית בע"מ

Address: 57 Ha'Hagana St, Herzliah, Israel כתובת : רח' ההגנה 57, הרצליה, ישראל

Identification No.: 514361849מספר זיהוי: 514361849

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Revital Yurist, Advocate 

Address: 134 Jbotinsky St, Ramat Jan, 52602, Israel

שם: רויטל יוריסט, עו"ד 

כתובת : רח' ז'בוטינסקי 134, רמת גן, 52602, ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 37 סוג: 37

Ecologic disinfestation services, namely, 
extermination of private homes and public 
establishments to eliminate all unwanted pests, 
including, cockroaches, ants, fleas, pigeon fleas, 
mice, rats and food insects; all included in class 37

שירותי הדברה אקולוגית, דהיינו, שירותי ריסוס של בתים 
פרטים ומוסדות לכל מזיקי התברואה כגון: ג'וקים, נמלים, 
פרעושים, כיני יונים, חרקי מזון, עכברים, וחולדות; הנכללים 

כולם בסוג 37.

                                                                                     
                              

ג' טבת תשע"ב - 4829/12/2011



Trade Mark No. 230878 מספר סימן

Application Date 24/06/2010 תאריך הגשה

 Owners

Name: Extreme Networks Limited.

Address: 245 Old Marylebone Road, London, NW1 5QT, 
United Kingdom

Identification No.: 71060

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Sharon Goldshtein

Address: 

שם: שרון גולדשטיין ושות', עו"ד

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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 25 סוג: 25

Clothing category; caps, hats, and headgear for 
wear; footwear; scarves; coats; jackets; belts; clthing 
accessories, sunglasses, under-wear, all included in 
class 25.

ביגוד על סוגיו; כובעים וכיסויי ראש; הנעלה; צעיפים; מעילים; 
ז'קטים; חגורות; אביזרים נלווים לביגוד והנעלה, משקפי שמש, 
הלבשה תחתונה, הכלולים כולם בסוג 25.                             

  

ג' טבת תשע"ב - 4929/12/2011



Trade Mark No. 230926 מספר סימן

Application Date 22/06/2010 תאריך הגשה

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

Registration of this mark shall give no right to the 
exclusive use of the words EXTREME and the letter 
E and X separately, but in the combination of the 
mark.

רישום סימן זה לא יתן זכות לשימוש ייחודי במילים 
EXTREME וכן באותיות E ו- X בנפרד, אלא בהרכב הסימן.

Ownersבעלים

Name: Extreme Networks Limited.

Address: 245 Old Marylebone Road, London, NW1 5QT, 
United Kingdom

Identification No.: 71060

Name: H.L. BRANDS LTD שם: ח.ל. מותגים בע"מ

Address: 38 Haprahim St, Ra'anana, 43399, Israel כתובת : רח' הפרחים 38, רעננה, 43399, ישראל

Identification No.: 514096940מספר זיהוי: 514096940

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 16 סוג: 16

Printer matter, under which programs, books, papers, 
magazines and periodicals; paper, cardboard and 
products made of this; Binding materials; 
Photographs; posters; Leaflets; Pamphlets and other 
writings in the field of radio-television and 
entertainment-programs; Plastic materials for 
packing; all included in class 16.

דברי דפוס, לרבות תוכניות, ספרים, עיתונים, כתבי עת 
ותקופונים; נייר, קרטון ומוצרים העשויים מהם; חומרי כריכה; 
צילומים; פוסטרים; עלונים; חוברות ופרסומים אחרים בתחום 
תוכניות הרדיו, הטלוויזיה והבידור; חומרי אריזה פלסטיים; 

הנכללים כולם בסוג 16.                                                     
                                                                                    

                                

ג' טבת תשע"ב - 5029/12/2011



Trade Mark No. 230930 מספר סימן

Application Date 22/06/2010 תאריך הגשה

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

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

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

האנגלי.

Registration of this mark shall give no right to the 
exclusive use of the words DRINKS and the letter in 
english E and X separately, but in the combination of 
the mark.

 DRINKS רישום סימן זה לא יתן זכות לשימוש ייחודי במילים
וכן באותיות באנגלית E ו- X בנפרד, אלא בהרכב הסימן.

 Owners

Name: Extreme Networks Limited.

Address: 245 Old Marylebone Road, London, NW1 5QT, 
United Kingdom

Identification No.: 71060

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Sharon Goldshtein

Address: 

שם: שרון גולדשטיין ושות', עו"ד

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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 32 סוג: 32

Mineral and aereted water; Soda water; carbonated 
water and other non¬alcoholic drinks; Fruit drinks 
and fruit juices; Syrups and other preparations for 
making beverages; Isotonic beverages in liquid form; 
all included in class 32.

מים מינרלים; מי סודה, מים מוגזים ומשקאות לא כוהליים 
אחרים; משקאות מפירות ומיצי פירות; מים בטעמים; שירובים 
ותכשירים אחרים להכנת משקאות; משקאות איזוטוניים בצורה 
נוזלית; הנכללים כולם בסוג 32.                                           

                                            

ג' טבת תשע"ב - 5129/12/2011



Trade Mark No. 230952 מספר סימן

Application Date 23/06/2010 תאריך הגשה

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

Registration of this mark shall give no right to the 
exclusive use of the words EXTREME and the letter 
E and X separately, but in the combination of the 
mark.

רישום סימן זה לא יתן זכות לשימוש ייחודי במילים 
EXTREME וכן באותיות E ו- X בנפרד, אלא בהרכב הסימן.

Ownersבעלים

Name: Extreme Networks Limited.

Address: 245 Old Marylebone Road, London, NW1 5QT, 
United Kingdom

Identification No.: 71060

Name: H.L. BRANDS LTD שם: ח.ל. מותגים בע"מ

Address: 38 Haprahim St, Ra'anana, 43399, Israel כתובת : רח' הפרחים 38, רעננה, 43399, ישראל

Identification No.: 514096940מספר זיהוי: 514096940

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 24 סוג: 24

Home textile, including bed linens and towels; all 
included in class 24.

מוצרי טקסטיל בית, לרבות מצעים ומגבות; הנכללים כולם בסוג 
                           .24

ג' טבת תשע"ב - 5229/12/2011



Trade Mark No. 231043 מספר סימן

Application Date 24/06/2010 תאריך הגשה

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

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

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

האנגלי.

 Owners

Name: Extreme Networks Limited.

Address: 245 Old Marylebone Road, London, NW1 5QT, 
United Kingdom

Identification No.: 71060

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Sharon Goldshtein

Address: 

שם: שרון גולדשטיין ושות', עו"ד

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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 28 סוג: 28

Games, devices for games; Playthings, devices for 
playthings; Sport equipment, devices for sport 
equipment; gymnastic and sport devices which are 
not included in other class; all included in class 28.

משחקים, התקנים למוצרי משחק; צעצועים, התקנים לצעצועים; 
ציוד לספורט, התקנים לציוד זה; צרכי התעמלות וספורט שאינם 
כלולים בסוגים אחרים הכלולים בסוג 28.                               

                                                                              

ג' טבת תשע"ב - 5329/12/2011



PALERMO 

Trade Mark No. 231366 מספר סימן

Application Date 04/07/2010 תאריך הגשה

 Owners

Name: TABACALERA DEL ESTE, S.A.

Address: Ybyra Pyta y Mandarinas- Villa Conavi II, 
Hernandarias, Paraguay

Identification No.: 49546

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Pearl Cohen Zedek Latzer

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

שם: פרל כהן צדק לצר

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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 34 סוג: 34

Tobacco; tobacco substitutes; cigarettes; cigars; 
smoker's articles; matches; all included in class 34.

טבק; תחליפי טבק; סיגריות; סיגרים; פריטי מעשן; גפרורים; 
הנכללים כולם בסוג 34.                                                     

  

ג' טבת תשע"ב - 5429/12/2011



JXGROUP

Trade Mark No. 231782 מספר סימן

Application Date 29/07/2010 תאריך הגשה

Goods/Services סחורות/שירותים

ג' טבת תשע"ב - 5529/12/2011



Class: 9 סוג: 9

Semiconductor wafers; solar batteries; fuel cells; fuel 
cell generators; card readers; films for liquid crystal 
displays to expand viewing field; batteries for 
automobiles; ear plugs; processed glass [not for 
building]; electric metal cutting machines (by arc, gas 
or plasma); electric welding apparatus; ozonisers 
[ozonators]; electrolysers [electrolytic cells]; egg-
candlers; blueprint apparatus; cash registers; coin 
counting or sorting machines; electric sign boards for 
displaying target figures and current outputs; photo-
copying machines; hand-operated calculators; 
computer hardware and software for drawing and 
drafting; time and date stamping machines; time 
clocks [time recording devices]; punched card office 
machines; voting machines; postage stamp checking 
apparatus; vending machines; self-regulating fuel 
pumps; fuel dispensing pumps for service stations; 
petrol pumps for service stations; electronic 
measuring devices and machines; coin-operated 
gates for car parking facilities; life saving apparatus 
and equipment; fire extinguishers; fire hydrants; fire 
hose nozzles; sprinkler systems for fire protection; 
fire alarms; gas alarms; anti-theft warning apparatus; 
protective helmets; railway signal apparatus, 
luminous or mechanical; vehicle breakdown warning 
triangles; luminous or mechanical road signs; diving 
machines and apparatus [not for sports]; arcade 
game consoles adapted for use with an external 
display screen or monitor; electric door openers; 
simulators for the steering and control of vehicles; 
sports training simulators; laboratory apparatus and 
instruments; photographic instruments and 
apparatus; cinematographic instruments and 
apparatus; optical apparatus and instruments; 
measuring or testing machines and instruments; 
power distribution or control machines and 
apparatus; rotary converters; phase modifiers; 
batteries and cells; electric or magnetic meters and 
testers; electric wires and cables; electric flat irons; 
electric hair-curlers; electric buzzers; 
telecommunication devices and apparatus; electronic 
machines, apparatus and their parts; magnetic cores; 
resistance wires; electrodes; fire boats; fire engines; 
cigar lighters for automobiles; gloves for protection 
against accidents; dust masks; gas masks; welding 
masks; fireproof garments; spectacles [eyeglasses 
and goggles]; home video game consoles adapted 
for use with an external display screen or monitor; 
electronic circuits and CD-ROMs recorded with 
programs for hand-held games with liquid crystal 
displays; weight belts [for scuba diving]; protective 
helmets for sports; air tanks [for scuba diving]; 
swimming flutter boards; regulators [for scuba diving]; 
phonograph records; metronomes; electronic circuits 
and CD-ROMs recorded with automatic performance 
programs for electronic musical instruments; 
downloadable music files; exposed cinematographic 
films; exposed slide films; slide film mounts; 
downloadable image files; recorded video discs and 
video tapes; electronic publications; all included in 
Class 9.

שבבי מוליך למחצה; סוללות סולאריות; תאי דלק; מייצרי תאי 
דלק; קוראי כרטיסים; סרטים למצגים גבישיים נוזליים להרחיב 
שדה צפיה; מצברים למכוניות; אטמי אזניים; זכוכית מעובדת 
[לא לבניה]; מכונות חתיכת מתכת חשמליות (על ידי קשת, גז 

או פלאזמה); התקן ריתוך חשמלי; מחוללי אוזון; תאים 
אלקטרוליטיים; נורות זוהרות לבדיקת ביצים; התקן שרטוט; 
קופות; מכונות לספירת או מיון מטבעות; שלטים חשמליים 

להצגת נתוני יעד והספקים עדכניים; מכונות צילום; מחשבונים 
מופעלי-יד; חומרת ותוכנת מחשב עבור ציור ושרטוט; מכונות 
התבעת זמן ותאריך; שעוני זמן [התקנים לרישום זמנים]; 
מכונות משרד לכרטיסים מנוקבים; מכונות הצבעה; התקן 

לבדיקת בולי דואר; מכונות מכירה אוטומטיות; משאבות דלק 
מווסתות עצמית; משאבות חלוקת דלק לתחנות שירות; 

מזאבות בנזין לתחנות שירות; התקנים ומכונות אלקטרוניים 
למדידה; שערים מופעלי-מטבעות למתקני חניה; התקנים וציוד 

להצלת חיים; מטפי כיבוי; ברזי-שריפה; זרבוביות זרנוק; 
מערכות מזלוף להגנה מפני דלקות; אזעקות דלקה; אזעקות גז; 

אזעקות התראה מפני גניבה; קסדות מגן; התקן איתות 
למסילות ברזל, זוהר או מכני; משולשי אזהרה מפני רכב תקוע; 

שלטי רחוב נוהרים או מכניים; מכונות והתקני צלילה [לא 
לספורט]; מסופי משחקי ארקייד מתואמים לשימוש עם מצג או 
מסך חיצוני; פותחי דלת חשמליים; סימולטורים להיגוי ובקרה 
של רכבים; סימולטורים לאימון ספורט; התקני ומכשירי מעבדה; 
מכשירי והתקני צילום; מכשירי והתקני סינמטוגרפיה; מכשירים 
והתקנים אופטיים; מכונות ומכשירים למדידה ובדיקה; מכונות 
והתקנים לסיפוק ובקרת כח; ממירים סיבוביים; משני פאזה; 
סוללות ותאים; מודדים ובודקים חשמליים או מגנטיים; חוטים 
וכבלים חשמליים; מגהצים חשמליים; צבתי סלסול חשמליים; 
זמזמים חשמליים; התקני ומכשירי תקשורת; מכונות והתקנים 

חשמליים וחלקיהם; לבבות מגנטיים; חוטי התנגדות; 
אלקטרודות; ספינות כבאים; כבאיות; מצתי סיגריות לרכבים; 
כפפות להגנה מפני תאונות; מסיכות אבק; מסיכות גז; מסיכות 
ריתוך; בגדים חסיני אש; משקפיים [משקפי ראיה ומשקפי מגן]; 
מסופי משחקי וידאו ביתיים מתואמים לשימוש עם מצג או מסך 
חיצוני; מעגלים חשמליים ותקליטורים עם תוכנות מוקלטות 

למשחקים נישאי-יד עם מצגים גבישיים נוזליים; חגורות משקל 
[לצלילה]; מצופי שחייה הניתנים לניפוח; קסדות מגן לספורט; 

מיכלי אוויר [לצלילה];  וסתים [לצלילה]; תקליטי פטיפון; 
מטרונומים; מעגלים חשמליים ותקליטורים עם תוכנות מוקלטות 
לביצוע אוטומטי של כלי נגינה חשמליים; קבצי מוזיקה הניתנים 

להורדה; סרטים סינמטוגרפיים חשופים; שרטי שקופית 
חשופים; כן לשרט שקופית; קבצי תמונה הניתנים להורדה; 

תקליטור וידאו ושרטי וידאו מוקלטים; פרסומים חשמליים; הכל 
כלול בסוג 9.                                                                   
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 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

ג' טבת תשע"ב - 5729/12/2011



COMPACTFLASH 

Trade Mark No. 231859 מספר סימן

Application Date 27/07/2010 תאריך הגשה

Based on foreign registration מבוסס על רישום בחו"ל

U.S.A. No. 2,515,962 ארה"ב מספר: 2,515,962

Dated 11/12/2001 (Section 16) מיום 11/12/2001 (סעיף 16) 

 Owners

Name: SanDisk Corporation

Address: 601 McCarthy Blvd., Milpitas, California, 95035, 
U.S.A.

Identification No.: 50869

(Delaware Corporation)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Wolff, Bregman and Goller

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

שם: וולף, ברגמן וגולר

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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 9 סוג: 9

Solid state cartridge sold blank or carrying data-
compression software; included in class 9.

מחסנית זיכרון במצב מוצק הנמכרת ריקה או נושאת תוכנות 
מחשב נתונים דחוסים; הכלולה בסוג 9.             

ג' טבת תשע"ב - 5829/12/2011



איטייפ
Trade Mark No. 232034 מספר סימן

Application Date 02/08/2010 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: ETYPE-OMNITECH LTD שם: איטייפ-אומניטק בע"מ

Address: Haofan 5, Kiryat Arie, Petah Tiqwa, 49130, 
Israel

כתובת : רח' האופן 5, קרית אריה, פתח תקוה, 49130, ישראל

Identification No.: 513744136מספר זיהוי: 513744136

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Shenhav, Konforti , Shavit & Co., Adv.

Address: 9 Ehad Haam St. Migdal Shalom, Floor 4, Tel 
Aviv, Israel

שם: שנהב, קונפורטי שביט ושות', עו"ד

כתובת : רחוב אחד העם 9 מגדל שלום, קומה 4, תל אביב, 
ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 42 סוג: 42

Design and development of computer software and 
hardware, including in the fields of recording, 
transcription, documentation and investigation, 
excluding complete words; all included in class 42.

עיצוב ופיתוח של תוכנת וחומרת מחשב בתחום ההקלטות, 
התמלול, התיעוד והחקירות, למעט השלמת מילים; הנכללים 
כולם בסוג 42.                                                                 
                                                                                    

                

ג' טבת תשע"ב - 5929/12/2011



Trade Mark No. 232035 מספר סימן

Application Date 02/08/2010 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: ETYPE-OMNITECH LTD שם: איטייפ-אומניטק בע"מ

Address: Haofan 5, Kiryat Arie, Petah Tiqwa, 49130, 
Israel

כתובת : רח' האופן 5, קרית אריה, פתח תקוה, 49130, ישראל

Identification No.: 513744136מספר זיהוי: 513744136

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Shenhav, Konforti , Shavit & Co., Adv.

Address: 9 Ehad Haam St. Migdal Shalom, Floor 4, Tel 
Aviv, Israel

שם: שנהב, קונפורטי שביט ושות', עו"ד

כתובת : רחוב אחד העם 9 מגדל שלום, קומה 4, תל אביב, 
ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 42 סוג: 42

Design and development of computer software and 
hardware, including in the fields of recording, 
transcription, documentation and investigation, 
excluding complete words; all included in class 42.

עיצוב ופיתוח של תוכנת וחומרת מחשב בתחום ההקלטות, 
התמלול, התיעוד והחקירות, למעט השלמת מילים; הנכללים 

כולם בסוג 42.

                                                                                     
                                                                        

ג' טבת תשע"ב - 6029/12/2011



איטייפ
Trade Mark No. 232036 מספר סימן

Application Date 02/08/2010 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: ETYPE-OMNITECH LTD שם: איטייפ-אומניטק בע"מ

Address: Haofan 5, Kiryat Arie, Petah Tiqwa, 49130, 
Israel

כתובת : רח' האופן 5, קרית אריה, פתח תקוה, 49130, ישראל

Identification No.: 513744136מספר זיהוי: 513744136

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Shenhav, Konforti , Shavit & Co., Adv.

Address: 9 Ehad Haam St. Migdal Shalom, Floor 4, Tel 
Aviv, Israel

שם: שנהב, קונפורטי שביט ושות', עו"ד

כתובת : רחוב אחד העם 9 מגדל שלום, קומה 4, תל אביב, 
ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 9 סוג: 9

Devices for recording, transfer or reconstruction of 
audio and video, including solutions for performing 
digital audio and video recording and production of 
protocols synchronizing the transcribed text, audio, 
video and meta-data, all included in class 9.

התקנים להקלטה העברה או שיחזור של קול וחוזי, פתרונות 
לביצוע הקלטות קול ותמונה דיגיטליות והפקת פרוטוקולים 

המסנכרנים את המלל המתומלל, האודיו, הוידיאו והמטא דטה; 
הנכללים כולם בסוג 9.                                                       
                                                                                    

                

ג' טבת תשע"ב - 6129/12/2011



Trade Mark No. 232037 מספר סימן

Application Date 02/08/2010 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: ETYPE-OMNITECH LTD שם: איטייפ-אומניטק בע"מ

Address: Haofan 5, Kiryat Arie, Petah Tiqwa, 49130, 
Israel

כתובת : רח' האופן 5, קרית אריה, פתח תקוה, 49130, ישראל

Identification No.: 513744136מספר זיהוי: 513744136

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Shenhav, Konforti , Shavit & Co., Adv.

Address: 9 Ehad Haam St. Migdal Shalom, Floor 4, Tel 
Aviv, Israel

שם: שנהב, קונפורטי שביט ושות', עו"ד

כתובת : רחוב אחד העם 9 מגדל שלום, קומה 4, תל אביב, 
ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 9 סוג: 9

Devices for recording, transfer or reconstruction of 
audio and video, including solutions for performing 
digital audio and video recording and production of 
protocols synchronizing the transcribed text, audio, 
video and meta-data, all included in class 9.

התקנים להקלטה העברה או שיחזור של קול וחוזי, פתרונות 
לביצוע הקלטות קול ותמונה דיגיטליות והפקת פרוטוקולים 

המסנכרנים את המלל המתומלל, האודיו, הוידיאו והמטא דטה; 
הנכללים כולם בסוג 9.                                                       
                                                                                    

                

ג' טבת תשע"ב - 6229/12/2011



Uglii 

Trade Mark No. 232137 מספר סימן

Application Date 05/08/2010 תאריך הגשה

 Owners

Name: SISS Business Systems Limited 

Address: 123 Clarence Street, Sydney, New South 
Wales, 2001, Australia

Identification No.: 71135

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: 42 סוג: 42

Provision of internet search engines for retrieval of 
documents, files or data from a database or 
computer network; provision of internet search 
engines for customized searching of databases or 
websites; provision of internet search engines for 
searching of directory information; all included in 
class 42.

אספקת מנועי חיפוש אינטרנטי למציאת מסמכים, קבצים, או 
נתונים ממאגר מידע או רשת מחשבים; אספקת מנועי חיפוש 
אינטרנטי לחיפוש מותאם אישית של מאגרי מידע או אתרי 

אינטרנט; אספקת מנועי חיפוש אינטרנטי לחיפוש במאגר מידע; 
הנכללים כולם בסוג 42.                                                     
                                                                                    

                  

ג' טבת תשע"ב - 6329/12/2011



FLIPBOARD

Trade Mark No. 232275 מספר סימן

Application Date 23/08/2010 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: Flipboard, Inc.

Address: 818 Emerson Street, Palo Alto, California, 
94301, USA, U.S.A.

Identification No.: 801528

Delaware Corporation

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Ellen Shankman, Adv.

Address: 10 Plaut St., Rehovot, Israel

שם: אלן שנקמאן, עו"ד

כתובת : רחוב פלאוט 10, רחובות, ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 45 סוג: 45

Online social networking services; providing a social 
networking website for entertainment and social 
communications purposes; all included in Class 45.

שירותי רישות חברתי מקוונים; אספקת אתר רישות חברתי 
לצורכי בידור ותקשורת חברתית; הכל כלול בסוג 45.               
                                                                                    

                      

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

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

U.S.A., 24/02/2010, No. 77943719 ארה"ב, 24/02/2010, מספר 77943719

Class: 45 סוג: 45

Online social networking services; providing a social 
networking website for entertainment and social 
communications purposes; all included in Class 45.

שירותים משפטיים; שירותי אבטחה להגנת בני אדם או רכושם; 
שירותים אישיים וחברתיים הניתנים בידי אחרים לענות על צרכי 

הפרט ; הנכללים כולם בסוג 45                             

ג' טבת תשע"ב - 6429/12/2011



FLIPBOARD

Trade Mark No. 232276 מספר סימן

Application Date 23/08/2010 תאריך הגשה

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 9 סוג: 9

Computer software, namely, software for creating or 
facilitating an on-line presence where users can 
share information, participate in discussions, get 
feedback from their peers, form virtual communities, 
and engage in social networking featuring social 
media, photos, images, and topics of general interest 
to such users; computer software for aggregating and 
integrating information, images and content from 
social networks, publicly available sources and 
personal websites and communications to provide 
and enable users to interact with information, images 
and content of greatest interest to them; computer 
software, namely, software that enables users of 
computers and mobile devices to access, aggregate, 
organize and interact with content, information and 
images from social media websites, publicly available 
sources, and personal websites and communications, 
and provides data, information and updates on topics 
of general interest to members of an on-line 
community; all included in Class 9.

תוכנת מחשב, דהיינו, תוכנה ליצירה של או לאפשר נוכחות 
מקוונת המאפשר למשתמשים לשתף מידע, להשתתף בדיונים, 
לקבל משוב מהחברים, ליצור קהילות וירטואליות, ולהתעסק 
ברישות חברתי המכילה מדיה חברתית, צילומים, תמונות, 

ונושאים של עניין כללי למשתמשים אלו; תוכנת מחשב לאגירה 
ושילוב של מידע, תמונות ותוכן מרשתות חברתיות, מקורות 
הפתוחים לציבור ואתרים אישיים ותקשורות לספק ולאפשר 
למשתמשים אינטראקציה עם מידע, תמונות ותוכן אשר הכי 
מעניין אותם; תוכנת מחשב, דהיינו, תוכנה המאפשרת 
למשתמשי מחשב והתקנים ניידים לגשת, לאגור, לארגן 
ואינטראקציה עם תוכן, מידע ותמונות מאתרים של מדיה 

חברתית, מקורות הפתוחים לציבור, ואתרים אישיים ותקשורות, 
ומספקת נתונים, מידע ועדכונים של נושאים של עניין כללי 

לחברים של קהילה מקוונת; הכל כלול בסוג 9.

                                                                                     
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    

                

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

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

U.S.A., 24/02/2010, No. 77943719 ארה"ב, 24/02/2010, מספר 77943719

Class: 9 סוג: 9

Scientific, nautical, surveying, photographic, 
cinematographic, optical, weighing, measuring, 
signalling, checking (supervision), life-saving and 
teaching apparatus and instruments; apparatus and 
instruments for conducting, switching, transforming, 
accumulating, regulating or controlling electricity; 
apparatus for recording, transmission or reproduction 
of sound or images; magnetic data carriers, recording 
discs; automatic vending machine and mechanisms 
for coin-operated apparatus; cash registers, 
calculating machines, data processing equipment and 
computers; fire-extinguishing apparatus ; all included 
in class 9                                                                       
                                                                

תוכנת מחשב, דהיינו, תוכנה ליצירה או לסיוע לנוכחות מקוונת 
בה משתמשים יכולים לחלוק מידע, להשתתף בדיונים, לקבל 
משוב מעמיתים, ליצור קהילות וירטואליות, ולעסוק ברישות 

חברתי המציג מדיה חברתית, תמונות, דמויות, ונושאי עניין כללי 
למשתמשים אלו; תוכנת מחשב לצבירה ומיזוג של מידע, דמויות 

ותוכן מרשתות חברתיות, מקורות פתוחים לציבור ואתרים 
אישיים ותקשורת לספק ולאפשר למשתמשים לפעול ביחד עם 
מידע, דמויות ותוכן בעל עניין רב ביותר עבורם; תוכנת מחשב, 
דהיינו, תוכנה המאפשרת למשתמשי מחשב והתקנים ניידים 
לגשת, לצבור, לארגן, ולפעול ביחד עם תוכן, מידע ודמויות, 

מאתרי מדיה חברתית, מקורות פתוחים לציבור, ואתרים אישיים 
ותקשורת, ומספקת נתונים, מידע, ועדכונים בנושאי עניין כללי 

לחברי קהילה מקוונת; הכל כלול בסיווג 9.

ג' טבת תשע"ב - 6529/12/2011



 Owners

Name: Flipboard, Inc.

Address: 818 Emerson Street, Palo Alto, California, 
94301, USA, U.S.A.

Identification No.: 801528

Delaware Corporation

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Ellen Shankman, Adv.

Address: 10 Plaut St., Rehovot, Israel

שם: אלן שנקמאן, עו"ד

כתובת : רחוב פלאוט 10, רחובות, ישראל

ג' טבת תשע"ב - 6629/12/2011



FLIPBOARD

Trade Mark No. 232277 מספר סימן

Application Date 23/08/2010 תאריך הגשה

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 42 סוג: 42

 

Computer services, namely, creating an on-line site 
for users to share information, participate in 
discussions, get feedback from their peers, form 
virtual communities, and engage in social networking 
featuring social media, photos, images, and topics of 
general interest to such users; aggregating and 
integrating information, images and content from 
social networks, publicly available sources and 
personal websites and communications to provide 
and enable users to interact with information and 
content of greatest interest to them; computer 
services, namely enabling users of computers and 
mobile devices to access, aggregate and interact 
with content, information and images from social 
media websites, publicly available sources, and 
personal websites and communications; computer 
services, namely provide data, information and 
updates on topics of interest to users of an on-line 
community; providing a website featuring a media 
aggregator and search engine for internet and social 
content; application service provider, namely, 
providing, hosting, managing, developing, and 
maintaining applications, software, web sites, and 
databases in the fields of personal media and 
communications content; application service provider 
(ASP) featuring software for use in the consumption 
of data, information, photos and images for social 
networking purposes; all included in Class 42.

שירותי מחשב, דהיינו, יצירת אתר מקוון עבור משתמשים 
לשיתוף מידע, להשתתף בדיונים, לקבל משוב מהחברים, ליצור 
קהילות וירטואליות, ולהתעסק ברישות חברתי המכילה מדיה 
חברתית, צילומים, תמונות, ונושאים של עניין כללי למשתמשים 
אלו; אגירה ושילוב של מידע, תמונות ותוכן מרשתות חברתיות, 
מקורות הפתוחים לציבור ואתרים אישיים ותקשורות לספק 
ולאפשר למשתמשים אינטראקציה עם מידע ותוכן אשר הכי 

מעניין אותם; שירותי מחשב, דהיינו לאפשר למשתמשי מחשב 
והתקנים ניידים לגשת, לאגור, לארגן ואינטראקציה עם תוכן, 
מידע ותמונות מאתרים של מדיה חברתית, מקורות הפתוחים 
לציבור, ואתרים אישיים ותקשורות; שירותי מחשב, דהיינו 

לספק נתונים, מידע ועדכונים של נושאים של עניין כללי לחברים 
של קהילה מקוונת; אספקת אתר המאפשרת שירות של שליפת 
מידע הקשור למדיה ממקורות שונים והעברתו ללקוח על-פי 
העדפותיו האישיות ומנוע חיפוש עבור אינטרנט ותוכן חברתי; 
ספק שירות יישום, דהיינו, אספקה, אירוח, ניהול, פיתוח, 

ואחזקה של יישומים, תוכנה, אתרים, ומאגרי מידע בתחומים 
 (ASP) של מדיה אישית ותוכן תקשורת; ספק שירות יישום

המכיל תוכנה לשימוש בצריכת נתונים, מידע, צילומים ותמונות 
לצורכי רישות חברתי; 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)

ג' טבת תשע"ב - 6729/12/2011



 Owners

Name: Flipboard, Inc.

Address: 818 Emerson Street, Palo Alto, California, 
94301, USA, U.S.A.

Identification No.: 801528

Delaware Corporation

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Ellen Shankman, Adv.

Address: 10 Plaut St., Rehovot, Israel

שם: אלן שנקמאן, עו"ד

כתובת : רחוב פלאוט 10, רחובות, ישראל

U.S.A., 24/02/2010, No. 77943719 ארה"ב, 24/02/2010, מספר 77943719

Class: 42 סוג: 42

Computer services, namely, creating an on-line site 
for users to share information, participate in 
discussions, get feedback from their peers, form 
virtual communities, and engage in social networking 
featuring social media, photos, images, and topics of 
general interest to such users; aggregating and 
integrating information, images and content from 
social networks, publicly available sources and 
personal websites and communications to provide 
and enable users to interact with information and 
content of greatest interest to them; computer 
services, namely enabling users of computers and 
mobile devices to access, aggregate and interact with 
content, information and images from social media 
websites, publicly available sources, and personal 
websites and communications; computer services, 
namely provide data, information and updates on 
topics of interest to users of an on-line community; 
providing a website featuring a media aggregator and 
search engine for internet and social content; 
application service provider, namely, providing, 
hosting, managing, developing, and maintaining 
applications, software, web sites, and databases in 
the fields of personal media and communications 
content; application service provider (ASP) featuring 
software for use in the consumption of data, 
information, photos and images for social networking 
purposes; all included in Class 42.

ג' טבת תשע"ב - 6829/12/2011



SPOT

Trade Mark No. 232510 מספר סימן

Application Date 05/09/2010 תאריך הגשה

Base for International Trademark No. 1053890 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: S.I. Therapies Ltd. שם: אס. איי. תרפיז בע"מ

Address: 43 Haeshel St., P.O.B. 3067, Caesaria, 38900, 
Israel

כתובת : האשל 43, ת.ד. 3067, קיסריה, 38900, ישראל

Identification No.: 514153154מספר זיהוי: 514153154

תאגיד ישראלי

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Adin-Liss, Advs.

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

שם: עדין - ליס, עו"ד

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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 10 סוג: 10

Medical devices, namely catheter system devices for 
use in angioplasty; all included in class 10.

מכשור רפואי, דהיינו התקני שיטת קתטר לשימוש 
באנגיופלסטיקה; הנכללים כולם בסוג 10.                             

        

ג' טבת תשע"ב - 6929/12/2011



Trade Mark No. 232516 מספר סימן

Application Date 29/08/2010 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: Ofir Gfkovitz שם: אופיר גפקוביץ

Address: Rabozki 28 b, Ra'ananna, Israel כתובת : רבוצקי 28 ב', רעננה, ישראל

Identification No.: 28926541מספר זיהוי: 28926541

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Hai Bar-el, Adv.

Address: Ramat Gan, 52521, Israel

שם: חי בר-אל ושות', עו"ד וגישור

כתובת : היצירה 29, רמת גן, 52521, ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 35 סוג: 35

Consultancy and development of branding and 
designing corporate identity for business, including 
reaching the optimal usage of search engines; all 
included in class 35.

שרותי ייעוץ ופיתוח למיתוג ועיצוב תדמית וזהות עסקית של 
חברות, לרבות אופטימיזציה של מנועי חיפוש; הנכללים כולם 
בסוג 35.                                                                         

                                

Class: 42 סוג: 42

Providing computer services, namely, construction, 
management, development, production, design, 
construction, operation and maintenance of web site, 
and providing consultancy regarding these services; 
all included in class 42.

אספקת שירותים ממוחשבים, דהיינו, הקמה, ניהול, פיתוח, 
הפקה, עיצוב, בנייה, הפעלה ותחזוקה של אתרים ברשת 

האינטרנט, וייעוץ בקשר לשירותים אלה; הנכללים כולם בסוג 
                                                                               .42

                                                            

ג' טבת תשע"ב - 7029/12/2011



METAGENICS

Trade Mark No. 232785 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: Metagenics, Inc.

Address: 100 Avenida La Pata, San Clemente, California 
92673, U.S.A.

Identification No.: 801590

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Marc Phillip Bodner, Adv.

Address: Toyota Towers 65 Yigal Alon Street, Tel Aviv, 
67443, Israel

שם: מרק בדנר, עו"ד

כתובת : מגדלי טויוטה רחוב יגאל אלון 65, תל אביב, 67443, 
ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 5 סוג: 5

Dietary supplements; nutritional supplements; dietetic 
substances adapted for medical purposes; medical 
foods; snack and meal replacement products; 
beverages for rehydration and electrolyte 
replacement, in liquid or powder form; all included in 
class 5.

תוספים דיאטטיים; תוספים תזונתיים; חומרים דיאטטיים 
שהותאמו למטרות רפואיות; מזון רפואי; מוצרי תחליף לחטיפים 
וארוחות; משקאות לרוויה ותחלופת אלקטרוליטים, בצורת נוזל 
או אבקה; כולם נכללים בסוג 5.                                           
                                                                                    

  

ג' טבת תשע"ב - 7129/12/2011



Trade Mark No. 232823 מספר סימן

Application Date 01/09/2010 תאריך הגשה

International Trademark No. 1036974 מספר סימן בינלאומי

Conditions/Disclaimers

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

 Owners

Name: Beachbody, LLC

Address: Third Floor,,3301 Exposition Blvd., Santa 
Monica, CA 90404, U.S.A.

Identification No.: 71190

(California, United States LTD LIABILITY COMPANY)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Sanford T. Colb & Co.

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

שם: סנפורד ט. קולב ושות'

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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 3 סוג: 3

Non-medicated skin care preparations, namely, 
serums, lotions, gels, masks, skin exfoliants and 
sprays.

ג' טבת תשע"ב - 7229/12/2011



PEARL'S PREMIUM

Trade Mark No. 232843 מספר סימן

Application Date 03/10/2010 תאריך הגשה

 Owners

Name: Pearl's Premium, Inc.

Address: 206 Lake Shore Drive, Wayland, MA 01778, 
U.S.A.

Identification No.: 801605

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Reinhold Cohn and Partners

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

Grass seed; all included in class 31. זרעי דשא; 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)

U.S.A., 30/03/2010, No. 85-002,164 ארה"ב, 30/03/2010, מספר 85-002,164

Class: 31 סוג: 31

ג' טבת תשע"ב - 7329/12/2011



IBR - CalmDeAge

Trade Mark No. 232855 מספר סימן

Application Date 15/09/2010 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: I.B.R. Israeli Biotechnology Research Ltd. שם: איי.בי.אר. ישראלי ביוטכנולוגי ריסרץ' בע"מ

Address: 7 Jabotinsky Street, Ramat Gan, 52520, Israel כתובת : ז'בוטינסקי 7, רמת גן, 52520, ישראל

Identification No.: 512122110מספר זיהוי: 512122110

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Webb & Co,Patent Attorneys

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

שם: וב ושות', עורכי פטנטים

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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 1 סוג: 1

Plant-derived extracts as raw material for the 
manufacture of cosmetic preparations; all included in 
class 1.

מיצויים צמחיים כחומר גלם לשימוש בייצור של תכשירים 
קוסמטיים; הנכללים כולם בסוג 1.                                       

                    

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

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

European Community Trade Mark, 22/12/2011, No. 
8990558

איחוד האירופי לסימני מסחר, 22/12/2011, מספר 8990558

Class: 1 סוג: 1
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Trade Mark No. 232864 מספר סימן

Application Date 04/10/2010 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: Firefly Distilling Company LLC

Address: 6775 Bears Bluff Road, Wadmalaw Island, 
South Carolina 29487, U.S.A.

Identification No.: 801492

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: 33 סוג: 33

Distilled spirits infused with tea or tea extracts; all 
included in class 33.

כהליים מזוקקים מועשרים בתה ובחליטות תה; הנכללים כולם 
בסוג 33.                                 

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

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

U.S.A., 21/04/2010, No. 85019459 ארה"ב, 21/04/2010, מספר 85019459

Class: 33 סוג: 33
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EDENRED

Trade Mark No. 232868 מספר סימן

Application Date 04/10/2010 תאריך הגשה

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 9 סוג: 9

Magnetic encoded, optical or integrated circuit cards 
(smart cards) with or without contact (radiofrequency, 
infra-red or other), disposable or rechargeable, 
usable prepaid or post-paid, which may contain one 
or more electronic purses, valid for all types of types 
of applications and in particular physical access 
control, access control to computer systems, control 
of loyalty card; software for commercial order 
(purchase) processing; data processing software, 
software for the database creation, management, 
updating and use, software for providing access to an 
electronic messaging service, software for providing 
access to a computer or data transmission network, 
in particular a worldwide communications network 
(such as the Internet) or a private or restricted access 
network (such as an Intranet); computer servers, 
computer, telematic and telephone terminals, in 
particular for worldwide communication networks 
(such as the Internet) or private or restricted access 
networks (such as an lntranet); computer peripherals, 
including computer screens; modems; connectors to 
communications networks, in particular computer of 
telephone; communications transmitting and 
receiving apparatus; interactive computer devices; 
computer networks, in particular local computer 
networks, namely data processing equipment, 
computer software (recorded); downloadable 
electronic publications; all included in class 9.

כרטיסים (כרטיסים חכמים) מקודדים מגנטית, אופטיים או 
משולבים מעגלים חשמליים עם או בלי מגע (תדר-רדיו, 
אינפרא-אדום, או אחר), חד פעמיים או נטענים, שניתנים 
לשימוש משולמים מראש או משולמים באמצעות דואר, 

העשויים להכיל ארנק אלקטרוני אחד או יותר, אשר תקפים לכל 
הסוגים של היישומיים השונים ובייחוד לוח בקרה בעל גישה 

פיסית, גישה ללוח בקרה של מערכות מחשבים, לוח בקרה של 
כרטיסי מועדון; תוכנה לעיבוד הזמנה מסחרית (קנייה); תוכנה 

לעיבוד מידע, תוכנת ליצירת מאגר נתונים, ניהול, עדכון 
ושימוש, תוכנה לאספקת גישה לשירות הודעות אלקטרוני, 
תוכנה לאספקת גישה למחשב או לרשת המשדרת נתונים, 

בייחוד רשת תקשורת עולמית (כגון האינטרנט) או רשת בעלת 
גישה פרטית או מסווגת (כגון רשת אינטראנט); שרתי מחשב, 
מחשב, מסופים טלמטיים וטלפוניים, בייחוד לרשתות תקשורת 
עולמית (כגון האינטרנט) או לרשת בעלת גישה פרטית או 

מסווגת (כגון רשת אינטראנט); ציוד היקפי למחשבים, הכולל 
מסכי מחשב; מודמים; מחברים לרשתות תקשורת, בייחוד 
מחשב לטלפון; מערכות תקשורת לשידור וקליטה; התקני 
מחשב אינטראקטיביים; רשתות מחשבים, בייחוד רשתות 
מחשב מקומיות, דהיינו ציוד לעיבוד מידע, תוכנות מחשב 

(הקלטה); הורדת פרסומים אלקטרונים; הנכללים כולם בסוג 9. 
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    

    

Class: 16 סוג: 16

Printed matter including magazines, newspapers, 
prospectuses, guidebooks, brochures; tokens, 
namely, gift tokens printed on paper and vouchers of 
paper, cards, tickets, coupons, stationery and office 
requisites (except furniture); all included in class 16.

דברי דפוס הכוללים מגזינים, עיתונים, פרוספקטים, ספרי 
הדרכה, עלונים; אסימונים, דהיינו, אסימונים שיינתנו במתנה 
המודפסים על נייר ושוברים מנייר, קלפים, כרטיסים, קופונים, 
כלי כתיבה וצרכי משרד (למעט רהיטים); הנכללים כולם בסוג 

                                                                     .16
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Class: 35 סוג: 35

Management (accounting, administration), analysis, 
processing of dematerialised and secure commercial 
information relating to the fields of the hotel industry, 
restaurants (food), commerce, business and finance; 
administration of commercial orders (purchasing); 
business management, commercial administration; 
commercial administration services for the acquisition 
of goods or services by means of electronic cards, 
coupons, vouchers or countermarks; advice, 
consultancy, information, expertise in business 
organisation and management; business information 
services relating to the dissemination and use of 
prepaid cards, gift cards and other payment 
vouchers; management of customer accounts 
including information relating to prepaid cards, gift 
cards and other payment vouchers; administrative 
advice for the organisation of in-company savings 
schemes; market studies and research; business 
investigations; economic forecasting; collection (in 
particular compilation) and systematisation of data 
into central files, in particular into a computer 
database; book-keeping and follow-up of invoicing; 
writing and entry of administrative and commercial 
correspondence; drawing up and checking of 
statements of accounts, preparation of tax, 
accounting and company declarations and 
documents; accounting analyses, in particular 
analyses of production and commercial costs; 
statistical information and studies; advertising, 
including advertising on electronic and computer 
media, distribution of samples and prospectuses 
including via the electronic and computer 
communications networks; rental of advertising 
space, including on electronic and computer media; 
organisation of commercial customer loyalty building 
operations; sales promotion services; rental and 
dissemination of advertising materials (tracts, 
prospectuses, samples and printed matter) [direct 
mail advertising]; advertising and updating of 
advertising material, including via electronic and 
computer communications networks; public relations; 
organisation of exhibitions and trade fairs for 
commercial or advertising purposes, including on 
electronic and computer media; selection and 
recruitment of personnel for others, including via 
electronic and computer communications networks; 
business appraisals; arrangement of commercial 
contacts (advice and search for partners in the 
business field; administrative and commercial 
organisation of relations) between professional 
buyers and sellers of new and second hand 
equipment or between customers and service 
providers; advice, analysis and expertise in the 
appraisal of the administrative means necessary for 
the management of commercial orders (purchasing), 
all in the field of provision of meals, food products 
and domestic services; recruitment and management 
of agency and temporary staff; studies, research and 
consultancy relating to the assessment and 
improvement or employees’ working conditions 
(business organisation auditing); all included in class 
35.

הנהלה (הנהלת חשבונות, אדמיניסטרציה), ניתוח, עיבוד מידע 
מסחרי תיאורטי ומאובטח הקשור לתחומים בתעשיית 
המלונאות, מסעדנות (מזון), מסחר, עסקים ופיננסים; 

אדמיניסטרציה של הזמנות מסחריות (קנייה); מנהל עסקים, 
אדמיניסטרציה מסחרית; שירותי אדמיניסטרציה מסחרית 

לרכישת סחורות או שירותים באמצעות כרטיסים אלקטרונים, 
קופונים, שוברים או אמצעים מאובטחים; ייעוץ, עצה, מידע, 
מומחיות בתחום ניהול וארגון עסקי; שירותי מידע עסקי 

הקשורים להפצת ושימוש בכרטיסים טעונים מראש, כרטיסי 
מתנה ושוברי תשלום אחרים; ניהול חשבונות לקוח הכולל מידע 

הקשור לכרטיסים הטעונים מראש, כרטיסי מתנה ושוברי 
תשלום אחרים; ייעוץ אדמיניסטרטיבי לארגון תוכניות חסכון 
בתוך חברה; לימוד ומחקר שווקים; חקירת עסקים; תחזיות 
כלכליות; איסוף (בייחוד קומפיליציה) וסיסטמציה של מידע 

לתוך תיקים מרכזיים, בייחוד לתוך מאגר מידע ממוחשב; ניהול 
חשבון ומעקב אחר הגשת חשבוניות; כתיבה ורישום של 

התכתבות עסקית ואדמיניסטרטיבית; יצירה ובדיקת תצהירי 
חשבונות, הכנת תצהירים ומסמכים למיסים, לניהול החשבונות 
ולחברה; ניתוח ניהול החשבונות, בייחוד ניתוח של ייצור ועליות 
מסחריות; מידע סטטיסטי ומחקרים; פרסום, כולל פרסום על 

מדיה ממוחשבת ואלקטרונית, הפצת דוגמיות ופרוספקטים כולל 
דרך רשתות תקשורת ממוחשבות ואלקטרוניות; השכרת מרחבי 

פרסום, כולל מדיה ממוחשבת ואלקטרונית; ארגון פעולות 
לבניית נאמנות אצל לקוחות מסחריים; שירותי קידום מכירות; 

השכרה והפצה של חומרי פרסום (עלונים, פרוספקטים, 
דוגמיות וחומר מודפס) [פרסום בדואר ישיר]; פרסום ועדכון 
חומר פרסומי, כולל דרך רשתות תקשורת ממוחשבות 

ואלקטרוניות; יחסי ציבור; ארגון תצוגות וירידי מסחר למטרות 
פרסומיות ומסחריות, כולל על מדיה אלקטרונית וממוחשבת; 
בחירה וגיוס של כוח אדם עבור אחרים, כולל דרך רשתות 

תקשורת ממוחשבות ואלקטרוניות;הערכות עסקיות; הסדרת 
אנשי קשר עסקיים (ייעוץ וחיפוש שותפים בתחום העסקי; ארגון 

מסחרי ואדמיניסטרטיבי של היחסים) בין קונים ומוכרים 
מקצועיים של ציוד חדש ויד שנייה או בין לקוחות וספקי שירות; 
ייעוץ, ניתוח ומומחיות בהערכת האמצעי האדמיניסטרטיבי 
הנחוץ לניהול הזמנות מסחריות (קנייה) הכל בתחום אספקת 
ארוחות, מוצרי מזון ושירותים ביתיים; גיוס וניהול עובדי כוח 

אדם וכוח אדם זמני; למידה, מחקרים וייעוץ הקשורים להערכה 
ושיפור או תנאי עבודה של שכירים (ביקורת ארגונים עסקיים); 
הנכללים כולם בסוג 35.                                                     
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    

                              

ג' טבת תשע"ב - 7729/12/2011



Class: 36 סוג: 36

Issuance, compensation, reimbursement of 
vouchers, tickets, coupons, stubs, prepaid or debit-
credit cards or any other means of payment in 
particular by computer network, allowing the 
organisation of the payment of the provision of meals 
and food products and any other product or service; 
credit card and loyalty card services; management of 
financial advantages relating to the use of a loyalty 
card, loyalty card services (other than for advertising 
purposes) allowing these advantages to be 
capitalised; insurance, financial and monetary affairs; 
advice, consultancy, information and expertise in the 
financial field; factoring, cash flow management (for 
others), debt collection, electronic funds transfer; 
financing services for the acquisition of goods or 
services by means of electronic cards, coupons, 
vouchers or countermarks; apartment house and real 
estate management; renting of flats and real estate; 
mutual funds and capital investments; management 
of mutual funds, constitution and management of 
portfolios of financial interests, financial operations 
involving the setting up and management of save-as-
you-earn schemes; advice on the setting up and 
management of in-company savings schemes; all 
included in class 36.

הנפקה, פיצוי, שיפוי של שוברים, כרטיסים, קופונים, ספחי 
ביקורת, כרטיסי אשראי טעונים או בעלי יתרת חוב או כל 

אמצעי תשלום בייחוד באמצעות רשת מחשב, המאפשר ארגון 
התשלום לאספקת ארוחות ומוצרי מזון וכל מוצר או שירות 
אחר; שירותי כרטיסי אשראי וכרטיסי מועדון; ניהול יתרונות 
פיננסיים הקשורים לשימוש בכרטיסי מועדון, שירותי כרטיסי 

מועדון (חוץ משימוש פרסומי) המאפשר הפקת תועלת 
מיתרונות אלו; ביטוח, עניינים פיננסיים וכספיים; עצה, ייעוץ, 
מידע ומומחיות בתחום הפיננסי; מימון, ניהול תזרים מזומנים 
(לאחרים), גביית חובות, העברת כספים אלקטרונית; שירותים 
פיננסיים לרכישת סחורות או שירותים באמצעות כרטיסים 

אלקטרונים, קופונים, שוברים או אמצעים מאובטחים; ניהול בתי 
דירות ונכסי נדל"ן;  השכרת דירות ונכסי נדל"ן; קרנות נאמנות 

והשקעות הון; ניהול של קרנות נאמנות, הרכבה וניהול 
פורטפוליו של אינטרסים פיננסיים, פעולות פיננסיות הקשורות 
בהקמה וניהול תוכניות של חסוך בזמן שאתה משתכר; יעוץ על 
הקמה וניהול תוכניות חסכון בתוך חברה; הנכללים כולם בסוג 
                                                                               .36
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    

                                                              

Class: 43 סוג: 43

Hotel, restaurant (food) services; catering (food and 
drink) and home cooking services; hotel and boarding 
house reservation services, information services in 
the hotel and restaurant (food) fields; nurseries, day 
nurseries, children's creches; all included in class 43.

שירותי מלון, מסעדה (מזון); שרותי קייטרינג (מזון ומשקה) 
ובישול ביתי; שירותי הזמנת מלון ואכסניות, שירותי מידע 
בתחומי המלונאות והמסעדות (מזון); פעוטונים, צהרונים, 

מעונות לילדים;  הנכללים כולם בסוג 43.                               
                                                                                    

                                

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

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

France, 03/05/2010, No. 10/3735092 צרפת, 03/05/2010, מספר 10/3735092

Class: 9 סוג: 9

Class: 16 סוג: 16

Class: 35 סוג: 35

Class: 36 סוג: 36

Class: 43 סוג: 43
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Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

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

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

האנגלי.

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

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

האנגלי.

 Owners

Name: EDENRED

Address: 166-180 Boulevard Gabriel Peri., Malakoff, 
92240, France

Identification No.: 801603

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
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Trade Mark No. 232878 מספר סימן

Application Date 05/10/2010 תאריך הגשה

 Owners

Name: Acer Incorporated

Address: 85, 88, Sec. 1, Hsin Tai Wu Rd., Hsichich, 
Taipei, Hsien 221, Taiwan

Identification No.: 10446

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

Computers,desktops, notebooks, netbooks, servers, 
storages, memory cards, monitors, DVD rewriters, 
AC Adaptors use with computers, notebooks and 
netbooks., battery use wilth computers, notebooks 
and netbooks;  all included in Class 9.

מחשבים, מחשבים נייחים, מחשבים ניידים, נטבוקים, שרתים, 
 AC מתאמי ,DVD איחסנים, כרטיסי זיכרון, מסכים, צורבי
לשימוש עם מחשבים, מחשבים ניידים ונטבוקים, סוללה 

לשימוש עם מחשבים, מחשבים ניידים ונטבוקים; הכל כלול 
בסוג 9.                                               

Class: 35 סוג: 35

Online retail store services featuring 
computers,desktops, notebooks, netbooks, servers, 
storages, memory cards, monitors, DVD rewriters, 
AC Adaptors use with computers, notebooks and 
netbooks., battery use wilth computers, notebooks 
and netbooks; all included in Class 35.

חנות קמעונאית מקוונת לממכר מחשבים, מחשבים נייחים, 
מחשבים ניידים, נטבוקים, שרתים, איחסנים, כרטיסי זיכרון, 
מסכים, צורבי DVD, מתאמי AC לשימוש עם מחשבים, 
מחשבים ניידים ונטבוקים, סוללה לשימוש עם מחשבים, 

מחשבים ניידים ונטבוקים; הנכללים כולם בסוג 35.                 
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ZFS

Trade Mark No. 232885 מספר סימן

Application Date 16/09/2010 תאריך הגשה

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 9 סוג: 9
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Magnetic data carriers, recording discs;  data 
processing equipment and computers; computer 
hardware; computer software; computer peripherals; 
computer operating systems; hand-held computers; 
mainframe-class computers; computer workstations; 
video displays; keyboards; monitors; servers; disc 
drives; computer storage devices; integrated circuits; 
interface boards; modems; mouse pointing devices; 
mouse pads; peripherals; printers and printer 
peripherals; printed circuit boards containing 
electrical components and sockets; processors and 
memories; blank magnetic data carriers; audio 
cassette recorders; audio cassette players; compact 
disc players; compact disc recorders; blank computer 
recording discs; calculators; computer chips; 
computer disk drives; computer discs; data 
processors; digital cameras; digital video recorders; 
electronic encryption units; facsimile machines; 
global positioning system transmitters and receivers; 
internet television hardware; microprocessors; 
microcomputers; minicomputers; motion picture 
cameras; optical scanners; oscilloscopes; 
pedometers; photocopying machines; personal digital 
assistants; photographic cameras; photographic 
projectors; slide projectors; radio pagers; radios; 
scanners; smart cards; smart card readers; 
telephones; telephone answering machines; 
television sets; television set top boxes; thermostats; 
video cameras; video cassette recorders; video 
monitors; video tape recorders; voice messaging 
systems; voting machines; web telephones; wireless 
data communications hardware; computer programs 
for testing compatibility of computer programs; 
computer programs for use in computer networking; 
computer programs for use in computer emulation; 
computer programs for use in electronic mail; 
computer programs for creating graphical interfaces; 
computer programs for use in database 
management; computer programs for document 
processing; computer programs for word processing; 
computer programs for preparing spreadsheets; 
computer programs for use in computer security; 
computer programs for use in the development of 
computer programs, programming languages, tool 
kits and compilers; computer programs for use in 
developing, compiling and executing other computer 
programs on computers, computer networks, and 
global communications networks; computer programs 
for use in navigating, browsing, transferring 
information, and distributing and viewing other 
computer programs on computers, computer 
networks and global communications networks; 
computer programs for recording, processing, 
receiving, reproducing, transmitting, modifying, 
compressing, decompressing, broadcasting, merging, 
and/or enhancing sound, video, images, graphics, 
and/or data; computer operating system programs; 
computer utility programs; computer programs for 
use with computer servers; computer programs for 
use in telephones; computer programs used in 
accessing databases; computer game programs; 
computer programs downloadable from global 
computer networks; computer programs for file 
sharing systems; computer programs for distributed 
file systems; and instructional manuals in electronic 
format sold therewith; downloadable electronic 
publications, all in class 9.

נושאי נתונים מגנטיים, דיסקים להקלטה;  ציוד לעיבוד נתונים 
ומחשבים; חומרת מחשב; תוכנת מחשב; ציוד נלווה למחשב; 
מערכות הפעלה למחשב; מחשבים נישאים; מחשבים מרכזיים; 

עמדות מחשב; מסכי וידאו; מקלדות; צגים; שרתים; כונני 
דיסקים; התקנים לאחסון עבור מחשבים; מעגלים משולבים; 
לוח אם; מודמים; עכברים למיניהם; פדים לעכבר; ציוד נלווה; 
מדפסות וציוד נלווה למדפסות; מעגלים מודפסים המכילים 
רכיבים חשמליים ושקעים; מעבדים וזיכרונות; נושאי מידע 

מגנטי ריקים; מקליטי קול על גבי קלטות; נגני קול מקלטות; נגני 
קול מדיסקים; צורבי קומפקט דיסק; דיסקים ריקים לצריבה 
למחשב; מחשבונים; שבבי מחשב; כונני מחשב לדיסקים; 
דיסקים למחשב; מעבדי מידע; מצלמות דיגיטליות; מקליטי 

וידאו דיגיטליים; יחידות הצפנה אלקטרוניות; מכשירי 
פקסמיליה; מערכת GPS; חומרה לטלויזיה באינטרנט; מעבדי 
מיקרו; מחשבי מיקרו; מחשבי מיני; מצלמות לצילום קולנוע; 
סורקים אופטיים; משקפי תנודות (אוסצילוסקופים); מד צעד 
(פדומטר); מכונות צילום; עזרים דיגיטליים אישיים; מצלמות 
סטילס; מקרני תמונות; מקרני שקופיות; ביפר; רדיו; סורקים; 
כרטיסים חכמים; קוראי כרטיסים חכמים; טלפונים; משיבונים; 
מקלטי טלויזיה; טלויזיה אינטראקטיבית; וסתי-חום; מצלמות 
וידאו; מקליטי וידאו למיניהם; צגי וידאו; מערכות למענה קולי; 
מכונות הצבעה; טלפונים אינטרנטים; חומרה להעברת מידע 
אלחוטי; תוכנות מחשב לבדיקת התאמה של תוכנות מחשב; 
תוכנות מחשב לשימוש בתקשורת בין מחשבים; תוכנות מחשב 

לשימוש בהדמית מחשב; תוכנות מחשב לשימוש בדואר 
אלקטורני; תוכנות מחשב ליצירת ממשקים גרפיים; תוכנות 
מחשב לשימוש בניהול מאגרי מידע; תוכנות מחשב לעיבוד 

מסמכים; תוכנות מחשב לעיבוד מילים; תוכנות מחשב להכנת 
גיליונות אלקטרונים; תוכנות מחשב לשימוש באבטחת 

מחשבים; תוכנות מחשב לשימוש בפיתוח של תוכנות מחשב, 
שפות תכנות, מערכות כלים ותוכנות המייצרות תכניות מקוד 

מקור בשפה עילית; תוכנות מחשב לשימוש בפיתוח, קומפילציה 
והרצה של תוכנות מחשב אחרות במחשבים, רשתות מחשבים 
ורשתות תקשורת גלובליות; תוכנות מחשב לשימוש בניווט, 
סקירה, העברת מידע והפצה וצפייה בתוכנות מחשב אחרות 
במחשבים, רשתות מחשב ורשתות תקשורת גלובליות; תוכנות 
מחשב להקלטה, עיבוד, קבלה, שחזור, תמסורת, התאמה, 
דחיסה, פתיחת דחיסה, שידור, מיזוג, ו/או הגברת צליל, 

תמונה, גרפיקה ו/או אינפורמציה; תוכנות למערכות הפעלה; 
תוכנות מחשב המבצעות פעולות עזר בקובצי נתונים; תוכנית 
מחשב לשימוש בשרתי מחשבים; תכנית מחשב לשימוש 
בטלפונים; תכניות מחשב לשימוש בגישה למאגרי נתונים; 
תוכנות למשחקי מחשב; תוכנות הניתנות להורדה מרשתות 
המחשבים הגלובליות; תוכנות מחשב למערכות של שיתוף 

קבצים; תוכנות מחשב להפצת קבצים; חוברות הדרכה בפורמט 
אלקטורני הנמכרות עם האמור לעיל; פרסומים אלקטרונים 

הניתנים להורדה, הנכללים 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: Oracle America, Inc 

Address: 500 Oracle Parkway, Redwood Shores CA, 
94065, U.S.A.

Identification No.: 71200

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
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Trade Mark No. 232927 מספר סימן

Application Date 21/09/2010 תאריך הגשה

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

The mark is limited to the colours GREEN, WHITE, 
OLIVE GREEN as shown in the  mark.

הסימן מוגבל לצבעים ירוק, לבן, ירוק זית הנראים בסימן.

Ownersבעלים

Name: COFFEE ORGANIZATION LTD. שם: קופי אורגניזיישן בע"מ

Address: Tel Aviv, Israel כתובת : תל אביב, ישראל

Identification No.: 57171מספר זיהוי: 57171

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Aliza Maza, Adv.

Address: 14 Abba Hillel Silver Road, Ramat Gan, Israel

שם: עליזה מזה, עו"ד

כתובת : דרך אבא הלל סילבר 14, רמת גן, ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 30 סוג: 30

Organic coffee, blend of organic coffee, pastry with 
organic coffee, flour with organic coffee, organic 
coffee snack, organic coffee drinks, organic coffe ice 
drinks; all included in class 30.

קפה אורגני, תערובות קפה אורגני, דברי מאפה עם קפה 
אורגני, קמח עם קפה אורגני, חטיפי קפה אורגני, משקאות 

קפה אורגני, משקאות קפואים עם קפה אורגני; הנכללים כולם 
בסוג 30.                                                           
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Trade Mark No. 232934 מספר סימן

Application Date 02/09/2010 תאריך הגשה

International Trademark No. 1031512 מספר סימן בינלאומי

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 3 סוג: 3

Baby, kids and adult cosmetics, make up, dentifrices, 
hair lotions, sprays and shampoos, soaps and 
perfumery; Sunscreen preparations; Tissues 
impregnated with cosmetic, refreshing or cleaning 
lotion; Washing powder and fabric softener; Cotton 
sticks and wools for cosmetic applications; Make-up 
removing preparations and accessories; Creams, 
wax and polish and for shoes and clothes; all 
included in class 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.

Class: 14 סוג: 14

Precious metals and their alloys and goods made of 
precious metals or coated therewith not included in 
other classes; jewellery, precious stones; horological 
and chronometric instruments.
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Class: 16 סוג: 16

Advertising boards of cardboard or paper; placing on 
sale material made of cardboard or paper; 
merchandise floor display in cardboard, flags, 
packaging, label, hangtag and hand tag made of 
cardboard or paper;  Paper or cardboard table 
decoration, table set, table napkin, disposable 
napkin,  table cloth, table linen, mats, glass mats, 
meal box, cutlery pocket, made of cardboard or 
paper; bottle packaging and wrappers of cardboard 
or paper; dishes, bowls, cutlery, glasses, cups and 
other tableware made of cardboard or paper;  Party 
banners, party decorations, confetti’s, party wearable 
made of cardboard or paper; Greeting cards, musical 
greeting cards, announcement cards, invitations, 
thank you notes, calendars, tear-off calendars, 
printed timetables, posters, postcards, playing cards, 
trading cards, business cards, diploma cards, 
hanging door cards, printed tickets; stickers: paper, 
foil, vinyl, clear, acrylic resin, glow in the dark, 
flocked, vac-form, holographic, traditional stickers; 
gift wrap, gift bag, gift box, tissue papers, bow and 
trims made of cardboard or paper; File boxes, boxes 
for stamps, hatboxes, toy boxes, cardboard tubes, 
printed bags of cardboard or paper, packaging 
envelopes; Journal, diary, list pad, note pad, memo 
pad, inking pad, sticky notes, sticking labels, paper 
clips, telephone and address book, folders, 
bookmarkers, writing folders and booklets, writing 
paper, and envelopes, stationery, stamps, postage 
stamps, pencil cases, rulers and binders, adhesive, 
glue, erasers, correction fluid, correction tape, 
correction pens, writing ink pens, fountain pens, 
pastels, wax pencils, coloring pencils, blo pens, magi 
colors, markers, highlighters, crayons, pen wipers, 
pencils, pen and pencil holders, pencil sharpeners, 
drawing squares;  Chalk boards, paper boards, white 
boards for school, business and home use, school 
equipment, exercise books, school diary, school 
friend books; office requisites and writing materials, 
scrapbooks; song books; Printed publications, books 
in the field of children’s books, talking books, musical 
books, children’s educational books, comic books 
and cartoons, comic strips, catalogues featuring toys 
and games, figurines, handbooks and manuals used 
for toys and games, books collections, magazines 
and periodicals in the field of children’s and collectors 
entertainment, comic books and cartoons, 
newsletters and news papers in the field of children’s 
and collector’s entertainment, comic book and 
cartoons; year books, collector book; prints, pictures, 
art reproductions, photographs, illustrations, portraits; 
photo albums, stamp albums, sticker albums; water 
color painting, painter’s canvases, paint boxes, paint 
brushes, all sizes coloring book, drawing paper, copy 
paper, paper to cover books; lithographs, 
chromolithographs, paintings and pictures framed 
and unframed; Baby tissues, towels made of paper, 
handkerchiefs made of paper, hygienic -toilet- paper ; 
transfers; drawing material, drawing paper pads, 
drawing pens, brushes, rulers; painting set; papier-
mâché; Embroidery design patterns, engravings; 
erasable boards, easels;  modeling clay, modeling 
materials for use by children, modeling paste, 
modeling wax , modeling material for use by children; 
all included in class 16.
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Class: 18 סוג: 18

Leather and imitation leather, goods made of these 
materials not included in other classes; animal skins; 
trunks and suitcases; umbrellas, parasols and 
walking sticks; whips and saddlery.

Class: 21 סוג: 21

Baby bath, bottle openers, boxes and cases for all 
use, toilet paper holders and dispensers, soap 
dispensers, flower pots and vases, isotherm bags, 
menu card holders, sprinklers, toothbrushes; 
Dinnerware: plates, dishes, bowls and disposable 
table plates, dishes, bowls; Glassware and drink 
ware: gourds, bottles, feeding bottles, cups, mugs, 
glasses, flasks, tumblers cups, canteens, sports 
bottles,  (sculpted) drink ware, water bottles and 
disposable drink ware; flatware and cutlery and 
disposable cutlery; cooking utensils; placemats; 
insulated and non insulated bottles and food storage, 
food storage containers that may utilize freezing 
technology, beverage container, jars, cans, meal box; 
lunch bags, sandwich pouches and snack pouches, 
sandwich shapers, bag clips, moulds including ice 
cube molds, napkin holder and rings; Kitchen bin, 
waist bins; Bath organizers and caddies, empty travel 
bottles, lotion and soap pump, tumbler, bathroom 
waist basket, tissue box, toothbrush holder; clothes 
for cleaning and other household purposes; 
gardening gloves; all included in class 21.

Class: 24 סוג: 24

Textiles and textile goods, not included in other 
classes; bed and table covers.

Class: 25 סוג: 25

Clothing, footwear, headgear.
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Class: 28 סוג: 28

Plush and feature plush, make your own plush, soft 
toys, puppets, dolls and activity dolls, figurines and 
statuettes, toy action figures, playsets, miniature toy 
sets of cartoon characters, construction sets, musical 
games and toys; toy vehicles ,die-cast vehicles and 
figures, circuits including launchers; activity toys and 
art and craft activities and sets, coloring activities; 
plug and play, standalone videogame machines, 
karaoke, handheld electronic (educational) game 
units; inflatable’s; kites; radio controlled toy and 
vehicles, remote control toy and vehicles, battery 
operated and windup toy and vehicles, ride-on toy 
and vehicles, riding toy and vehicle, bicycles, 
tricycles, cycles, skateboarders, rollers, training 
skates; toy gardening sets, toy handyman sets, 
children party games; Swim inflatable’s: beach balls, 
swing rings, pool rings, arm floats for recreational 
use, swimming aids for children, inflatable boat, 
inflatable balloon, inflatable swimming pool, inflatable 
mattresses for recreational use, arm floats, pool 
floats, pool noodles, sprinklers and other water 
games and toys; toy novelties and party favor 
novelties in the nature of small toys;  baby and pre-
school children, games, toys and accessories;  
wooden toys; robots; educational games and toys; 
bulk vending products, vending machines, arcade 
games; foil balloons, latex balloons, helium balloons, 
balloon weights; Costumes, disguises, party make up 
and accessories; sporting goods including: balls – all 
sizes, material and type -, hockey sack, hopper ball, 
splash balls, inflated chairs for use or not in a 
swimming pool, bop bag (inflated tall standing bags), 
sport sets including hockey stick and puck, target and 
darts, tennis rackets for children’s and balls, golf set, 
hoop and basketball, bat and ball, baseball mitt and 
ball, paddle ball set, bowling set; Board games, card 
games, games of skill and puzzles, board game 
pieces; Ornaments; Parade balloon, meet and greet 
costumes. Toy candy and other food dispenser or 
container; all included in class 28.

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 
dairy products; edible oils and fats.

Class: 30 סוג: 30

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

Class: 32 סוג: 32

Beer; mineral and aerated waters and other non-
alcoholic drinks; fruit drinks and fruit juices; syrups 
and other preparations for making beverages.
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 Owners

Name: Studio Peyo S.A.

Address: Chemin Frank-Thomas 36, CH-1208 Genève, 
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.

ג' טבת תשע"ב - 8929/12/2011



Trade Mark No. 232939 מספר סימן

Application Date 02/09/2010 תאריך הגשה

International Trademark No. 1032847 מספר סימן בינלאומי

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 3 סוג: 3

Baby, kids and adult cosmetics, make up, dentifrices, 
hair lotions, sprays and shampoos, soaps and 
perfumery; Sunscreen preparations; Tissues 
impregnated with cosmetic, refreshing or cleaning 
lotion; Washing powder and fabric softener; Cotton 
sticks and wools for cosmetic applications; Make-up 
removing preparations and accessories; Creams, 
wax and polish and for shoes and clothes; all 
included in class 03.

ג' טבת תשע"ב - 9029/12/2011



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.

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.

ג' טבת תשע"ב - 9129/12/2011



Class: 16 סוג: 16

Advertising boards of cardboard or paper; placing on 
sale material made of cardboard or paper; 
merchandise floor display in cardboard, flags, 
packaging, label, hangtag and hand tag made of 
cardboard or paper;  Paper or cardboard table 
decoration, table set, table napkin, disposable 
napkin,  table cloth, table linen, mats, glass mats, 
meal box, cutlery pocket, made of cardboard or 
paper; bottle packaging and wrappers of cardboard 
or paper; dishes, bowls, cutlery, glasses, cups and 
other tableware made of cardboard or paper;  Party 
banners, party decorations, confetti’s, party wearable 
made of cardboard or paper; Greeting cards, musical 
greeting cards, announcement cards, invitations, 
thank you notes, calendars, tear-off calendars, 
printed timetables, posters, postcards, playing cards, 
trading cards, business cards, diploma cards, 
hanging door cards, printed tickets; stickers: paper, 
foil, vinyl, clear, acrylic resin, glow in the dark, 
flocked, vac-form, holographic, traditional stickers; 
gift wrap, gift bag, gift box, tissue papers, bow and 
trims made of cardboard or paper; File boxes, boxes 
for stamps, hatboxes, toy boxes, cardboard tubes, 
printed bags of cardboard or paper, packaging 
envelopes; Journal, diary, list pad, note pad, memo 
pad, inking pad, sticky notes, sticking labels, paper 
clips, telephone and address book, folders, 
bookmarkers, writing folders and booklets, writing 
paper, and envelopes, stationery, stamps, postage 
stamps, pencil cases, rulers and binders, adhesive, 
glue, erasers, correction fluid, correction tape, 
correction pens, writing ink pens, fountain pens, 
pastels, wax pencils, coloring pencils, blo pens, magi 
colors, markers, highlighters, crayons, pen wipers, 
pencils, pen and pencil holders, pencil sharpeners, 
drawing squares;  Chalk boards, paper boards, white 
boards for school, business and home use, school 
equipment, exercise books, school diary, school 
friend books; office requisites and writing materials, 
scrapbooks; song books; Printed publications, books 
in the field of children’s books, talking books, musical 
books, children’s educational books, comic books 
and cartoons, comic strips, catalogues featuring toys 
and games, figurines, handbooks and manuals used 
for toys and games, books collections, magazines 
and periodicals in the field of children’s and collectors 
entertainment, comic books and cartoons, 
newsletters and news papers in the field of children’s 
and collector’s entertainment, comic book and 
cartoons; year books, collector book; prints, pictures, 
art reproductions, photographs, illustrations, portraits; 
photo albums, stamp albums, sticker albums; water 
color painting, painter’s canvases, paint boxes, paint 
brushes, all sizes coloring book, drawing paper, copy 
paper, paper to cover books; lithographs, 
chromolithographs, paintings and pictures framed 
and unframed; Baby tissues, towels made of paper, 
handkerchiefs made of paper, hygienic -toilet- paper ; 
transfers; drawing material, drawing paper pads, 
drawing pens, brushes, rulers; painting set; papier-
mâché; Embroidery design patterns, engravings; 
erasable boards, easels;  modeling clay, modeling 
materials for use by children, modeling paste, 
modeling wax , modeling material for use by children; 
all included in class 16.

ג' טבת תשע"ב - 9229/12/2011



Class: 18 סוג: 18

Leather and imitation leather, goods made of these 
materials not included in other classes; animal skins; 
trunks and suitcases; umbrellas, parasols and 
walking sticks; whips and saddlery.

Class: 21 סוג: 21

Baby bath, bottle openers, boxes and cases for all 
use, toilet paper holders and dispensers, soap 
dispensers, flower pots and vases, isotherm bags, 
menu card holders, sprinklers, toothbrushes; 
Dinnerware: plates, dishes, bowls and disposable 
table plates, dishes, bowls; Glassware and drink 
ware: gourds, bottles, feeding bottles, cups, mugs, 
glasses, flasks, tumblers cups, canteens, sports 
bottles,  (sculpted) drink ware, water bottles and 
disposable drink ware; flatware and cutlery and 
disposable cutlery; cooking utensils; placemats; 
insulated and non insulated bottles and food storage, 
food storage containers that may utilize freezing 
technology, beverage container, jars, cans, meal box; 
lunch bags, sandwich pouches and snack pouches, 
sandwich shapers, bag clips, moulds including ice 
cube molds, napkin holder and rings; Kitchen bin, 
waist bins; Bath organizers and caddies, empty travel 
bottles, lotion and soap pump, tumbler, bathroom 
waist basket, tissue box, toothbrush holder; clothes 
for cleaning and other household purposes; 
gardening gloves; all included in class 21.

Class: 24 סוג: 24

Textiles and textile goods, not included in other 
classes; bed and table covers.

Class: 25 סוג: 25

Clothing, footwear, headgear.

ג' טבת תשע"ב - 9329/12/2011



Class: 28 סוג: 28

Plush and feature plush, make your own plush, soft 
toys, puppets, dolls and activity dolls, figurines and 
statuettes, toy action figures, playsets, miniature toy 
sets of cartoon characters, construction sets, musical 
games and toys; toy vehicles ,die-cast vehicles and 
figures, circuits including launchers; activity toys and 
art and craft activities and sets, coloring activities; 
plug and play, standalone videogame machines, 
karaoke, handheld electronic (educational) game 
units; inflatable’s; kites; radio controlled toy and 
vehicles, remote control toy and vehicles, battery 
operated and windup toy and vehicles, ride-on toy 
and vehicles, riding toy and vehicle, bicycles, 
tricycles, cycles, skateboarders, rollers, training 
skates; toy gardening sets, toy handyman sets, 
children party games; Swim inflatable’s: beach balls, 
swing rings, pool rings, arm floats for recreational 
use, swimming aids for children, inflatable boat, 
inflatable balloon, inflatable swimming pool, inflatable 
mattresses for recreational use, arm floats, pool 
floats, pool noodles, sprinklers and other water 
games and toys; toy novelties and party favor 
novelties in the nature of small toys;  baby and pre-
school children, games, toys and accessories;  
wooden toys; robots; educational games and toys; 
bulk vending products, vending machines, arcade 
games; foil balloons, latex balloons, helium balloons, 
balloon weights; Costumes, disguises, party make up 
and accessories; sporting goods including: balls – all 
sizes, material and type -, hockey sack, hopper ball, 
splash balls, inflated chairs for use or not in a 
swimming pool, bop bag (inflated tall standing bags), 
sport sets including hockey stick and puck, target and 
darts, tennis rackets for children’s and balls, golf set, 
hoop and basketball, bat and ball, baseball mitt and 
ball, paddle ball set, bowling set; Board games, card 
games, games of skill and puzzles, board game 
pieces; Ornaments; Parade balloon, meet and greet 
costumes. Toy candy and other food dispenser or 
container; all included in class 28.

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 
dairy products; edible oils and fats.

Class: 30 סוג: 30

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

Class: 32 סוג: 32

Beer; mineral and aerated waters and other non-
alcoholic drinks; fruit drinks and fruit juices; syrups 
and other preparations for making beverages.

ג' טבת תשע"ב - 9429/12/2011



 Owners

Name: Studio Peyo S.A.

Address: Chemin Frank-Thomas 36, CH-1208 Genève, 
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.

ג' טבת תשע"ב - 9529/12/2011



AgiliC 

Trade Mark No. 233012 מספר סימן

Application Date 03/10/2010 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: CARTIHEAL (2009) LTD  שם: קרטיהיל (2009) בע"מ

Address: P.O.B. 3, Ariel, 40700, Israel כתובת : ת.ד. 3, אריאל, 40700, ישראל

Identification No.: 514279645מספר זיהוי: 514279645

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Wolff, Bregman and Goller

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

שם: וולף, ברגמן וגולר

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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 10 סוג: 10

Surgical, medical, dental and veterinary apparatus 
and instruments; artificial limbs, eyes and teeth; 
orthopedic articles, namely braces, joint implants, 
shoe inserts, wrist, neck, back, ankle, knee and 
elbow supporters, protectors and splints; prosthesis; 
surgical implants; medical implants, namely bone and 
cartilage implants, spinal implants; spinal implants; 
suture materials; parts and accessories for the 
aforementioned goods; all included in class 10.

התקנים ומכשירים המשמשים בניתוח, ברפואה, ברפואה 
דנטלית וברפואה וטרינרית; איברים, עיניים ושיניים מלאכותיים; 
פריטים אורטופדיים, דהיינו משענים, שתלי מפרק, תותבי נעל, 
התקני תמיכה, הגנה וחיזוק לפרק היד, צוואר, גב, קרסול, ברך 
ומפרק; פרותזות; שתלים המשמשים בניתוח; שתלים רפואיים, 

דהיינו שתלי עצם וסחוס; שתלים לעמוד השדרה; חומרי 
תפירה; חלקים ואביזרים עבור הטובין הנזכרים לעיל; כולם 

כלולים בסוג 10.                                                               
                                                                                

ג' טבת תשע"ב - 9629/12/2011



Trade Mark No. 233051 מספר סימן

Application Date 05/10/2010 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: YOMTOV CHAIM שם: יום טוב חיים

Address: BEN KISMA 24 ST., ELAD, Israel כתובת : רח' בן קיסמא 24, אלעד, ישראל

Identification No.: 013101621מספר זיהוי: 013101621

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Eli Siton

Address: Tel Aviv, Israel

שם: אלי סיטון

כתובת : האומנים 7, תל אביב-יפו, 67897, ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 37 סוג: 37

Buildings construction, corrections and installation 
services, all for shading; all included in class 37.

הקמת מבנים, תיקונים ושירותי התקנה, המיועדים כולם 
להצללה; הנכללים כולם בסוג 37.

                                                   

ג' טבת תשע"ב - 9729/12/2011



Trade Mark No. 233053 מספר סימן

Application Date 03/10/2010 תאריך הגשה

 Owners

Name: Silverline Endustri Ve Ticaret Anonim Sirekti

Address: Organize Sanayi Bolgesi, Merzifon, Amasya, 
Turkey

Identification No.: 801578

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: 6 סוג: 6

Ducts of metal for ventilating and air conditioning and 
heating installations, metal roofs vents for heating, 
cooling, ventilation in residential and commercial 
buildings, metal vent covers for roof deck protrusions, 
drains and pitch pans, metal chimneys, chimney 
cowls of metal, metal manhole covers for drains, 
electric power lines, metal gratings; all included in 
class 6.

תעלות ממתכת לאוורור ומיזוג וחימום מתקנים, ונטות ממתכת 
לגגות עבור חימום, קירור, אוורור בבנייני מגורים ובניינים 
מסחריים, כיסויי ונטה ממתכת עבור בליטות בגגות, נקזים 
ובורות זפת, ארובות ממתכת, כובעי-מעשנה ממתכת, כיסויי 
פתחים ממתכת עבור נקזים, קווים חשמליים, סורגים ממתכת; 
הנכללים כולם בסוג 6.                                                       
                                                                                    

                                      

Class: 7 סוג: 7

Electric apparatus used in te kitchen for chopping, 
grinding, crushing, mixing and crumbling; 
dishwashers, washing machines and dryers, electric 
polishing machines and apparatus, electric vacuum 
cleaners and electric carpet cleaning machines and 
parts thereof; all included in class 7.

מתקנים חשמליים לשימוש במטבח לצורכי חיתוך, טחינה, 
מעיכה, ערבוב, התפוררות; מדיחי-כלים, מכונת כביסה 

ומייבשים, מכונות ומתקנים חשמליים לצורכי הברקה, שואבי 
אבק חשמליים ומכונות חשמליות לניקוי שטיחים וחלקים מכך; 
הנכללים כולם בסוג 7.                                                       

                                                                    

Class: 11 סוג: 11

Acclimatization and air-conditioning devices; electric 
and gas operated tools, machines and equipment 
used in cooking and boiling, electric hair-dryers, hand 
drying apparatus for washrooms; bath tubs, bidets, 
bath installations, shower enclosures, urinals 
[sanitary fixtures], water closets, toilet rooms, 
lavatories, sinks, construction elements of these 
installations; all included in class 11.

התקנים למיזוג אוויר, מכשירים מופעלים על ידי חשמל או גז, 
מכונות וציוד לשימוש בבישול וברתיחה, מייבשי שער חשמליים, 
מכשיר לייבוש ידיים בחדרי שירותים; אמבטיה, בידה, מתקני 

אמבט, מקלחות, משתנה [מתקן סניטרי], בתי שימוש, 
שירותים, חדרי רחצה, כיורים, פרטי בנייה עבור המתקנים 

הנ"ל; הנכללים כולם בסוג 11.                                             
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Trade Mark No. 233094 מספר סימן

Application Date 10/10/2010 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: CARTIHEAL (2009) LTD  שם: קרטיהיל (2009) בע"מ

Address: P.O.B. 3, Ariel, 40700, Israel כתובת : ת.ד. 3, אריאל, 40700, ישראל

Identification No.: 514279645מספר זיהוי: 514279645

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Wolff, Bregman and Goller

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

שם: וולף, ברגמן וגולר

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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 10 סוג: 10

Surgical, medical, dental and veterinary apparatus 
and instruments; artificial limbs, eyes and teeth; 
orthopedic articles, namely braces, joint implants, 
shoe inserts, wrist, neck, back, ankle, knee and 
elbow supporters, protectors and splints; prosthesis; 
surgical implants; medical implants, namely bone and 
cartilage implants, spinal implants; spinal implants; 
suture materials; parts and accessories for the 
aforementioned goods; all included in class 10.

התקנים ומכשירים המשמשים בניתוח, ברפואה, ברפואה 
דנטלית וברפואה וטרינרית; איברים, עיניים ושיניים מלאכותיים; 
פריטים אורתופדיים, דהיינו משענים, שתלי מפרק, תותבי נעל, 
התקני תמיכה, הגנה וחיזוק לפרק היד, צוואר, גב, קרסול, ברך 
ומפרק; פרותזות; שתלים המשמשים בניתוח; שתלים רפואיים, 

דהיינו שתלי עצם וסחוס; שתלים לעמוד השדרה; חומרי 
תפירה; חלקים ואביזרים עבור הטובין הנזכרים לעיל; כולם 

כלולים בסוג 10.                                                               
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Trade Mark No. 233118 מספר סימן

Application Date 12/10/2010 תאריך הגשה

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

The mark is limited to the colours orange, black and 
gray as shown in the mark.

הסימן מוגבל לצבעים: כתום, שחור ואפור הנראים בסימן.

Ownersבעלים

Name: KERET INFORMATION AND SERVICES LTD שם: קרת מידע ושירותים בע"מ

Address:  ,כתובת : רח' התע"ש 16, כפר סבא, 44425, אזור התעשייה
ישראל

Identification No.: 512222050מספר זיהוי: 512222050

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Mor Swiel, Attorney

Address: 

שם: עו"ד מור סוויל

כתובת : דרך מנחם בגין 12, רמת גן, 52700, ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 42 סוג: 42

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

שירותים מדעיים וטכנולוגיים ומחקר הקשורים לשירותים אלה; 
שירותי ניתוח ומחקר תעשייתי;  הנכללים כולם בסוג 42.         

                                                        

ג' טבת תשע"ב - 10029/12/2011



Trade Mark No. 233143 מספר סימן

Application Date 14/10/2010 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: HAPPY HOUR 2009 LTD שם: הפי האואר 2009 בע"מ

Address: BIOCH 2 st., Tel Aviv, Israel כתובת : רח' בלוך 2, תל אביב, ישראל

Identification No.: 514357698מספר זיהוי: 514357698

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Uzi Biaz 

Address: Nordau 32b app #2, Herzellia, Israel

שם: עו"ד עוזי ביאז 

כתובת : רח' נורדאו 32ב דירה 2, הרצליה, ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 3 סוג: 3

Soaps; perfumery, essential oils, cosmetics, hair 
lotion; all included in class 3.

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

Class: 25 סוג: 25

Clothing, footwear , headgear ; all included in class 
25

דברי הלבשה, הנעלה וכיסויי ראש ; הנכללים כולם בסוג 25     
    

Class: 44 סוג: 44

Hygienic and beauty care for human beings; all 
included in  class 44.

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

ג' טבת תשע"ב - 10129/12/2011



Trade Mark No. 233159 מספר סימן

Application Date 17/10/2010 תאריך הגשה

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 12 סוג: 12

Baby carriages, strollers; push chairs; prams; 
children's safety seats for vehicles; structural and 
replacement parts for the aforementioned goods; all 
goods included in class 12.

עגלות תינוקות; טיולונים; כסאות דחיפה; עגלות ילדים; מושבי 
בטיחות לילדים עבור כלי רכב; חלקים מובנים וחלקי חילוף 

עבור הטובין הנזכרים לעיל; הנכללים כולם בסוג 12.               
                              

Class: 18 סוג: 18

Suitcases; leather shopping bags; canvas shopping 
bags; mesh shopping bags; textile shopping bags; 
reusable shopping bags; bags, namely, all purpose 
sport bags, bags for carrying babies' accessories, 
clutch bags for travel, overnight bags; travel cases; 
baby backpacks; diaper bags; umbrellas and 
parasols, namely, parasols for prams and buggies; 
straps for carrying babies and children, namely, baby 
carriers worn on the body; bags and frames for 
carrying babies and children, namely, infant carriers 
worn on the body; changing bags and diaper bags; 
wheeled bags; baby slings worn on the body; 
harnesses; structural and replacement parts for the 
aforementioned goods; all included in class 18.

מזוודות; תיקי קניות מעור; תיקי קניות קנבס; תיקי קניות 
רשתיים; תיקי קניות מטקסטיל; תיקי קניות הניתנים לשימוש 
חוזר; תיקים, דהיינו תיקי ספורט למטרות שונות; תיקים עבור 
נשיאת אביזרי תינוקות, תיקי אחיזה, תיקי דברי הלבשה עבור 

נסיעה; תיקים למשך הלילה; נרתיקי נסיעה; תרמילי גב 
לתינוקות; תיקי טיטולים; מטריות ושמשיות, דהיינו שמשיות 
עבור עגלות ילדים וטיולונים; רצועות עבור נשיאת תינוקות 
וילדים, דהיינו, מנשאי תינוק המולבשים על הגוף; תרמילים 
ומסגרות לנשיאת תינוקות וילדים, דהיינו, מנשאי תינוקות 

המולבשים על הגוף; תיקי החלפה ותיקי טיטולים; תיקים בעלי 
גלגלים; רצועות תינוק המולבשות על הגוף; רתמות; חלקים 

מובנים וחלקי חילוף עבור הטובין הנזכרים לעיל; הנכללים כולם 
בסוג 18.                                                                         

    

Class: 20 סוג: 20

Furniture for babies and children; beds for children 
and babies; cribs; cradles; bassinets; high chairs; 
cots and portable cots; cribs for babies and infants; 
playpens for babies and children; infant walkers; 
baby changing tables; structural and replacement 
parts for the aforementioned goods; all included in 
class 20.

רהיטים עבור תינוקות וילדים; מיטות עבור ילדים ותינוקות; 
לולים; עריסות; סלי עריסות; כסאות גבוהים; מיטות קטנות 

ומיטות קטנות ניידות; לולים עבור תינוקות וילדים קטנים; לולי 
משחק עבור תינוקות וילדים; הליכונים לתינוקות; שולחנות 
החלפה לתינוקות; חלקים מובנים וחלקי חילוף עבור הטובין 
הנזכרים לעיל; הנכללים כולם בסוג 20.                       

ג' טבת תשע"ב - 10229/12/2011



 Owners

Name: MIMA EUROPE S.L. 

Address: Calle Avila 4, La Pobla De Vallbona, 46185, 
Spain

Identification No.: 71238

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

ג' טבת תשע"ב - 10329/12/2011



ABSOLUTA

Trade Mark No. 233168 מספר סימן

Application Date 19/10/2010 תאריך הגשה

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

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

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

 Owners

Name: Bentel Security Srl

Address: Via Gabbiano 22, zona Industriale S Scolastica, 
Corropolo, Teramo 64013, Italy

Identification No.: 801634

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Reinhold Cohn and Partners

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

Security and fire systems, including sirens, sensors 
and telephone dials for both industrial and private 
purposes; all included in class 9.

מערכות אבטחה ואש, כולל צופרים, חיישנים וחוגות טלפונים 
למטרות תעשייתיות ופרטיות גם יחד; הנכללים כולם בסוג 9.   

                                                              

ג' טבת תשע"ב - 10429/12/2011



Trade Mark No. 233220 מספר סימן

Application Date 21/10/2010 תאריך הגשה

 Owners

Name: EUROGINE, S.L.

Address: Antoni Gaudí, 91-93., Barcelona, 08830, Sant 
Boi de Llobregat, Spain

Identification No.: 801635

Spain

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: 10 סוג: 10

Surgical and medical apparatus and 
instruments,namely, orthopedic articles; 
contraceptives, non chemical; condoms; suture 
materials; gloves for medical purposes; vaginal 
dilators for therapeutic purposes, vaginal stimulators; 
all included in class 10.

מתקנים ומכשירים רפואיים וכירורגיים דהיינו, אביזרים 
אורתופדיים; אמצעי מניעה, לא כימיקליים; קונדומים; חומרי 
תפירה; כפפות למטרות רפואיות; מרחיבים וגינאליים למטרות 
רפואיות, ממריצים וגינאליים; הנכללים כולם בסוג 10.             

                                                                        

ג' טבת תשע"ב - 10529/12/2011



מדד IEB לאינדיקטורים המובילים של ישראל 
Trade Mark No. 233225 מספר סימן

Application Date 21/10/2010 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: IEB ISRAEL EQUITY & BONDS LTD שם: איי.אי.בי. ישראל מניות ואג"ח בע"מ

Address: 19 Habarzel Street, P.O.B. 58127, Tel-Aviv-
Jaffa, 69710, Israel

כתובת : רח' הברזל 19, ת.ד. 58127, תל אביב-יפו, 69710, 
ישראל

Identification No.: 513954206מספר זיהוי: 513954206

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Wolff, Bregman and Goller

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

שם: וולף, ברגמן וגולר

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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 36 סוג: 36

financial affairs; monetary affairs; insurance; real 
estate affairs; financial services, namely, providing 
financial analysis, consultation, planning and 
management; financial information; securities 
brokerage; financial services, namely, assisting 
others with the completion of financial transactions 
for stocks, bonds, securities and equities; 
management of portfolios comprising secutrities; 
brokerage of stock and other securities; inestment 
advisory services; investment management; credit 
and financial consultations; managing an index for 
analyzing the market and economic developments; 
all included in class 36.

ענייני פיננסים; ענייני כספים; ביטוח; ענייני נדל"ן; שירותים 
פיננסיים; דהיינו, הענקת אבחון, יעוץ, תכנון וניהול פיננסי; מידע 
פיננסי; תיווך בטוחות; שירותים פיננסיים, דהיינו, סיוע לאחרים 
באיסוף של עסקאות פיננסיות עבור מניות, אגרות חוב, בטוחות 

ונכסים; ניהול של תיקים הכוללים בטוחות; תיווך של מניה 
ובטוחות אחרות; שירותי יעוץ השקעות; ניהול השקעות; יעוץ 

פיננסי ואשראי; ניהול מדד לאבחון התפתחות המשק והכלכלה; 
הנכללים כולם בסוג 36.                                                     
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Trade Mark No. 233226 מספר סימן

Application Date 21/10/2010 תאריך הגשה

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 3 סוג: 3

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

סבונים; השמים; שמנים אתריים; תכשירי קוסמטיקה; תרחיצים 
לשיער ולגוף; תרחיצי טיפול בפנים; קצפי רחצה; תכשירי שמפו; 
מרככי שיער; קרמים; ג'לים; תכשירי לחות; מלחים; אבקות; 
תכשירי טואליטיקה; תכשירי אפטר שייב; תכשירי איפור; 
דיאודורנטים לשימוש אישי; תכשירים לטיפול ושמירה של 

הפנים וגוף; משחת שיניים; הנכללים כולם בסוג 3.                 
                                    

Class: 5 סוג: 5

Medical gels, creams and lubricants; dermatological 
preparations; pharmaceutical and medical 
preparations for the treatment of hair; topical 
pharmaceutical and medical preparations; medical 
gels, creams and libricants; sanitary and hygienic 
products and preparations; dietetic substances 
adapted for medical use; food for babies; nutritional 
supplements; vitamins, minerals; plasters; materials 
for dressings; disinfectants, medical preparations for 
the treatment and care of the skin; facial treatment 
washes; pads, wipes, tissues and towels 
impregnated with pharmaceutical lotions for use in 
the treatment, care and cleansing of the skin and 
face, for disinfection, sterilization and/or repelling 
insects and mosquitoes; all included in class 5.

ג'לים, קרמים ותכשירי סיכה רפואיים; תכשירים תרופתיים 
ורוקחיים לטיפול בעור; תכשירים תרופתיים ורוקחיים לטיפול 
בשיער; תכשירים תרופתיים ורוקחיים טופיקליים; מוצרים 

ותכשירים סניטריים והגייניים; חומרים דיאטטיים המותאמים 
לשימוש רפואי; מזון עבור תינוקות; תוספים תזונתיים, 

ויטאמינים, מינרלים; אספלניות; חומרים עבור חבישה; חומרי 
חיטוי; תכשירים רפואיים לטיפול ושמירה על העור; תרחיצי 
טיפול לפנים; מטליות, מגבונים, ממחטות ומגבות הספוגים 
בתרחיצים רוקחיים לשימוש בטיפול, שמירה וניקוי של העור 
והפנים, עבור חיטוי, סטרליזציה ו/או בדחיית חרקים ויתושים; 
כולם כלולים בסוג 5.                                                         
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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

ג' טבת תשע"ב - 10829/12/2011



AIRBNB

Trade Mark No. 233228 מספר סימן

Application Date 24/10/2010 תאריך הגשה

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 38 סוג: 38

Providing online interactive bulletin board for 
transmission of messages among computer users 
concerning listing, rental and leasing of real estate; 
electronic mail service; Providing online electronic 
bulletin boards for transmission of messages among 
computer users concerning rankings, ratings, 
reviews, referrals, and recommendations relating to 
business organizations and service providers; 
Telecommunications services, namely, the electronic 
transmission of data and information; providing an 
online, interactive bulletin board for the transmission 
of messages among computer users concerning 
hobbies, collectibles, trading, and the sale of goods 
and services via a global communications network; 
providing on-line forums and discussion groups for 
transmission of messages among computer users; 
electronic mail subscription services; and electronic 
transmission of images; all included in Class 38.

אספקת לוח מודעות אינטראקטיבי מקוון להעברת מסרים בין 
משתמשי מחשב בנוגע לרישומים, השכרה וחכירה של נדל"ן; 
שירות דואר אלקטרוני; אספקת לוחות מודעות אלקטרוניים 

מקוונים להעברת מסרים בין משתמשי מחשב בנוגע לדירוגים, 
רייטינגים, סקירות, הפניות, והמלצות הנוגעים לארגונים 

עסקיים וספקי שירות; שירותי טלקומוניקציה, דהיינו, העברה 
אלקטרונית של נתונים ומידע; אספקת לוח מודעות 

אינטראקטיבי, מקוון להעברת מסרים בין משתמשי מחשב 
בנוגע לתחביבים, פריטי איסוף, מסחר, ומכירה של סחורות 
ושירותים דרך רשת תקשורת גלובלית; אספקת פורומים 

וקבוצות דיון מקוונים להעברה של מסרים בין משתמשי מחשב; 
שירותי הרשמה לדואר אלקטרוני; והעברה אלקטרונית של 

דמויות; הכל כלול בסיווג 38.                                               
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    

                                                                        

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

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

U.S.A., 27/04/2010, No. 85/023,199 ארה"ב, 27/04/2010, מספר 85/023,199

Class: 38 סוג: 38

Providing online interactive bulletin board for 
transmission of messages among computer users 
concerning listing, rental and leasing of real estate; 
electronic mail service; Providing online electronic 
bulletin boards for transmission of messages among 
computer users concerning rankings, ratings, reviews, 
referrals, and recommendations relating to business 
organizations and service providers; 
Telecommunications services, namely, the electronic 
transmission of data and information; providing an 
online, interactive bulletin board for the transmission 
of messages among computer users concerning 
hobbies, collectibles, trading, and the sale of goods 
and services via a global communications network; 
providing on-line forums and discussion groups for 
transmission of messages among computer users; 
electronic mail subscription services; and electronic 
transmission of images; all included in Class 38.

אספקת לוח מודעות אינטראקטיבי מקוון להעברת מסרים בין 
משתמשי מחשב בנוגע לרישומים, השכרה וחכירה של נדל"ן; 
שירות דואר אלקטרוני; אספקת לוחות מודעות אלקטרוניים 

מקוונים להעברת מסרים בין משתמשי מחשב בנוגע לדירוגים, 
רייטינגים, סקירות, הפניות, והמלצות הנוגעים לארגונים עסקיים 
וספקי שירות; שירותי טלקומוניקציה, דהיינו, העברה אלקטרונית 
של נתונים ומידע; אספקת לוח מודעות אינטראקטיבי, מקוון 

להעברת מסרים בין משתמשי מחשב בנוגע לתחביבים, פריטי 
איסוף, מסחר, ומכירה של סחורות ושירותים דרך רשת 
תקשורת גלובלית; אספקת פורומים וקבוצות דיון מקוונים 
להעברה של מסרים בין משתמשי מחשב; שירותי הרשמה 
לדואר אלקטרוני; והעברה אלקטרונית של דמויות; הכל כלול 

בסיווג 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: AirBed & Breakfast, Inc.

Address: 19 Rausch Street, Unit C, San Francisco, 
California, 94103, U.S.A.

Identification No.: 801637

Corporation of the State of Delaware

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
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AIRBNB

Trade Mark No. 233229 מספר סימן

Application Date 24/10/2010 תאריך הגשה

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 36 סוג: 36

Providing an online interactive website featuring the 
listing and rental of temporary lodging; Providing 
online computer database and online searchable 
databases featuring information, listings and 
announcements about housing, apartments, 
condominiums, townhouses, real estate, commercial 
real estate and rental and leasing advertisements for 
the foregoing; Real estate listing, rental and leasing 
services for residential housing, apartments, rooms in 
homes, sublets, vacation homes, cabins and villas 
and office space in commercial properties on a global 
computer network; Providing reviews and feedback 
about listers and renters of real estate, form virtual 
communities and engage in social networking; 
Electronic commerce payment services, namely, 
processing payments for the purchase of goods and 
services via an electronic communications network; 
providing purchase protection services in the field of 
on-line trading of goods and services by others via a 
global computer network; all included in Class 36.

אספקת אתר אינטרנט אינטראקטיבי מקוון המציג רישום 
והשכרה של מגורים זמניים; אספקת מאגר נתונים מקוון של 

מחשב ומאגרי נתונים מקוונים הניתנים לחיפוש המציגים מידע, 
רישומים והודעות לגבי דיור, דירות, בתים משותפים, בית קרקע 

(townhouses), נדל"ן, נדל"ן מסחרי ושכירה וחכירה של 
פרסומות עבור הנ"ל; רישומי נדל"ן, שירותי השכרה וחכירה של 
מגורים הניתנים לדיור, דירות, חדרים בבתים, דיירי משנה, 
דירות נופש, בקתות ווילות ומרחבים עבור משרדים בנכסים 
מסחריים על גבי רשת מחשב גלובלית; מתן סקירות ומשובים 
על משכירים ושוכרים של נדל"ן, יצירת קהילות וירטואליות 
ועיסוק ברישות חברתי; שירותי תשלום מסחר אלקטרוני, 

דהיינו, עיבוד תשלומים עבור רכישת סחורות ושירותי דרך רשת 
תקשורת אלקטרונית; אספקת שירותי הגנת רכישה בתחום 
מסחר מקוון של סחורות ושירותים על ידי אחרים דרך רשת 

מחשב גלובלית; הכל כלול בסיווג 36.                                   
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    

                                    

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

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

U.S.A., 27/04/2010, No. 85/024,636 ארה"ב, 27/04/2010, מספר 85/024,636

Class: 36 סוג: 36

Electronic commerce payment services, namely, 
processing payments for the purchase of goods and 
services via an electronic communications network; 
Providing purchase protection services in the field of 
on-line trading of goods and services by others via a 
global computer network; all included in Class 36.

שירותי תשלום מסחר אלקטרוני, דהיינו, עיבוד תשלומים עבור 
רכישת סחורות ושירותי דרך רשת תקשורת אלקטרונית;  

אספקת שירותי הגנת רכישה בתחום מסחר מקוון של סחורות 
ושירותים על ידי אחרים דרך רשת מחשב גלובלית; הכל כלול 
בסיווג 36.                                                                       
                                                                                      

                      

ג' טבת תשע"ב - 11129/12/2011



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: AirBed & Breakfast, Inc.

Address: 19 Rausch Street, Unit C, San Francisco, 
California, 94103, U.S.A.

Identification No.: 801637

Corporation of the State of Delaware

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

U.S.A., 27/04/2010, No. 85/024,752 ארה"ב, 27/04/2010, מספר 85/024,752

Class: 36 סוג: 36

Providing an online interactive website featuring the 
listing and rental of temporary lodging; Providing 
online computer database and online searchable 
databases featuring information, listings and 
announcements about housing, apartments, 
condominiums, townhouses, real estate, commercial 
real estate and rental and leasing advertisements for 
the foregoing; Real estate listing, rental and leasing 
services for residential housing, apartments, rooms in 
homes, sublets, vacation homes, cabins and villas 
and office space in commercial properties on a global 
computer network; Providing reviews and feedback 
about listers and renters of real estate, form virtual 
communities and engage in social networking; all 
included in Class 36.

אספקת אתר אינטרנט אינטראקטיבי מקוון המציג רישום 
והשכרה של מגורים זמניים; אספקת מאגר נתונים מקוון של 

מחשב ומאגרי נתונים מקוונים הניתנים לחיפוש המציגים מידע, 
רישומים והודעות לגבי דיור, דירות, בתים משותפים, בית קרקע 

(townhouses), נדל"ן, נדל"ן מסחרי ושכירה וחכירה של 
פרסומות עבור הנ"ל; רישומי נדל"ן, שירותי השכרה וחכירה של 
מגורים הניתנים לדיור, דירות, חדרים בבתים, דיירי משנה, 
דירות נופש, בקתות ווילות ומרחבים עבור משרדים בנכסים 
מסחריים על גבי רשת מחשב גלובלית; מתן סקירות ומשובים 
על משכירים ושוכרים של נדל"ן, יצירת קהילות וירטואליות 

ועיסוק ברישות חברתי; הכל כלול בסיווג 36.                           
                                                                                      
                                                                                      
                                                                                      

                                      

ג' טבת תשע"ב - 11229/12/2011



AIRBNB

Trade Mark No. 233230 מספר סימן

Application Date 24/10/2010 תאריך הגשה

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 35 סוג: 35

Providing online business directories featuring 
temporary lodging;  Providing an online interactive 
website obtaining users comments concerning 
business organizations, service providers, and other 
resources; Providing information, namely, 
compilations, rankings, ratings, reviews, referrals and 
recommendations relating to business organizations, 
service providers, and other resources using a global 
computer network; Advertising and promotion 
services and related consulting; preparation of 
custom or non-custom advertising for businesses for 
dissemination via the web; dissemination of 
advertising for others via a global communications 
network; online advertising services for others, 
namely, providing advertising space on internet web 
sites; Providing a searchable online advertising guide 
featuring the goods and services of online vendors; 
providing a searchable online evaluation database for 
buyers and sellers; advertising and advertisement 
services; customer loyalty services and customer 
club services for commercial, promotional and 
advertising purposes; promoting the goods and 
services of others; On-line trading services to 
facilitate the sale of goods and services by others via 
a computer network and providing evaluative 
feedback and ratings of sellers' goods and services, 
the value and prices of sellers' goods and services, 
buyers' and sellers' performance, delivery, and 
overall trading experience in connection therewith; 
advertising and advertisement services; On-line 
trading services in which seller posts items to be 
auctioned and bidding is done electronically, and 
providing evaluative feedback and ratings of sellers' 
goods and services, the value and prices of sellers' 
goods, buyers' and sellers' performance, delivery, 
and overall trading experience in connection 
therewith; Advertising and information distribution 
services, namely, providing classified advertising 
space via the global computer network; providing 
consumer product and service information via the 
Internet; providing an online business information 
directory on the Internet; computerized database 
management; providing on-line computer databases 
and on-line searchable databases featuring classified 
listings and want ads; classified listings for rentals of 
a wide-variety of consumer and business goods; 
computer services, namely, providing on-line 
computer databases and on-line searchable 
databases featuring consumer information on a wide 
variety of topics of general interest to the consuming 
public; all included in Class 35.

אספקת מדריכים עסקיים מקוונים המציגים מגורים זמניים; 
אספקה של אתר אינטרנט אינטראקטיבי מקוון המקבל הערות 
משתמשים הנוגעות לארגוני עסקים, ספקי שירות, ומשאבים 
אחרים; אספקת מידע, דהיינו, קומפילציות, דירוגים, רייטינגים, 
סקירות, הפניות והמלצות הנוגעים לארגונים עסקיים, ספקי 
שירות ומשאבים אחרים תוך שימוש ברשת מחשב גלובלית; 
שירותי קידום ופרסום וייעוץ הקשור לכך; הכנה של פרסום 
מותאם אישית או לא מותאם אישית לעסקים להפצה דרך 
האינטרנט; הפצה של פרסום לאחרים דרך רשת תקשורת 

גלובלית; שירותי פרסום מקוון לאחרים, דהיינו, אספקת מקומות 
לפרסום באתרי אינטרנט; אספקת מדריך פרסום מקוון הניתן 
לחיפוש המציג את הסחורות והשירותים של ספקים מקוונים; 
אספקת מאגר נתונים להערכה הניתן לחיפוש עבור קונים 
ומוכרים; שירותי פרסום ופרסומות; שירותי לקוחות נאמנים 
ושירותי מועדון לקוחות עבור מטרות מסחר, קידום ופרסום; 

קידום הסחורות והשירותים של אחרים; שירותי מסחר מקוונים 
לסיוע במכירה של סחורות ושירותים של אחרים דרך רשת 

מחשב ומתן משוב הערכתי ודירוגים של סחורות ושירותים של 
המוכרים, הערך והמחיר של סחורות ושירותים של המוכרים, 
ביצועי קונים ומוכרים, משלוחים, וניסיון מסחרי כולל הקשור עם 

זאת; שירותי פרסום ופרסומות; שירותי מסחר מקוון בהם 
המוכר מפרסם פריטים שיימכרו במכירה פומבית והמכרז 
מבוצע בצורה אלקטרונית, ומתן משוב הערכתי ודירוגים של 
סחורות ושירותים של המוכרים, הערך והמחיר של סחורות 

ושירותים של המוכרים, ביצועי קונים ומוכרים, משלוחים, וניסיון 
מסחרי כולל הקשור עם זאת; שירותי פרסום וחלוקת מידע, 

דהיינו, אספקת מקום ממוין לפרסום דרך רשת מחשב גלובלית; 
מתן מידע לגבי מוצרי צריכה ושירותים דרך האינטרנט; אספקת 
מדריך מידע עסקי מקוון על גבי האינטרנט; ניהול מאגר מידע 
ממוחשב; אספקת מאגרי נתונים מקוונים של מחשב ומאגרי 
נתונים מקוונים הניתנים לחיפוש המציגים רישומים ממוינים 

ומודעות דרושים; רישומים ממוינים להשכרה של מגוון רחב של 
סחורות צרכניות ועסקיות; שירותי מחשב, דהיינו, אספקת 
מאגרי נתונים מקוונים של מחשב ומאגרי נתונים מקוונים 

הניתנים לחיפוש המציגים מידע צרכני על מגוון רחב של נושאים 
מעניינים לציבור הצרכנים; הכל כלול בסיווג 35.                     
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    

                            

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

ג' טבת תשע"ב - 11329/12/2011



(If only classification code is indicated, Priority is claimed 
for all goods/services included in that class, and specified 
above under the 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., 26/04/2010, No. 85/023,193 ארה"ב, 26/04/2010, מספר 85/023,193

Class: 35 סוג: 35

Providing an online interactive website obtaining 
users comments concerning business organizations, 
service providers, and other resources; Providing 
information, namely, compilations, rankings, ratings, 
reviews, referrals and recommendations relating to 
business organizations, service providers, and other 
resources using a global computer network; 
Advertising and promotion services and related 
consulting; preparation of custom or non-custom 
advertising for businesses for dissemination via the 
web; dissemination of advertising for others via a 
global communications network; online advertising 
services for others, namely, providing advertising 
space on internet web sites; Providing a searchable 
online advertising guide featuring the goods and 
services of online vendors; providing a searchable 
online evaluation database for buyers and sellers; 
advertising and advertisement services; customer 
loyalty services and customer club services for 
commercial, promotional and advertising purposes; 
promoting the goods and services of others; On-line 
trading services to facilitate the sale of goods and 
services by others via a computer network and 
providing evaluative feedback and ratings of sellers' 
goods and services, the value and prices of sellers' 
goods and services, buyers' and sellers' performance, 
delivery, and overall trading experience in connection 
therewith; advertising and advertisement services; 
On-line trading services in which seller posts items to 
be auctioned and bidding is done electronically, and 
providing evaluative feedback and ratings of sellers' 
goods and services, the value and prices of sellers' 
goods, buyers' and sellers' performance, delivery, and 
overall trading experience in connection therewith; 
Advertising and information distribution services, 
namely, providing classified advertising space via the 
global computer network; providing consumer product 
and service information via the Internet; providing an 
online business information directory on the Internet; 
computerized database management; providing on-
line computer databases and on-line searchable 
databases featuring classified listings and want ads; 
classified listings for rentals of a wide-variety of 
consumer and business goods; computer services, 
namely, providing on-line computer databases and 
on-line searchable databases featuring consumer 
information on a wide variety of topics of general 
interest to the consuming public; all included in Class 
35.

אספקה של אתר אינטרנט אינטראקטיבי מקוון המקבל הערות 
משתמשים הנוגעות לארגוני עסקים, ספקי שירות, ומשאבים 
אחרים; אספקת מידע, דהיינו, קומפילציות, דירוגים, רייטינגים, 
סקירות, הפניות והמלצות הנוגעים לארגונים עסקיים, ספקי 
שירות ומשאבים אחרים תוך שימוש ברשת מחשב גלובלית; 
שירותי קידום ופרסום וייעוץ הקשור לכך; הכנה של פרסום 
מותאם אישית או לא מותאם אישית לעסקים להפצה דרך 
האינטרנט; הפצה של פרסום לאחרים דרך רשת תקשורת 

גלובלית; שירותי פרסום מקוון לאחרים, דהיינו, אספקת מקומות 
לפרסום באתרי אינטרנט; אספקת מדריך פרסום מקוון הניתן 
לחיפוש המציג את הסחורות והשירותים של ספקים מקוונים; 
אספקת מאגר נתונים להערכה הניתן לחיפוש עבור קונים 
ומוכרים; שירותי פרסום ופרסומות; שירותי לקוחות נאמנים 
ושירותי מועדון לקוחות עבור מטרות מסחר, קידום ופרסום; 

קידום הסחורות והשירותים של אחרים; שירותי מסחר מקוונים 
לסיוע במכירה של סחורות ושירותים של אחרים דרך רשת 

מחשב ומתן משוב הערכתי ודירוגים של סחורות ושירותים של 
המוכרים, הערך והמחיר של סחורות ושירותים של המוכרים, 
ביצועי קונים ומוכרים, משלוחים, וניסיון מסחרי כולל הקשור עם 

זאת; שירותי פרסום ופרסומות; שירותי מסחר מקוון בהם 
המוכר מפרסם פריטים שיימכרו במכירה פומבית והמכרז 
מבוצע בצורה אלקטרונית, ומתן משוב הערכתי ודירוגים של 
סחורות ושירותים של המוכרים, הערך והמחיר של סחורות 

ושירותים של המוכרים, ביצועי קונים ומוכרים, משלוחים, וניסיון 
מסחרי כולל הקשור עם זאת; שירותי פרסום וחלוקת מידע, 

דהיינו, אספקת מקום ממוין לפרסום דרך רשת מחשב גלובלית; 
מתן מידע לגבי מוצרי צריכה ושירותים דרך האינטרנט; אספקת 
מדריך מידע עסקי מקוון על גבי האינטרנט; ניהול מאגר מידע 
ממוחשב; אספקת מאגרי נתונים מקוונים של מחשב ומאגרי 
נתונים מקוונים הניתנים לחיפוש המציגים רישומים ממוינים 

ומודעות דרושים; רישומים ממוינים להשכרה של מגוון רחב של 
סחורות צרכניות ועסקיות; שירותי מחשב, דהיינו, אספקת 
מאגרי נתונים מקוונים של מחשב ומאגרי נתונים מקוונים 

הניתנים לחיפוש המציגים מידע צרכני על מגוון רחב של נושאים 
מעניינים לציבור הצרכנים; הכל כלול בסיווג 35.                       
                                                                                      
                                                                                      
                                                                                      
                                                                                      
                                                                                      
                                                                                      
                                                                                      
                                                                                      
                                                                                      
                                                                                      
                                                                                      
                                                                                      
                                                                                      
                                                                                      

                                                  

U.S.A., 27/04/2010, No. 85/024,748 ארה"ב, 27/04/2010, מספר 85/024,748

Class: 35 סוג: 35

Providing online business directories featuring 
temporary lodging; all included in Class 35.

אספקת מדריכים עסקיים מקוונים המציגים מגורים זמניים; הכל 
כלול בסיווג 35.                                           

ג' טבת תשע"ב - 11429/12/2011



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: AirBed & Breakfast, Inc.

Address: 19 Rausch Street, Unit C, San Francisco, 
California, 94103, U.S.A.

Identification No.: 801637

Corporation of the State of Delaware

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

ג' טבת תשע"ב - 11529/12/2011



AIRBNB

Trade Mark No. 233231 מספר סימן

Application Date 24/10/2010 תאריך הגשה

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 39 סוג: 39

Online trip and travel recommendations and 
reservation services; Providing travel information 
over global computer networks, namely, providing 
search services for travel listings, travel information 
and related topics and for making reservations and 
bookings for lodging and transportation; Providing 
reviews and recommendations of local attractions via 
a global computer network; Listing, arranging and 
reservation services for the sharing of vehicles and 
rides among vehicle owners and individuals seeking 
transportation, over a global computer network; 
Listing, arranging and reservation services for the 
temporary parking of vehicles at listers' residences or 
businesses by vehicle owners seeking parking, over 
a global composter network; Providing a website 
featuring information listings and bookings of car 
sharing and temporary parking services; Providing a 
web site featuring listings and information concerning 
peer-to-peer transportation services; all included in 
Class 39.

שירותי המלצות והזמנות מקום מראש מקוונים לטיולים 
ונסיעות; מתן מידע על נסיעות באמצעות רשתות מחשב 
גלובליות, דהיינו, מתן שירותי חיפוש עבור רישומי נסיעות, 
מידע על נסיעות ונושאים קשורים וביצוע הזמנות ושמירות 
מקום מראש עבור לינה ותחבורה; סקירות והמלצות על 

אטרקציות מקומיות דרך רשת מחשב גלובלית; שירותי רישום, 
ארגון והזמנת מקום מראש עבור חלוקת רכבים ונסיעות בין 
בעלי רכב ויחידים המחפשים אחר תחבורה, באמצעות רשת 
מחשב גלובלית; שירותי רישום, ארגון והזמנת מקום מראש 
עבור חניה זמנית של רכבים אצל מגורי או משרדי המשכירים 
על ידי בעלי הרכב המחפשים אחר חניה, באמצעות רשת 
מחשב גלובלית; אספקת אתר אינטרנט המציג מידע על 

רשימות והזמנת מקום עבור שירותי חלוקת רכב וחניה זמנית; 
אספקת אתר אינטרנט המציג רשימות ומידע הנוגע לשירותי 

תחבורה בין עמיתים (peer-to-peer); הכל כלול בסיווג 39.     
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    

                            

Goods/Services for which priority is claimed סחורות/שירותים לגביהם נטען דין קדימה
(If only classification code is indicated, Priority is claimed 
for all goods/services included in that class, and specified 
above under the 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., 26/04/2010, No. 85/023,208 ארה"ב, 26/04/2010, מספר 85/023,208

Class: 39 סוג: 39

Online trip and travel recommendations and 
reservation services; Providing travel information over 
global computer networks, namely, providing search 
services for travel listings, travel information and 
related topics and for making reservations and 
bookings for lodging and transportation; Providing 
reviews and recommendations of local attractions via 
a global computer network; Listing, arranging and 
reservation services for the sharing of vehicles and 
rides among vehicle owners and individuals seeking 
transportation, over a global computer network; 
Listing, arranging and reservation services for the 
temporary parking of vehicles at listers' residences or 
businesses by vehicle owners seeking parking, over a 
global composter network; Providing a website 
featuring information listings and bookings of car 
sharing and temporary parking services; Providing a 
web site featuring listings and information concerning 
peer-to-peer transportation services; all included in 
Class 39.

שירותי המלצות והזמנות מקום מראש מקוונים לטיולים ונסיעות; 
מתן מידע על נסיעות באמצעות רשתות מחשב גלובליות, 
דהיינו, מתן שירותי חיפוש עבור רישומי נסיעות, מידע על 

נסיעות ונושאים קשורים וביצוע הזמנות ושמירות מקום מראש 
עבור לינה ותחבורה; סקירות והמלצות על אטרקציות מקומיות 
דרך רשת מחשב גלובלית; שירותי רישום, ארגון והזמנת מקום 
מראש עבור חלוקת רכבים ונסיעות בין  בעלי רכב ויחידים 
המחפשים אחר תחבורה, באמצעות רשת מחשב גלובלית; 

שירותי רישום, ארגון והזמנת מקום מראש עבור חניה זמנית של 
רכבים אצל מגורי או משרדי המשכירים על ידי בעלי הרכב 

המחפשים אחר חניה, באמצעות רשת מחשב גלובלית; אספקת 
אתר אינטרנט המציג מידע על רשימות והזמנת מקום עבור 

שירותי חלוקת רכב וחניה זמנית; אספקת אתר אינטרנט המציג 
peer-to-) רשימות ומידע הנוגע לשירותי תחבורה בין עמיתים
peer); הכל כלול בסיווג 39.                                               
                                                                                      
                                                                                      
                                                                                      
                                                                                      

                                                            

ג' טבת תשע"ב - 11629/12/2011



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: AirBed & Breakfast, Inc.

Address: 19 Rausch Street, Unit C, San Francisco, 
California, 94103, U.S.A.

Identification No.: 801637

Corporation of the State of Delaware

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

ג' טבת תשע"ב - 11729/12/2011



AIRBNB 

Trade Mark No. 233232 מספר סימן

Application Date 24/10/2010 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: AirBed & Breakfast, Inc.

Address: 19 Rausch Street, Unit C, San Francisco, 
California, 94103, U.S.A.

Identification No.: 801638

Corporation of the State of Delaware

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Ellen Shankman, Adv.

Address: 10 Plaut St., Rehovot, Israel

שם: אלן שנקמאן, עו"ד

כתובת : רחוב פלאוט 10, רחובות, ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 43 סוג: 43

Arranging temporary housing accommodations; 
Providing online reservation services for temporary 
lodging; Travel agency services, namely, making 
reservations and bookings for transportation and 
lodging; Providing temporary lodging information via 
the Internet; all included in Class 43.

ארגון מגורי בית זמניים; אספקת שירותי הזמנות מקום מראש 
מקוונים עבור מקומות לינה זמניים; שירותי סוכנות נסיעות, 
דהיינו, ביצוע הזמנת ושמירת מקומות מראש עבור תחבורה 

ומקומות לינה; מתן מידע על מקומות לינה זמניים דרך 
האינטרנט; הכל כלול בסיווג 43.                                         

                                                      

Goods/Services for which priority is claimed סחורות/שירותים לגביהם נטען דין קדימה
(If only classification code is indicated, Priority is claimed 
for all goods/services included in that class, and specified 
above under the 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., 27/04/2010, No. 85/024,754 ארה"ב, 27/04/2010, מספר 85/024,754

Class: 43 סוג: 43

Arranging temporary housing accommodations; 
Providing online reservation services for temporary 
lodging; Travel agency services, namely, making 
reservations and bookings for transportation and 
lodging; Providing temporary lodging information via 
the Internet; all included in Class 43.

ארגון מגורי בית זמניים; אספקת שירותי הזמנות מקום מראש 
מקוונים עבור מקומות לינה זמניים; שירותי סוכנות נסיעות, 
דהיינו, ביצוע הזמנת ושמירת מקומות מראש עבור תחבורה 

ומקומות לינה; מתן מידע על מקומות לינה זמניים דרך 
האינטרנט; הכל כלול בסיווג 43.                                           

                                                    

ג' טבת תשע"ב - 11829/12/2011



AIRBNB 

Trade Mark No. 233233 מספר סימן

Application Date 24/10/2010 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: AirBed & Breakfast, Inc.

Address: 19 Rausch Street, Unit C, San Francisco, 
California, 94103, U.S.A.

Identification No.: 801638

Corporation of the State of Delaware

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Ellen Shankman, Adv.

Address: 10 Plaut St., Rehovot, Israel

שם: אלן שנקמאן, עו"ד

כתובת : רחוב פלאוט 10, רחובות, ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 41 סוג: 41

Social club services, namely, arranging, organizing 
and hosting social events, get-to-gathers, parties and 
meet-ups for club members; Special event and party 
planning and coordination services; providing online 
newsletters featuring lodging and travel information 
and reviews of lodging and travel providers; all 
included in Class 41.

שירותי מועדון חברתי, דהיינו, סידור, ארגון, ואירוח אירועים 
חברתיים, התכנסויות (get-to-gathers), מסיבות ופגישות 
(meet-ups) עבור חברי מועדון; שירותי תכנון ותיאום של 

מסיבות ואירועים מיוחדים; אספקת אגרות מידע המציגות מידע 
על מקומות לינה ונסיעות וסקירות על ספקי מקומות לינה 

ונסיעות; כל כלול בסיווג 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., 26/04/2010, No. 85/023,215 ארה"ב, 26/04/2010, מספר 85/023,215

Class: 41 סוג: 41

Social club services, namely, arranging, organizing 
and hosting social events, get-to-gathers, parties and 
meet-ups for club members; Special event and party 
planning and coordination services; all included in 
Class 41.

שירותי מועדון חברתי, דהיינו, סידור, ארגון, ואירוח אירועים 
חברתיים, התכנסויות (get-to-gathers), מסיבות ופגישות 
(meet-ups) עבור חברי מועדון; שירותי תכנון ותיאום של 

מסיבות ואירועים מיוחדים; הכל כלול בסיווג 41.                     
      

U.S.A., 06/05/2010, No. 85/032,052 ארה"ב, 06/05/2010, מספר 85/032,052

Class: 41 סוג: 41

Providing online newsletters featuring lodging and 
travel information and reviews of lodging and travel 
providers; all included in Class 41.

אספקת אגרות מידע המציגות מידע על מקומות לינה ונסיעות 
וסקירות על ספקי מקומות לינה ונסיעות; הכל כלול בסיווג 41.   

                                                            

ג' טבת תשע"ב - 11929/12/2011



AIRBNB 

Trade Mark No. 233234 מספר סימן

Application Date 24/10/2010 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: AirBed & Breakfast, Inc.

Address: 19 Rausch Street, Unit C, San Francisco, 
California, 94103, U.S.A.

Identification No.: 801638

Corporation of the State of Delaware

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Ellen Shankman, Adv.

Address: 10 Plaut St., Rehovot, Israel

שם: אלן שנקמאן, עו"ד

כתובת : רחוב פלאוט 10, רחובות, ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 45 סוג: 45

Providing a social networking web site for 
entertainment purposes; all included in Class 45.

אספקת אתר אינטרנט של רישות חברתי עבור מטרות בידור; 
הכל כלול בסיווג 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., 26/04/2010, No. 85/023,226 ארה"ב, 26/04/2010, מספר 85/023,226

Class: 45 סוג: 45

Providing a social networking web site for 
entertainment purposes; all included in Class 45.

אספקת אתר אינטרנט של רישות חברתי עבור מטרות בידור; 
הכל כלול בסיווג 45.                                             

ג' טבת תשע"ב - 12029/12/2011



AIRBNB 

Trade Mark No. 233235 מספר סימן

Application Date 24/10/2010 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: AirBed & Breakfast, Inc.

Address: 19 Rausch Street, Unit C, San Francisco, 
California, 94103, U.S.A.

Identification No.: 801638

Corporation of the State of Delaware

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Ellen Shankman, Adv.

Address: 10 Plaut St., Rehovot, Israel

שם: אלן שנקמאן, עו"ד

כתובת : רחוב פלאוט 10, רחובות, ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 42 סוג: 42

Computer services, namely, hosting online web 
facilities for others for organizing and conducting 
online meetings, gatherings, and interactive 
discussions; and computer services in the nature of 
customized web pages featuring user-defined 
information, personal profiles and information; all 
included in Class 42.

שירותי מחשב, דהיינו, אירוח מתקני אינטרנט מקוונים לאחרים 
עבור ארגון ועריכת פגישות, התכנסויות, ודיונים 

אינטראקטיביים מקוונים; ושירותי מחשב מהסוג של דפי 
אינטרנט מותאמים אישית המציגים מידע המוגדר ע"י 

המשתמש, פרופילים אישיים ומידע; הכל כלול בסיווג 42.         
                                                                                    

                                        

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

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

U.S.A., 06/05/2010, No. 85/023,221 ארה"ב, 06/05/2010, מספר 85/023,221

Class: 42 סוג: 42

Computer services, namely, hosting online web 
facilities for others for organizing and conducting 
online meetings, gatherings, and interactive 
discussions; and computer services in the nature of 
customized web pages featuring user-defined 
information, personal profiles and information; all 
included in Class 42.

שירותי מחשב, דהיינו, אירוח מתקני אינטרנט מקוונים לאחרים 
עבור ארגון ועריכת פגישות, התכנסויות, ודיונים אינטראקטיביים 
מקוונים; ושירותי מחשב מהסוג של דפי אינטרנט מותאמים 

אישית המציגים מידע המוגדר ע"י המשתמש, פרופילים אישיים 
ומידע; הכל כלול בסיווג 42.                                                 
                                                                                    

ג' טבת תשע"ב - 12129/12/2011



Trade Mark No. 233258 מספר סימן

Application Date 25/10/2010 תאריך הגשה

 Owners

Name: SUPER TIGER LIMITED

Address: Room 2-09, A Building, No.2, Wuhua Road, 
Hua Yuan Industrial Zone, Tianjin, Hong Kong

Identification No.: 71268

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: 6 סוג: 6

Padlocks, keys,locks of metal, other than electric, 
spring locks, door handles of metal; all included in 
class 6.

מנעולים, מפתחות, מנעולי מתכת מלבד אלקטרוניים, מנעולים 
קפיציים, ידיות לדלתות עשויים מתכת; הנכללים כולם בסוג 6.   

      

ג' טבת תשע"ב - 12229/12/2011



I - PULSE

Trade Mark No. 233361 מספר סימן

Application Date 31/10/2010 תאריך הגשה

 Owners

Name: I-Pulse Inc.

Address: 999 Canada Place Suite 654, Vancouver, B.C., 
V6C3E1, World Trade Centre, Canada

Identification No.: 801657

A Delaware Company 

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Adin-Liss, Advs.

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

שם: עדין - ליס, עו"ד

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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 40 סוג: 40

Oil recovery services; metal manufacturing, 
electromagnetic assembling and welding services; 
mineral recovery services; all included in class 40

שירותי הפקת נפט; יצור מתכות, שירותי הרכבה וריתוך 
אלקטרומגנטיים; שירותי הפקת מינרליים; הנכללים כולם בסוג 
                                                                             40

Class: 42 סוג: 42

Geophysical survey services; design, development 
research and consulting in connection with electric 
power technology; all included in class 42.

שירותי סקרים גיאופיזיים; תכנון, פיתוח, מחקר ויעוץ בקשר 
לטכנולוגיית הספק חשמלי; הנכללים כולם בסוג 42.               

                                                                          

ג' טבת תשע"ב - 12329/12/2011



iFG I Feel Good 

Trade Mark No. 233381 מספר סימן

Application Date 28/10/2010 תאריך הגשה

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

Registration of this mark shall give no right to the 
exclusive use of the slogan  I Feel Good separately, 
but in the combination of the mark.

I Feel   רישום סימן זה לא יתן זכות לשימוש ייחודי בסיסמא
Good  בנפרד, אלא בהרכב הסימן.

 Owners

Name: Stephen H. Liu

Address: c/o Charles Wu, 98 Discovery, Irvine, California, 
92618, U.S.A.

Identification No.: 801650

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Dr. Mark Friedman Ltd.

Address: Moshe Aviv Tower (54th Floor) 7 Jabotinsky 
Street, Ramat Gan, 52520, Israel

שם: ד"ר מרק פרידמן בע"מ

כתובת : מגדל משה אביב (קומה 54) רחוב ז'בוטינסקי 7, רמת 
גן, 52520, ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 44 סוג: 44

Providing a website featuring non-downlodable audio 
and video presentations featuring health care 
information; providing online health care information 
in the form of educational audio and video 
presentations; all included in class 44.

אספקת אתר אינטרנט המציג תכני אודיו ווידאו שאינם ניתנים 
להורדה המציגים מידע אודות דאגה לבריאות; אספקת מידע 
מקוון בנושא דאגה לבריאות בצורה של תכני אודיו ווידאו 

חינוכיים; 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)

U.S.A., 28/04/2010, No. 85/025,809 ארה"ב, 28/04/2010, מספר 85/025,809

Class: 44 סוג: 44

ג' טבת תשע"ב - 12429/12/2011



Trade Mark No. 233427 מספר סימן

Application Date 03/11/2010 תאריך הגשה

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

Registration of this mark shall give no right to the 
exclusive use of the slogan " מספר 1 בהשוואת מחירים
.separately, but in the combination of the markבתיירות

רישום סימן זה לא יתן זכות לשימוש ייחודי בסלוגן "מספר 1 
בהשוואת מחירים בתיירות " בנפרד, אלא בהרכב הסימן.

Ownersבעלים

Name: TRAVELIST LTD שם: טרווליסט בע"מ

Address: 31 Halehi St., Bne Brak, 51200, Israel כתובת : רח' הלחי 31, בני ברק, 51200, ישראל

Identification No.: 513643510מספר זיהוי: 513643510

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Shali Nahum, Adv. 

Address: 29 Hamered St., P.O.B. 50472, Tel Aviv, 
61503, Israel

שם: עו"ד שלי נחום 

כתובת : רח' המרד 29, ת.ד. 50472, תל אביב, 61503, ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 9 סוג: 9

Scientific instruments, computers, magnetic data 
carriers, data processing equipment and computers, 
cellular equipment, portable computers and phones; 
all in travel aggregate, search and compare engine; 
all included in class 9.

מכשירי מדע, מחשבים, נושאי נתונים מגנטים, ציוד לעיבוד 
נתונים ומחשבים, מכשירי סלולר, מחשבים וטלפונים ניידים; 
הכל בתחום איסוף מידע, חיפוש והשוואת מחירים בתיירות; 

הנכללים כולם בסוג 9.                                                       
                                          

Class: 35 סוג: 35

Advertising and commerical, advice for consumers, 
price analysis, business information, business 
research, compliation of information into computer 
database, business consultancy; all in travel 
aggregate, search and compare engine; all included 
in class 35.

פרסום ומידע מסחרי, ייעוץ לצרכנים, ניתוח מחירים, ידע עסקי, 
מחקר עסקי, ארגון מידע בבסיס נתונים ממוחשב, ייעוץ מקצועי 
לעסקים; הכול בתחום איסוף מידע, חיפוש והשוואת מחירים 
בתיירות; הנכללים כולם בסוג 35.                                       
                                                                                    

Class: 42 סוג: 42

Scientific and technological services, research and 
development of software in travel aggregate, search 
and compare prices in various processors in 
computer hardware and phones; all included in class 
42.

שירותים מדעים וטכנולוגיים, מחקר ופיתוח של תוכנה בתחום 
התיירות לאיסוף מידע, חיפוש והשוואת מחירים משולבת 

במעבדים מסוגים שונים בחומרת מחשב ומכשירי טלפון מסוגים 
שונים; הנכללים כולם בסוג 42.                                     

ג' טבת תשע"ב - 12529/12/2011



Trade Mark No. 233435 מספר סימן

Application Date 02/09/2010 תאריך הגשה

International Trademark No. 1053228 מספר סימן בינלאומי

Based on foreign registration מבוסס על רישום בחו"ל

Benelux No. 0876345 בנלוקס מספר: 0876345

Dated 28/01/2010 (Section 16) מיום 28/01/2010 (סעיף 16) 

 Owners

Name: Bio Minerals N.V.

Address: Zenderstraat 12, B-9070 Destelbergen, Belgium

Identification No.: 71307

(Belgium Naamloze vennootschap)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Dr. Yitzhak Hess & Partners

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

שם: ד"ר יצחק הס ושותפיו

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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 5 סוג: 5

Pharmaceutical preparations in the form of capsules, 
tablets or liquids for bone and joint health.

ג' טבת תשע"ב - 12629/12/2011



Trade Mark No. 233482 מספר סימן

Application Date 02/09/2010 תאריך הגשה

International Trademark No. 1053230 מספר סימן בינלאומי

Based on foreign registration מבוסס על רישום בחו"ל

Benelux No. 0876343 בנלוקס מספר: 0876343

Dated 28/01/2010 (Section 16) מיום 28/01/2010 (סעיף 16) 

 Owners

Name: Bio Minerals N.V.

Address: Zenderstraat 12, B-9070 Destelbergen, Belgium

Identification No.: 71307

(Belgium Naamloze vennootschap)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Dr. Yitzhak Hess & Partners

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

שם: ד"ר יצחק הס ושותפיו

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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 5 סוג: 5

Pharmaceutical preparations in the form of capsules, 
tablets or liquids for bone and joint health. 

ג' טבת תשע"ב - 12729/12/2011



SIMPLY BE WELL

Trade Mark No. 233500 מספר סימן

Application Date 07/11/2010 תאריך הגשה

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

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

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

 Owners

Name: Commonwealth Soap & Toiletries, Inc.

Address: 661 Quequechan Street, Fall River., MA 02721, 
U.S.A.

Identification No.: 801674

(Massachusetts Corporation)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Dr. Yitzhak Hess & Partners

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

שם: ד"ר יצחק הס ושותפיו

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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 3 סוג: 3

Cosmetics and toiletries; skin lotions, creams and 
balms; hand lotions, creams and balms; skin 
cleansers; lip balms; massage oils; soaps for bath 
and body; bath and shower gels; home cleaning 
products, all purpose cleaner, glass cleaner, dish 
soap, cleaner for countertops; all included in Class 3

דברי קוסמטיקה ותמרוקים; תחליבים, משחות וצרי לעור; 
תחליבים, משחות וצרי לידיים ; חומרי ניקוי לעור; שפתונים; 
שמני עיסוי; סבונים לאמבטיה ולמקלחת; ג'ל לאמבטיה 

ולרחיצה; מוצרי ניקוי לבית, מנקה לכל מטרה; מנקה זכוכית, 
סבון כלים, מנקה עבור דלפקים; הנכללים כולם בסוג 3.           

                                                                    

ג' טבת תשע"ב - 12829/12/2011



מרזבית 
Trade Mark No. 233531 מספר סימן

Application Date 04/11/2010 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: Dalia Rahamim שם: רחמים דליה

Address: 14 berel Katzenelson st', Petach-tekva, 49201, 
Israel

כתובת : רח' ברל כצנלסון 14, פתח תקוה, 49201, ישראל

Identification No.: 000720102מספר זיהוי: 000720102

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 35 סוג: 35

Importing, marketing, sales and distribution of 
building and rooting products, technical supplies, 
designed and/or finished plastic and/or metal 
products, plasticflat sheets and corrugate for rooting, 
building, signs and glazing; included in class 35.

יבוא, שיווק, מכירה והפצה של מוצרי בנייה וקירוי, אספקה 
טכנית, תוצרים מעוצבים ו/או מוגמרים מפלסטיק ו/או מתכת 
לוחות פלסטיק שטוחים וגליים לקירוי, בנייה, שילוט וזיגוג; 

הנכללים כולם בסוג 35.                                                     
                                                                                  

Class: 37 סוג: 37

Building products and services, rooting maintenance 
and repairs; included in class 37.

שירותי בנייה והקמה, תחזוקה ותיקונים של מבנים, גגות 
פרגולות; הנכללים כולם בסוג 37.           

Class: 40 סוג: 40

Manufacture of gutters; included in class 40. ייצור מרזבית ותעלות; הנכללים כולם בסוג 40.       

ג' טבת תשע"ב - 12929/12/2011



Trade Mark No. 233533 מספר סימן

Application Date 04/11/2010 תאריך הגשה

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

Registration of this mark shall give no right to the 
exclusive use of the slogan "הגב שלך יגיד לך תודה"  
separately, but in the combination of the mark.

רישום סימן זה לא יתן זכות לשימוש ייחודי בסיסמא "הגב שלך 
יגיד לך תודה" בנפרד, אלא בהרכב הסימן.

Ownersבעלים

Name: HAMERKAZ HABRIUTY D.O. LTD. שם: המרכז הבריאותי ד.ע. בע"מ

Address:  ,אליהו איתן 20 א אזור התעשיה החדש, ראשון לציון
75703, ישראל

כתובת : אליהו איתן 20 א אזור התעשיה החדש, ראשון לציון, 
75703, ישראל

Identification No.: 511363582מספר זיהוי: 511363582

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Rafi Weinberger, Adv.

Address: 216 Jaffa Street, Jerusalem, 94383, Israel

שם: רפי וינברגר, עו"ד

כתובת : רחוב יפו 216, ירושלים, 94383, ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 35 סוג: 35

Sales of mattresses, chairs, TV. recliners and 
massage chairs, beds, pillows, massagers, ottomans, 
orthopedic seats, orthopedic cushions, health comfort 
and life style products and the related to them; 
included in class 35.

מכירת מזרונים, כסאות, כורסאות טלוויזיה ועיסוי, מיטות, 
כריות שינה, מכשירי עיסוי, הדומי רגליים, מושבים אורתופדיים, 

כריות תמיכה, כל מוצרי הנוחות הבריאות ואיכות החיים 
והקשור להם; הנכללים כולם בסוג 35.                                 

                          

ג' טבת תשע"ב - 13029/12/2011



CORONA FOOTVOLLEY

קורונה פוטוואלי
Trade Mark No. 233543 מספר סימן

Application Date 08/11/2010 תאריך הגשה

 Owners

Name: CERVECERIA MODELO, S.A. DE C.V.

Address: Lago Alberto No. 156, Col. Anahuac, C.P. 
11320, Mexico D.F., Mexico

Identification No.: 5079

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Sanford T. Colb & Co.

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

שם: סנפורד ט. קולב ושות'

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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 25 סוג: 25

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

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

Class: 35 סוג: 35

Advertising services related to sporting activities; all 
included in class 35.

שירותי פרסום הקשורים לפעילויות ספורטיביות; הנכללים כולם 
בסוג 35.                             

Class: 41 סוג: 41

Sporting activities; all included in class 41. פעילויות ספורט; הנכללים כולם בסוג 41.                   

ג' טבת תשע"ב - 13129/12/2011



Trade Mark No. 233544 מספר סימן

Application Date 08/11/2010 תאריך הגשה

 Owners

Name: CERVECERIA MODELO, S.A. DE C.V.

Address: Lago Alberto No. 156, Col. Anahuac, C.P. 
11320, Mexico D.F., Mexico

Identification No.: 5079

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Sanford T. Colb & Co.

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

שם: סנפורד ט. קולב ושות'

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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 25 סוג: 25

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

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

Class: 35 סוג: 35

Advertising services related to sporting activities; all 
included in Class 35.

שירותי פרסום הקשורים לפעילויות ספורטיביות; הנכללים כולם 
בסוג 35.                             

Class: 41 סוג: 41

Sporting activities ; all included in Class 41. פעילויות ספורט; הנכללים כולם בסוג 41.                     

ג' טבת תשע"ב - 13229/12/2011



DOLOGEL 

Trade Mark No. 233566 מספר סימן

Application Date 08/11/2010 תאריך הגשה

 Owners

Name: FINANCIERE BATTEUR SA

Address: Avenue du General de Gaulle, Herouville Saint 
Clair, France

Identification No.: 48765

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Ron Klagsbald, Law Office

Address: 14 Shenkar St., P.O.B. 12417, Herzelia, 46733, 
Israel

שם: רון קלגסבלד, משרד עורכי-דין

כתובת : שנקר 14, ת.ד. 12417, הרצליה, 46733, ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 5 סוג: 5

Preparations for health care, namely gingival gel for 
relieving dental pain; all included in class 5.

תכשירים לטיפול בריאותי, שהם ג'ל לחניכיים להקלת כאב 
שיניים; הנכללים כולם בסוג 5.                                            

ג' טבת תשע"ב - 13329/12/2011



CREE TRUEWHITE

Trade Mark No. 233585 מספר סימן

Application Date 10/11/2010 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: Cree, Inc.

Address: 4600 Silicon Drive, Durham, North Carolina, 
27703, U.S.A.

Identification No.: 57334

(North Carolina 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

Chips [integrated circuits]; optoelectronic devices; 
microwave generating devices for industrial use; light 
emitting diodes; packaged light emitting diodes; laser 
diodes; photodiodes; transistors; diodes; 
semiconductor devices; semiconductor chips; 
semiconductor wafers; radio frequency (rf); power 
switching devices; silicon carbide and gallium nitride 
semiconductor materials and devices; light emitting 
diodes (led) for use in connection with liquid crystal 
(lcd) monitors and televisions; silicon carbide 
semiconductor wafers;all included in class 9.

שבבים (המשתלבים במעגל); התקנים אופטי אלקטרוני; 
מכשירים ליצירת מיקרוגלים לשימוש תעשייתי; דיודות פולטות 

אור; אור ארוז הפולט דיודות; דיודות לייזר; פוטו דיודות; 
טרנזיסטורים; דיודות; התקנים מוליכים למחצה; שבבים 

מוליכים למחצה; נתחים מוליכים למחצה; גלאי רדיו;(rf) כוח 
מחליף מכשירים ; קרביד סיליקון וגליום חומרים והתקנים של 
ניטריד מוליך למחצה ; דיודות הפולטת קלות (led) לשימוש 

בקשר עם גביש נוזלי (lcd) למוניטור ולטלוויזיות; קרביד סיליקון 
מוליך למחצה; הנכללים כולם בסוג 9.                                   
                                                                                    

                                                                

Class: 11 סוג: 11

Light fixtures; flashlights; LED (light emitting diode) 
lighting fixtures; light bulbs; spotlights; incandescent 
burners ;all included in class 11.

גופי תאורה ; פנסים ; LED ( דיודת אמיטינג קלה ) רהיטי 
קבועי תאורה; נורות; זרקורים; מבערים לוהטים; הנכללים כולם 

בסוג 11.                                                           
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Trade Mark No. 233594 מספר סימן

Application Date 02/09/2010 תאריך הגשה

International Trademark No. 1054801 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: Bio Minerals N.V.

Address: Zenderstraat 12, B-9070 Destelbergen, Belgium

Identification No.: 71307

(Belgium Naamloze vennootschap)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Dr. Yitzhak Hess & Partners

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

שם: ד"ר יצחק הס ושותפיו

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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 5 סוג: 5

Pharmaceutical preparations in the form of capsules, 
tablets or liquids for bone and joint 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)

Benelux, 19/03/2010, No. 1199661 בנלוקס, 19/03/2010, מספר 1199661

Class: 5 סוג: 5
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Trade Mark No. 233622 מספר סימן

Application Date 08/10/2010 תאריך הגשה

International Trademark No. 1055377 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: LEO Pharma A/S

Address: Industrieparken 55, DK-2750 Ballerup, Denmark

Identification No.: 71384

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Reinhold Cohn and Partners

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

שם: ריינהולד כהן ושותפיו

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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 5 סוג: 5

Pharmaceutical preparations for the treatment of 
cancer and dermatological, hematological, renal and 
endocrine disorders.
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A MOUTHWATERING WATERMELON

Trade Mark No. 233635 מספר סימן

Application Date 11/11/2010 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: Wm. Wrigley Jr. Company

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

Identification No.: 86

(Delaware Corporation)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Reinhold Cohn and Partners

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

שם: ריינהולד כהן ושותפיו

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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 30 סוג: 30

Confectionery, chewing gum, bubble gum, candy, 
mints, drops and lozenges, all being watermelon 
flavored; all included in class 30.

דברי מתיקה, גומי לעיסה, מסטיק, ממתקים, מנטות, סוכריות 
וטבליות כולם בטעם אבטיח; הנכללים כולם בסוג 30.             
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Trade Mark No. 233644 מספר סימן

Application Date 11/11/2010 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.

Ownersבעלים

Name: Zeev SHOHAM שם: זאב שהם

Address: 35 Levona Street, Ramat Ha Sharon, 47226, 
Israel

כתובת : רח' לבונה 35, רמת השרון, 47226, ישראל

Identification No.: 50515253מספר זיהוי: 50515253

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: 41 סוג: 41

Arranging and conducting congresses, seminars, 
exhibitions and fairs in the field of medicine; all 
included in class 41

ניהול וארגון כנסים, סמינרים, תערוכות וירידים בתחום 
הרפואה, הנכללים בסוג 41                                               
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WEIL 

Trade Mark No. 233653 מספר סימן

Application Date 10/11/2010 תאריך הגשה

Based on foreign registration מבוסס על רישום בחו"ל

European Community Trade Mark 
No. 009466913

איחוד האירופי לסימני מסחר מספר: 
009466913

Dated 11/03/2011 (Section 16) מיום 11/03/2011 (סעיף 16) 

 Owners

Name: WEIL, GOTSHAL & MANGES, LLP 

Address: 767 Fifth Avenue, New York, 10153, U.S.A.

Identification No.: 71388

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Wolff, Bregman and Goller

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

שם: וולף, ברגמן וגולר

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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 45 סוג: 45

Legal services; included in class 45. שירותים משפטיים הכלולים בסוג 45.           
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JX

Trade Mark No. 233661 מספר סימן

Application Date 14/11/2010 תאריך הגשה

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 film, photographic paper; chemical test 
paper; artificial sweeteners; flour and starch for 
industrial purposes; unprocessed plastics [plastics in 
primary form]; pulp; antimony; selenium; thallium; 
tellurium; lithium; silicon for solar batteries; silicon for 
semiconductors; all included in Class 1.

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

למכונות וחלקי התקנים ומכונות 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; 
כימיקאליים לצילום, סרט צילום לא מגולה, נייר צילום; 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.               
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Class: 6 סוג: 6

Irons and steels; nonferrous metals and their alloys 
for sputtering targets; nonferrous metals and their 
alloys; ores of metal; metal materials for building or 
construction; prefabricated building assembly kits of 
metal; loading and unloading pallets of metal; turn-
tables for load handling; traversers for load handling; 
artificial fish reefs of metal; poultry cages of metal; 
paint spraying booths of metal; metal moulds for 
forming cement products; pulleys [of metal, not 
machine elements]; springs [of metal, not machine 
elements]; valves [of metal, not machine elements]; 
metal junctions for pipes; metal flanges; keys 
[mechanical element]; cotter pins; railway points; 
road signs of metal [not luminous nor mechanical]; 
beacons of metal [non-luminous]; liquid storage tanks 
or reservoirs [of metal]; industrial water storage tanks 
[of metal]; liquefied gas storage tanks [of metal]; gas 
storage tanks [of metal]; internal floating lids of 
aluminium for use with gas or liquefied gas storage 
tanks; anchors; mooring bitts of metal; mooring 
bollards of metal; containers of metal for transport; 
anvils; swage blocks; metal hardware; wire ropes; 
wire nets and gauzes; industrial packaging containers 
of metal [not including metal stoppers, lids and caps]; 
metal stoppers [for industrial packaging containers]; 
metal lids and caps [for industrial packaging 
containers]; metal nameplates and door nameplates; 
chains for dogs; metal stepladders and ladders; letter 
boxes of metal; hat-hanging hooks of metal; money 
boxes of metal; water tanks of metal for household 
purposes; tool boxes of metal (empty); towel 
dispensers of metal; metal joinery fittings; safes; door 
mats of metal; upright signboards of metal; 
transportable greenhouses of metal for household 
use; metal tombs and metal tomb plaques; ferrules of 
metal for canes and walking-sticks; crampons 
[climbing irons]; carabiners; rock pitons; diving 
platforms of metal; spurs; sculptures of metal; all 
included in Class 6.

ברזלים ופלדות; מתכות לא ברזליות ומסגיהם להתזת יעדים; 
מתכות לא ברזליות ומסגיהם; מחצבי מתכות; חומרי מתכת 
לבניה או בניין; ערכות הרכבת בנין ממתכת מייוצר מראש; 
משטחי טעינה ופריקה ממתכת; שלחנות מסתובבים לטיפול 
במשאים; חוצים לטיפול במשאים; שוניות דגים מלאכותיות 
ממתכת; לולי מתכת; ביתני מתכת להשפרצת צבע; דפוסי 

מתכת לייצור מוצרי מלט; גלגלות [ממתכת, לא חלקי מכונות]; 
קפיצים [ממתכת, לא חלקי מכונות]; שסתומים [ממתכת, לא 
חלקי מכונות];  צמתים ממתכת לצינורות; אוגני מתכת; 

מפתחות [חלק מכני]; יתדות; מסוטים; שלטי רחוב ממתכת [לא 
נוהרים או מכניים]; משואות מתכת [לא נוהרות]; מיכלי או 

מאגרי איחסון נוזלים [ממתכת]; מיכלי אחסון מים תעשייתיים 
[ממתכת]; מיכלי אחסון לגזים מנוזלים [ממתכת]; מיכלי אחסון 
גזים [ממתכת]; מכסים צפים פנימיים מאלומיניום לשימוש 
במיכלי אחסון גזים או גזים מנוזלים; עוגנים; מקדחי העגנה 

ממתכת; זקפי העגנה ממתכת; מכולות מתכת להובלה; סדנים; 
מלקחי-טביעה; חומרת מתכת; חבלי תיל; רשתות וגאזה מתיל; 
מיכלי אריזה תעשייתיים ממתכת [לא כולל פקקים, מכסים, 
וכיסוים ממתכת]; פקקי מתכת [למיכלי אריזה תעשייתיים]; 

מכסים וכיסויים ממתכת [למיכלי אריזה תעשייתיים]; שלטי שם 
ושלטי שם לדלתות ממתכת; שרשראות לכלבים; סולמות 

וסולמות רחבי-שלבים ממתכת; תיבות דואר ממתכת; ווי כובעים 
ממתכת; קופסאות כסף ממתכת; מיכלי מים ממתכת למטרות 
ביתיות; קופסאות כלי עבודה (ריקות) ממתכת; מנפקי מגבות 
ממתכת; מתאמי נגרות ממתכת; כספות; שטיחי דלת ממתכת; 
שלטים אנכיים ממתכת; חממות ניידות לשימוש ביתי; מצבות 
מתכת ולוחות מצבה ממתכת; כיפות מתכת למקלות ומקלי 
הליכה; מלקחי הרמה; טבעות טיפוס; יתדות מאחז; משטחי 

צלילה ממתכת; דורבנים; פסלים ממתכת; הכל כלול סוג 6.       
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Class: 9 סוג: 9

Semiconductor wafers; solar batteries; fuel cells; fuel 
cell generators; card readers; films for liquid crystal 
displays to expand viewing field; batteries for 
automobiles; ear plugs; processed glass [not for 
building]; electric metal cutting machines (by arc, gas 
or plasma); electric welding apparatus; ozonisers 
[ozonators]; electrolysers [electrolytic cells]; egg-
candlers; blueprint apparatus; cash registers; coin 
counting or sorting machines; electric sign boards for 
displaying target figures and current outputs; photo-
copying machines; hand-operated calculators; 
Computer hardware and software for drawing and 
drafting; time and date stamping machines; time 
clocks [time recording devices]; punched card office 
machines; voting machines; postage stamp checking 
apparatus; vending machines; self regulating fuel 
pumps; fuel dispensing pumps for service stations; 
petrol pumps for service stations; electronic 
measuring device or machine; coin-operated gates 
for car parking facilities; life saving apparatus and 
equipment; fire extinguishers; fire hydrants; fire hose 
nozzles; sprinkler systems for fire protection; fire 
alarms; gas alarms; anti-theft warning apparatus; 
protective helmets; railway signal apparatus, 
luminous or mechanical; vehicle breakdown warning 
triangles; luminous or mechanical road signs; diving 
machines and apparatus [not for sports]; arcade 
game consoles adapted for use with an external 
display screen or monitor; electric door openers; 
simulators for the steering and control of vehicles; 
laboratory apparatus and instruments; photographic 
instruments and apparatus; cinematographic 
instruments and apparatus; optical apparatus and 
instruments; measuring or testing machines and 
instruments; power distribution or control machines 
and apparatus; rotary converters; phase modifiers; 
batteries and cells; electric or magnetic meters and 
testers; electric wires and cables; electric flat irons; 
electric hair-curlers; electric buzzers; 
telecommunication devices and apparatus; data 
processing devices; computers; computer peripheral 
devices; computer software; computer programs; 
magnetic data media and carriers; magnetic cores; 
resistance wires; electrodes; fire boats; fire engines; 
cigar lighters for automobiles; gloves for protection 
against accidents; dust masks; gas masks; welding 
masks; fireproof garments; spectacles [eyeglasses 
and goggles]; home video game consoles adapted 
for use with an external display screen or monitor; 
electronic circuits and CD-ROMs recorded with 
programs for hand-held games with liquid crystal 
displays; weight belts [for scuba diving]; inflatable 
swimming floats; protective helmets for sports; air 
tanks [for scuba diving]; regulators [for scuba diving]; 
phonograph records; metronomes; electronic circuits 
and CD-ROMs recorded with automatic performance 
programs for electronic musical instruments; 
downloadable music files; exposed cinematographic 
films; exposed slide films; slide film mounts; 
downloadable image files; recorded video discs and 
video tapes; electronic publications; all included in 
Class 9.

שבבי מוליך למחצה; סוללות סולאריות; תאי דלק; מייצרי תאי 
דלק; קוראי כרטיסים; סרטים למצגים גבישיים נוזליים להרחיב 
שדה צפיה; מצברים למכוניות; אטמי אזניים; זכוכית מעובדת 
[לא לבניה]; מכונות חתיכת מתכת חשמליות (על ידי קשת, גז 

או פלאזמה); התקן ריתוך חשמלי; מחוללי אוזון; תאים 
אלקטרוליטיים; נורות זוהרות לבדיקת ביצים; התקן שרטוט; 
קופות; מכונות לספירת או מיון מטבעות; שלטים חשמליים 

להצגת נתוני יעד והספקים עדכניים; מכונות צילום; מחשבונים 
מופעלי-יד; חומרת ותוכנת מחשב עבור ציוד ושרטוט; מכונות 
התבעת זמן ותאריך; שעוני זמן [התקנים לרישום זמנים]; 
מכונות משרד לכרטיסים מנוקבים; מכונות הצבעה; התקן 

לבדיקת בולי דואר; מכונות מכירה אוטומטיות; משאבות דלק 
מווסתות עצמית; משאבות חלוקת דלק לתחנות שירות; 

משאבות בנזין לתחנות שירות; התקנים ומכונות אלקטרוניות 
למדידה; שערים מופעלי-מטבעות למתקני חניה; התקנים וציוד 

להצלת חיים; מטפי כיבוי; ברזי-שריפה; זרבוביות זרנוק; 
מערכות מזלוף להגנה מפני דלקות; אזעקות דלקה; אזעקות גז; 

אזעקות התראה מפני גניבה; קסדות מגן; התקן איתות 
למסילות ברזל, זוהר או מכני; משולשי אזהרה מפני רכב תקוע; 

שלטי רחוב נוהרים או מכניים; מכונות והתקני צלילה [לא 
לספורט]; מסופי משחקי ארקייד מתואמים לשימוש עם מצג או 
מסך חיצוני; פותחי דלת חשמליים; סימולטורים להיגוי ובקרה 
של רכבים; התקני ומכשירי מעבדה; מכשירי והתקני צילום; 
מכשירי והתקני סינמטוגרפיה; מכשירים והתקנים אופטיים; 
מכונות ומכשירים למדידה ובדיקה; מכונות והתקנים לסיפוק 
ובקרת כח; ממירים סיבוביים; משני פאזה; סוללות ותאים; 

מודדים ובודקים חשמליים או מגנטיים; חוטים וכבלים חשמליים; 
מגהצים חשמליים; צבתי סלסול חשמליים; זמזמים חשמליים; 
התקני ומכשירי תקשורת; התקני עיבוד נתונים; מחשבים; ציוד 
היקפי למחשב; תכנת מחשב;תוכנות מחשב; מדיה ונשאים 

מגנטיים לנתונים; לבבות מגנטיים; חוטי התנגדות; אלקטרודות; 
ספינות כבאים; כבאיות; מצתי סיגריות לרכבים; כפפות להגנה 
מפני תאונות; מסיכות אבק; מסיכות גז; מסיכות ריתוך; בגדים 
חסיני אש; משקפיים [משקפי ראיה ומשקפי מגן]; מסופי משחקי 
וידאו ביתיים מתואמים לשימוש עם מצג או מסך חיצוני; מעגלים 
חשמליים ותקליטורים עם תוכנות מוקלטות למשחקים נישאי-יד 
עם מצגים גבישיים נוזליים; חגורות משקל [לצלילה]; מצופי 
שחייה הניתנים לניפוח; קסדות מגן לספורט; מיכלי אוויר 

[לצלילה]; וסתים [לצלילה]; תקליטי פטיפון; מטרונומים; מעגלים 
חשמליים ותקליטורים עם תוכנות מוקלטות לביצוע אוטומטי של 
כלי נגינה חשמליים; קבצי מוזיקה הניתנים להורדה; סרטים 
סינמטוגרפיים חשופים; שרטי שקופית חשופים; כן לשרט 

שקופית; קבצי תמונה הניתנים להורדה; תקליטור וידאו ושרטי 
וידאו מוקלטים; פרסומים חשמליים; הכל כלול בסוג 9.             
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 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

ג' טבת תשע"ב - 14329/12/2011



MIROZALAN 

Trade Mark No. 233664 מספר סימן

Application Date 14/11/2010 תאריך הגשה

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

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

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

 Owners

Name: Novartis AG

Address: Basel, CH-4002, Switzerland

Identification No.: 38909

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Luzzatto & Luzzatto

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

שם: לוצאטו את לוצאטו

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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 5 סוג: 5

Pharmaceutical preparations, namely, antineoplastic 
and immunomodulating agents; all included in class 
05.

תכשירי רוקחות, דהיינו, חומרים אנטי- ניאופלסטיים וחומרים 
המשפיעים על המערכת החיסונית; הנכללים כולם בסוג 5.   

ג' טבת תשע"ב - 14429/12/2011



EPIPEN

Trade Mark No. 233686 מספר סימן

Application Date 17/11/2010 תאריך הגשה

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

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

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

 Owners

Name: Mylan Inc.

Address: 1500 Corporate Drive, Canonsburg, 
Pennsylvania, 15317, U.S.A.

Identification No.: 801695

A Pennsylvania corporation 

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Dr. Shlomo Cohen & Co.

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

שם: ד"ר שלמה כהן ושות'

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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 5 סוג: 5

Injectable pharmaceuticals for treatment anaphylaxis; 
all included in class 5.

תכשירים רפואיים לטיפול באנפילקסיס הניתנים בזריקה; 
הנכללים כולם בסוג 5.                 

Class: 10 סוג: 10

Medical fluid injectors; all included in class 10.     .10 מכשירים להזרקת נוזלים רפואיים; הנכללים כולם בסוג

ג' טבת תשע"ב - 14529/12/2011



Trade Mark No. 233694 מספר סימן

Application Date 17/11/2010 תאריך הגשה

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 9 סוג: 9

Magnetic encoded, optical or integrated circuit cards 
(smart cards) with or without contact (radiofrequency, 
infra-red or other), disposable or rechargeable, 
usable prepaid or post-paid, which may contain one 
or more electronic purses, valid for all types of types 
of applications and in particular physical access 
control, access control to computer systems, control 
of loyalty card; software for commercial order 
(purchase) processing; data processing software, 
software for the database creation, management, 
updating and use, software for providing access to an 
electronic messaging service, software for providing 
access to a computer or data transmission network, 
in particular a worldwide communications network 
(such as the Internet) or a private or restricted access 
network (such as an Intranet); computer servers, 
computer, telematic and telephone terminals, in 
particular for worldwide communication networks 
(such as the Internet) or private or restricted access 
networks (such as an lntranet); computer peripherals, 
including computer screens; modems; connectors to 
communications networks, in particular computer of 
telephone; communications transmitting and 
receiving apparatus; interactive computer devices; 
computer networks, in particular local computer 
networks, namely data processing equipment, 
computer software (recorded); downloadable 
electronic publications; all included in class 9.

כרטיסים (כרטיסים חכמים) מקודדים מגנטית, אופטיים או 
משולבים מעגלים חשמליים עם או בלי מגע (תדר-רדיו, 
אינפרא-אדום, או אחר), חד פעמיים או נטענים, שניתנים 
לשימוש משולמים מראש או משולמים באמצעות דואר, 

העשויים להכיל ארנק אלקטרוני אחד או יותר, אשר תקפים לכל 
הסוגים של היישומיים השונים ובייחוד לוח בקרה בעל גישה 

פיסית, גישה ללוח בקרה של מערכות מחשבים, לוח בקרה של 
כרטיסי מועדון; תוכנה לעיבוד הזמנה מסחרית (קנייה); תוכנה 

לעיבוד מידע, תוכנת ליצירת מאגר נתונים, ניהול, עדכון 
ושימוש, תוכנה לאספקת גישה לשירות הודעות אלקטרוני, 
תוכנה לאספקת גישה למחשב או לרשת המשדרת נתונים, 

בייחוד רשת תקשורת עולמית (כגון האינטרנט) או רשת בעלת 
גישה פרטית או מסווגת (כגון רשת אינטראנט); שרתי מחשב, 
מחשב, מסופים טלמטיים וטלפוניים, בייחוד לרשתות תקשורת 
עולמית (כגון האינטרנט) או לרשת בעלת גישה פרטית או 

מסווגת (כגון רשת אינטראנט); ציוד היקפי למחשבים, הכולל 
מסכי מחשב; מודמים; מחברים לרשתות תקשורת, בייחוד 
מחשב לטלפון; מערכות תקשורת לשידור וקליטה; התקני 
מחשב אינטראקטיביים; רשתות מחשבים, בייחוד רשתות 
מחשב מקומיות, דהיינו ציוד לעיבוד מידע, תוכנות מחשב 

(הקלטה); הורדת פרסומים אלקטרונים; הנכללים כולם בסוג 9. 
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Class: 16 סוג: 16

Printed matter including magazines, newspapers, 
prospectuses, guidebooks, brochures; 
tokens,namely, gift tokens printed on paper and 
vouchers of paper, cards, tickets, coupons, stationery 
and office requisites (except furniture); all included in 
class 16.

דברי דפוס הכוללים מגזינים, עיתונים, פרוספקטים, ספרי 
הדרכה, עלונים; אסימונים,דהיינו, אסימונים שיינתנו במתנה 
המודפסים על נייר ושוברים מנייר, קלפים, כרטיסים, קופונים, 
כלי כתיבה וצרכי משרד (למעט רהיטים); הנכללים כולם בסוג 

                                                                     .16
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Class: 35 סוג: 35

Management (accounting, administration), analysis, 
processing of dematerialised and secure commercial 
information relating to the fields of the hotel industry, 
restaurants (food), commerce, business and finance; 
administration of commercial orders (purchasing); 
business management, commercial administration; 
commercial administration services for the acquisition 
of goods or services by means of electronic cards, 
coupons, vouchers or countermarks; advice, 
consultancy, information, expertise in business 
organisation and management; business information 
services relating to the dissemination and use of 
prepaid cards, gift cards and other payment 
vouchers; management of customer accounts 
including information relating to prepaid cards, gift 
cards and other payment vouchers; administrative 
advice for the organisation of in-company savings 
schemes; market studies and research; business 
investigations; economic forecasting; collection (in 
particular compilation) and systematisation of data 
into central files, in particular into a computer 
database; book-keeping and follow-up of invoicing; 
writing and entry of administrative and commercial 
correspondence; drawing up and checking of 
statements of accounts, preparation of tax, 
accounting and company declarations and 
documents; accounting analyses, in particular 
analyses of production and commercial costs; 
statistical information and studies; advertising, 
including advertising on electronic and computer 
media, distribution of samples and prospectuses 
including via the electronic and computer 
communications networks; rental of advertising 
space, including on electronic and computer media; 
organisation of commercial customer loyalty building 
operations; sales promotion services; rental and 
dissemination of advertising materials (tracts, 
prospectuses, samples and printed matter) [direct 
mail advertising]; advertising and updating of 
advertising material, including via electronic and 
computer communications networks; public relations; 
organisation of exhibitions and trade fairs for 
commercial or advertising purposes, including on 
electronic and computer media; selection and 
recruitment of personnel for others, including via 
electronic and computer communications networks; 
business appraisals; arrangement of commercial 
contacts (advice and search for partners in the 
business field; administrative and commercial 
organisation of relations) between professional 
buyers and sellers of new and second hand 
equipment or between customers and service 
providers; advice, analysis and expertise in the 
appraisal of the administrative means necessary for 
the management of commercial orders 
(purchasing),all in the field of provision of meals, food 
products and domestic services; recruitment and 
management of agency and temporary staff; studies, 
research and consultancy relating to the assessment 
and improvement or employees’ working conditions 
(business organisation auditing); all included in class 
35.

הנהלה (הנהלת חשבונות, אדמיניסטרציה), ניתוח, עיבוד מידע 
מסחרי תיאורטי ומאובטח הקשור לתחומים בתעשיית 
המלונאות, מסעדנות (מזון), מסחר, עסקים ופיננסים; 

אדמיניסטרציה של הזמנות מסחריות (קנייה); מנהל עסקים, 
אדמיניסטרציה מסחרית; שירותי אדמיניסטרציה מסחרית 

לרכישת סחורות או שירותים באמצעות כרטיסים אלקטרונים, 
קופונים, שוברים או אמצעים מאובטחים; ייעוץ, עצה, מידע, 
מומחיות בתחום ניהול וארגון עסקי; שירותי מידע עסקי 

הקשורים להפצת ושימוש בכרטיסים טעונים מראש, כרטיסי 
מתנה ושוברי תשלום אחרים; ניהול חשבונות לקוח הכולל מידע 

הקשור לכרטיסים הטעונים מראש, כרטיסי מתנה ושוברי 
תשלום אחרים; ייעוץ אדמיניסטרטיבי לארגון תוכניות חסכון 
בתוך חברה; לימוד ומחקר שווקים; חקירת עסקים; תחזיות 
כלכליות; איסוף (בייחוד קומפיליציה) וסיסטמציה של מידע 

לתוך תיקים מרכזיים, בייחוד לתוך מאגר מידע ממוחשב; ניהול 
חשבון ומעקב אחר הגשת חשבוניות; כתיבה ורישום של 

התכתבות עסקית ואדמיניסטרטיבית; יצירה ובדיקת תצהירי 
חשבונות, הכנת תצהירים ומסמכים למיסים, לניהול החשבונות 
ולחברה; ניתוח ניהול החשבונות, בייחוד ניתוח של ייצור ועליות 
מסחריות; מידע סטטיסטי ומחקרים; פרסום, כולל פרסום על 

מדיה ממוחשבת ואלקטרונית, הפצת דוגמיות ופרוספקטים כולל 
דרך רשתות תקשורת ממוחשבות ואלקטרוניות; השכרת מרחבי 

פרסום, כולל מדיה ממוחשבת ואלקטרונית; ארגון פעולות 
לבניית נאמנות אצל לקוחות מסחריים; שירותי קידום מכירות; 

השכרה והפצה של חומרי פרסום (עלונים, פרוספקטים, 
דוגמיות וחומר מודפס) [פרסום בדואר ישיר]; פרסום ועדכון 
חומר פרסומי, כולל דרך רשתות תקשורת ממוחשבות 

ואלקטרוניות; יחסי ציבור; ארגון תצוגות וירידי מסחר למטרות 
פרסומיות ומסחריות, כולל על מדיה אלקטרונית וממוחשבת; 
בחירה וגיוס של כוח אדם עבור אחרים, כולל דרך רשתות 

תקשורת ממוחשבות ואלקטרוניות;הערכות עסקיות; הסדרת 
אנשי קשר עסקיים (ייעוץ וחיפוש שותפים בתחום העסקי; ארגון 

מסחרי ואדמיניסטרטיבי של היחסים) בין קונים ומוכרים 
מקצועיים של ציוד חדש ויד שנייה או בין לקוחות וספקי שירות; 
ייעוץ, ניתוח ומומחיות בהערכת האמצעי האדמיניסטרטיבי 
הנחוץ לניהול הזמנות מסחריות (קנייה),הכל בתחום אספקת 
ארוחות, מוצרי מזון ושירותים ביתיים; גיוס וניהול עובדי כוח 

אדם וכוח אדם זמני; למידה, מחקרים וייעוץ הקשורים להערכה 
ושיפור או תנאי עבודה של שכירים (ביקורת ארגונים עסקיים); 
הנכללים כולם בסוג 35.                                                     
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Class: 36 סוג: 36

Issuance, compensation, reimbursement of 
vouchers, tickets, coupons, stubs, prepaid or debit-
credit cards or any other means of payment in 
particular by computer network, allowing the 
organisation of the payment of the provision of meals 
and food products and any other product or service; 
credit card and loyalty card services; management of 
financial advantages relating to the use of a loyalty 
card, loyalty card services (other than for advertising 
purposes) allowing these advantages to be 
capitalised; insurance, financial and monetary affairs; 
advice, consultancy, information and expertise in the 
financial field; factoring, cash flow management (for 
others), debt collection, electronic funds transfer; 
financing services for the acquisition of goods or 
services by means of electronic cards, coupons, 
vouchers or countermarks; apartment house and real 
estate management; renting of flats and real estate; 
mutual funds and capital investments; management 
of mutual funds, constitution and management of 
portfolios of financial interests, financial operations 
involving the setting up and management of save-as-
you-earn schemes; advice on the setting up and 
management of in-company savings schemes; all 
included in class 36.

הנפקה, פיצוי, שיפוי של שוברים, כרטיסים, קופונים, ספחי 
ביקורת, כרטיסי אשראי טעונים או בעלי יתרת חוב או כל 

אמצעי תשלום בייחוד באמצעות רשת מחשב, המאפשר ארגון 
התשלום לאספקת ארוחות ומוצרי מזון וכל מוצר או שירות 
אחר; שירותי כרטיסי אשראי וכרטיסי מועדון; ניהול יתרונות 
פיננסיים הקשורים לשימוש בכרטיסי מועדון, שירותי כרטיסי 

מועדון (חוץ משימוש פרסומי) המאפשר הפקת תועלת 
מיתרונות אלו; ביטוח, עניינים פיננסיים וכספיים; עצה, ייעוץ, 
מידע ומומחיות בתחום הפיננסי; מימון, ניהול תזרים מזומנים 
(לאחרים), גביית חובות, העברת כספים אלקטרונית; שירותים 
פיננסיים לרכישת סחורות או שירותים באמצעות כרטיסים 

אלקטרונים, קופונים, שוברים או אמצעים מאובטחים; ניהול בתי 
דירות ונכסי נדל"ן;  השכרת דירות ונכסי נדל"ן; קרנות נאמנות 

והשקעות הון; ניהול של קרנות נאמנות, הרכבה וניהול 
פורטפוליו של אינטרסים פיננסיים, פעולות פיננסיות הקשורות 
בהקמה וניהול תוכניות של חסוך בזמן שאתה משתכר; יעוץ על 
הקמה וניהול תוכניות חסכון בתוך חברה; הנכללים כולם בסוג 
                                                                               .36
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    

                                                              

Class: 43 סוג: 43

Hotel, restaurant (food) services; catering (food and 
drink) and home cooking services; hotel and boarding 
house reservation services, information services in 
the hotel and restaurant (food) fields; nurseries, day 
nurseries, children's creches; all included in class 43.

שירותי מלון, מסעדה (מזון); שרותי קייטרינג (מזון ומשקה) 
ובישול ביתי; שירותי הזמנת מלון ואכסניות, שירותי מידע 
בתחומי המלונאות והמסעדות (מזון); פעוטונים, צהרונים, 

מעונות לילדים;  הנכללים כולם בסוג 43.                               
                                                                                    

                                

Goods/Services for which priority is claimed סחורות/שירותים לגביהם נטען דין קדימה
(If only classification code is indicated, Priority is claimed 
for all goods/services included in that class, and specified 
above under the 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, 28/05/2010, No. 10/3741952 צרפת, 28/05/2010, מספר 10/3741952

Class: 9 סוג: 9

Class: 16 סוג: 16

Class: 35 סוג: 35

Class: 36 סוג: 36

Class: 43 סוג: 43

ג' טבת תשע"ב - 14929/12/2011



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.

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.

Registration of this mark shall give no right to the 
exclusive use of the slogan FOR AN EASIER LIFE  
separately, but in the combination of the mark.

FOR AN  רישום סימן זה לא יתן זכות לשימוש ייחודי בסיסמה
EASIER LIFE בנפרד, אלא בהרכב הסימן.

 Owners

Name: EDENRED

Address: 166-180 Boulevard Gabriel Peri., Malakoff, 
92240, France

Identification No.: 801603

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

ג' טבת תשע"ב - 15029/12/2011



CLOPIDOCOR

Trade Mark No. 233700 מספר סימן

Application Date 17/11/2010 תאריך הגשה

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

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

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

 Owners

Name: Novartis AG

Address: Basel, CH-4002, Switzerland

Identification No.: 38909

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Luzzatto & Luzzatto

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

שם: לוצאטו את לוצאטו

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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 5 סוג: 5

Pharmaceutical preparations,namely, cardiovascular 
preparations; all included in class 5

תכשירי רוקחות, דהיינו, תכשירים לטיפול במערכת הלב וכלי 
הדם; הנכללים כולם בסוג 5                     

ג' טבת תשע"ב - 15129/12/2011



CARDOGREL 

Trade Mark No. 233701 מספר סימן

Application Date 17/11/2010 תאריך הגשה

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

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

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

 Owners

Name: Novartis AG

Address: Basel, CH-4002, Switzerland

Identification No.: 38909

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Luzzatto & Luzzatto

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

שם: לוצאטו את לוצאטו

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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 5 סוג: 5

Pharmaceutical preparations,namely, cardiovascular 
preparations; all included in class 5.

תכשירי רוקחות, דהיינו, תכשירים לטיפול במערכת הלב וכלי 
הדם; הנכללים כולם בסוג 5.                     

ג' טבת תשע"ב - 15229/12/2011



SMART @ SEA

Trade Mark No. 233706 מספר סימן

Application Date 17/11/2010 תאריך הגשה

Base for International Trademark No. 1074654 בסיס לסימן מסחר בינלאומי מס.

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 9 סוג: 9

Electrical and electronic apparatus and equipment for 
satellite communications, namely, transceivers, 
transmitters, antennae; signal generators, receivers, 
multiplexes, modems and system management 
computers; electronic circuits and components all for 
processing, coding and decoding of electronic radio 
frequency and optical signals; encoding and 
decoding apparatus and instruments, including 
analog to digital and digital to analog converters, 
speech processors, amplifiers, receivers and 
transmitters; network termination equipment; satellite 
communication terminals; telephones; facsimile 
machines; wired and/or wireless computer network, 
routers, modems, firewalls and/or bridges; pre-paid 
calling cards; computer software; computer software 
for use in telephony, telecommunications, data 
communications, satellite communication and the 
transmission, receipt, display, compression, 
decompression, encryption and decryption of digital 
signals; computer software for provision and display 
of data from local and global computer networks and 
for receiving, exchanging and displaying of 
messages, images or data; computer software in the 
field of communications network, for network security 
and for messaging, filtering, and electronic mail 
services; computer software providing access to  
local and global computer networks and computer 
software enabling parties to  view, display, transmit 
and download information from local and global 
computer networks; computer software for the 
management and analysis of  satellite 
communication systems; computer software for 
providing telephony and Voice-Over-IP services; 
computer software for sending and receiving 
electronic mail, facsimile transmissions, messages, 
telex, images, voice and video; computers; computer 
hardware; computer peripherals; telecommunications 
apparatus and equipment; parts and fittings for all the 
aforesaid goods; all included i  class 9

התקנים וציוד חשמלי ואלקטרוני לתקשורת לוויינית, דהיינו, 
מקלט-משדר, משדרים, אנטנות; מחוללי אותות, מקלטים, 
מרבבים, מודמים ומחשבי ניהול מערכות; מעגלים ורכיבים 
אלקטרונים כולם לעיבוד, הצפנה ופענוח של תדרי רדיו 
אלקטרוניים ואותות אופטיים; התקנים ומכשירים לקידוד 
ופענוח, לרבות ממירים אנלוגי לדיגיטלי ודיגיטלי לאנלוגי, 
מעבדי דיבור, מגברים, מקלטים ומשדרים; ציוד סיום רשת 

תקשורת; נקודות חיבור לתקשורת לוויינים; טלפונים; מכשירי 
פקס; רשתות מחשוב חוטיות ו/או אלחוטיות, נתבים, מודמים, 
חומות אש ו/או גשרים; כרטיסי טלפון בתשלום מראש; תוכנות 
מחשב; תוכנות מחשב לשימוש בטלפוניה, טלקומוניקציה, 
תקשורת נתונים, תקשורת לווינים והעברה, קבלה, הצגה, 
דחיסה, הפחתת לחץ, הצפנה ופענוח של אותות דיגיטליים; 

תוכנות מחשב עבור אספקה והצגה של נתונים מרשת מחשבים 
מקומית או גלובלית ועבור קבלה, החלפה והצגה של הודעות, 
תמונות או נתונים; תוכנות מחשב בתחום רשותות תקשורת, 

בטחון רשת תקשורת, שירותי העברת הודעות בדרך 
אלקטרונית, שירותי סינון ושירותי דואר אלקטרוני; תוכנות 
מחשב המספקות גישה לרשת מחשבים מקומית או גלובלית 
ותוכנות מחשב המאפשרות לצדדים לצפות,להציג, לשדר 
ולהוריד מידע מרשת מחשבים מקומית או גלובלית; תוכנות 
מחשב לניהול וניתוח של מערכות תקשורת לווינים; תוכנות 

מחשב לאספקה של שירותי טלפוניה ופרוטוקול קול על; תוכנות 
מחשב לשליחה וקבלה של דואר אלקטרוני, תשדורת פקס, 

הודעות, טלקס, תמונות, קול ווידאו; מחשבים, חומרות מחשב; 
ציוד היקפי למחשבים; התקנים וציוד טלקומוניקציה; חלקים 

ואביזרים לכל הטובין האמורים לעיל; הנכללים כולם בסוג 9.     
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    

                                    

ג' טבת תשע"ב - 15329/12/2011



Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

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

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

Ownersבעלים

Name: RRsat Global Communications Network Ltd. שם: אראר סאט גלובל רשת תקשורת בע"מ

Address: 1 Hagolan St, Airport City, 70199, Israel כתובת : הגולן 1, לוד, 70199, ישראל

Identification No.: 510896293מספר זיהוי: 510896293

תאגיד ישראלי

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

Class: 38 סוג: 38

Telecommunications services, namely, transmission 
of voice, video, data, graphics, images, signals, 
messages and Internet services by means of 
satellite, cable, fiber optic networks, and computer 
networks; transmission services, namely, the 
provision of uplink, downlink and turnaround services 
for audio-visual, voice, multimedia and data signals 
via satellites; satellite telephony services, data 
communications and interactive communication 
services in the nature of electronic mail, online chat 
rooms and Internet access; provision of access to 
global computer network, provision of access to 
computer networks via satellite (connection and 
access provider); providing telecommunications 
connections to the Internet and databases; provision 
of telecommunication infrastructure for transmission, 
reception and dissemination of audio, images, video 
and data; electronic mail services; leasing of 
telecommunications and satellite communications 
equipment and apparatus; consultancy services in 
the field of telecommunications

שירותי טלקומוניקציה, דהיינו, שידור של קול, וידאו, נתונים, 
גרפיקה, תמונות, אותות ושירותי אינטרנט באמצעות לוויין, 
כבלים, רשתות סיבים אופטיים ורשתות מחשב; שירותי 
תמסורת דהיינו, אספקה של שירותי חיבור העלאה חיבור 

הורדה וסבב עבור אותות אודיו-ויזואליים, קוליים, מולטימדיה 
ונתונים באמצעות לווינים; שירותי טלפוניית לווינים, שירותי 
תקשורת נתונים ותקשורת אינטראקטיביים מסוג דואר 

אלקטרוני, חדרי שיחה מקוונים וגישה לאינטרנט; אספקה של 
גישה לרשת מחשבים גלובלית, אספקה של גישה לרשת 

מחשבים באמצעות לווין (ספק גישה וחיבור); אספקת חיבור 
טלקומוניקציה לאינטרנט ומאגר נתונים; אספקה של תשתית 
טלקומוניקציה לשידור, קבלה והפצה של אודיו, תמונות, וידאו 
ונתונים; שירותי דואר אלקטרוני; החכרה של ציוד והתקני 

טלקומוניקציה ולווין; שירותי יעוץ בתחום הטלקומוניקציה         
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                  

ג' טבת תשע"ב - 15429/12/2011



Trade Mark No. 233728 מספר סימן

Application Date 11/10/2010 תאריך הגשה

International Trademark No. 0815674 מספר סימן בינלאומי

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 9 סוג: 9

Scientific (other than for medical use), photographic, 
cinematographic and teaching apparatus and 
instruments; apparatus for recording, transmitting 
and reproducing sound or images; electronic, optical 
and magnetic information and/or data carriers (texts, 
sounds, still or moving images) irrespective of how 
they are recorded (digital or analogue), accessed or 
transmitted; magnetic tape cassettes, video and laser 
cassettes; sound recording disks; videotapes; 
computer diskettes; videodisks; optical disks; optical 
compact disks; interactive compact disks; recorded 
computer programs and software, software and 
software packages on any medium; interactive 
software; digital virtual disks (DVDs); equipment for 
processing and accessing information and data; 
computers and portable computers; computer 
peripherals; electronic cards and expansion cards for 
micro-computers; magnetic pens, magneto-optical 
pens, electronic pens.

Class: 38 סוג: 38

Telecommunications; communication via computer 
terminals; communications via all means of 
telecomputing; communications via fibre optic 
networks; transmission and distribution of multimedia 
programs (computer-assisted formatting of texts 
and/or images, still or animated, and/or of sounds, 
musical or not), for interactive or other purposes; 
electronic messaging services; information 
transmission via computer; transmission of 
messages; communication via cable and via satellite; 
computer-assisted message and image transmission, 
transmission of information stored in a data bank; 
transmission of data, sounds, images and texts via 
and on the Internet; correspondence exchange 
services including correspondence exchange 
services via computers or via telephony and 
telecommunications apparatus and instruments and 
on the Internet and/or web; provision of online 
access; transmission of information via online 
computer networks.

ג' טבת תשע"ב - 15529/12/2011



 Owners

Name: AVANQUEST SOFTWARE

Address: 89 boulevard National, F-92250 LA GARENNE-
COLOMBES, France

Identification No.: 71403

(FRANCE société anonyme)

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

Class: 42 סוג: 42

Computer programming services; technical support in 
connection with computers; computer research and 
fault diagnosis services, technical support service for 
computer faults; design and updating of computer 
programs and software; development (design) and 
updating of Web sites; leasing access time to a 
database server centre; quality control; database 
reconstruction; rental of access time to the Internet; 
computer technical support provided by telephone, 
network and by any transmission means.

ג' טבת תשע"ב - 15629/12/2011



Trade Mark No. 233752 מספר סימן

Application Date 18/11/2010 תאריך הגשה

Linked Files תיקים קשורים
Division חלוקה

Divided to 242660 242661 חולק ל 242660 242661

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 16 סוג: 16

Printed matter and paper goods, namely comic books 
and comic magazines and stories in illustrated form; 
children's books, children’s activity books, coloring 
books, sticker books; stickers; bumper stickers; 
posters; trading cards; collector albums for trading 
cards; art supplies, namely crayons, markers, colored 
pencils, arts and craft paint kits, paint brushes, pre-
printed sheets or posters for coloring or painting; 
slates for writing and drawing; chalk and chalkboards 
for home use; decals and heat transfers; school 
supplies, namely pens, pencils, erasers, pencil 
cases, pencil sharpeners, drawing rulers, paper 
staplers, paperweights, notebooks, folders, ring 
binders, spiral notepads, book covers and 
bookmarks; paper door knob hangers; stationery, 
writing paper, envelopes, note cards, greeting cards, 
postcards, notepads, memo pads; appointment 
books; calendars; printed patterns for costumes; 
paper party goods namely gift wrapping paper, paper 
doilies, crepe Paper, Printed Paper Invitations, Paper 
Cake Decorations, Paper Napkins, Paper Place 
Mats, Paper Party Hats, Decorative paper 
centerpieces and paper tablecloths; All included in 
class 16.

חומרים מודפסים וטובין העשויים מנייר, שהם ספרי קומיקס 
וירחוני קומיקס וסיפורים מאוירים; ספרי ילדים; ספרי פעילות 
לילדים, ספרי צביעה; ספרי מדבקות; מדבקות; מדבקות פגוש; 
פוסטרים; קלפי החלפה; אלבומי אספנים עבור קלפי החלפה; 

חומרי אומנות, שהם עפרונות ציור, עטי סימון, עפרונות 
צבעוניים, מערכות צבע לאומנות ויצירה, מברשות צבע, גליונות 
או פוסטרים מודפסים מראש לצביעה או ציור; לוחות לכתיבה 
וציור; גיר ולוחות גיר לשימוש ביתי; מדבקות שקופות ומעבירי 
חום; ציוד לביה"ס, שהוא עטים, עפרונות, מחקים, מארזי 
עפרונות, מחדדי עפרונות, סרגלים לשרטוט, מהדקי נייר, 
משקולות נייר, מחברות, תיקיות, סיכות נייר, מחברות 

ספיראלה, כיסויי ספרים וסימניות; קולבי ידיות דלת מנייר; כלי 
כתיבה, נייר כתיבה, מעטפות, כרטיסים, כרטיסי ברכה, גלויות, 
פנקסים, לוחות תזכירים; יומני פגישות; לוחות שנה; דפוסים 
מודפסים עבור תחפושות, טובין למסיבות מנייר שהם נייר 
עטיפת מתנות, מפיות קטנות מנייר, נייר קרפ, הזמנות 

מודפסות מנייר, קישוטי עוגה מנייר, מפיות מנייר, מפיות שולחן 
מנייר, כובעי מסיבה מנייר, קישוטים מרכזיים מקושטים מנייר 
ומפות מנייר; הנכללים כולם בסוג 16.                                   
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    

                      

Class: 18 סוג: 18

Leather bags, leather handbags and purses, wallets, 
handbags, purses, key cases, gym bags, school 
bags, book bags, tote bags, backpacks, knapsacks, 
shoebags for travel, luggage and carry-on bags, 
sports bags, duffel bags, wrist mounted carry all 
bags, waist pouches, fanny packs, umbrellas; all 
included in class 18.

תיקי עור, תיקי יד מעור וארנקים, ארנקי כסף, תיקי יד, ארנקים, 
מחזיקי מפתחות, תיקי התעמלות, תיקי בית ספר, תיקי ספרים, 

תיקים גדולים לנשיאת חפצים, תיקי גב, תרמילי גב, תיקי 
נעליים לנסיעות, תיקי מטען וסחיבה, תיקי ספורט, תיקי שק, 
תיקי נשיאה הנתלים על פרקי הידיים, כיסי מותן, פאוצ'ים, 

מטריות; הנכללים כולם בסוג 18.                       

Class: 24 סוג: 24

Textiles and textile goods; sheets, pillow cases, 
pillow covers, dust ruffles, duvets, duvet covers, 
blankets, comforters, curtains, valences; bath towels, 
face cloths; beach towels; shower curtains; 
tablecloths, napkins; flags, pennants; handkerchiefs; 
wall hangings; all included in class 24.

טקסטילים וטובין טקסטיל; סדינים, ציפיות לכריות, כיסויי כריות, 
פורעי אבק, שמיכות פוך, כיסויי סמיכות פוך, שמיכות, כיסויי 

מיטות, וילונות, ערכיות; מגבות רחצה, מגבות פנים; מגבות חוף 
ים; וילונות מקלחת; מפות שולחן, מפיות; דגלים, דגלונים; 

ממחטות; כיסויי קיר; הנכללים כולם בסוג 24.                         
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Class: 28 סוג: 28

Toy action figures and accessories therefor, 
mechanical action toys; playsets for use with toy 
action figures; battery operated action toys; radio 
controlled toy vehicles; toy vehicles; playsets for 
make-believe play battle or adventure activities; 
plush toys; soft sculpture toys; dolls; doll accessories; 
bean bag dolls; stuffed toy animals; bendable toys; 
puppets; balloons; water squirting toys; inflatable 
toys; target games; chess sets; board games; card 
games; playing cards; jigsaw puzzles; kites; yo-yos; 
flying discs; game tables; toy weapons; toy watches; 
role playing games; toy model hobbycraft kits; hand 
held unit for playing video games; coin-operated 
video games; arcade games; pinball games; pinball-
type games; rubber balls; inflatable swimming pools 
[play articles]; roller skates; in-line skates; 
skateboards; elbow pads for athletic use; knee pads 
for athletic use; jump ropes; snow boards; snow 
sleds for recreational use; surf fins; swim fins; 
surfboards; swim boards for recreational use; 
christmas tree ornaments [except confectionery or 
illumination articles]; all included in class 28.

צעצועי בובות פעולה ואביזריהם, צעצועי פעולה מכאנית; 
מערכות משחק לשימוש עם צעצועי בובות פעולה; צעצועי 
פעולה המופעלים באמצעות סוללות; רכבי צעצוע המופעלים 
באמצעות רדיו; רכבי צעצוע; מערכות משחק לקרבות משחק 
דמיוניים או פעילויות הרפתקה; צעצועי לבד; צעצועי פיסול רך; 
בובות; אביזרי בובות; בובות ממולאות; בובות חיות ממולאות; 

צעצועים הניתנים לעיקום; בובות יד; בלונים; צעצועים 
להשפרצת מים; צעצועים מתנפחים; צעצועי מטרה; מערכות 
שחמט; משחקי לוח; משחקי קלפים; קלפי משחק; פאזלים 

להרכבה; עפיפונים; יו-יו; דיסקיות מעופפות; שולחנות משחק; 
נשקי צעצוע; שעוני צעצוע; משחקי תפקידים; ערכות תחביב 

יצירת מודלים לצעצוע; יחידה נישאת ביד למשחק וידאו; משחקי 
וידאו המופעלים בידי מטבעות; משחקי וידאו; משחקי כדור 

ויתדות; משחקים מסוג כדור ויתדות; כדורי גומי; ברכות שחייה 
מתנפחות (פריטי משחק); גלגיליות; גלגיליות להב; גלגשות; 
מגני מרפקים לשימוש אתלטי; מגני ברכיים לשימוש אתלטי; 
חבלי קפיצה; קרשי החלקה על שלג; מזחלות שלג לשימוש 
בידורי; סנפירי גלישה; סנפירי שחייה; גלשנים; גלשני שחיה 
לשימוש בידורי; קישוטי עץ חג המולד (שאינם כוללים פריטי 
ממתקים או תאורה); הנכללים כולם בסוג 28.                       
                                                                                    

                                          

Class: 30 סוג: 30

Confectionery products, candy, candy bars, 
chocolate, chocolate bars, pastry products, cookies, 
cakes, biscuits, granola bars, energy bars, chewing 
gum, bubble gum, frozen ice cream, ice cream bars, 
ice cream sandwiches, ice cream confections, coffee, 
tea, cocoa, sugar, rice, flour and preparations made 
from cereals, bread, pastry; ices, honey; spices; 
cereals, bread, candied fruit snacks; frozen custard, 
frozen yogurt; all included in class 30.

מוצרי ממתקים, ממתקים, חטיפי ממתק, שוקולד, חטיפי 
שוקולד, מוצרי מאפה, עוגיות, עוגות, ביסקוויטים, חטיפי 

גרנולה, חטיפי אנרגיה, גומי לעיסה, מסטיק, גלידה קפואה, 
חטיפי גלידה, קסטות גלידה, ממתקי גלידה, קפה, תה, קקאו, 
סוכר, אורז, קמח ותכשירים העשויים מדגנים, לחם, מאפים; 
קרח, דבש; תבלינים; דגני בוקר, לחם, חטיפי פירות ממותקים; 
פודינג קפוא, יוגורט קפוא; הנכללים כולם בסוג 30.                 
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Class: 41 סוג: 41

Electronic publishing services, namely, digital 
publication of comic books, comic magazines and 
graphic novels featuring fictional action adventure 
stories and characters; production, distribution, and 
rental of motion picture films; production and 
distribution of television and radio programs; 
production and rental of sound and video recordings; 
entertainment services, namely, multimedia 
production of entertainment shows and interactive 
programs for distribution via television, cable, 
satellite, audio and video media, cartridges, computer 
discs and digital means; entertainment services, 
namely, multimedia production of entertainment, 
news, and information via communication and 
computer networks; entertainment services in the 
nature of the provision of continuing programs 
featuring animated cartoons and/or live action 
adventure transmitted via wireless communication 
devices, namely cell phones, tablets, computers, and 
wireless handhelds; entertainment services in the 
field of film and television, namely, creation, 
production and distribution of computer generated 
images for motion picture films, animated movies, 
videos, animated videos, television programs; 
animation production services; providing television 
and motion picture audio and visual special effects 
animation services for film, video and television; 
entertainment services, namely, an on-going series 
of television programs featuring animated cartoons 
and/or live action adventure; television programming 
featuring exhibition of films and video tapes; movie 
theatre services, namely, the exhibition of films and 
video tapes in theatres; entertainment services, 
namely, live performance theatrical exhibitions 
featuring costumed characters; providing on-line 
interactive computer game software over an 
electronic network that may be accessed network-
wide by network users; providing online computer 
games; providing websites in the field of 
entertainment relating to comic books, motion picture 
films, animated television programs and video 
games; providing news and information in the field of 
entertainment relating to comic books, motion picture 
films, animated television programs and video games 
over an electronic network; amusement park and 
theme park services; educational services, namely 
developing, arranging and conducting educational 
seminars and programs in the field of comic books; 
all included in class 41.
.

שירותי פרסום אלקטרוניים, שהם, פרסום דיגיטלי של חוברות 
קומיקס, ירחוני קומיקס ורומנים גרפיים המציגים סיפורי 

הרפתקאות פעולה ודמויות בדיוניות; הפקה, הפצה והשכרה 
של סרטי פעולה; הפקה והפצה של תוכניות טלוויזיה ורדיו; 
הפקה והשכרה של הקלטות צליל ווידאו; שירותי בידור, שהם 
הפקת מולטימדיה של תוכניות בידור ותוכניות אינטראקטיביות 
להפצה באמצעות טלוויזיה, כבלים, לווין, אודיו ומדיית וידאו, 
מחסניות, תקליטורי מחשב ואמצעים דיגיטליים; שירותי בידור, 
שהם, הפקת מולטימדיה של בידור, חדשות ומידע באמצעות 
רשתות תקשורת ומחשבים; שירותי בידור בדמות אספקת 

תוכניות מתמשכות המציגות סרטונים מונפשים ו/או הרפתקאות 
פעולה חיות המשודרים באמצעות התקני תקשורת אלחוטיים, 
שהם טלפונים סלולאריים, טבלטים, מחשבים, ומכשירים 
אלחוטיים הנישאים ביד; שירותי בידור בתחום הסרטים 

והטלוויזיה, שהם, יצירת, הפקת והפצת דמויות הנוצרות בידי 
מחשב עבור סרטי פעולה חיה, סרטי אנימציה, סרטי וידאו, 

סרטי וידאו מונפשים, תוכניות טלוויזיה; שירותי הפקת אנימציה; 
אספקת שירותי אנימציה של דמות, צליל, ואפקטים ויזואליים 
מיוחדים לסרטים, לווידיאו ולטלוויזיה; שירותי בידור, שהם, 
סדרה מתמשכת של תוכניות טלוויזיה המציגות דמויות 

מונפשות ו/או  הרפתקאות פעולה חיות; שידור טלוויזיוני המכיל 
הצגת סרטים וקלטות וידאו; שירותי אולמות קולנוע, שהם, 
הצגת סרטים וקלטות וידאו באולמות; שירותי בידור, שהם, 
הצגות תיאטרוניות של ביצועים חיים בהשתתפות דמויות 

מחופשות; אספקת תוכנת משחק מחשב אינטראקטיבי מקוון 
דרך רשת אלקטרונית הניתנת לגישה לאורך הרשת בידי 
משתמשי הרשת; אספקת משחקי מחשב מקוונים; אספקת 
אתרי רשת בתחום הבידור הקשורים לספרי קומיקס, סרטי 
קולנוע, תוכניות טלוויזיה מונפשות ומשחקי וידאו; אספקת 
חדשות ומידע בתחום הבידור המתקשרים לספרי קומיקס, 

סרטי קולנוע, תוכניות טלוויזיה מונפשות ומשחקי וידאו ברשת 
אלקטרונית; שירותי גני שעשועים  ופארקי שעשועים; שירותים 
חינוכיים, שהם פיתוח, ארגון וביצוע סמינרים ותוכניות חינוכיים 
בתחום ספרי הקומיקס; הנכללים כולם בסוג 41.                     
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Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

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

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

 Owners

Name: Marvel Characters, Inc.

Address: Rosecrans Avenue 1600, Manhattan Beach, 
90266, California, U.S.A.

Identification No.: 801703

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Dr. Shlomo Cohen & Co.

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

שם: ד"ר שלמה כהן ושות'

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

ישראטק
Trade Mark No. 233763 מספר סימן

Application Date 18/11/2010 תאריך הגשה

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

Ownersבעלים

Name: THE TEL-AVIV STOCK EXCHANGE LTD. שם: הבורסה לניירות ערך בתל אביב בע"מ

Address: Tel Aviv, Israel כתובת : תל אביב, ישראל

Identification No.: 520020033מספר זיהוי: 520020033

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Seligsohn Gabrieli  & Co.

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

שם: זליגסון  גבריאלי ושות'

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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 36 סוג: 36

Financial instruments, trust funds, saving programs 
and consulting services in respect thereof, included 
in Class 36

מכשירים פיננסיים, קרנות נאמנות, תוכניות חסכון וייעוץ באשר 
לכל אחד מאלה, הנכללים בסוג 36                                       
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XLAMP

Trade Mark No. 233782 מספר סימן

Application Date 19/11/2010 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: Cree, Inc.

Address: 4600 Silicon Drive, Durham, North Carolina, 
27703, U.S.A.

Identification No.: 57334

(North Carolina 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: 11 סוג: 11

Apparatus for lighting, light fixtures; flashlights; LED 
(light emitting diode) lighting fixtures; light bulbs; 
spotlights; all included in class 11.

 ) LED התקנים לתאורה,גופי תאורה ; פנסים ; גופי תאורת
דיודות פולטות אור ); נורות; זרקורים; הנכללים כולם בסוג 11.  
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פילאטיס יערה 
Trade Mark No. 233811 מספר סימן

Application Date 15/11/2010 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: Yaara Rimon  שם: יערה רימון

Address: Lopo 7, Jerusalem, 93550, Israel כתובת : רח' לופו 7, ירושלים, 93550, ישראל

Identification No.: 021398433מספר זיהוי: 021398433

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: 35 סוג: 35

Business in the field of physical training in the field of 
Pilatis; all included in class 35.

עסקים בתחום הדרכת פעילות גופנית בתחום הפילאטיס; 
הנכללים כולם בסוג 35.                                                 

Class: 41 סוג: 41

Physical training in the field of Pilates;all included in 
class 41

הענקת אימוני פעילות גופנית בתחום הפילאטיס; הנכללים כולם 
בסוג 41       
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CASTILLO PERELADA

Trade Mark No. 233826 מספר סימן

Application Date 22/11/2010 תאריך הגשה

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

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

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

 Owners

Name: CAVAS DEL CASTILLO DE PERELADA, S.A. 

Address: PLAZA DEL CARMEN, N.1, 17491 PERELADA 
(GIRONA), Spain

Identification No.: 801709

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: S. Horowitz & Co.

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

שם: ש. הורוביץ ושות'

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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 33 סוג: 33

Alcoholic beverages, except beers; all included in 
class 33.

משקאות אלכוהוליים, למעט בירות; הנכללים כולם בסוג 33.     
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DOM RUINART

Trade Mark No. 233835 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: MHCS

Address: 9 avenue de Champagne, Epernay, 51200, 
France

Identification No.: 801711

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

Sparkling wines; all included in class 33. יינות תוססים; הנכללים כולם בסוג 33.               
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Trade Mark No. 233836 מספר סימן

Application Date 17/11/2010 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: My D.RO.R Ltd שם: ד.רו.ר שלי בע"מ

Address: כתובת : תל מונד, ישראל

Identification No.: 512960402מספר זיהוי: 512960402

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Ran, Zaiger, Beladev, Adv.

Address: Sapir 5, Hertzlia, 52520, Israel

שם: רן, צייגר, בלדב, עו"ד

כתובת : רח' ספיר 5, ת.ד. 12069, הרצליה פיתוח, 46733, 
ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 43 סוג: 43

Asian restarurants; all included in class 43 מסעדה אסיתית; הנכללים כולם בסוג 43                     
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Trade Mark No. 233860 מספר סימן

Application Date 21/11/2010 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: Aloni Pirzul Ltd. שם: אלוני פרזול בע"מ

Address: Haparsa 3 St., P.O.B. 2462, Afula, 18293, Israel כתובת : רח' הפרסה 3, ת.ד. 2462, עפולה, 18293, ישראל

Identification No.: 513782680מספר זיהוי: 513782680

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: 6 סוג: 6

Structure fittings, metal locks, tracks, hinges and 
mounting systems for kitchen furniture; all included in 
class 6.

פרזול לבניין, מנעולים מתכתיים, מסילות צירים וזרועות לרהיטי 
מטבח; הנכללים כולם בסוג 6.                                             

                  

Class: 20 סוג: 20

Furniture, track and hinges of closets, doors, kitchen 
storage devices; shelf support, wood products to be 
used in furniture such as wood decorations, wood 
rims, impressed profiles, wood grid and formica, 
butcher block, bathroom storage equipment; non 
metal locks; all included in class 20.

רהיטים, מסילות וצירים לארונות דלתות, דלתות, מתקני אחסון 
למטבח, מוצרי עץ לשימוש ברהיטים כגון קישוטי עץ, כרכובי 
עץ, פרופילים מוטבעים, רשתות עץ, פורמייקה, בוצ'ר בלוק, 

תומכי מדף, מוצרי אחסון לחדר אמבטיה, מנעולים לא 
מתכתיים; הנכללים כולם בסוג 20.                                       

                                                            

ג' טבת תשע"ב - 16729/12/2011



DOORSET 

Trade Mark No. 233877 מספר סימן

Application Date 24/11/2010 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: METAL DOOR FURNITURE INDUSTRIES LTD שם: מטל דור תעשיות ריהוט בע"מ

Address: 4 Ha'Melacha St., Bat Yam, Israel כתובת : רח' המלאכה 4, בת ים, ישראל

Identification No.: 514310366מספר זיהוי: 514310366

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Gold Patents & Financial Services (1992) L.T.D

Address: 15 Yohanan Ha'sandlar, P.O.B. 2567, Haifa, 
31251, Israel

שם: גולד- פטנטים ויעוץ כלכלי (1992) בע"מ

כתובת : יוחנן הסנדלר 15, ת.ד. 25267, חיפה, 31251, ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 20 סוג: 20

Closets; wardrobes; walk-in closets; night stands; 
bedrooms; furniture; all included in class 20.

ארונות, ארונות קיר, ארונות הזזה, חדרי ארונות, שידות, חדרי 
שינה, ריהוט; הנכללים כולם בסוג 20.           

ג' טבת תשע"ב - 16829/12/2011



PLAYBOY

Trade Mark No. 233878 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: Playboy Enterprises International, Inc.

Address: Chicago, Illinois, U.S.A.

Identification No.: 44750

(Delaware Corporation)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Dr. Shlomo Cohen & Co.

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

שם: ד"ר שלמה כהן ושות'

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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 3 סוג: 3

All goods in class 3. כל הטובין בסוג 3.         

ג' טבת תשע"ב - 16929/12/2011



Trade Mark No. 233879 מספר סימן

Application Date 24/11/2010 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: METAL DOOR FURNITURE INDUSTRIES LTD שם: מטל דור תעשיות ריהוט בע"מ

Address: רח' המלאכה 4, בת ים, ישראל כתובת : רח' המלאכה 4, בת ים, ישראל

Identification No.: 514310366מספר זיהוי: 514310366

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Gold Patents & Financial Services (1992) L.T.D

Address: 15 Yohanan Ha'sandlar, P.O.B. 2567, Haifa, 
31251, Israel

שם: גולד- פטנטים ויעוץ כלכלי (1992) בע"מ

כתובת : יוחנן הסנדלר 15, ת.ד. 25267, חיפה, 31251, ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 20 סוג: 20

Closets; wardrobes; walk-in closets; night stands; 
bedrooms; furniture; all included in class 20.

ארונות, ארונות קיר, ארונות הזזה, חדרי ארונות, שידות, חדרי 
שינה, ריהוט; הנכללים כולם בסוג 20.           

ג' טבת תשע"ב - 17029/12/2011



דורסט 
Trade Mark No. 233880 מספר סימן

Application Date 24/11/2010 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: METAL DOOR FURNITURE INDUSTRIES LTD שם: מטל דור תעשיות ריהוט בע"מ

Address: רח' המלאכה 4, בת ים, ישראל כתובת : רח' המלאכה 4, בת ים, ישראל

Identification No.: 514310366מספר זיהוי: 514310366

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Gold Patents & Financial Services (1992) L.T.D

Address: 15 Yohanan Ha'sandlar, P.O.B. 2567, Haifa, 
31251, Israel

שם: גולד- פטנטים ויעוץ כלכלי (1992) בע"מ

כתובת : יוחנן הסנדלר 15, ת.ד. 25267, חיפה, 31251, ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 20 סוג: 20

Closets; wardrobes; walk-in closets; night stands; 
bedrooms; furniture; all included in class 20.

ארונות, ארונות קיר, ארונות הזזה, חדרי ארונות, שידות, חדרי 
שינה, ריהוט; הנכללים כולם בסוג 20.           

ג' טבת תשע"ב - 17129/12/2011



Trade Mark No. 233882 מספר סימן

Application Date 08/11/2010 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: R.G.S. RESTAURANTS INC. שם: ר.ג.ש מסעדות בע"מ

Address: 31 Yafo St., Jerusalem, 94221, Israel כתובת : רח' יפו 31, ירושלים, 94221, ישראל

Identification No.: 514283043מספר זיהוי: 514283043

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Nir Levy, Adv.

Address: P.O.B. 2028, Jerusalem, 91020, Israel

שם: ניר לוי, עו"ד

כתובת : ת.ד. 2028, ירושלים, 91020, ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 43 סוג: 43

Services for providing food and drinks; all included in 
class 43.

שירותים להספקת מזון ומשקה; הנכללים כולם בסוג 43.         
                          

ג' טבת תשע"ב - 17229/12/2011



Trade Mark No. 233894 מספר סימן

Application Date 18/10/2010 תאריך הגשה

International Trademark No. 1056741 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: Kyowa Hakko Kirin Co., Ltd.

Address: 6-1, Ohtemachi 1-chome,,Chiyoda-ku, Tokyo 
100-8185, Japan

Identification No.: 71430

(Japan Corporation)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Dr. Yitzhak Hess & Partners

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

שם: ד"ר יצחק הס ושותפיו

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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 5 סוג: 5

Diagnostic preparations for medical purposes; 
pharmaceutical preparation for the treatment of 
cancer and T-cel lymphoma.

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

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

Japan, 19/04/2010, No. 2010031077 יפן, 19/04/2010, מספר 2010031077

Class: 5 סוג: 5

ג' טבת תשע"ב - 17329/12/2011



Trade Mark No. 233896 מספר סימן

Application Date 18/10/2010 תאריך הגשה

International Trademark No. 1056739 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: Kyowa Hakko Kirin Co., Ltd.

Address: 6-1, Ohtemachi 1-chome,,Chiyoda-ku, Tokyo 
100-8185, Japan

Identification No.: 71430

(Japan Corporation)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Dr. Yitzhak Hess & Partners

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

שם: ד"ר יצחק הס ושותפיו

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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 5 סוג: 5

Diagnostic preparations for medical purposes; 
pharmaceutical preparation for the treatment of 
cancer and t-cell lymphoma.

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

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

Japan, 19/04/2010, No. 2010031080 יפן, 19/04/2010, מספר 2010031080

Class: 5 סוג: 5

ג' טבת תשע"ב - 17429/12/2011



Trade Mark No. 233930 מספר סימן

Application Date 29/10/2010 תאריך הגשה

International Trademark No. 0869956 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: FINCIBEC S.p.a.

Address: Via Valle D'Aosta, 47, I-41049 SASSUOLO 
(Modena), Italy

Identification No.: 71440

(Italy Joint stock company)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 19 סוג: 19

Ceramic tiles for flooring and coverings.

ג' טבת תשע"ב - 17529/12/2011



סיליט 
Trade Mark No. 233952 מספר סימן

Application Date 28/11/2010 תאריך הגשה

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

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

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

 Owners

Name: Reckitt Benckiser N.V.

Address: Siriusdreef 14, Hoofddorp, 2132 WT, 
Netherlands

Identification No.: 41742

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Glusman Chem-Tov Chowers Broid & Co.

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

שם: גלוזמן שם-טוב חוברס ברויד ושות'

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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 3 סוג: 3

Bleaching preparations; cleaning, polishing, scouring 
and abrasive preparations; detergents; soaps; 
decalcifying and descaling preparations for 
household purposes; limescale removers, rust 
removers, stain removers, grease removers; drain 
and sink unblocking preparations; preparations for 
prevention of limescale, rust or grease; fabric 
softeners; laundry additives; all aforementioned 
goods with or without a disinfective component; all 
included in class 3.

תכשירי הלבנה; תכשירי ניקוי, הברקה, מירוק ושפשוף; 
דטרגנטים; סבונים; תכשירים מסירי סיד ואבנית לשימוש ביתי; 

מסירי אבנית, מסירי חלודה, מסירי כתמים, מסירי שומן; 
תכשירים פותחי סתימות במרזב וכיור; תכשירים למניעת 
אבנית, חלודה או שמן; מרככי אריגים; תוספי כביסה; כל 

הסחורות המוזכרות לעיל עם או בלי מרכיב מחטא; הנכללים 
כולם בסוג 3.                                                                   
                                                                                    
                                                                                    

                                          

ג' טבת תשע"ב - 17629/12/2011



Trade Mark No. 233957 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: Sazerac Company, Inc. 

Address: 803 Jefferson Highway, New Orleans , 
Louisiana, U.S.A.

Identification No.: 12818

(Louisiana Corporation)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Reinhold Cohn and Partners

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

שם: ריינהולד כהן ושותפיו

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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 33 סוג: 33

Whiskey; all included in class 33. וויסקי; הנכללים כולם בסוג 33.           

ג' טבת תשע"ב - 17729/12/2011



Trade Mark No. 233969 מספר סימן

Application Date 28/11/2010 תאריך הגשה

 Owners

Name: OZONE OVERSEAS LIMITED

Address: H-40, BALI NAGAR, NEW DELHI, 110015, 
India

Identification No.: 801714

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: 6 סוג: 6

Common metals and their alloys; metal building 
materials; transportable buildings of metal; 
ironmongery, small items of metal hardware; pipes 
and tubes of metal; door fittings of metal; containers 
of metal for storage; locks of metal for bags, locks of 
metal for vehicles; locks of metal, other than electric; 
safes [strong boxes] ; safety cashboxes; safety 
chains made of metal ; furniture fitting of metal like 
hinges, locks, tower bolts; castors of metal; street 
furniture like bollards, bus shelters, kiosks, railing 
(balustrade) made of metal, guard railings grills ; door 
closing hardware like door closers, floor springs; 
building fittings (including railing/handrails); structural 
metal fittings like spiders, aluminum composite 
panels and aluminum extrusions, canopies : rods of 
metal for brazing and welding and accessories 
thereof ; all included in class 6

מתכות נפוצות וסגסוגותיהן; חומרי בניין מתכתיים; מבנים 
נישאים ממתכת; עיבוד ברזל, פריטים קטנים של מתכת; 

צינורות מתכת; אביזרי מתכת לדלתות; מיכלי מתכת לאחסון; 
מנעולי מתכת עבור תיקים וכלי רכב; מנעולי מתכת לא 
חשמליים; כספות; קופות וקופסאות למטבעות ממתכת; 

שרשראות בטיחות ממתכת; ציוד לריהוט ממתכת כגון צירים, 
מנעולים, בריחים; גלגלי מתכת; ריהוט רחוב כמו מחסומים, 

עמודות, תחנות אוטובוס, קיוסקים, מעקות עשויות מתכת; ציוד 
לסגירת דלת, קפיצים; אביזרי בניין (כולל פסים, מעקות, 

גדרות); אביזרי מתכת לבינוי כמו לוחות אלומיניום מרוכבים, 
שיחולות אלומיניום, חופות: מוטות מתכת עבור הלחמה וריתוך 
ואביזרים נלווים ; הנכללים כולם בסוג 6                                 
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    

                                                                

ג' טבת תשע"ב - 17829/12/2011



Trade Mark No. 234030 מספר סימן

Application Date 29/11/2010 תאריך הגשה

 בעלים

שם: רון פז 

כתובת : רח' צמח השדה 19/9, מעלה אדמים, ישראל

מספר זיהוי: 052969730

שם: יצחק כהן

כתובת : רח' נופי הסלע 48, מעלה אדמים, ישראל

מספר זיהוי: 33324260

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 43 סוג: 43

Food and bevreage service and supply; all included 
in class 43

שירותים להספקת מזון ומשקה; הנכללים כולם בסוג 43           
                    

ג' טבת תשע"ב - 17929/12/2011



Trade Mark No. 234036 מספר סימן

Application Date 16/10/2010 תאריך הגשה

International Trademark No. 1057121 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: LEO Pharma A/S

Address: Industriparken 55, DK-2750 Ballerup, Denmark

Identification No.: 71468

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Reinhold Cohn and Partners

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

שם: ריינהולד כהן ושותפיו

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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 5 סוג: 5

Pharmaceutical preparations for the treatment of 
cancer and dermatological, hematological, renal and 
endocrine disorders.

ג' טבת תשע"ב - 18029/12/2011



Trade Mark No. 234044 מספר סימן

Application Date 04/11/2010 תאריך הגשה

International Trademark No. 1042649 מספר סימן בינלאומי

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 29 סוג: 29

Olive oil, cheese, prepared and/or packaged foods, 
dishes, and meals, consisting primarily of meat, 
poultry, vegetables and/or fruits eggs, milk; milk 
products, namely cheese, milk products excluding ice 
cream, ice milk and frozen yogurt; edible oils and 
fats; all included in class 29.

Class: 30 סוג: 30

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

Class: 41 סוג: 41

Providing for training in connection with food culture; 
organization of sporting and cultural activities to 
promote sport activities and food culture such as, 
cooking seminars and cooking lessons, organization 
of cooking competition and food tasting; all included 
in class 41.

Class: 43 סוג: 43

Restaruant services, namely, the management of self 
service restaurant, fast foods, bar and breakfast bar, 
providing and arranging temporary accommodation; 
all included in class 43.

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

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

European Community Trade Mark, 11/05/2010, No. 
9097395

איחוד האירופי לסימני מסחר, 11/05/2010, מספר 9097395

Class: 29 סוג: 29

Class: 30 סוג: 30

Class: 41 סוג: 41

Class: 43 סוג: 43

ג' טבת תשע"ב - 18129/12/2011



 Owners

Name: Barilla G. & R. Fratelli - Società per Azioni

Address: Via Mantova, 166, I-43100 Parma, Italy

Identification No.: 71475

(Italy Joint Stock Company)

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

ג' טבת תשע"ב - 18229/12/2011



Trade Mark No. 234058 מספר סימן

Application Date 02/12/2010 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: RUSINVEST, OOO

Address: Novomytishchenskiy prospekt, 41, korp.1, 
Mytishchi, Moskovskaya oblast, 141018, Russian 
Federation

Identification No.: 72678

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

Aperitifs; balsams, alcoholic; brandy; wines; piquette; 
whisky; vodka; gin; digesters [liqueurs and spirits]; 
cocktails, containing alcohol; alcoholic cocktails 
containing vodka and/or bitters; liqueurs; alcoholic 
beverages, except beer; alcoholic beverages 
containing fruit; spirits [beverages]; distilled 
beverages; fruit juice beverages containing alcohol; 
mead [hydromel]; peppermint liqueurs; bitters; rum; 
sake; cider; rice alcohol; alcoholic extracts; fruit 
extracts, alcoholic; alcoholic essences; all included in 
class 33

משקאות אפריטיף; בלסמונים, כוהליים; ברנדי; יינות; יין פיקט; 
ויסקי; וודקה; ג'ין; מסייעי עיכול [ליקרים ומשקאות חריפים]; 
קוקטיילים, המכילים אלכוהול; קוקטיילים כוהליים המכילים 
וודקה ו/או משקאות מרים; ליקרים; משקאות כוהליים, למעט 
בירה; משקאות כוהליים המכילים פירות; משקאות חריפים 
[משקאות]; משקאות מזוקקים; משקאות מיץ פירות המכילים 
אלכוהול; מי דבש [תמד]; ליקרים עם נענע; משקאות מרים; 
רום; סאקי; סיידר; אלכוהול אורז; תמציות אלכוהול; תמציות 

פירות, כוהליים; תמציות כוהליות; הנכללים כולם בסוג 33         
                                                                                    

ג' טבת תשע"ב - 18329/12/2011



I-PROPERTY

Trade Mark No. 234073 מספר סימן

Application Date 05/12/2010 תאריך הגשה

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

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

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

האנגלי.

Ownersבעלים

Name: Daniel Freimann שם: דניאל פריימן

Address: 5 Droyanov Street, Clal House, Tel Aviv, 63143, 
Israel

כתובת : דרויאנוב 5, בית כלל, תל אביב-יפו, 63143, ישראל

Identification No.: 513166827מספר זיהוי: 513166827

דניאל פריימן

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Freimann & Goldberg

Address: 5 Droyanov Street, Tel Aviv, 63143, Israel

שם: פריימן & גולדברג

כתובת : רח' דרויאנוב 5, תל אביב, 63143, בית כלל, קומה 10, 
ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 45 סוג: 45

Providing legal services in the field of intelectual 
property; all included in class 45

מתן שירותים משפטיים בתחום הקניין הרוחני; הנכללים כולם 
בסוג 45                                                     

ג' טבת תשע"ב - 18429/12/2011



Trade Mark No. 234089 מספר סימן

Application Date 30/11/2010 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: Mana Y.A. LTD. שם: מנה י.א. בע"מ

Address: P.O.B. 904, Beit Shemesh, 99000, Israel כתובת : רחוב הסוללה 1, ת.ד. 904, בית שמש, 99000, א.ת. 
מערבי בית שמש, ישראל

Identification No.: 511830150מספר זיהוי: 511830150

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Shlomo Dagan, Adv.

Address: Kehilat Venezia 8, Tel Aviv, 69400, Israel

שם: שלמה דגן, עו"ד

כתובת : רחוב קהילת ונציה 8, תל אביב-יפו, 69400, ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 30 סוג: 30

Bakery and pastry products and candies, snack's, 
flour, snack containing 4 cereals enriched with dietry 
fibers and flavored such zaatar and cinnamon; all 
included in class 30.

דברי מאפה וממתקים, חטיפים, קמח, חטיף המכיל 4 דגנים 
מועשר בסיבים תזונתיים בטעמים זעתר קינמון; הנכללים כולם 
בסוג 30.                                                                         

                                                  

ג' טבת תשע"ב - 18529/12/2011



Trade Mark No. 234091 מספר סימן

Application Date 30/11/2010 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: Mana Y.A. LTD. שם: מנה י.א. בע"מ

Address: 1 רחוב הסוללה, P.O.B. 904,  .בית שמש, 99000, א.ת
מערבי בית שמש, ישראל

כתובת : רחוב הסוללה 1, ת.ד. 904, בית שמש, 99000, א.ת. 
מערבי בית שמש, ישראל

Identification No.: 511830150מספר זיהוי: 511830150

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Shlomo Dagan, Adv.

Address: Kehilat Venezia 8, Tel Aviv, 69400, Israel

שם: שלמה דגן, עו"ד

כתובת : רחוב קהילת ונציה 8, תל אביב-יפו, 69400, ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 30 סוג: 30

Bakery and pastry products and candies, snack's, 
flour, corn and wheat cereals filled with diffrent kinds 
of creams; all included in class 30.

דברי מאפה וממתקים, חטיפים, קמח, דגני בוקר עשויים 
מתירס ו- חיטה, ממולאים בקרם בטעמים שונים; הנכללים כולם 

בסוג 30.                                                             

ג' טבת תשע"ב - 18629/12/2011



AVIGAL

Trade Mark No. 234096 מספר סימן

Application Date 06/12/2010 תאריך הגשה

 Owners

Name: Samuel Harkavi

Address: 45-49 Davis Street, Long Island City, New York 
11101, U.S.A.

Identification No.: 801724

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Sanford T. Colb & Co.

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

שם: סנפורד ט. קולב ושות'

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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 3 סוג: 3

Concealers for eyes and skin; cosmetic facial blotting 
papers; cosmetic preparations for eye lashes; 
cosmetic rouges; cotton sticks for cosmetic purposes; 
eye compresses for cosmetic purposes; eye cream; 
eye liner; eye lotions; eye make-up; eye make-up 
remover; eye pencils; eye shadow; eyebrow pencils;  
face glitter; facial beauty masks; facial cleansers; 
facial concealer; facial cream; facial make-up; facial 
scrubs; facial washes; gel eye masks; hair mascara, 
namely, hair color; lip gloss; lip gloss palette; lip liner; 
lipstick; liquid foundation (Mizu-Oshiroi); make-up 
foundations; make-up removing preparations; make-
up; make-up kits comprised of lipstick, eyeshadow, 
blush; make-up pencils; make-up products for the 
face and body; make-up remover; mascara; nail 
enamel; nail polish; nail polish remover; perfume; 
perfumed powders; rouge; skin care products, 
namely, non-medicated skin serum; skin cleansers; 
under-eye enhancers; shampoos; conditioners; hair 
colors; hair lotions, extracts of flowers (dry/liquid); 
cologne; soaps; deodorants; all included in class 3.

חיפוי לעיניים ועור; ניירות סופגים קוסמטיים לפנים; תכשירים 
קוסמטיים לריסים; אודם קוסמטי; מקלות צמר גפן למטרות 

קוסמטיות; רטיות עין למטרות קוסמטיות; משחת עיניים; עפרון 
איפור לעיניים; חתליבי עיניים; איפור לעיניים; מסיר איפור 
לעיניים; עפרונות עיניים; צללית עיניים; עפרונות גבות; נצנצי 
פנים; מסכי יופי לפנים; מנקי פנים; חיפוי פנים; משחת פנים; 
איפור לפנים; שפשופי פנים; תרחיצי פנים; מסכי ג'ל לעיניים; 
מסכרת שיער, בעיקר, צבע שיער; מבריק שפתיים; לוח מבריק 

שפתיים; עפרון איפור לשפתיים; שפתון; קרם-בסיס נוזלי 
(מיזו-אושירוי); בסיסי איפור; תכשירי הסרת איפור; איפור; 
ערכות איפור הכוללות שפתון, צללית עיניים, אודם; עפרונות 
איפור; מוצרי איפור לפנים וגוף; מסיר איפור; מסכרה; אמאיל 
ציפורניים; לק ציפורניים; מסיר לק ציפורניים; בושם; אבקות 
מבושמות; אודם; מוצרי טיפול בעור, בעיקר, נסיוב עור ללא 
תרופה; תרחיצי עור; משפרים תת-עיניים; שמפוים; מרככי 

שיער; צבעי שיער; תחילבי שיער; תמציות פרחים (יבש/נוזלי); 
מי בושם; סבונים; דיאודורנטים; הכל כלול בסוג 3.                   
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    

                              

ג' טבת תשע"ב - 18729/12/2011



SERVEMOBILE

Trade Mark No. 234102 מספר סימן

Application Date 06/12/2010 תאריך הגשה

Based on foreign registration מבוסס על רישום בחו"ל

European Community Trade Mark 
No. 009570722

איחוד האירופי לסימני מסחר מספר: 
009570722

Dated 12/04/2011 (Section 16) מיום 12/04/2011 (סעיף 16) 

 Owners

Name: American Express Marketing & Development 
Corp.

Address: 200 Vesey Street (01-49-12), New York, NY, 
10285-4912, U.S.A.

Identification No.: 801727

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Sanford T. Colb & Co.

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

שם: סנפורד ט. קולב ושות'

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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 36 סוג: 36

Financial Services, a mobile application to facilitate 
payments; all included in Class 36.

שירותים פיננסיים, יישום נייד לאפשור תשלומים; הכל כלול 
בסוג 36.                                                         

ג' טבת תשע"ב - 18829/12/2011



Trade Mark No. 234103 מספר סימן

Application Date 30/11/2010 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: Gil moyal  שם: מויאל גיל

Address: Avraham avinu 3/4, eilat, Israel כתובת : רח' אברהם אבינו 4/3, אילת, ישראל

Identification No.: 029733235מספר זיהוי: 029733235

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 41 סוג: 41

Motor service development and preparing early 
childhood tennis; all included in class 41.

שירות פיתוח מוטורי תנועתי והכנה לטניס לגיל הרך; הנכללים 
כולם בסוג 41.                                         

ג' טבת תשע"ב - 18929/12/2011



Trade Mark No. 234114 מספר סימן

Application Date 07/12/2010 תאריך הגשה

 Owners

Name: FARM CHALK INVESTMENT LIMITED

Address: 263 Main Street, P.O.Box 2196, Road Town, 
Tortola, British Virgin Islands

Identification No.: 801730

A limited liability company incorporated in the  British 
Virgin Islands

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Sanford T. Colb & Co.

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

שם: סנפורד ט. קולב ושות'

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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 21 סוג: 21

Household or kitchen utensils and containers; food 
storage containers; glassware, porcelain and 
earthenware not included in other classes ; all 
included in class 21.

כלים ומכלים לבית ולמטבח ; מכלים לאיחסון מזון; ; כלי זכוכית, 
פורצלן וכלי חרס שאינם כלולים בסוגים אחרים ; הכל כלול  

בסוג 21.                                                                         
              

ג' טבת תשע"ב - 19029/12/2011



אופטיקה בבת עיני 
Trade Mark No. 234124 מספר סימן

Application Date 02/12/2010 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: bavat einy optics  שם: אופטיקה בבת עיני

Address: Derech Nachsonim 31 ST., Ariel, Israel כתובת : דרך נחשונים 31, אריאל, ישראל

Identification No.: 022855324מספר זיהוי: 022855324

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

Devices and instruments for eye-sight eyeglasses, 
Sunglasses, contact lenses, eyeglasses frames, 
optical lenses, by products included in class 9; all 
included in class 9.

התקנים ומכשירים לשימוש בראיה משקפיים, משקפי שמש, 
עדשות מגע, מסגרות למשקפיים, עדשות אופטיות, מוצרים 

נלווים הנכללים בסוג 9; הנכללים כולם בסוג 9.                       
                                  

ג' טבת תשע"ב - 19129/12/2011



Trade Mark No. 234126 מספר סימן

Application Date 02/12/2010 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: bavat einy optics  שם: אופטיקה בבת עיני

Address: דרך נחשונים 31, אריאל, ישראל כתובת : דרך נחשונים 31, אריאל, ישראל

Identification No.: 022855324מספר זיהוי: 022855324

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

Devices and instruments for eye-sight eyeglasses, 
Sunglasses, contact lenses, eyeglasses frames, 
optical lenses, by products included in class 9; all 
included in class 9.

התקנים ומכשירים לשימוש בראיה משקפיים, משקפי שמש, 
עדשות מגע, מסגרות למשקפיים, עדשות אופטיות, מוצרים 

נלווים הנכללים בסוג 9; הנכללים כולם בסוג 9.                       
                                  

ג' טבת תשע"ב - 19229/12/2011



Trade Mark No. 234129 מספר סימן

Application Date 02/12/2010 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: O MALL Ltd. שם: או מול בע"מ

Address: מרכז נצרת, P.O.B. 4044, נצרת, ישראל 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; aII ineluded in class 35.

מסחר סיטונאי וקמעונאי בתחום הלבשה והנעלה; הנכללים 
כולם בסוג 35.                                                               

ג' טבת תשע"ב - 19329/12/2011



Trade Mark No. 234139 מספר סימן

Application Date 05/12/2010 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: The Gemological institute for Precious Stones 
Ltd.

שם: המכון הגימולוגי הישראלי לאבני חן ויהלומים בע"מ

Address: 8 Soham St., Ramat Gan, 52521, Israel כתובת : רח' שהם 8 -קומה ג', רמת גן, 52520, ישראל

Identification No.: 510819527מספר זיהוי: 510819527

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Gootfried, Wasercug &  Elyashiv, Advs.

Address: 68 Ibn Gvirol Street, Tel Aviv, 64952, Israel

שם: גוטפריד, וסרצוג ואלישיב, עו"ד

כתובת : רחוב אבן גבירול 68, תל אביב, 64952, ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 36 סוג: 36

Jewellery appraisal services; all included in class 36. שירותי הערכת שווי של תכשיטים; הנכללים כולם בסוג 36.       
  

Class: 45 סוג: 45

Certification services relating to precious stones, 
jewelry, diamonds, antiques, valuables, artistic; all 
included in class 45.

שירותי הכנת תעודות המתייחסים לאבנים יקרות, תכשיטים, 
יהלומים, עתיקות, חפצים בעלי ערך, אומנות ויצירות אומנות; 

הנכללים כולם בסוג 45.

ג' טבת תשע"ב - 19429/12/2011



Trade Mark No. 234171 מספר סימן

Application Date 04/10/2010 תאריך הגשה

International Trademark No. 0963950 מספר סימן בינלאומי

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 3 סוג: 3

Laundry bleach, laundry soap, laundry detergent and 
laundry starch; cleaning, polishing, scouring and 
abrasive preparations; soaps for personal use; 
perfumery, essential oils, cosmetics, hair lotions; 
dentifrices.

Class: 5 סוג: 5

Pharmaceutical preparations for the treatment of 
infections, viral diseases, pain, cardiovascular 
diseases, gastrointestinal diseases, respiratory 
system disorders;  pharmaceutical preparation for the 
tratment of the mouth and teeth; Pharmaceutical 
preparations for the treatment of eyes; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of 
inflammatory diseases, immunological diseases, 
dermatological diseases, neoplasms, neurological 
diseases, central nervous system diseases; 
pharmaceutical preparations for the treatment of 
psychiatric disorder, medical plasters.  

Class: 42 סוג: 42

Research services in pharmacy, medicine and 
chemistry; scientific research advice in the field of 
pharmacy, medicine and chemistry.

ג' טבת תשע"ב - 19529/12/2011



Conditions/Disclaimers

The mark is limited to the colours  word Orange: 
Pantone 151 C; magenta: Pantone 214 C; printing 
character: Coolgrey Pantone 8 C. as shown in the  
mark.

 Owners

Name: Acino Holding AG

Address: Erlenstrasse 1, CH-4058 Basel, Switzerland

Identification No.: 71509

(Suisse Société Anonyme)

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

ג' טבת תשע"ב - 19629/12/2011



DREAMLINER

Trade Mark No. 234199 מספר סימן

Application Date 09/12/2010 תאריך הגשה

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 9 סוג: 9

 Computer software; computer hardware; tape 
measures; decorative magnets; pedometers; digital 
calculators; time zone calculators; software in the 
nature of computer screen savers; computer mouse 
pads; prerecorded video and audio recording, 
computer software, computer programs and 
instructional materials sold therewith as aunit, all 
featuring information about aircraft, aircraft pads, 
aviation, avionics, aerspace prodcts, and/or 
maintenance, operation, repair and/or training 
associated with aircraft and/or  aerospace products, 
parts and/or support equipment;  all included in Class 
9.

תוכנת מחשב; חומרת מחשב; מגלולים; מגנטים דקורטיביים; 
מדי צעד; מחשבונים דיגיטליים; מחשבוני אזור זמן; תוכנה מסוג 
שומרי מסכי מחשב; שטיחי עכבר למחשב; תקליטי אודיו ווידאו 

מוקלטים מראש, תוכנת מחשב, תוכנות מחשב וחומרים 
חינוכיים נמכרים עם הנ"ל כיחידה, הכל מציג מידע על כלי טיס, 

חלקי כלי טיס, תעופה, אוויוניקה, מוצרי חלל האוויר, ו/או 
אחזקה, הפעלה, תיקון ו/או הכשרה הקשורים למוצרי כלי טיס 
ו/או חלל האוויר, חלקים ו/או ציוד תמיכה; הנכללים כולם בסוג 
                                                                                 .9
                                                                                    
                                                                                    

                                                      

Class: 12 סוג: 12

Vehicles; apparatus for locomotion by land, air or 
water; aircraft; aircraft parts and manuals therefore; 
all included in class 12.

כלי רכב; התקנים לתנועה ביבשה, באוויר או במים; כלי טייס; 
חלקי כלי טייס ומדריכים עבורם; הנכללים כולם בסוג 12.         

                                        

Class: 25 סוג: 25

Clothing, footwear and headwear; all included in 
class 25

בגדים, הנעלה וכובעים; הנכללים כולם בסוג 25.                     
        

Class: 28 סוג: 28

Toys; games and playthings; sporting articles; toy 
model airplanes; toy and scale model airplanes for 
display; toy and scale model airplanes in kit form; golf 
balls; golf putter set comprised of golf putter, golf 
balls and putting cup; golf tees; stuffed toys; play sets 
for children; toy gliders; marbles; remote controlled 
toys, namely airplanes; all included in class 28.

צעצועים; משחקים ודברי משחק; חפצי ספורט; צעצועי דגם 
מטוס; דגמי מטוס כצעצוע או לפי קני מידה לתצוגה; דגמי מטוס 
כצעצוע או לפי קני מידה בצורת ערכה; כדורי גולף; מערכת 
הכאה קלה הכוללת מקל גולףת כדורי גולף ותלולית הכאה 
קלה; תלוליות גולף; פוחלצים; מערכות משחק לילדים; דאוני 
צעצוע; גולות; צעצועים נשלטים מרחוק בעיקר מטוסים; 

הנכללים כולם בסוג 28.                                                     
                          

Class: 37 סוג: 37

Rpair and maintenanceservices; repair and 
maintenance of aircraft and aircraft part; technical 
support services; thecnical support services, namely, 
providing technical advice in the field of aircraft 
overhaul, repair, operation, maintenance, or 
modification; all included in class 37.

שירותי תיקון ואחזקה; תיקון ואחזקה של כלי טייס וחלקי כלי 
טייס; שירותי תמיכה טכנית, בעיקר, אספקת ייעוץ טכני בתחום 
שיפוץ, תיקון, הפעלה, אחזקה ושינוי של כלי טייס; הנכללים 
כולם בסוג 37.                                                                
                                                                                    

                                                                

Class: 40 סוג: 40

Cstom manufacture of aircraft; all included in class 
40.

ייצור כלי טייס בהתאמה אישית; הנכללים כולם בסוג 40.         
    

ג' טבת תשע"ב - 19729/12/2011



 Owners

Name: Boeing Management Company

Address: 2201 Seal Beach Boulevard, Seal Beach, 
California, 90740-1515, U.S.A.

Identification No.: 801148

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

Class: 41 סוג: 41

Education services; training services; education 
services in the nature of providing training and 
conferences in the field of the operation, maintenace, 
repair and overhaul of aircraft, and distributing course 
materialin connection therewith; online publication 
services; computer services, namely providing online 
publications in the nature of books, manuals, 
magazines, forms, illustrations and thecnical data 
packagespecification sheets in the field of aircraft, 
aircraft parts, avionics, and maintenance, operation, 
repair and training associated with aircraft and 
aerospace products, parts and support equipment; all 
included in class 41.

שירותי הוראה; שירותי הכשרה; שירותי הוראה מסוג אספקת 
הכשרה וכנסים בתחום הפעלה, אחזקה, תיקון ושיפוץ של כלי 
טייס וחלוקת חומרי הוראה בקשר לנ"ל; שירותי הוצאה לאור 

מקוונת; שירותי מחשוב, בעיקר אספקת פרסומים מקוונים מסוג 
ספרים, מדריכים, כתבי עת, טפסים, תמונות ודפי פירוט אריזת 
נתונים טכניים בתחומי כלי טייס, חלקי כלי טייס, אוויוניקה, 
ואחזקה, הפעלה, תיקוןוהכשרה הקשורים לכלי טייס ומוצרי 

חלל האוויר, חלקים וציוד תמיכה; הנכללים כולם בסוג 41.       
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    

ג' טבת תשע"ב - 19829/12/2011



BREATHE

Trade Mark No. 234204 מספר סימן

Application Date 09/12/2010 תאריך הגשה

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

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

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

האנגלי.

 Owners

Name: Novartis AG

Address: Basel, CH-4002, Switzerland

Identification No.: 38909

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Luzzatto & Luzzatto

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

שם: לוצאטו את לוצאטו

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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 9 סוג: 9

Optical apparatus and instrument; all included in 
class 9.

התקנים ומכשירים אופטיים; הנכללים כולם בסוג 9.                 
          

ג' טבת תשע"ב - 19929/12/2011



Don Antonio

Trade Mark No. 234261 מספר סימן

Application Date 15/12/2010 תאריך הגשה

 Owners

Name: Joh. Wilh. von Eicken GmbH

Address: Drechslerstrasse 1-3, 23556 Luebeck, Germany

Identification No.: 53408

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Pearl Cohen Zedek Latzer

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

שם: פרל כהן צדק לצר

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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 34 סוג: 34

Tobacco, processed and unprocessed; tobacco 
products (smoking articles), namely cigars, 
cigarettes, cigarillos, tobacco for smoking, chewing 
tobacco, snuff, tobacco for water pipes; cigarette 
papers; cigarette tubes; cigarette filters; matches; 
smokers' articles, as far as included in class 34, 
especially lighters, ashtrays and cigarette-paper; all 
included in class 34.

טבק, מעובד ולא מעובד; מוצרי טבק (צרכי עישון), דהיינו 
סיגרים, סיגריות, סיגרילות, טבק לעישון, טבק לעיסה, טבק 
הרחה, טבק לנרגילות; ניירות לסיגריות; שפופרות לסיגריות; 

פילטרים לסיגריות; גפרורים; צרכי מעשנים, ככל שנכללים בסוג 
34, במיוחד מצתים, מאפרות ונייר-סיגריות; הנכללים כולם 

בסוג 34.                                                                         
                                                                                    

                            

ג' טבת תשע"ב - 20029/12/2011



Trade Mark No. 234274 מספר סימן

Application Date 09/12/2010 תאריך הגשה

 Owners

Name: JOMOO GROUP CO., LTD 

Address: Luncang Town, Nan'an City, Fujian, 362304, 
No. 28 Dengfeng Industrial Zone  ,, People's Republic of 
China

Identification No.: 71537

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Levy, Abadi, Evron, Presenti & Co. Adv.  

Address: 14 Abba Hillel Rd., Beit Oz, Ramat Gan, 52506, 
Israel

שם: לוי, עבדי, עברון, פרזנטי ושות', עו"ד

כתובת : דרך אבא הלל 14, בית עוז, רמת גן, 52506, ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 11 סוג: 11

Lamps; Soldering lamps; lighters (Gas); Water 
heaters; Refrigerators; Air cooling apparatus; Drying 
apparatus and installations; Water supply 
installations; Hydrants; Heating installations (Hot 
water); pressure water tanks; Ornamental fountains; 
Fittings (Bath); Showers; Toilet bowls; Sanitary 
apparatus and installations; Flushing apparatus; 
Hand drying apparatus for washrooms; Water 
purification installations; Radiators (heating); all 
included in class 11.

מנורות; מנורות הלחמה; מציתים (גז); דודי מים; מקררים; 
מערכות קרור אויר; מערכות יבוש והתקנה; התקנות אספקת 
מים; ברזי שריפה; התקנות חימום (מים חמים); מיכלי לחץ 
מים; נוי; אביזרים (אמבטיה); מקלחות; אסלות; מערכות 

סניטריה והתקנה; מערכות שטיפה; מערכות יבוש ידיים לבתי 
שימוש; מערכות סינון מים; רדיאטורים (חימום); הנכללים כולם 
בסוג 11.                                                                         
                                                                                    
                                                                                    

                                  

ג' טבת תשע"ב - 20129/12/2011



Trade Mark No. 234300 מספר סימן

Application Date 26/10/2010 תאריך הגשה

International Trademark No. 1058373 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: NINOLAC INTERNATIONAL SA, Société 
anonyme de droit luxembourgeois

Address: 1, rue Pletzer (Centre Helfent), L-8080 
Bertrange, Luxembourg

Identification No.: 71544

(Luxembourg Joint stock company)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Adin-Liss, Advs.

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

שם: עדין - ליס, עו"ד

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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 5 סוג: 5

Dietetic substances adapted for medical use; 
nutrition products for medical use; food for babies.

ג' טבת תשע"ב - 20229/12/2011



Trade Mark No. 234302 מספר סימן

Application Date 26/10/2010 תאריך הגשה

International Trademark No. 1058318 מספר סימן בינלאומי

Conditions/Disclaimers

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.

 Owners

Name: GILEAD SCIENCES LIMITED

Address: IDA Business and Technology Park,,Carrigtohill, 
Co. Cork, Ireland

Identification No.: 71546

(A limited liability company)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

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

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

שם: הרצוג, פוקס, נאמן ושות', עו"ד

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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 5 סוג: 5

Pharmaceutical preparations, excluding goods for 
diagnostic use.

ג' טבת תשע"ב - 20329/12/2011



Trade Mark No. 234304 מספר סימן

Application Date 02/11/2010 תאריך הגשה

International Trademark No. 1058210 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: Gilead Sciences, Inc.

Address: 333 Lakeside Drive, Foster City, CA 94404, 
U.S.A.

Identification No.: 71453

(Delaware, United States CORPORATION)

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

Pharmaceuticals for use in the treatment of infectious 
diseases affecting the respiratory system.

Goods/Services for which priority is claimed סחורות/שירותים לגביהם נטען דין קדימה
(If only classification code is indicated, Priority is claimed 
for all goods/services included in that class, and specified 
above under the 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., 06/05/2010, No. 85032259 ארה"ב, 06/05/2010, מספר 85032259

Class: 5 סוג: 5

pharmaceuticals

ג' טבת תשע"ב - 20429/12/2011



Trade Mark No. 234314 מספר סימן

Application Date 18/10/2010 תאריך הגשה

International Trademark No. 1058273 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: 5 סוג: 5

Pharmaceutical preparations, namely, cytokine 
inhibitory drugs; pharmaceutical preparations that 
modulate the immune system pharmaceutical 
preparations for the treatment of certain cancers and 
blood diseases and printed dosage instructional 
manuals sola together as a unit.

Goods/Services for which priority is claimed סחורות/שירותים לגביהם נטען דין קדימה
(If only classification code is indicated, Priority is claimed 
for all goods/services included in that class, and specified 
above under the 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., 12/10/2010, No. 85150765 ארה"ב, 12/10/2010, מספר 85150765

Class: 5 סוג: 5

ג' טבת תשע"ב - 20529/12/2011



Trade Mark No. 234328 מספר סימן

Application Date 01/11/2010 תאריך הגשה

International Trademark No. 1033315 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: Actelion Pharmaceuticals Ltd.

Address: Gewerbestrasse 16, CH-4123 Allschwil, 
Switzerland

Identification No.: 71565

(Suisse Société Anonyme)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 5 סוג: 5

Pharmaceutical preparations for cardiovascular, 
pulmonary and inflammatory indications; all included 
in this class.

ג' טבת תשע"ב - 20629/12/2011



Trade Mark No. 234329 מספר סימן

Application Date 16/12/2010 תאריך הגשה

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 9 סוג: 9

Sound, video and data recordings; cinematographic 
and photographic films; records, discs, tapes, 
cassettes, cartridges, cards and other carriers, all 
bearing or for recordal of sound recordings; 
theatrical, and video recordings, data, images, 
games, graphics, text, programs or information; 
interactive compact discs and CD ROMs; digital 
video discs (DVDs); computer software and firmware; 
software for mobile phones and mobile electronic 
devices; computer games equipment adapted for use 
with an external display screen or monitor; digital 
music, electronic publications, computer software, 
sound and video recordings downloadable from the 
internet; all included in class 09.

הקלטות קול, וידאו ומידע; סרטי צילום וקולנוע; תקליטים, 
דיסקים, קלטות, קסטות, מחסניות, כרטיסים ונשאים אחרים, 
הנושאים או משמשים עבור הקלטה של הקלטות קול; הקלטות 
וידאו ותיאטרליות של נתונים, תמונות, משחקים, גרפיקה, 

 CD ROM-טקסט, תוכניות או מידע; תקליטורים ו
אינטראקטיביים; דיסקים דיגיטאליים לווידאו (DVD); תוכנה 
וקושחה למחשב; תוכנה עבור טלפונים ניידים ומכשירים 

אלקטרוניים ניידים; ציוד למשחקי מחשב המותאם לשימוש עם 
מסך תצוגה או מוניטור חיצוני; מוזיקה דיגיטאלית, פרסומים 
אלקטרוניים, תוכנת מחשב, הקלטות ווידאו וקול הניתנים 

להורדה מהאינטרנט; הנכללים כולם בסוג 09.                       
                                                                                    
                                                                                    

                                                        

Class: 16 סוג: 16

Paper, cardboard and goods made from these 
materials; printed publications; books and
magazines; photographs; posters; pens; pencils; 
stationery items; kitchen rolls; paper towels; all 
included in class 16.

נייר, קרטון וטובין העשויים מחומרים אלו; פרסומים מודפסים; 
ספרים ומגזינים; תמונות; פוסטרים; עטים; עפרונות; פרטי 

כתיבה; נייר סופג; מגבות נייר; הנכללים כולם בסוג 16.           
                                                                                  

Class: 25 סוג: 25

Clothing, footwear, headgear; fancy dress and 
masquerade costumes; all included in class 25.

ביגוד, הנעלה, כיסוי ראש; תחפושות ותלבושות לנשף מסיכות; 
הנכללים כולם בסוג 25.                                 

Class: 28 סוג: 28

Toys, games, playthings; games machines; coin 
operated games machines; playing cards; magic 
tricks; magic sets; all included in class 28.

צעצועים, משחקים, צעצועים; מכונות משחק; מכונות משחק 
המופעלות על-ידי מטבע; קלפי משחק; שעשועי קסמים; ערכות 

קסמים; הנכללים כולם בסוג 28.           

ג' טבת תשע"ב - 20729/12/2011



 Owners

Name: Shine Limited

Address: Primrose Studios, 109 Regents Park Road, 
London, NW1 8UR, United Kingdom

Identification No.: 801717

United Kingdom

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: 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, עוף וציד; תמציות בשר; פירות וירקות משומרים, 
קפואים, מיובשים ומבושלים; מקפאים, ריבות, לפתנים; ביצים, 
חלב ומוצרי חלב; שמנים ושומנים אכילים; הנכללים כולם בסוג 
                                                                         .29

Class: 30 סוג: 30

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

קפה, תה, קקאו, סוכר, אורז, טפיוקה, סגו, קפה מלאכותי; 
קמח ומוצרים העשויים מדגנים, לחם, מאפים וממתקים, 

זיגוגים; דבש, צוף; שמרים, אבקת-אפייה; מלח, חרדל; חומץ, 
רטבים (תבלינים); תבלינים; קרח; הנכללים כולם בסוג 30.       
                                                                                    

                                

Class: 32 סוג: 32

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

בירה; מים מינרלים ומוגזים ומשקאות לא-אלכוהוליים אחרים; 
משקאות פירות ומיצי פירות; סירופים ותכשירים אחרים להכנת 
משקאות; הנכללים כולם בסוג 32.                                       

                                

Class: 41 סוג: 41

Educational and entertainment services; the 
production, presentation and distribution of audio and 
video works and materials including television 
programs, radio programs and films; the distribution 
of audio and video works and materials including 
television programs and films; providing non-
downloadable on-line electronic publications; 
providing educational and entertainment websites; 
publishing of web magazines; organising live 
entertainment events, exhibitions and roadshows; 
interactive television; interactive games; interactive 
entertainment; production and presentation of 
competitions, games and studio entertainment; magic 
shows; training of magicians; all included in class 41.

שירותים חינוכיים ובידוריים; הפקה, הצגה והפצה של עבודות 
וחומרי וידאו ואודיו כולל תוכניות טלביזיה, תוכניות רדיו 

וסרטים; הפצה של עבודות וחומרי וידאו ואודיו כולל תוכניות 
טלביזיה וסרטים; אספקת פרסומים אלקטרוניים מקוונים שאינם 
להורדה; אספקת אתרים חינוכיים ובידוריים; פרסום מגזיני 

אינטרנט; ארגון אירועי בידור, תערוכות והופעות חיות; טלביזיה 
אינטראקטיבית; משחקים אינטראקטיביים; בידור 

אינטראקטיבי; הפקה והצגה של תחרויות, משחקים ובידור 
אולפני; מופעי קסמים; הכשרת קוסמים; הנכללים כולם בסוג 
                                                                               .41
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    

      

ג' טבת תשע"ב - 20829/12/2011



LIPO - LESS

Trade Mark No. 234375 מספר סימן

Application Date 19/12/2010 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: NEOPHARM LTD. שם: ניאופרם בע"מ

Address: 8 Hashiloach Street, Petach Tikvah, 49170, 
Israel

כתובת : רחוב השילוח 8, פתח תקווה, 49170, ישראל

Identification No.: 510139082מספר זיהוי: 510139082

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, medical and nutritional preparations 
and products for reducing fat absorbency in the body, 
reducing fat components in the blood, reducing 
hunger and reducing cholesterol levels in the blood; 
all included in class 5.

תכשירי ומוצרי רוקחות ותכשירים רפואיים ותזונתיים עבור 
הפחתת ספיגת השומנים בגוף, הפחתת מרכיבים שומניים 

בדם, הפחתת תחושת הרעב והפחתת רמות הכולסטרול בדם; 
הנכללים כולם בסוג 5.                                                       

                                                                    

ג' טבת תשע"ב - 20929/12/2011



גלגל
Trade Mark No. 234391 מספר סימן

Application Date 19/12/2010 תאריך הגשה

Ownersבעלים

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

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

Identification No.: 510942840מספר זיהוי: 510942840

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Shiboleth & Co., Adv.

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

שם: שבלת ושות', עו"ד

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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 33 סוג: 33

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

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

ג' טבת תשע"ב - 21029/12/2011



Trade Mark No. 234392 מספר סימן

Application Date 19/12/2010 תאריך הגשה

Ownersבעלים

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

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

Identification No.: 510942840מספר זיהוי: 510942840

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Shiboleth & Co., Adv.

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

שם: שבלת ושות', עו"ד

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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 33 סוג: 33

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

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

ג' טבת תשע"ב - 21129/12/2011



VALOSTEO

Trade Mark No. 234412 מספר סימן

Application Date 22/12/2010 תאריך הגשה

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

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

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

האנגלי.

 Owners

Name: Enobia Pharma, Inc.

Address: 2901 Rachel Street East, Montreal, H1W4A4, 
QC, Canada

Identification No.: 801757

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Dr. Shlomo Cohen & Co.

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

שם: ד"ר שלמה כהן ושות'

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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 5 סוג: 5

Pharmaceutical preparations for the treatment of 
bone and connective tissue disorders; All included in 
class 5.

תכשירים רוקחיים לטיפול בהפרעות עצם ורקמות חיבור; 
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., 25/08/2010, No. 85115489 ארה"ב, 25/08/2010, מספר 85115489

Class: 5 סוג: 5

ג' טבת תשע"ב - 21229/12/2011



ETABLIZ

Trade Mark No. 234413 מספר סימן

Application Date 22/12/2010 תאריך הגשה

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

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

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

האנגלי.

 Owners

Name: Enobia Pharma, Inc.

Address: 2901 Rachel Street East, Montreal, H1W4A4, 
QC, Canada

Identification No.: 801757

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Dr. Shlomo Cohen & Co.

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

שם: ד"ר שלמה כהן ושות'

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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 5 סוג: 5

Pharmaceutical preparations for the treatment of 
bone and connective tissue disorders; All included in 
class 5.

תכשירים רוקחיים לטיפול בהפרעות עצם ורקמות חיבור; 
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., 30/08/2010, No. 85119110 ארה"ב, 30/08/2010, מספר 85119110

Class: 5 סוג: 5

ג' טבת תשע"ב - 21329/12/2011



BetVictor

Trade Mark No. 234414 מספר סימן

Application Date 22/12/2010 תאריך הגשה

 Owners

Name: Newcote International Limited

Address: Suite E2, Union Court Building, Elizabeth 
Avenue & Shirley Street, Nassau, Bahamas

Identification No.: 801760

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 programs; computer software; gambling 
software; gaming software; betting software; games 
software; electronic publications (downloadable); 
magnetic cards; all included in Class 9.

תכנות מחשב; תכנת מחשב; תכנת הימור; תכנת משחק; תכנת 
התערבות; תכנת משחקים; פרסומים אלקטרוניים (ניתנים 

להורדה); כרטיסים מגנטיים; הכל כלול בסוג 9.                       
                                                                      

Class: 41 סוג: 41

Entertainment services; gambling services; gaming 
services; betting services; sports services; services 
relating to competitions; provision of gambling 
services, gaming services and/or betting services by 
means of the internet, telephone, television, radio or 
by any other form of communications means 
(electronic or otherwise); organising, managing, 
providing and administering all of the aforementioned 
services; information and advice relating to all the 
aforesaid services; operating websites on the internet 
in connection with entertainment, gambling, gaming, 
betting, sports and competitions; all included in Class 
41.

שירותי בידור; שירותי הימור; שירותי משחק; שירותי 
התערבות; שירותי ספורט; שירותים קשורים לתחרויות; 

אספקת שירותי הימור, שירותי משחק ו/או שירותי התערבות 
דרך האינטרנט, טלפון, טלוויזיה, רדיו או דרך כל אמצעי 

תקשורת אחר (אלקטרוני או אחרת); סידור, ניהול, אספקה 
ופיקוח על כל השירותים הנ"ל; מידע וייעוץ הקשורים לכל 

השירותים הנ"ל; הפעלת אתרי אינטרנט בקשר לבידור, הימור, 
משחק, התערבות, ספורט ותחרויות; הכל כלול בסוג 41.         
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    

          

Class: 42 סוג: 42

computer programming services; installation, 
maintenance, updating and design of computer 
software and programs; on-line provision of web 
based applications and software; design, drawing 
and commissioned writing, all for the creation and 
compilation of web sites and web pages; creating 
and maintaining web sites and portals on the internet 
related to computer programming; hosting the web 
sites of others; information and advice relating to all 
the aforesaid services; all included in Class 42.

שירותי תכנות מחשב; התקנה, אחזקה, עדכון ועיצוב של תכנה 
ותכנות מחשב; אספקה מקוונת של יישומים ותכנה 

מבוססי-אינטרנט; עיצוב, שרטוט וכתיבה מוסמכת, הכל לייצור 
ואיסוף של אתרי אינטרנט ועמודי אינטרנט; ייצור ואחזקה של 
אתרים ואתרי שער באינטרנט הקשורים לתכנות מחשב; אירוח 

אתרי אינטרנט של אחרים; מידע וייעוץ הקשורים לכל 
השירותים הנ"ל; הכל כלול בסוג 42.                                     
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    

                          

ג' טבת תשע"ב - 21429/12/2011



CARE BEARS

Trade Mark No. 234434 מספר סימן

Application Date 23/12/2010 תאריך הגשה

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

When the Hebrew version of the listed goods is not 
clear, not straightforward or incorrect, it should be 
interpreted according to the English version.

במקרה שהנוסח העברי של פרטת הסחורות או חלק ממנו אינו 
ברור, או חד משמעי, או שגוי, יש לפרשו בהתאם לנוסח 

האנגלי.

 Owners

Name: Those Characters From Cleveland, Inc.

Address: Cleveland, Ohio, U.S.A.

Identification No.: 11635

(Ohio Corporation)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: JMB, Factor & Co.

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

שם: ג'יי.אמ.בי, פקטור אנד קו

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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 25 סוג: 25

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

ביגוד, הנעלה, וכיסוי ראש; הנכללים כולם בסוג 25.                 
        

ג' טבת תשע"ב - 21529/12/2011



אורחותייך 
Trade Mark No. 234530 מספר סימן

Application Date 21/12/2010 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: Yehonatan Sason שם: יהונתן ששון

Address: Karmel 15, P.O.B. 30, Yad BinYamin, 76812, 
Israel

כתובת : כרמל 15, ת.ד. 30, יד בנימין, 76812, ישראל

Identification No.: 028123495מספר זיהוי: 028123495

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 9 סוג: 9

Computer software, namely, computerized Tahara 
board; included in class 9. 

תוכנת מחשב, דהיינו, לוח טהרה ממוחשב; הנכללים כולם בסוג 
                                   .9

ג' טבת תשע"ב - 21629/12/2011



Trade Mark No. 234537 מספר סימן

Application Date 29/12/2010 תאריך הגשה

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 9 סוג: 9

Computer software; computer applications; electronic 
indexes; applications for the internet; digital and/or 
online databases in different fields and subjects; all 
included in class 9

תוכנות מחשב; אפליקציות מחשב; אינדקסים אלקטרוניים; 
אפליקציות לאינטרנט; מאגרי מידע דיגיטאליים ו/או מקוונים 

בתחומים ובנושאים שונים; הנכללים כולם בסוג 9                   
                                                  

Class: 35 סוג: 35

Database management; advertising; provision of 
business information; consultation services for 
business management; business management; 
business administration; office functions; database 
services for businesses; all included in class 35

ניהול מאגרי מידע; פרסום; אספקת מידע עסקי; שירותי ייעוץ 
לניהול עסקים; ניהול עסקים; טיפול בעסקים; פעולות משרדיות; 
שירותי מאגרי מידע לעסקים; הנכללים כולם בסוג 35             
                                                                                    

                                                                

Class: 38 סוג: 38

Communication and telecommunication services, 
including, provision of communication services to 
computerized databases, provision of information, 
content, operator and information services via the 
internet, computer, computer communication network 
and other computerized communication means; all 
included in class 38

שירותי תקשורת וטלקומוניקציה, לרבות, אספקת שירותי 
תקשורת למאגרי נתונים ממוחשבים, אספקת שירותי מידע, 
תוכן, מרכזייה ומודיעין באמצעות אינטרנט, מחשב, רשת 
תקשורת מחשבים ואמצעי תקשורת ממוחשבים אחרים; 

הנכללים כולם בסוג 38                                                     
                                                                                    

                                                                      

ג' טבת תשע"ב - 21729/12/2011



Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

Registration of this mark shall give no right to the 
exclusive use of the combination
 separately, but in the  "כל העסקים כל האנשים" 
combination of the mark.

רישום סימן זה לא יתן זכות לשימוש ייחודי בצרוף "כל העסקים 
כל האנשים" בנפרד, אלא בהרכב הסימן.

Ownersבעלים

Name: Bezeq the Israel Telecommunication Corp. 
Ltd.

שם: בזק החברה הישראלית לתקשורת בע"מ

Address: 2 Azrieli Center, P.O.B. 62086, Tel Aviv, 61620, 
Israel

כתובת : מרכז עזריאלי 2, ת.ד. 62086, תל אביב, 61620, 
ישראל

Identification No.: 520031931מספר זיהוי: 520031931

חברה ציבורית

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Plinner & Co - law offices

Address: 7 Jabotinsky St., Moshe Aviv Tower, 38th. 
Floor, Ramat Gan, 52520, Israel

שם: פלינר ושות - עורכי דין

כתובת : רח' ז'בוטינסקי 7, מגדל משה אביב, קומה 38, רמת גן, 
52520, ישראל

ג' טבת תשע"ב - 21829/12/2011



Trade Mark No. 234548 מספר סימן

Application Date 11/11/2010 תאריך הגשה

International Trademark No. 1059750 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: Japan Tobacco Inc.

Address: 2-2-1 Toranomon,,Minato-ku, Tokyo, Japan

Identification No.: 71203

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Dr. Shlomo Cohen & Co.

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

שם: ד"ר שלמה כהן ושות'

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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 34 סוג: 34

Raw or manufactured tobacco; smoking tobacco, 
pipe tobacco, rolling tobacco, chewing tobacco; snus; 
cigarettes, cigars, cigarillos; substances for smoking 
sold separately or mixed with tobacco for non-
medical and non-therapeutic purposes; snuff; 
smokers' articles included in this class; cigarette 
paper, cigarette tubes and matches.

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

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

Switzerland, 07/07/2010, No. 607321 שוויץ, 07/07/2010, מספר 607321

Class: 34 סוג: 34

ג' טבת תשע"ב - 21929/12/2011



אקולוקו
Trade Mark No. 234602 מספר סימן

Application Date 26/12/2010 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: Virtual Tweens Ltd. שם: וירטואל טווינס בע"מ

Address: 14A Habonim St., Hod Hashron, 45628, Israel כתובת : רח' הבונים 14א', הוד השרון, 45628, ישראל

Identification No.: 514096304מספר זיהוי: 514096304

חברה פרטית

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Naschitz, Brandes & Co., Advs.

Address: 5 Tuval Street, Tel Aviv, 67897, Israel

שם: נשיץ, ברנדס ושות', עו"ד

כתובת : רחוב תובל 5, תל אביב, 67897, ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 41 סוג: 41

Entertainment and education services and child's 
play for vesting values and knowledge in the field of 
social and environmental awareness, that are 
provided through an Internet website; all included in 
class 41.

שירותי בידור וחינוך ומשחקים לילדים להקניית ערכים וידע 
בתחומי מודעות חברתית וסביבה, המסופקים באמצעות אתר 
האינטרנט; הנכללים כולם בסוג 41.                                     
                                                                                    

                                

Class: 42 סוג: 42

Development of educational child's play; included in 
class 42.

פיתוח של משחקים חינוכיים לילדים; הנכללים בסוג 42.           
                

ג' טבת תשע"ב - 22029/12/2011



עתידים
Trade Mark No. 234637 מספר סימן

Application Date 03/01/2011 תאריך הגשה

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

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

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

האנגלי.

Ownersבעלים

Name: Atidim High-Tech Industrial Park Ltd שם: עתידים חברה לתעשיות עתירות מדע בע"מ

Address: Kiryat Atidim, Tel-Aviv, 61581, Israel כתובת : קרית עתידים, תל אביב, 61581, ישראל

Identification No.: 510728314מספר זיהוי: 510728314

חברה לא ממשלתית מוגבלת

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Seligsohn Gabrieli  & Co.

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

שם: זליגסון  גבריאלי ושות'

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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 36 סוג: 36

Real estate business services; all included in class 
36

שירותי עסקי נכסי דלא ניידי; הנכללים כולם בסוג 36               

Class: 37 סוג: 37

Building and structure establishment services; 
building construction; repair; installation services; all 
included in class 37

שרותי הקמת מבנים ובניינים; הקמת מבנים; תיקון; שירותי 
התקנה; הנכללים כולם בסוג 37                                         

                                                  

ג' טבת תשע"ב - 22129/12/2011



Trade Mark No. 234658 מספר סימן

Application Date 04/01/2011 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: DEXCEL LTD. שם: דקסל בע"מ

Address: P.O.B. 50, Hadera, 38100, Israel כתובת : ת.ד. 50, חדרה, 38100, ישראל

Identification No.: 510477748מספר זיהוי: 510477748

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Webb & Co,Patent Attorneys

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

שם: וב ושות', עורכי פטנטים

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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 5 סוג: 5

Pharmaceutical preparation for the treatment of 
dermis diseases skin and scallop illness (such as 
psoriasis); all included in class 5

תכשירי רוקחות לטיפול בנגעי עור ומחלות עור וקרקפת (כגון 
פסוריאזיס); הנכללים כולם בסוג 5.                                     

                                                        

ג' טבת תשע"ב - 22229/12/2011



Trade Mark No. 234659 מספר סימן

Application Date 04/01/2011 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: DEXCEL LTD. שם: דקסל בע"מ

Address: P.O.B. 50, Hadera, 38100, Israel כתובת : ת.ד. 50, חדרה, 38100, ישראל

Identification No.: 510477748מספר זיהוי: 510477748

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Webb & Co,Patent Attorneys

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

שם: וב ושות', עורכי פטנטים

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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 5 סוג: 5

Pharmaceutical preparation for the treatment of 
dermis diseases skin and scallop illness (such as 
psoriasis); all included in class 5

תכשירי רוקחות לטיפול בנגעי עור ומחלות עור וקרקפת (כגון 
פסוריאזיס); הנכללים כולם בסוג 5.                                     

                                                        

ג' טבת תשע"ב - 22329/12/2011



Trade Mark No. 234676 מספר סימן

Application Date 29/12/2010 תאריך הגשה

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 3 סוג: 3

Tissue wipes; wet wipes; alcogel; cleaning 
preparations; all included in class 3.

מגבוני טישו; מגבונים לחים; אלכוג'ל; תכשירי ניקוי; הנכללים 
כולם בסוג 3.                       

Class: 30 סוג: 30

Coffee; coffee beans; coffee substitutes; tea; cocoa; 
energy bars; snacks; pastries; sweets; candy; 
cookies; sandwiches; muesli;  all included in class 
30.

קפה; פולי קפה; תחליפי קפה; תה; קקאו; חטיפי אנרגיה; 
חטיפים; דברי מאפה; ממתקים; סוכריות; עוגיות; כריכים; 

מוזלי;  הנכללים כולם בסוג 30.                                           
    

Class: 35 סוג: 35

Advertising; business management; business 
administration; office functions; stores, including 
convenient stores and sales and service points; all 
included in class 35.

פרסומות; ניהול עסקים; טיפול בעסקים; פעולות משרדיות; 
חנויות, לרבות חנויות נוחות ונקודות מכירה ושרות ;הנכללים 
כולם בסוג 35                                                                 

                                

Class: 43 סוג: 43

Services for providing food and drinks; point of sale 
for food and drinks; serving food and drinks; all 
included in class 43.

שירותים לאספקת  מזון ומשקה; נקודות מכירת מזון ומשקה; 
הגשת מזון ומשקה; הנכללים כולם בסוג 43.                         

                                            

ג' טבת תשע"ב - 22429/12/2011



Ownersבעלים

Name: "DELEK" ISRAEL FUEL COMPANY LTD. שם: "דלק" חברת הדלק הישראלית בע"מ

Address: רחוב גיבורי ישראל 7 אזור תעשיה דרום, נתניה, ישראל כתובת : רחוב גיבורי ישראל 7 אזור תעשיה דרום, נתניה, ישראל

Identification No.: 520018946מספר זיהוי: 520018946

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Levy, Abadi, Evron, Presenti & Co. Adv.  

Address: 14 Abba Hillel Rd., Beit Oz, Ramat Gan, 52506, 
Israel

שם: לוי, עבדי, עברון, פרזנטי ושות', עו"ד

כתובת : דרך אבא הלל 14, בית עוז, רמת גן, 52506, ישראל

ג' טבת תשע"ב - 22529/12/2011



Trade Mark No. 234682 מספר סימן

Application Date 29/12/2010 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: "DELEK" ISRAEL FUEL COMPANY LTD. שם: "דלק" חברת הדלק הישראלית בע"מ

Address: רחוב גיבורי ישראל 7 אזור תעשיה דרום, נתניה, ישראל כתובת : רחוב גיבורי ישראל 7 אזור תעשיה דרום, נתניה, ישראל

Identification No.: 520018946מספר זיהוי: 520018946

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Levy, Abadi, Evron, Presenti & Co. Adv.  

Address: 14 Abba Hillel Rd., Beit Oz, Ramat Gan, 52506, 
Israel

שם: לוי, עבדי, עברון, פרזנטי ושות', עו"ד

כתובת : דרך אבא הלל 14, בית עוז, רמת גן, 52506, ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 3 סוג: 3

Tissue wipes; wet wipes; alcogel; cleaning 
preparations; all included in class 3.

מגבוני טישו; מגבונים לחים; אלכוג'ל; תכשירי ניקוי; הנכללים 
כולם בסוג 3.                       

Class: 30 סוג: 30

Coffee; coffee beans; coffee substitutes; tea; cocoa; 
energy bars; snacks; pastries; sweets; candy; 
cookies; sandwiches; muesli; all included in class 30.

קפה; פולי קפה; תחליפי קפה; תה; קקאו; חטיפי אנרגיה; 
חטיפים; דברי מאפה; ממתקים; סוכריות; עוגיות; כריכים; 

מוזלי;  הנכללים כולם בסוג 30.                                           
  

Class: 35 סוג: 35

Advertising; business management; business 
administration; office functions; stores, including 
convenient stores and sales and service points; all 
included in class 35.

פרסומות; ניהול עסקים; טיפול בעסקים; פעולות משרדיות; 
חנויות, לרבות חנויות נוחות ונקודות מכירה ושרות ;הנכללים 
כולם בסוג 35                                                                 

                                

Class: 43 סוג: 43

Services for providing food and drinks; point of sale 
for food and drinks; serving food and drinks; all 
included in class 43.

שירותים לאספקת מזון ומשקה; נקודות מכירת מזון ומשקה; 
הגשת מזון ומשקה; הנכללים כולם בסוג 43.                         

                                              

ג' טבת תשע"ב - 22629/12/2011



Trade Mark No. 234684 מספר סימן

Application Date 29/12/2010 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: "DELEK" ISRAEL FUEL COMPANY LTD. שם: "דלק" חברת הדלק הישראלית בע"מ

Address: רחוב גיבורי ישראל 7 אזור תעשיה דרום, נתניה, ישראל כתובת : רחוב גיבורי ישראל 7 אזור תעשיה דרום, נתניה, ישראל

Identification No.: 520018946מספר זיהוי: 520018946

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Levy, Abadi, Evron, Presenti & Co. Adv.  

Address: 14 Abba Hillel Rd., Beit Oz, Ramat Gan, 52506, 
Israel

שם: לוי, עבדי, עברון, פרזנטי ושות', עו"ד

כתובת : דרך אבא הלל 14, בית עוז, רמת גן, 52506, ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 35 סוג: 35

Advertising; business management; business 
administration; office functions; stores, including 
convenient stores and sales and service points; all 
included in class 35.

פרסומות; ניהול עסקים; טיפול בעסקים; פעולות משרדיות; 
חנויות, לרבות חנויות נוחות ונקודות מכירה ושרות ;הנכללים 
כולם בסוג 35                                                                 

                                

Class: 43 סוג: 43

Services for providing food and drinks; point of sale 
for food and drinks; serving food and drinks; all 
included in class 43.

שירותים לאספקת מזון ומשקה; נקודות מכירת מזון ומשקה; 
הגשת מזון ומשקה; הנכללים כולם בסוג 43.                         

                                              

ג' טבת תשע"ב - 22729/12/2011



Trade Mark No. 234685 מספר סימן

Application Date 29/12/2010 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: "DELEK" ISRAEL FUEL COMPANY LTD. שם: "דלק" חברת הדלק הישראלית בע"מ

Address: רחוב גיבורי ישראל 7 אזור תעשיה דרום, נתניה, ישראל כתובת : רחוב גיבורי ישראל 7 אזור תעשיה דרום, נתניה, ישראל

Identification No.: 520018946מספר זיהוי: 520018946

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Levy, Abadi, Evron, Presenti & Co. Adv.  

Address: 14 Abba Hillel Rd., Beit Oz, Ramat Gan, 52506, 
Israel

שם: לוי, עבדי, עברון, פרזנטי ושות', עו"ד

כתובת : דרך אבא הלל 14, בית עוז, רמת גן, 52506, ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 35 סוג: 35

Advertising; business management; business 
administration; office functions; stores, including 
convenient stores and sales and service points; all 
included in class 35.

פרסומות; ניהול עסקים; טיפול בעסקים; פעולות משרדיות; 
חנויות, לרבות חנויות נוחות ונקודות מכירה ושרות ;הנכללים 
כולם בסוג 35                                                                 

                                

Class: 43 סוג: 43

Services for providing food and drinks; point of sale 
for food and drinks; serving food and drinks; all 
included in class 43..

שירותים לאספקת מזון ומשקה; נקודות מכירת מזון ומשקה; 
הגשת מזון ומשקה; הנכללים כולם בסוג 43.                         

                                                

ג' טבת תשע"ב - 22829/12/2011



Trade Mark No. 234689 מספר סימן

Application Date 29/12/2010 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: "DELEK" ISRAEL FUEL COMPANY LTD. שם: "דלק" חברת הדלק הישראלית בע"מ

Address: רחוב גיבורי ישראל 7 אזור תעשיה דרום, נתניה, ישראל כתובת : רחוב גיבורי ישראל 7 אזור תעשיה דרום, נתניה, ישראל

Identification No.: 520018946מספר זיהוי: 520018946

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Levy, Abadi, Evron, Presenti & Co. Adv.  

Address: 14 Abba Hillel Rd., Beit Oz, Ramat Gan, 52506, 
Israel

שם: לוי, עבדי, עברון, פרזנטי ושות', עו"ד

כתובת : דרך אבא הלל 14, בית עוז, רמת גן, 52506, ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 30 סוג: 30

Coffe; coffee beans; coffee substitutes; tea; cocoa; 
sugar; spices; pastries; all included in class 30.

קפה; פולי קפה; תחליפי קפה; תה; קקאו; סוכר; תבלינים; דברי 
מאפה; הנכללים כולם בסוג 30.                                       

Class: 43 סוג: 43

Services for providing food and drinks; point of sale 
for food and drinks; serving food and drinks; all 
included in class 43

שירותים לאספקת מזון ומשקה; נקודות מכירת מזון ומשקה; 
הגשת מזון ומשקה; הנכללים כולם בסוג 43.                         

                                                    

ג' טבת תשע"ב - 22929/12/2011



גיבור
Trade Mark No. 234695 מספר סימן

Application Date 29/12/2010 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: "DELEK" ISRAEL FUEL COMPANY LTD. שם: "דלק" חברת הדלק הישראלית בע"מ

Address: 7 Giborei Israel Street South Industrial Zone, 
Netanya, Israel

כתובת : רחוב גיבורי ישראל 7 אזור תעשיה דרום, נתניה, ישראל

Identification No.: 520018946מספר זיהוי: 520018946

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Levy, Abadi, Evron, Presenti & Co. Adv.  

Address: 14 Abba Hillel Rd., Beit Oz, Ramat Gan, 52506, 
Israel

שם: לוי, עבדי, עברון, פרזנטי ושות', עו"ד

כתובת : דרך אבא הלל 14, בית עוז, רמת גן, 52506, ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 35 סוג: 35

Advertising; business management; business 
administration; office functions; stores, including 
convenient stores and sales and service points; all 
included in class 35.

פרסומות; ניהול עסקים; טיפול בעסקים; פעולות משרדיות; 
חנויות, לרבות חנויות נוחות ונקודות מכירה ושרות; הנכללים 
כולם בסוג 35.                                                                 

                              

Class: 43 סוג: 43

Services for providing food and drinks; point of sale 
for food and drinks; serving food and drinks; all 
included in class 43

שירותים לאספקת מזון ומשקה; נקודות מכירת מזון ומשקה; 
הגשת מזון ומשקה; הנכללים כולם בסוג 43.                         

                                                    

ג' טבת תשע"ב - 23029/12/2011



Trade Mark No. 234711 מספר סימן

Application Date 19/11/2010 תאריך הגשה

International Trademark No. 1060814 מספר סימן בינלאומי

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

Registration of this mark shall give no right to the 
exclusive use of the slogan "freedom to enjoy" 
separately, but in the combination of the mark.

רישום סימן זה לא יתן זכות לשימוש ייחודי בסיסמא" 
FREEDOM TO ENJOY" בנפרד, אלא בהרכב הסימן.

 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. 607987 שוויץ, 08/11/2010, מספר 607987

Class: 34 סוג: 34

ג' טבת תשע"ב - 23129/12/2011



KYPROLIS

Trade Mark No. 234777 מספר סימן

Application Date 06/01/2011 תאריך הגשה

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

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

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

האנגלי.

 Owners

Name: Onyx Pharmaceuticals, Inc.

Address: 2100 Powell Street, Emeryville, CALIFORNIA, 
94608, U.S.A.

Identification No.: 801696

(Delaware Corporation)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Dr. Shlomo Cohen & Co.

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

שם: ד"ר שלמה כהן ושות'

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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 5 סוג: 5

Human and veterinary pharmaceuticals for use in the 
prevention and treatment of cancer oncology, tumors, 
solid and hematological tumors and growths, 
hematological and hemolytic diseases and disorders, 
amylodiosis, metabolic disorders, lupus and 
inflammation and autoimmune diseases and 
disorders; all included in class 5.

תכשירים רפואיים וטרינריים ולטיפול בבני אדם המשמשים 
למניעה וטיפול של סרטן, אונקולוגיה, גידולים, גידולים סולידיים 
וגידולים המטולוגיים, מחלות והפרעות המטולוגיות, מחלות 
והפרעות המולטיות, עמילודוזיס, הנכללים במחלות והפרעות 
מטבוליות, זאבת, דלקת מחלות והפרעות אוטואימוניות; 

הנכללים כולם בסוג 5.                                                       
              

Class: 42 סוג: 42

Pharmaceutical research and development; medical 
and scientific research, namely, conducting clinical 
trials; medical and scientific research in the fields of 
treatment for cancer and oncology, and in the fields 
of treatment of inflammation and autoimmune 
diseases; all included in class 42.

מחקר ופיתוח רוקחי; מחקר רפואי ומדעי, שהוא ביצוע מבחנים 
קליניים; מחקר רפואי ומדעי בתחומים של טיפול בסרטן 

ואונקולוגיה ובתחומי טיפול במחלות דלקתיות ואוטואימוניות; 
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., 08/07/2010, No. 8580817 ארה"ב, 08/07/2010, מספר 8580817

Class: 5 סוג: 5

ג' טבת תשע"ב - 23229/12/2011



LEVTOV

Trade Mark No. 234799 מספר סימן

Application Date 06/01/2011 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: DEXCEL LTD. שם: דקסל בע"מ

Address: P.O.B. 50, Hadera, 38100, Israel כתובת : ת.ד. 50, חדרה, 38100, ישראל

Identification No.: 510477748מספר זיהוי: 510477748

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Webb & Co,Patent Attorneys

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

שם: וב ושות', עורכי פטנטים

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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 5 סוג: 5

Pharmaceutical preparations for the prevention and 
treatment of cardio, blood and vascular diseases (all 
related to the heart); all included in class 5.

תכשירי רוקחות לטיפול ולמניעה של מחלות לב, דם וכלי דם ( 
אשר קשורים כולם ללב); הנכללים כולם בסוג 5.                     
                                                                                    

      

ג' טבת תשע"ב - 23329/12/2011



QNAP

Trade Mark No. 234812 מספר סימן

Application Date 09/01/2011 תאריך הגשה

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

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

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

האנגלי.

 Owners

Name: QNAP Systems, Inc.

Address: 21F., No.77, Sec. 1, Xintai 5th Rd., Xizhi Dist., 
New Taipei City, 221, Taiwan

Identification No.: 801780

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Adin-Liss, Advs.

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

שם: עדין - ליס, עו"ד

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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 9 סוג: 9

Network attached storage appararus; digital 
surveillance and electronic message communication 
apparatus; computers; computer software; computer 
hardware and downloadable software; image storage 
apparatus; image servers; network firewall hardware 
and software; web audio servers; web mail servers; 
interface cards for computers; network cameras; all 
included in class 9.

התקן לאחסון נלווה לרשתות; התקן למעקב דיגיטלי ותקשורת 
הודעות אלקטרוניות; מחשבים; תוכנת מחשב; חומרת מחשב 
ותוכנת מחשב הניתנת להורדה; התקן לאחסון תמונות; שרתי 
תמונות; תוכנת וחומרת חומת אש לרשתות; שרתי אודיו 
מקוונים; שרתי דואר מקוונים; כרטיסי ממשק למחשבים; 

מצלמות רשת; הנכללים כולם בסוג 9.                                   
                                                                                    

                                                    

ג' טבת תשע"ב - 23429/12/2011



Trade Mark No. 234816 מספר סימן

Application Date 09/01/2011 תאריך הגשה

 Owners

Name: CAKIRMELIKOGLU MADEN SUYU ISLETMESI 
SANAYI VE TICARET ANONIM SIRKETI

Address: Inisdibi Beldesi, Merkez Mahallesi, Giresun, 
Turkey

Identification No.: 801781

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: 32 סוג: 32

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

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

להכנת משקאות ; הנכללים כולם בסוג 32                             
                                            

ג' טבת תשע"ב - 23529/12/2011



Trade Mark No. 234817 מספר סימן

Application Date 09/01/2011 תאריך הגשה

 Owners

Name: CAKIRMELIKOGLU MADEN SUYU ISLETMESI 
SANAYI VE TICARET ANONIM SIRKETI

Address: Inisdibi Beldesi, Merkez Mahallesi, Giresun, 
Turkey

Identification No.: 801781

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: 32 סוג: 32

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

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

להכנת משקאות ; הנכללים כולם בסוג 32                             
                                            

ג' טבת תשע"ב - 23629/12/2011



C - MAX ENERGI

Trade Mark No. 234822 מספר סימן

Application Date 09/01/2011 תאריך הגשה

 Owners

Name: FORD MOTOR COMPANY

Address: One American Road, Dearborn, Michigan, 
48126, U.S.A.

Identification No.: 801203

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: 12 סוג: 12

Passenger vehicles;  all included in class 12. כלי רכב לנוסעים; הכל כלול בסוג 12.                         

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

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

Mexico, 19/09/2010, No. 1,120,399 מקסיקו, 19/09/2010, מספר 1,120,399

Class: 12 סוג: 12

ג' טבת תשע"ב - 23729/12/2011



DURASTATION

Trade Mark No. 234888 מספר סימן

Application Date 12/01/2011 תאריך הגשה

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

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

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

האנגלי.

 Owners

Name: General Electric Company

Address: 1 River Road, Schenectady, New York, 12345, 
U.S.A.

Identification No.: 290

(New York Corporation)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Seligsohn Gabrieli  & Co.

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

שם: זליגסון  גבריאלי ושות'

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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 9 סוג: 9

Electric vehicle charging stations comprised of a 
charging port and housing, used for the transfer of 
electric power to a vehicle ; all included in class 9

תחנת טעינה לרכב חשמלי המורכבת מיציאת טעינה ומשכן 
עבורה, המשמשת להעברת מטען חשמל לכלי רכב ; הנכללים 
כולם בסוג 9                                                                   

                        

Class: 37 סוג: 37

Services for charging electric vehicles ; all included in 
class 37

שירותי טעינת כלי רכב חשמליים; הנכללים כולם בסוג 37         
                        

ג' טבת תשע"ב - 23829/12/2011



Trade Mark No. 234951 מספר סימן

Application Date 13/01/2011 תאריך הגשה

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 9 סוג: 9

Apparatus for processing point-of-sale transactions, 
namely, magnetically-encoded credit card, charge 
card, stored value and debit cards; magnetically-
encoded, machine-readable, bar-coded, stored value 
and debit cards; magnetically-encoded identifying 
cards; all included in Class 9.

התקנים לביצוע עסקאות בנקודת המכירה, דהיינו, כרטיס 
אשראי מקודד מגנטית, כרטיס חיוב, כרטיס ערך שמור וכרטיס 

חובה; כרטיס ערך שמור וכרטיס חיוב מקודדים מגנטית, 
קריאים על ידי מכונה, ומסומנים עם ברקוד; כרטיסים מזהים 
מקודדים מגנטית; הנכללים כולם בסוג 9.                             

                                                    

Class: 36 סוג: 36

Financial services, namely, credit and charge card 
services, consumer stored value and debit card 
transaction processing services; providing electronic 
processing of stored value and debit card 
transactions and providing electronic payments via a 
global computer network; financial services, namely, 
electronic processing, verification, and settlement of 
sales transactions using online accounts; stored 
value and debit card transaction verification and 
settlement services; electronic payment processing 
services, namely, electronic processing of stored 
value and debit card and online account payment 
data; stored value and debit card services; providing 
financial information via a global computer network; 
and consultation services related to the foregoing; all 
included in Class 36.

שירותים פיננסיים, דהיינו, שירותי כרטיס אשראי וכרטיס חיוב, 
שירותי ביצוע עסקאות בכרטיס חיוב וכרטיס ערך שמור לצרכן; 
אספקת ביצוע חשמלי של עסקאות בכרטיס חיוב וכרטיס ערך 

שמור ואספקת תשלומים חשמליים דרך רשת מחשבים 
גלובלית; שירותים פיננסיים, בעיקר, ביצוע, אימות ותשלום 
חשמליים של עסקאות מכירה באמצעות חשבונות מקוונים; 
שירותי אימות ותשלום עסקאות בכרטיס חיוב וכרטיס ערך 

שמור; שירותי ביצוע תשלומים חשמליים, בעיקר, ביצוע חשמלי 
של נתוני תשלום כרטיס ערך שמור, כרטיס חיוב וחשבון מקוון; 
שירותי כרטיס ערך שמור וכרטיס חיוב; אספקת מידע פיננסי 
דרך רשת מחשבים גלובלית; ושירותי ייעוץ הקשורים הנ"ל; 

הנכללים כולם בסוג 36.                                                     
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    

                                                                            

Class: 38 סוג: 38

Providing electronic transmission of credit card, 
charge card, stored value and debit card and online 
account payment data via a global computer network; 
all included in Class 38.

אספקת שידור חשמלית של נתוני תשלום כרטיס אשראי, 
כרטיס חיוב, כרטיס ערך שמור, כרטיס חובה וחשבון מקוון דרך 
רשת מחשבים גלובלית; הנכללים כולם בסוג 38.                   

                                                    

ג' טבת תשע"ב - 23929/12/2011



 Owners

Name: American Express Marketing & Development 
Corp.

Address: 200 Vesey Street (01-49-12), New York, NY, 
10285-4912, U.S.A.

Identification No.: 801727

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Sanford T. Colb & Co.

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

שם: סנפורד ט. קולב ושות'

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

ג' טבת תשע"ב - 24029/12/2011



Trade Mark No. 234952 מספר סימן

Application Date 13/01/2011 תאריך הגשה

 Owners

Name: American Express Marketing & Development 
Corp.

Address: 200 Vesey Street (01-49-12), New York, NY, 
10285-4912, U.S.A.

Identification No.: 801727

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Sanford T. Colb & Co.

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

שם: סנפורד ט. קולב ושות'

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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 9 סוג: 9

Apparatus for processing point-of-sale transactions, 
namely, magnetically-encoded credit card, charge 
card, stored value and debit cards; magnetically-
encoded, machine-readable, bar-coded, stored value 
and debit cards; magnetically-encoded identifying 
cards; all included in Class 9.

התקנים לביצוע עסקאות בנקודת המכירה, דהיינו, כרטיס 
אשראי מקודד מגנטית, כרטיס חיוב, כרטיס ערך שמור וכרטיס 

חובה; כרטיס ערך שמור וכרטיס חיוב מקודדים מגנטית, 
קריאים על ידי מכונה, ומסומנים עם ברקוד; כרטיסים מזהים 
מקודדים מגנטית; הנכללים כולם בסוג 9.                             

                                                    

Class: 36 סוג: 36

Financial services, namely, credit and charge card 
services, consumer stored value and debit card 
transaction processing services; providing electronic 
processing of stored value and debit card 
transactions and providing electronic payments via a 
global computer network; financial services, namely, 
electronic processing, verification, and settlement of 
sales transactions using online accounts; stored 
value and debit card transaction verification and 
settlement services; electronic payment processing 
services, namely, electronic processing of stored 
value and debit card and online account payment 
data; stored value and debit card services; providing 
financial information via a global computer network; 
and consultation services related to the foregoing; all 
included in Class 36.

שירותים פיננסיים, דהיינו, שירותי כרטיס אשראי וכרטיס חיוב, 
שירותי ביצוע עסקאות בכרטיס חיוב וכרטיס ערך שמור לצרכן; 
אספקת ביצוע חשמלי של עסקאות בכרטיס חיוב וכרטיס ערך 

שמור ואספקת תשלומים חשמליים דרך רשת מחשבים 
גלובלית; שירותים פיננסיים, בעיקר, ביצוע, אימות ותשלום 
חשמליים של עסקאות מכירה באמצעות חשבונות מקוונים; 
שירותי אימות ותשלום עסקאות בכרטיס חיוב וכרטיס ערך 

שמור; שירותי ביצוע תשלומים חשמליים, בעיקר, ביצוע חשמלי 
של נתוני תשלום כרטיס ערך שמור, כרטיס חיוב וחשבון מקוון; 
שירותי כרטיס ערך שמור וכרטיס חיוב; אספקת מידע פיננסי 
דרך רשת מחשבים גלובלית; ושירותי ייעוץ הקשורים הנ"ל; 

הנכללים כולם בסוג 36.                                                     
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    

                                                                            

Class: 38 סוג: 38

Providing electronic transmission of credit card, 
charge card, stored value and debit card and online 
account payment data via a global computer network; 
all included in Class 38.

אספקת שידור חשמלית של נתוני תשלום כרטיס אשראי, 
כרטיס חיוב, כרטיס ערך שמור, כרטיס חובה וחשבון מקוון דרך 
רשת מחשבים גלובלית; הנכללים כולם בסוג 38.                   

                                                    

ג' טבת תשע"ב - 24129/12/2011



Trade Mark No. 234953 מספר סימן

Application Date 13/01/2011 תאריך הגשה

 Owners

Name: American Express Marketing & Development 
Corp.

Address: 200 Vesey Street (01-49-12), New York, NY, 
10285-4912, U.S.A.

Identification No.: 801727

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Sanford T. Colb & Co.

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

שם: סנפורד ט. קולב ושות'

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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 9 סוג: 9

Apparatus for processing point-of-sale transactions, 
namely, magnetically-encoded credit card, charge 
card, stored value and debit cards; magnetically-
encoded, machine-readable, bar-coded, stored value 
and debit cards; magnetically-encoded identifying 
cards; all included in Class 9.

התקנים לביצוע עסקאות בנקודת המכירה, דהיינו, כרטיס 
אשראי מקודד מגנטית, כרטיס חיוב, כרטיס ערך שמור וכרטיס 

חובה; כרטיס ערך שמור וכרטיס חיוב מקודדים מגנטית, 
קריאים על ידי מכונה, ומסומנים עם ברקוד; כרטיסים מזהים 
מקודדים מגנטית; הנכללים כולם בסוג 9.                             

                                                    

Class: 36 סוג: 36

Financial services, namely, credit and charge card 
services, consumer stored value and debit card 
transaction processing services; providing electronic 
processing of stored value and debit card 
transactions and providing electronic payments via a 
global computer network; financial services, namely, 
electronic processing, verification, and settlement of 
sales transactions using online accounts; stored 
value and debit card transaction verification and 
settlement services; electronic payment processing 
services, namely, electronic processing of stored 
value and debit card and online account payment 
data; stored value and debit card services; providing 
financial information via a global computer network; 
and consultation services related to the foregoing; all 
included in Class 36.

שירותים פיננסיים, דהיינו, שירותי כרטיס אשראי וכרטיס חיוב, 
שירותי ביצוע עסקאות בכרטיס חיוב וכרטיס ערך שמור לצרכן; 
אספקת ביצוע חשמלי של עסקאות בכרטיס חיוב וכרטיס ערך 

שמור ואספקת תשלומים חשמליים דרך רשת מחשבים 
גלובלית; שירותים פיננסיים, בעיקר, ביצוע, אימות ותשלום 
חשמליים של עסקאות מכירה באמצעות חשבונות מקוונים; 
שירותי אימות ותשלום עסקאות בכרטיס חיוב וכרטיס ערך 

שמור; שירותי ביצוע תשלומים חשמליים, בעיקר, ביצוע חשמלי 
של נתוני תשלום כרטיס ערך שמור, כרטיס חיוב וחשבון מקוון; 
שירותי כרטיס ערך שמור וכרטיס חיוב; אספקת מידע פיננסי 
דרך רשת מחשבים גלובלית; ושירותי ייעוץ הקשורים הנ"ל; 

הנכללים כולם בסוג 36.                                                     
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    

                                                                            

Class: 38 סוג: 38

Providing electronic transmission of credit card, 
charge card, stored value and debit card and online 
account payment data via a global computer network; 
all included in Class 38.

אספקת שידור חשמלית של נתוני תשלום כרטיס אשראי, 
כרטיס חיוב, כרטיס ערך שמור, כרטיס חובה וחשבון מקוון דרך 
רשת מחשבים גלובלית; הנכללים כולם בסוג 38.                   

                                                    

ג' טבת תשע"ב - 24229/12/2011



Trade Mark No. 234954 מספר סימן

Application Date 13/01/2011 תאריך הגשה

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 9 סוג: 9

Apparatus for processing point-of-sale transactions, 
namely, magnetically-encoded credit card, charge 
card, stored value and debit cards; magnetically-
encoded, machine-readable, bar-coded, stored value 
and debit cards; magnetically-encoded identifying 
cards; all included in Class 9.

התקנים לביצוע עסקאות בנקודת המכירה, דהיינו, כרטיס 
אשראי מקודד מגנטית, כרטיס חיוב, כרטיס ערך שמור וכרטיס 

חובה; כרטיס ערך שמור וכרטיס חיוב מקודדים מגנטית, 
קריאים על ידי מכונה, ומסומנים עם ברקוד; כרטיסים מזהים 
מקודדים מגנטית; הנכללים כולם בסוג 9.                             

                                                    

Class: 36 סוג: 36

Financial services, namely, credit and charge card 
services, consumer stored value and debit card 
transaction processing services; providing electronic 
processing of stored value and debit card 
transactions and providing electronic payments via a 
global computer network; financial services, namely, 
electronic processing, verification, and settlement of 
sales transactions using online accounts; stored 
value and debit card transaction verification and 
settlement services; electronic payment processing 
services, namely, electronic processing of stored 
value and debit card and online account payment 
data; stored value and debit card services; providing 
financial information via a global computer network; 
and consultation services related to the foregoing; all 
included in Class 36.

שירותים פיננסיים, דהיינו, שירותי כרטיס אשראי וכרטיס חיוב, 
שירותי ביצוע עסקאות בכרטיס חיוב וכרטיס ערך שמור לצרכן; 
אספקת ביצוע חשמלי של עסקאות בכרטיס חיוב וכרטיס ערך 

שמור ואספקת תשלומים חשמליים דרך רשת מחשבים 
גלובלית; שירותים פיננסיים, בעיקר, ביצוע, אימות ותשלום 
חשמליים של עסקאות מכירה באמצעות חשבונות מקוונים; 
שירותי אימות ותשלום עסקאות בכרטיס חיוב וכרטיס ערך 

שמור; שירותי ביצוע תשלומים חשמליים, בעיקר, ביצוע חשמלי 
של נתוני תשלום כרטיס ערך שמור, כרטיס חיוב וחשבון מקוון; 
שירותי כרטיס ערך שמור וכרטיס חיוב; אספקת מידע פיננסי 
דרך רשת מחשבים גלובלית; ושירותי ייעוץ הקשורים הנ"ל; 

הנכללים כולם בסוג 36.                                                     
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    

                                                                            

Class: 38 סוג: 38

Providing electronic transmission of credit card, 
charge card, stored value and debit card and online 
account payment data via a global computer network; 
all included in Class 38.

אספקת שידור חשמלית של נתוני תשלום כרטיס אשראי, 
כרטיס חיוב, כרטיס ערך שמור, כרטיס חובה וחשבון מקוון דרך 
רשת מחשבים גלובלית; הנכללים כולם בסוג 38.                   

                                                    

ג' טבת תשע"ב - 24329/12/2011



 Owners

Name: American Express Marketing & Development 
Corp.

Address: 200 Vesey Street (01-49-12), New York, NY, 
10285-4912, U.S.A.

Identification No.: 801727

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Sanford T. Colb & Co.

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

שם: סנפורד ט. קולב ושות'

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

ג' טבת תשע"ב - 24429/12/2011



Trade Mark No. 234955 מספר סימן

Application Date 13/01/2011 תאריך הגשה

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 9 סוג: 9

Apparatus for processing point-of-sale transactions, 
namely, magnetically-encoded credit card, charge 
card, stored value and debit cards; magnetically-
encoded, machine-readable, bar-coded, stored value 
and debit cards; magnetically-encoded identifying 
cards; all included in Class 9.

התקנים לביצוע עסקאות בנקודת המכירה, דהיינו, כרטיס 
אשראי מקודד מגנטית, כרטיס חיוב, כרטיס ערך שמור וכרטיס 

חובה; כרטיס ערך שמור וכרטיס חיוב מקודדים מגנטית, 
קריאים על ידי מכונה, ומסומנים עם ברקוד; כרטיסים מזהים 
מקודדים מגנטית; הנכללים כולם בסוג 9.                             

                                                    

Class: 36 סוג: 36

Financial services, namely, credit and charge card 
services, consumer stored value and debit card 
transaction processing services; providing electronic 
processing of stored value and debit card 
transactions and providing electronic payments via a 
global computer network; financial services, namely, 
electronic processing, verification, and settlement of 
sales transactions using online accounts; stored 
value and debit card transaction verification and 
settlement services; electronic payment processing 
services, namely, electronic processing of stored 
value and debit card and online account payment 
data; stored value and debit card services; providing 
financial information via a global computer network; 
and consultation services related to the foregoing; all 
included in Class 36.

שירותים פיננסיים, דהיינו, שירותי כרטיס אשראי וכרטיס חיוב, 
שירותי ביצוע עסקאות בכרטיס חיוב וכרטיס ערך שמור לצרכן; 
אספקת ביצוע חשמלי של עסקאות בכרטיס חיוב וכרטיס ערך 

שמור ואספקת תשלומים חשמליים דרך רשת מחשבים 
גלובלית; שירותים פיננסיים, בעיקר, ביצוע, אימות ותשלום 
חשמליים של עסקאות מכירה באמצעות חשבונות מקוונים; 
שירותי אימות ותשלום עסקאות בכרטיס חיוב וכרטיס ערך 

שמור; שירותי ביצוע תשלומים חשמליים, בעיקר, ביצוע חשמלי 
של נתוני תשלום כרטיס ערך שמור, כרטיס חיוב וחשבון מקוון; 
שירותי כרטיס ערך שמור וכרטיס חיוב; אספקת מידע פיננסי 
דרך רשת מחשבים גלובלית; ושירותי ייעוץ הקשורים הנ"ל; 

הנכללים כולם בסוג 36.                                                     
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    

                                                                            

Class: 38 סוג: 38

Providing electronic transmission of credit card, 
charge card, stored value and debit card and online 
account payment data via a global computer network; 
all included in Class 38.

אספקת שידור חשמלית של נתוני תשלום כרטיס אשראי, 
כרטיס חיוב, כרטיס ערך שמור, כרטיס חובה וחשבון מקוון דרך 
רשת מחשבים גלובלית; הנכללים כולם בסוג 38.                   

                                                    

ג' טבת תשע"ב - 24529/12/2011



 Owners

Name: American Express Marketing & Development 
Corp.

Address: 200 Vesey Street (01-49-12), New York, NY, 
10285-4912, U.S.A.

Identification No.: 801727

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Sanford T. Colb & Co.

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

שם: סנפורד ט. קולב ושות'

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

ג' טבת תשע"ב - 24629/12/2011



Trade Mark No. 234958 מספר סימן

Application Date 13/01/2011 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: Abouhav Fashion Ltd. שם: אופנת אבוהב בע"מ

Address: 7 Simtat Hashuk, Tel Aviv, 66107, Israel כתובת : סמטת השוק 7, תל אביב, 66107, ישראל

Identification No.: 511054751מספר זיהוי: 511054751

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Reinhold Cohn and Partners

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

שם: ריינהולד כהן ושותפיו

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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 25 סוג: 25

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

ג' טבת תשע"ב - 24729/12/2011



Trade Mark No. 234965 מספר סימן

Application Date 11/01/2011 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: Hana Heimlich שם: חנה היימליך

Address: Ezrat Tora 35, Jerusalem, Israel כתובת : עזרת תורה 35, ירושלים, ישראל

Identification No.: 54859236מספר זיהוי: 54859236

Name: Yechzkel Heimlich שם: יחזקאל היימליך

Address: Ezrat Tora 35, Jerusalem, Israel כתובת : רח' עזרת תורה 35, ירושלים, ישראל

Identification No.: 54614771מספר זיהוי: 54614771

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 3 סוג: 3

Cosmetic cream for a sensitive gentle tender skin; all 
included in class 3.

משחה קוסמטית לעור רגיש עדין ומגורה; הנכללים כולם בסוג 
                                       .3

ג' טבת תשע"ב - 24829/12/2011



triResolve

Trade Mark No. 234995 מספר סימן

Application Date 18/01/2011 תאריך הגשה

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

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

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

האנגלי.

 Owners

Name: TriOptima AB

Address: Box 182, SE-101 23 Stockholm, Sweden

Identification No.: 801799

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Reinhold Cohn and Partners

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

שם: ריינהולד כהן ושותפיו

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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 36 סוג: 36

Financial and monetary affairs, namely, providing 
post trade services to participants in the international 
and domestic OTC derivatives markets; all included 
in class 36.

עסקים פיננסיים וכספיים, דהיינו, אספקת שירותים לאחר 
מסחר למשתתפים בשווקים ה-OTC הנגזרים הבינלאומיים 

והמקומיים; הנכללים כולם בסוג 36.                                     
                                          

ג' טבת תשע"ב - 24929/12/2011



triReduce

Trade Mark No. 234996 מספר סימן

Application Date 18/01/2011 תאריך הגשה

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

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

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

האנגלי.

 Owners

Name: TriOptima AB

Address: Box 182, SE-101 23 Stockholm, Sweden

Identification No.: 801799

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Reinhold Cohn and Partners

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

שם: ריינהולד כהן ושותפיו

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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 36 סוג: 36

Financial and monetary affairs, namely, providing 
post trade services to participants in the international 
and domestic OTC derivatives markets; all included 
in class 36.

עסקים פיננסיים וכספיים, דהיינו, אספקת שירותים לאחר 
מסחר למשתתפים בשווקים ה-OTC הנגזרים הבינלאומיים 

והמקומיים; הנכללים כולם בסוג 36.                                     
                                          

ג' טבת תשע"ב - 25029/12/2011



Trade Mark No. 235047 מספר סימן

Application Date 22/11/2010 תאריך הגשה

International Trademark No. 1062464 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: S.C. KAYA TIME S.R.L.

Address: Leon Voda street,,19, district 4, Bucharest, 
Romania

Identification No.: 71767

(Romania Limited Liability Company)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 14 סוג: 14

Watches and jewellery

ג' טבת תשע"ב - 25129/12/2011



PARFOIS

Trade Mark No. 235072 מספר סימן

Application Date 20/01/2011 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: ROSEFIELD LUXEMBOURG,SA

Address: 412 F, Route D’esch, L-1471, Luxembourg

Identification No.: 801804

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; all included in class 03. תמרוקים; הנכללים כולם בסוג 03.             

Class: 14 סוג: 14

Jewellery, precious stones, precious metals and their 
alloys; all included in class 14.

תכשיטים, אבנים יקרים, מתכות יקרות וסגסוגותיהן; הנכללים 
כולם בסוג 14.                                       

Class: 18 סוג: 18

Travelling sets leather cases, briefcases leather, 
suitcases, travel bags, handbags, rucksacks, 
shopping bags, bags for campers, beach bags; all 
included in class 18.

מערכת תיקי נסיעה מעור, תיקי מסמכים מעור, מזוודות, תיקי 
נסיעה, תיקי יד, תרמילי גב, תיקי קניות, תיקים למחנאים, תיקי 
חוף; הנכללים כולם בסוג 18.                                             

        

Class: 25 סוג: 25

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

ג' טבת תשע"ב - 25229/12/2011



Trade Mark No. 235078 מספר סימן

Application Date 20/01/2011 תאריך הגשה

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 1 סוג: 1

Chemical substances for treatment, purification and 
filtration of drinking water; all included in class 1.

חומרים כימיים לטיפול, טיהור וסינון של מי שתייה; הנכללים 
כולם בסוג 1.                                                                   

          

Class: 11 סוג: 11

Water filters; cartridges for water filters; apparatus for 
treatment, purification and filtration of drinking water; 
domestic water treatment, purification and filtration 
units, for drinking water; water bars; water bottles 
comprising treatment, purification and filtration filters, 
which are sold empty; all included in class 11.

מסנני מים; מחסניות עבור מטהרי מים; התקנים לטיפול, טיהור 
וסינון של מי שתיה; יחידות לטיפול במים, טיהור וסינון של מים, 
לשימוש ביתי; בר מים; בקבוקי מים הכוללים מסננים לטיפול 
במים, טיהור וסינון של מים, הנמכרים ריקים; הנכללים כולם 

בסוג 11.                                                                         
                                                                                    

                                      

Class: 32 סוג: 32

Drinking water, bottled drinking water; all included in 
class 32.

מי שתיה, מי שתיה מבקבוקים; הנכללים כולם בסוג 32.           
                        

Class: 37 סוג: 37

Maintenance, upgrading, installation and repair 
services for apparatus, machines, devices and 
systems for purification, treatment and filtration of 
water; consultation services in connection thereof; all 
included in class 37.

שרותי אחזקה, שדרוג, התקנה ותיקון להתקנים, מכונות, 
מכשירים ומערכות לטיהור, טיפול וסינון של מים; שרותי ייעוץ 
בהקשר לשירותים לעיל; הנכללים כולם בסוג 37.                   
                                                                                    

                                                  

Class: 40 סוג: 40

Treatment of water; all included in class 40. טיפול במים; הנכללים כולם בסוג 40.                         

ג' טבת תשע"ב - 25329/12/2011



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: STRAUSS GROUP LTD. שם: שטראוס גרופ בע"מ

Address: 49 Hasivim St., Petach Tikva, 49517, Israel כתובת : רח' הסיבים 49, פתח תקוה, 49517, ישראל

Identification No.: 520003781מספר זיהוי: 520003781

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Seligsohn Gabrieli  & Co.

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

שם: זליגסון  גבריאלי ושות'

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

ג' טבת תשע"ב - 25429/12/2011



PICK 

Trade Mark No. 235081 מספר סימן

Application Date 18/01/2011 תאריך הגשה

 Owners

Name: PICK SZEGED Szalámigyár és Húsüzem Zrt.

Address: Szabadkai út 18, Szeged 6725, Hungary

Identification No.: 71777

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

Meat, meat products, poultry, poultry products, fish, 
fish products, meat extracts, edible greases, bacons, 
sausages, salamis, conserves; all included in class 
29.

בשר, מוצרי, בשר, עוף, מוצרי עוף, דגים, מוצרי דגים, תמציות 
בשר, שומני מאכל, קותלי חזיר, נקניקים, נקניקי סלמי, שמורים; 
הנכללים כולם בסוג 29.                                                   

ג' טבת תשע"ב - 25529/12/2011



SAMSON 

Trade Mark No. 235204 מספר סימן

Application Date 20/01/2011 תאריך הגשה

 Owners

Name: BUDEJOVICKY MESTANSKY PIVOVAR a.s.

Address: Lidicka 458/51, 370 54 Ceske Budejovice, 
Czech Republic

Identification No.: 71788

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Wolff, Bregman and Goller

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

שם: וולף, ברגמן וגולר

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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 32 סוג: 32

Beer, non-alcoholic beverages; all included in class 
32.

בירה, משקאות שאינם אלכוהוליים; הנכללים כולם בסוג 32.     
    

ג' טבת תשע"ב - 25629/12/2011



ZAPA 

זאפה 
Trade Mark No. 235225 מספר סימן

Application Date 24/01/2011 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: UNIPHARM LTD. שם: אוניפארם בע"מ

Address: P.O.B. 21429, Tel Aviv, 61213, Israel כתובת : ת.ד. 21429, תל אביב, 61213, ישראל

Identification No.: 510457666מספר זיהוי: 510457666

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Unipharm Ltd.

Address: Legal Department, P.O.B. 21429, Tel Aviv, 
Israel

שם: אוניפארם בע"מ

כתובת : מחלקת המשפטית, ת.ד. 21429, תל אביב, ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 5 סוג: 5

Antipsychotic pharmaceutical preparations and for 
the treatment of CNS diseases; all included in class 
5.

תכשירי רוקחות אנטי פסיכוטיים ולטיפול במחלות של מערכת 
העצבים; הנכללים כולם בסוג 5.                                         

        

ג' טבת תשע"ב - 25729/12/2011



מאלף עד טף 
Trade Mark No. 235355 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.                       

ג' טבת תשע"ב - 25829/12/2011



מאחורי השירים 
Trade Mark No. 235370 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.                       

ג' טבת תשע"ב - 25929/12/2011



שירים מאז ולתמיד
Trade Mark No. 235371 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.                       

ג' טבת תשע"ב - 26029/12/2011



Trade Mark No. 235407 מספר סימן

Application Date 24/01/2011 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: PRI GALIL (INDUSTRIES) LTD שם: פרי הגליל (תעשיות) בע"מ

Address: כתובת : רח' איזור התעשייה 7, חצור הגלילית, ישראל

Identification No.: 514263276מספר זיהוי: 514263276

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Yair Berda, Adv.

Address: HaMercava 31, Holon, 58851, Israel

שם: יאיר ברדה, עו"ד

כתובת : המרכבה 31, חולון, 58851, ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 32 סוג: 32

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

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

להכנת משקאות; הנכללים כולם בסוג 32.                             
                                          

ג' טבת תשע"ב - 26129/12/2011



Trade Mark No. 235408 מספר סימן

Application Date 24/01/2011 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: PRI GALIL (INDUSTRIES) LTD שם: פרי הגליל (תעשיות) בע"מ

Address: רח' איזור התעשייה 7, חצור הגלילית, ישראל כתובת : רח' איזור התעשייה 7, חצור הגלילית, ישראל

Identification No.: 514263276מספר זיהוי: 514263276

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.         
                        

ג' טבת תשע"ב - 26229/12/2011



Trade Mark No. 235409 מספר סימן

Application Date 24/01/2011 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: PRI GALIL (INDUSTRIES) LTD שם: פרי הגליל (תעשיות) בע"מ

Address: רח' איזור התעשייה 7, חצור הגלילית, ישראל כתובת : רח' איזור התעשייה 7, חצור הגלילית, ישראל

Identification No.: 514263276מספר זיהוי: 514263276

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

ג' טבת תשע"ב - 26329/12/2011



Trade Mark No. 235410 מספר סימן

Application Date 24/01/2011 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: PRI GALIL (INDUSTRIES) LTD שם: פרי הגליל (תעשיות) בע"מ

Address: רח' איזור התעשייה 7, חצור הגלילית, ישראל כתובת : רח' איזור התעשייה 7, חצור הגלילית, ישראל

Identification No.: 514263276מספר זיהוי: 514263276

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.

ג' טבת תשע"ב - 26429/12/2011



Trade Mark No. 235411 מספר סימן

Application Date 24/01/2011 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: PRI GALIL (INDUSTRIES) LTD שם: פרי הגליל (תעשיות) בע"מ

Address: רח' איזור התעשייה 7, חצור הגלילית, ישראל כתובת : רח' איזור התעשייה 7, חצור הגלילית, ישראל

Identification No.: 514263276מספר זיהוי: 514263276

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Yair Berda, Adv.

Address: HaMercava 31, Holon, 58851, Israel

שם: יאיר ברדה, עו"ד

כתובת : המרכבה 31, חולון, 58851, ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 30 סוג: 30

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

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

        

ג' טבת תשע"ב - 26529/12/2011



Trade Mark No. 235413 מספר סימן

Application Date 24/01/2011 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: PRI GALIL (INDUSTRIES) LTD שם: פרי הגליל (תעשיות) בע"מ

Address: רח' איזור התעשייה 7, חצור הגלילית, ישראל כתובת : רח' איזור התעשייה 7, חצור הגלילית, ישראל

Identification No.: 514263276מספר זיהוי: 514263276

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Yair Berda, Adv.

Address: HaMercava 31, Holon, 58851, Israel

שם: יאיר ברדה, עו"ד

כתובת : המרכבה 31, חולון, 58851, ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 31 סוג: 31

Fresh fruits and vegetebles; all included in class 31. פירות וירקות טריים; הנכללים כולם בסוג 31.                         
  

ג' טבת תשע"ב - 26629/12/2011



Trade Mark No. 235414 מספר סימן

Application Date 24/01/2011 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: PRI GALIL (INDUSTRIES) LTD שם: פרי הגליל (תעשיות) בע"מ

Address: רח' איזור התעשייה 7, חצור הגלילית, ישראל כתובת : רח' איזור התעשייה 7, חצור הגלילית, ישראל

Identification No.: 514263276מספר זיהוי: 514263276

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.         
                        

ג' טבת תשע"ב - 26729/12/2011



Trade Mark No. 235415 מספר סימן

Application Date 24/01/2011 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: PRI GALIL (INDUSTRIES) LTD שם: פרי הגליל (תעשיות) בע"מ

Address: רח' איזור התעשייה 7, חצור הגלילית, ישראל כתובת : רח' איזור התעשייה 7, חצור הגלילית, ישראל

Identification No.: 514263276מספר זיהוי: 514263276

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

ג' טבת תשע"ב - 26829/12/2011



Trade Mark No. 235416 מספר סימן

Application Date 24/01/2011 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: PRI GALIL (INDUSTRIES) LTD שם: פרי הגליל (תעשיות) בע"מ

Address: רח' איזור התעשייה 7, חצור הגלילית, ישראל כתובת : רח' איזור התעשייה 7, חצור הגלילית, ישראל

Identification No.: 514263276מספר זיהוי: 514263276

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.

ג' טבת תשע"ב - 26929/12/2011



Trade Mark No. 235417 מספר סימן

Application Date 24/01/2011 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: PRI GALIL (INDUSTRIES) LTD שם: פרי הגליל (תעשיות) בע"מ

Address: רח' איזור התעשייה 7, חצור הגלילית, ישראל כתובת : רח' איזור התעשייה 7, חצור הגלילית, ישראל

Identification No.: 514263276מספר זיהוי: 514263276

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Yair Berda, Adv.

Address: HaMercava 31, Holon, 58851, Israel

שם: יאיר ברדה, עו"ד

כתובת : המרכבה 31, חולון, 58851, ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 30 סוג: 30

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

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

        

ג' טבת תשע"ב - 27029/12/2011



Trade Mark No. 235418 מספר סימן

Application Date 24/01/2011 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: PRI GALIL (INDUSTRIES) LTD שם: פרי הגליל (תעשיות) בע"מ

Address: רח' איזור התעשייה 7, חצור הגלילית, ישראל כתובת : רח' איזור התעשייה 7, חצור הגלילית, ישראל

Identification No.: 514263276מספר זיהוי: 514263276

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Yair Berda, Adv.

Address: HaMercava 31, Holon, 58851, Israel

שם: יאיר ברדה, עו"ד

כתובת : המרכבה 31, חולון, 58851, ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 31 סוג: 31

Fresh fruits and vegetables; all included in class 31. פירות וירקות טריים; הנכללים כולם בסוג 31.                         
  

ג' טבת תשע"ב - 27129/12/2011



Trade Mark No. 235419 מספר סימן

Application Date 24/01/2011 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: PRI GALIL (INDUSTRIES) LTD שם: פרי הגליל (תעשיות) בע"מ

Address: רח' איזור התעשייה 7, חצור הגלילית, ישראל כתובת : רח' איזור התעשייה 7, חצור הגלילית, ישראל

Identification No.: 514263276מספר זיהוי: 514263276

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Yair Berda, Adv.

Address: HaMercava 31, Holon, 58851, Israel

שם: יאיר ברדה, עו"ד

כתובת : המרכבה 31, חולון, 58851, ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 32 סוג: 32

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

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

להכנת משקאות; הנכללים כולם בסוג 32.                             
                                          

ג' טבת תשע"ב - 27229/12/2011



Trade Mark No. 235451 מספר סימן

Application Date 27/01/2011 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: NEOPHARM LTD. שם: ניאופרם בע"מ

Address: 8 Hashiloach Street, Petach Tikvah, 49170, 
Israel

כתובת : רחוב השילוח 8, פתח תקווה, 49170, ישראל

Identification No.: 510139082מספר זיהוי: 510139082

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, medical and nutritional preparations 
and products for reducing fat absorbency into he 
body, reducing fat components in the blood, reducing 
hunger and reducing cholesterol levels in the blood; 
all  included in class 5.

תכשירי ומוצרי רוקחות ותכשירים רפואיים ותזונתיים עבור 
הפחתת ספיגת השומנים בגוף, הפחתת מרכיבים שומניים 

בדם, הפחתת תחושת הרעב והפחתת רמות הכולסטרול בדם; 
הנכללים כולם בסוג 5.                                                       

                                                                        

ג' טבת תשע"ב - 27329/12/2011



HOTELINKS 

Trade Mark No. 235453 מספר סימן

Application Date 27/01/2011 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: Aviation Links LTD. שם: קשרי תעופה בע"מ

Address: 2 Hanirim St, Tel Aviv, Israel כתובת : רח' הנירים 2, תל אביב, ישראל

Identification No.: 520039009מספר זיהוי: 520039009

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Eyal Rife, Advocate 

Address: Israel

שם: אייל רייף, עו"ד

כתובת : רח' מנחם בגין 11, רמת גן, ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 39 סוג: 39

Travel Arrangement, Travel Informatio; all included in 
class 39                   

שירותי נסיעות ותיירות, ארגון נסיעות ומידע תיירותי; הנכללים 
כולם בסוג 39.

ג' טבת תשע"ב - 27429/12/2011



Sivan 

Trade Mark No. 235460 מספר סימן

Application Date 27/01/2011 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: Ronen Asher שם: רונן אשר

Address: 3 Alexander Zeid Street., Hod Hasharon, 
45287, Israel

כתובת : רח' אלכסנדר זייד 3, הוד השרון, 45287, ישראל

Identification No.: 23625726מספר זיהוי: 23625726

Name: Hadar asher  שם: הדר אשר

Address: Alexander zaid 3 st, hod hasharon, Israel כתובת : רח' אלכסנדר זייד 3, הוד השרון, ישראל

Identification No.: 308381052מספר זיהוי: 308381052

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 25 סוג: 25

Shoes; all included in class 25. נעליים; הנכללים כולם בסוג 25.       

ג' טבת תשע"ב - 27529/12/2011



Trade Mark No. 235511 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: 1 סוג: 1

Chemical products for use in industry; included in 
class 1.

מוצרים כימיים המשמשים בתעשייה; הנכללים כולם בסוג 1.     
            

Class: 19 סוג: 19

Non-metal construction material; included in class 19. חמרי בניין לא מתכתיים; הנכללים כולם בסוג 19.                   
  

ג' טבת תשע"ב - 27629/12/2011



SEATTLE'S BEST COFFEE

Trade Mark No. 235519 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: Seattle's Best Coffee, LLC

Address: 2401 Utah Avenue South, Seattle, Washington, 
98134, U.S.A.

Identification No.: 61100

(Washington 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: 30 סוג: 30

Coffee products, artificial coffee products; tea, cocoa, 
pastry and confectionary; all included in class 30.

מוצרי קפה, מוצרי קפה מלאכותיים; תה, קקאו, מאפים ודברי 
מתיקה; הנכללים כולם בסוג 30.                                         

            

ג' טבת תשע"ב - 27729/12/2011



Trade Mark No. 235656 מספר סימן

Application Date 03/02/2011 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: HOLY LAND COSMETICS LTD. שם: הולילנד קוסמטיקס בע"מ

Address: Nirim st 4, Tel Aviv, Israel כתובת : רח' נירים 4, תל אביב, ישראל

Identification No.: 510994874מספר זיהוי: 510994874

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Shlomi Fridman

Address: Tchernichovsky 16, Kfar Saba, Israel

שם: עו"ד שלומי פרידמן

כתובת : רח' טשרניחובסקי 16, כפר סבא, ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 3 סוג: 3

Cream oisturizing; nourishing cream; eye cream; eye 
gel; facial mask; serum; peeling; facial acrub; soap; 
makeup remover; nourishing oil; therap eutic liquids; 
sunscreen; makeup; ampoules; cleansing lotion; skin 
toner; all included in class 3.

קרם לחות, קרם הזנה, קרם עיניים, ג'ל לעניים, מסכת פנים, 
סרום, פילינג, סבון, מסיר איפור, שמן הזנה, נוזל טיפולי, 
תכשיר הגנה משמש, מייק אפ, אמפולות, תחליב ניקוי, מי 

פנים; הנכללים כולם בסוג 3.                                               
                                                                  

ג' טבת תשע"ב - 27829/12/2011



Trade Mark No. 235660 מספר סימן

Application Date 03/02/2011 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: Tire Pro Zafon Ltd שם: טייר פרו צפון בע"מ

Address: P.O.B. 209, Geva Carmel, 30855, Israel כתובת : ת.ד. 209, גבע כרמל, 30855, ישראל

Identification No.: 513950402מספר זיהוי: 513950402

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Ido Nego, Adv.

Address: P.O.B. 209, Geva Carmel, 30855, Israel

שם: עידו נגו, עו"ד - מח' משפטית

כתובת : ד"נ חוף הכרמל, ת.ד. 209, גבע כרמל, 30855, ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 35 סוג: 35

lmport, distribution and supply oftires, tubes and rims; 
all included in class 35.

יבוא, הפצה ואספקה של צמיגים, אבובים וג'נטים; הנכללים 
כולם בסוג 35.                                 

Class: 37 סוג: 37

Tires, tubes and rims assembly, puncher fixing, 
wheeles balance; all included in class 37.

הרכבת צמיגים, אבובים וג'נטים, תיקון תקרים, איזון גלגלים; 
הנכללים כולם בסוג 37.                         

ג' טבת תשע"ב - 27929/12/2011



Trade Mark No. 235662 מספר סימן

Application Date 03/02/2011 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: 2 B SECURE LTD שם: טו בי סקיור בע"מ

Address: 3 Aarava St, P.O.B. 108, Ben Gurion Airport, 
70150, Israel

כתובת : רח' הערבה 3, ת.ד. 108, קרית שדה התעופה, 70150, 
ישראל

Identification No.: 513410720מספר זיהוי: 513410720

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 42 סוג: 42

Information security consulting, planning, integration, 
implementation, education and training services, 
including: risk assessment process, information 
security planning, implementation and integration of 
designed security solutions, security policy and 
standards design, comprehensive security procedure 
design, information security education and training, 
information security emergency services, penetration 
and intrusion to information simulations and 
vulnerability tracking and analysis; all included in 
class 42.

שירותי ייעוץ, תכנון, הטמעה, יישום, של פתרונות אבטחת 
מידע; כולל; סקר סיכונים, תכנון מדיניות אבטחת מידע, יישום 
והטמעה של פתרונות אבטחת מידע, תכנון גיבוש מדיניות 

וסטנדרטים בתחום אבטחת המידע, תכנון מערך אבטחה כולל, 
שירותי אבטחת מידע בחירום, סימולציות של חדירות למידע 
ואיתור נקודות תורפה וניתוחן; הנכללים כולם בסוג 42.           
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    

                                                                  

ג' טבת תשע"ב - 28029/12/2011



Trade Mark No. 235672 מספר סימן

Application Date 03/02/2011 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: Pharma Esthetica  שם: פארמה אסתטיקה

Address: Shtamper St 24, Petan Tikva, 49290, Israel כתובת : רח' שטמפפר 24, פתח תקוה, 49290, ישראל

Identification No.: 557801883מספר זיהוי: 557801883

Name: Nakar Oz שם: נקר עוז 

Address: Shtompeper 24, petah-tikva, 49290, Israel כתובת : רח' שטמפפר 24, פתח תקוה, 49290, ישראל

Identification No.: 48324743מספר זיהוי: 48324743

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 3 סוג: 3

Cosmetics; all included in class 3. תמרוקים; הנכללים כולם בסוג 3.             

ג' טבת תשע"ב - 28129/12/2011



Trade Mark No. 235674 מספר סימן

Application Date 03/02/2011 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: Hadad Nisim  שם: חדד ניסים

Address: Yeshayahu Israel St No 6, Hadera, Israel כתובת : רח' ישעיהו ישראל 6, חדרה, ישראל

Identification No.: 022346670מספר זיהוי: 022346670

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Zipi Benbenisty, Adv 

Address: Rambam 29, P.O.B. 2087, Hadera, 38120, 
Israel

שם: עו"ד ציפי בנבנישתי 

כתובת : רח' רמב"ם 29, ת.ד. 2087, חדרה, 38120, ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 2 סוג: 2

Paints, varnishes, lacquers; preservatives against 
rust and against deterioration of wood; colourants; 
mordants; raw natural resins; metals in foils and 
powder form for painters, decorators, printers and 
artists ; all included in class 2

צבעים, ורנישים, לכות; חומרים משמרים בפני חלודה וקלקול 
עץ; חומר גוון, קובעי צבע; שרפים טבעיים גולמיים; מתכות 
בצורת ריקועים ואבקה עבור צבעים, קשטנים, מדפיסים 

ואומנים ; הנכללים כולם בסוג 2                                           
                                                              

ג' טבת תשע"ב - 28229/12/2011



פיצה טורינו 
Trade Mark No. 235675 מספר סימן

Application Date 06/02/2011 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: LI (Y.S.) PIZZA LTD שם: לי (י.ש.) פיצה בע"מ

Address: KIKAR NAMIR 17, KIRYAT YAM, Israel כתובת : כיכר נמיר 17, קרית ים, ישראל

Identification No.: 512729880מספר זיהוי: 512729880

לי ( י.ש.) פיצה 

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 30 סוג: 30

Pizza, pizza dough, pasta, dessert, coffee; all 
included in class 30.

פיצה, בצק לפיצה, פסטות, קינוחים, קפה; הנכללים כולם בסוג 
                     .30

ג' טבת תשע"ב - 28329/12/2011



BlueBox 

Trade Mark No. 235736 מספר סימן

Application Date 07/02/2011 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: WHITEWATER SECURITY LTD. שם: ווייטווטר סקיוריטי בע"מ

Address: Azrieli 1, Tel Aviv, 67021, Israel כתובת : מרכז עזריאלי 1, תל אביב, 67021, ישראל

Identification No.: 514007095מספר זיהוי: 514007095

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Borochov, Korakh & Co,  Advs.

Address: Clal Atidim Tower, P.O.B. 58100, Tel Aviv, 
61580, Israel

שם: בורוכוב, קורח ושות', עו"ד

כתובת : מגדל כלל עתידים, ת.ד. 58100, תל אביב, 61580, 
ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 9 סוג: 9

A system integrating and controlling sensors, which 
provides online presentation and analysis of sensor 
input, all for the detection of unusual water quality 
events; all included in class 9.

מערכת המשלבת ושולטת בחיישנים, ומספקת הצגה מקוונת 
וניתוח של הקלט מהחיישנים, הכל לשם גילוי אירועי איכות 

יוצאי דופן במים; הנכללים כולם בסוג 9.                               
                                                                        

ג' טבת תשע"ב - 28429/12/2011



Trade Mark No. 235767 מספר סימן

Application Date 08/02/2011 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: M. ROTENBERG AND SONS LTD. שם: מ. רוטנברג ובניו בע"מ

Address: 9 Bareket Street, Herzeliya Pituach, Israel כתובת : רחוב ברקת 9, הרצליה פיתוח, ישראל

Identification No.: 510924905מספר זיהוי: 510924905

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Omer Rottenberg, ADV 

Address: 20th Dissentshik St, Tel Aviv, 69353, Israel

שם: עו"ד עומר רוטנברג 

כתובת : רח' דיסנצ'יק 20, תל אביב, 69353, ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 35 סוג: 35

Retail stores; online stores, import, marketing and 
sales of products, goods, equipment, materials and 
solutions to the construction industry private, 
institutional and professional consumer ; all included 
in class 35.

חנויות למכירה בקמעונות ובסיטונאות; חנויות אינטרנטיות, 
יבוא, שיווק וממכר מוצרים, טובין, ציוד, חומרים ופתרונות 

לצרכן הפרטי, המוסדי והמקצועי בענף הבנייה; הנכללים כולם 
בסוג 35.                                                                         

                    

ג' טבת תשע"ב - 28529/12/2011



Trade Mark No. 235830 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: 35 סוג: 35

Managing companies and assets, providing business 
services; all included in class 35

ניהול חברות ונכסים, מתן שירותים עסקיים; הנכללים כולם 
בסוג 35                                                 

ג' טבת תשע"ב - 28629/12/2011



Trade Mark No. 235836 מספר סימן

Application Date 13/02/2011 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: Naim Kheil  שם: נעים כחיל

Address: 91 Shivtei Israel St, Tel Aviv, Israel כתובת : רח' שבטי ישראל 91, תל אביב-יפו, ישראל

Identification No.: 054786785מספר זיהוי: 054786785

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Amir Assali, Adv 

Address: Yigal Arnon & co,. Law firm, 1 Azrieli Center, 
Tel Aviv, 67021, Israel

שם: עו"ד אמיר עסלי 

כתובת : יגאל ארנון ושות', עורכי דין, מרכז עזריאלי 1, תל אביב, 
67021, 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           
                      

ג' טבת תשע"ב - 28729/12/2011



חג' כחיל 
Trade Mark No. 235837 מספר סימן

Application Date 13/02/2011 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: Naim Kheil  שם: נעים כחיל

Address: רח' שבטי ישראל 91, תל אביב-יפו, ישראל כתובת : רח' שבטי ישראל 91, תל אביב-יפו, ישראל

Identification No.: 054786785מספר זיהוי: 054786785

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Amir Assali, Adv 

Address: Yigal Arnon & co,. Law firm, 1 Azrieli Center, 
Tel Aviv, 67021, Israel

שם: עו"ד אמיר עסלי 

כתובת : יגאל ארנון ושות', עורכי דין, מרכז עזריאלי 1, תל אביב, 
67021, 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           
                        

ג' טבת תשע"ב - 28829/12/2011



Trade Mark No. 235838 מספר סימן

Application Date 13/02/2011 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: Naim Kheil  שם: נעים כחיל

Address: רח' שבטי ישראל 91, תל אביב-יפו, ישראל כתובת : רח' שבטי ישראל 91, תל אביב-יפו, ישראל

Identification No.: 054786785מספר זיהוי: 054786785

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Amir Assali, Adv 

Address: Yigal Arnon & co,. Law firm, 1 Azrieli Center, 
Tel Aviv, 67021, Israel

שם: עו"ד אמיר עסלי 

כתובת : יגאל ארנון ושות', עורכי דין, מרכז עזריאלי 1, תל אביב, 
67021, 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           
                      

ג' טבת תשע"ב - 28929/12/2011



RADIANCE

Trade Mark No. 235841 מספר סימן

Application Date 17/02/2011 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: Novartis AG

Address: Basel, CH-4002, Switzerland

Identification No.: 38909

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Luzzatto & Luzzatto

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

שם: לוצאטו את לוצאטו

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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 9 סוג: 9

Optical apparatus and instruments; contact lenses; 
all included in class 9.

התקנים ומכשירים לשימוש בראיה; עדשות מגע; הנכללים כולם 
בסוג 9.                             

ג' טבת תשע"ב - 29029/12/2011



ACADEMY2GO

Trade Mark No. 235842 מספר סימן

Application Date 17/02/2011 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: Novartis AG

Address: Basel, CH-4002, Switzerland

Identification No.: 38909

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Luzzatto & Luzzatto

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

שם: לוצאטו את לוצאטו

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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 9 סוג: 9

Downloadable computer software; all included in 
class 9.

תוכנות מחשב להורדה; הנכללות כולן בסוג 9.                       
          

Class: 41 סוג: 41

Educational services; all included in class 41. שירותים חינוכיים; הנכללים כולם בסוג 41.                 

ג' טבת תשע"ב - 29129/12/2011



ICONIA

Trade Mark No. 235845 מספר סימן

Application Date 17/02/2011 תאריך הגשה

 Owners

Name: Acer Incorporated

Address: 7F-5, No. 369, Fuxing N. Road, Songshan Dist., 
Taipei City 105, Taiwan

Identification No.: 801848

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

Computers; desktop computers; notebook 
computers; netbook computers; computer servers; 
computer storage devices in the nature of hard disc 
drives; memory cards; monitors; DVD rewriters; AC 
Adaptors used with computers, notebook computers 
and netbook computers.; battery used with 
computers, notebooks computers and netbook 
computers; all included in Class 9.

מחשבים; מחשבים נייחים; מחשבים ניידים; מחשבי נטבוק; 
שרתי מחשב; התקני איחסון למחשב מטיב כונני דיסק קשיח; 
כרטיסי זיכרון; מסכים; צורבי DVD; מתאמי AC לשימוש עם 
מחשבים, מחשבים ניידים ומחשבי נטבוק; סוללה לשימוש עם 
מחשבים, מחשבים ניידים ומחשבי נטבוק; הכל כלול בסוג 9.     
                                                                                    
                                                                                    

                          

ג' טבת תשע"ב - 29229/12/2011



Trade Mark No. 235846 מספר סימן

Application Date 15/02/2011 תאריך הגשה

 Owners

Name: COMPANHIA NITRO QUÍMICA BRASILEIRA 

Address: Av. Dr. Jose Artur Nova 951, Sao Miguel 
Paulista, Sao Paulo,SP, Brazil

Identification No.: 71910

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: 13 סוג: 13

Nitrocellulose; included in class 13. ניטרוצלולוזה; הנכללים  בסוג 13.             

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

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

Brazil, 30/11/2010 ברזיל, 30/11/2010

Class: 13 סוג: 13

ג' טבת תשע"ב - 29329/12/2011



ג' טבת תשע"ב - 29429/12/2011



PRIMASTAR

Trade Mark No. 235850 מספר סימן

Application Date 17/02/2011 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: 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: 12 סוג: 12

Automobiles, wagons, trucks, vans, sport utility 
vehicles, buses, recreational vehicles (RV), sports 
cars, racing cars, lorries, fork lift trucks, and towing 
tractors (tractors), and structural parts and fittings 
therefor; tractors; anti-theft alarms for vehicles; 
adhesive rubber patches for repairing tubes or tires; 
all included in class 12.

כלי רכב, עגלות, משאיות, טנדרים, רכבי ספורט שירותיים, 
אוטובוסים, רכבי פנאי (RV), מכוניות ספורט, מכוניות מרוץ, 

מכוניות משא, משאיות מלגזה, וטרקטורים לגרירה 
(טרקטורים), וחלקים ומתאמים מבניים עבורם; טרקטורים; 

אזעקות כנגד גניבות לרכבים; טלאי גומי דביקים לתיקון גלגלים 
או צמיגים; הנכללים כולם בסוג 12.                                     

                                                                

ג' טבת תשע"ב - 29529/12/2011



Trade Mark No. 235875 מספר סימן

Application Date 01/12/2010 תאריך הגשה

International Trademark No. 1065168 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: GENTIUM SPA

Address: Piazza XX Settembre, 2, I-22079 VILLA 
GUARDIA (CO), Italy

Identification No.: 71920

(Italy Joint Stock Company)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Reinhold Cohn and Partners

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

שם: ריינהולד כהן ושותפיו

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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 5 סוג: 5

Pharmaceutical and veterinary preparations for the 
treatment and prevention of vascular diseases.

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

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

Italy, 30/11/2010, No. MI2010C012013 MI2010C012013 איטליה, 30/11/2010, מספר

Class: 5 סוג: 5

ג' טבת תשע"ב - 29629/12/2011



Trade Mark No. 235889 מספר סימן

Application Date 03/12/2010 תאריך הגשה

International Trademark No. 0479179 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: Paul Hartmann AG

Address: Paul-Hartmann-Strasse 12, 89522 Heidenheim, 
Germany

Identification No.: 71772

(Germany Aktiengesellschaft (AG))

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Reinhold Cohn and Partners

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

Medicinal chemical products and products for 
sanitary purposes, namely, for skin care, protection 
and cleansing.

ג' טבת תשע"ב - 29729/12/2011



PARLIAMENT PREMIERE

Trade Mark No. 235897 מספר סימן

Application Date 20/02/2011 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; all 
included in class 34.

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

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

גפרורים; הנכללים כולם בסוג 34.
                                                                                     
                                                                                    

                            

ג' טבת תשע"ב - 29829/12/2011



Trade Mark No. 235898 מספר סימן

Application Date 20/02/2011 תאריך הגשה

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 38 סוג: 38

Providing on-line electronic bulletin boards for 
transmission of messages and multimedia among 
computer users in the field of travel; in Class 38.

אספקת לוחות מודעות אלקטרוניים מקוונים עבור העברת 
מסרים ומולטימדיה בין משתמשי מחשב בתחום הנסיעות; 

בסיווג 38.                                                                       
        

Class: 39 סוג: 39

Travel information services; providing an on-line 
computer database in the field of travel information 
services; providing reviews of travel service 
providers, travel destinations, tours, and local 
attractions via computer networks and global 
information networks; providing an interactive 
website and searchable database in the field of 
transportation, travel and travel planning; in Class 39.

שירותי מידע נסיעות; אספקת מאגר נתונים של מחשב מקוון 
בתחום של שירותי מידע נסיעות; מתן סקירות על ספקי שירותי 
נסיעות, יעדי נסיעות, טיולים, ואטרקציות מקומיות דרך רשתות 

מחשב ורשתות מידע גלובליות; אספקת אתר אינטרנט 
אינטראקטיבי ומאגר נתונים הניתן לחיפוש בתחום התחבורה, 
נסיעות ותכנון נסיעות; בסיווג 39.                                         
                                                                                    

                                                                            

Class: 42 סוג: 42

Computer services, namely, providing search 
engines for obtaining travel and transportation data, 
information, and reviews via computer networks and 
global information networks; computer services, 
namely, creating an on-line community for registered 
users to participate in discussions, get feedback from 
their peers, form virtual communities, and engage in 
social networking featuring social media and topics 
on travel, destinations, touring, restaurants, 
attractions and accommodations; providing 
customized on-line web pages and data feeds 
featuring user-defined information, which includes 
blog posts, new media content, other on-line content, 
and on-line web links to other websites; providing a 
web site where users can post ratings, reviews and 
recommendations on travel, destinations, touring, 
restaurants, attractions and accommodations for use 
by business owners and consumers; on-line journals, 
namely blogs featuring travel information; providing a 
website featuring blogs and non-downloadable 
publications in the nature of articles in the field of 
travel; in Class 42.

שירותי מחשב, דהיינו, אספקת מנועי חיפוש עבור קבלת מידע 
על תחבורה ונסיעות, מידע, וסקירות דרך רשתות מחשב 

ורשתות מידע גלובליות; שירותי מחשב, דהיינו, יצירת קהילה 
מקוונת עבור משתמשים רשומים להשתתפות בדיונים, קבלת 
משוב מעמיתים, יצירת קהילות וירטואליות, והתעסקות ברישות 
חברתי הכוללת מדיה חברתית ונושאים על נסיעות, יעדים, 
תיירות, מסעדות, אטרקציות ומקומות לינה; אספקת דפי 
אינטרנט והזנות נתונים (data feeds) מקוונים מותאמים 
אישית המציגים מידע מוגדר-משתמש, הכולל מודעות בלוג, 
תכני מדיה חדשים, תכנים מקוונים אחרים, וקישורים מקוונים 
לאתרי אינטרנט אחרים; אספקת אתר אינטרנט בו משתמשים 
יכולים לפרסם דירוגים, סקירות והמלצות על נסיעות, יעדים, 
תיירות, מסעדות, אטרקציות ומקומות לינה לשימוש על ידי 
בעלי עסקים וצרכנים; כתבי עת מקוונים, דהיינו בלוגים 

המציגים מידע נסיעות; אספקת אתר אינטרנט המציג בלוגים 
ופרסומים שאינם ניתנים להורדה מסוג מאמרים בתחום 

הנסיעות; בסיווג 42.                                                         
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                

Class: 43 סוג: 43

Providing lodging and restaurant information 
services; providing reviews of hotel accommodations 
and restaurants via computer networks and global 
information networks; in Class 43.

אספקת שירותי מידע על מסעדות ומגורים; אספקת סקירות על 
מקומות לינה במלון ומסעדות דרך רשתות מחשב ורשתות 

מידע גלובליות; בסיווג 43.                                                 
                                                            

ג' טבת תשע"ב - 29929/12/2011



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: TripAdvisor, LLC

Address: 141 Needham Street, Newton, Massachusetts, 
02464, U.S.A.

Identification No.: 801850

Delaware Limited Liability Company 

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

ג' טבת תשע"ב - 30029/12/2011



SHARKIES

Trade Mark No. 235903 מספר סימן

Application Date 20/02/2011 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 Topps Company, Inc.

Address: 1 Whitehall Street, New York, New York, 10004-
2109, U.S.A.

Identification No.: 67929

(Delaware Corporation)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Eitan Mehulal Law Group

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

שם: איתן, מהולל, פאפו, קוגלר

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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 29 סוג: 29

Fruit-based snack food; all included in class 29. חטיפי מזון על בסיס פירותף הנכללים כולם בסוג 29.

Class: 30 סוג: 30

Candy, energy bars and grain-based food bars; all 
included in class 30.

ממתקים, חטיפי אנרגיה וחטיפי מזון על בסיס דגנים; הנכללים 
כולם בסוג 30.

ג' טבת תשע"ב - 30129/12/2011



JAFFA TAPE

Trade Mark No. 235905 מספר סימן

Application Date 20/02/2011 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: SAS Capital Investments Limited

Address: 1 City Square, Leeds, LS1 2ES, United 
Kingdom

Identification No.: 801853

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Eitan Mehulal Law Group

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

שם: איתן, מהולל, פאפו, קוגלר

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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 16 סוג: 16

Adhesives and adhesive tapes for stationery or 
household purposes; all included in class 16.

דבקים, דבקי נייר לצרכי ניירות מכתבים או משק בית; הנכללים 
כולם בסוג 16.

                                         

Class: 17 סוג: 17

Tapes, self adhesive tapes, masking tapes, foam 
tapes, foil tapes, double sided tapes, speciality tapes; 
adhesive tapes of cloth and of metal foil; all included 
in class 17.                 

רצועות, רצועות להדבקה עצמית, רצועות הדבקה, רצועות 
קצף, רצועות אלומיניום, רצועות דבק דו צדדי, רצועות ייחודיות; 
ניירות/רצועות דבק של אריגים ושל מתכת אלומיניום; הנכללים 

כולם בסוג 17.

ג' טבת תשע"ב - 30229/12/2011



XENIUS

Trade Mark No. 235906 מספר סימן

Application Date 20/02/2011 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: COVIDES, S.C.C.L.

Address: Rambla nuestra Senyora, 45, Vilafranca del 
Penedés (Barcelona), 08720, Spain

Identification No.: 801851

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Reinhold Cohn and Partners

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

שם: ריינהולד כהן ושותפיו

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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 33 סוג: 33

Wines, sparkling wines, spirits, liqueurs; all included 
in class 33.

יינות, יינות נתזים, כהלים, ליקרים; הנכללים כולם בסוג 33.     
                    

ג' טבת תשע"ב - 30329/12/2011



VISA SELECT

Trade Mark No. 235909 מספר סימן

Application Date 18/02/2011 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: 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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 36 סוג: 36

Payment card services, credit card, debit card, 
charge card, and pre-paid card services, bill payment 
services, electronic processing and transmission of 
bill payment data, electronic credit and debit 
transactions, electronic funds transfer, cash 
disbursement, cash replacement, deposit access and 
automated teller machine services, payment 
processing services, transaction authentication and 
verification services, and dissemination of financial 
information and electronic payment data via a global 
computer network; all included in class 36

שירותי כרטיס תשלום, כרטיס אשראי, כרטיס חיוב, כרטיס 
טעינה, ושירותי כרטיס משולם מראש, שירותי תשלום 
חשבונות, עיבוד והעברה אלקטרוניים של נתוני תשלום 

חשבונות, עסקאות אשראי וחיוב אלקטרוניות, העברת כספים 
אלקטרונית, תשלומי מזומן, החלפת כסף מזומן, שירותי גישה 
להפקדה ושירותים אוטומאטיים ממכונה של קופאי (כספומט), 
שירותי עיבוד תשלומים, שירותי אישור ואימות של עסקאות, 
ופיזור של מידע פיננסי ונתוני תשלום אלקטרוניים דרך רשת 

מחשבים גלובלית; הנכללים כולם בסוג 36                             
                                                                                    
                                                                              

ג' טבת תשע"ב - 30429/12/2011



Trade Mark No. 235913 מספר סימן

Application Date 21/02/2011 תאריך הגשה

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 9 סוג: 9

Measuring apparatus and instruments; counters; time 
recording apparatus; power distribution or control 
machines and apparatus; electricity distribution 
boxes; rotary converters; phase modifiers; chargers; 
transformers (electricity); batteries and cells; fuel 
cells; electric wires and cables; electrical 
communication apparatus and instruments; 
telephone apparatus; vehiclular radios 
communication machienes and apparatus; vehicular 
telematics apparatus; data transmitters and recievers 
equipped with automobiles; charge completion 
automatic notification apparatus; navigation 
apparatus for vehicles (on-board computers); not-yet-
inserted charge plug notification apparatus; electronic 
machines and apparatus; integrated circuits; electric 
circuits; computers; computer software; computer 
programs; remote control systems for recharging; 
electrodes; magnets; spectacles; cigar lighters for 
automobiles; protection devices for personal use 
against accidents; inverters(electricity); anti-theft 
warning apparatus; all included in class 9.

כלים ומכשירים למדידה; מונים; מכשירי הקלטת זמן; מכונות 
ומכשירים להפצה או בקרה של כוח; תיבות הפצת חשמל; 
ממירים מסובבים; משני פאזה; מטענים; שנאים (חשמל); 

סוללות ותאים; תאי דלק; חוטים וכבלי חשמל; מכשירים וכלי 
תקשורת חשמליים; מכשירי טלפון; רדיו מכונות תקשורת 
ומכשירים לכלי רכב; מכשירי טלמטיקס לכלי רכב; מעבירי 

ומקבלי נתונים מצוידים עם מכוניות; מכשירי הודעה אוטומטית 
על גמר הטעינה; מכשירי ניווט לכלי רכב (מחשבים מובנים); 
מכשירי הודעה על שתקע המטען עוד לא הוכנס; מכונות 

ומכשירים אלקטרוניים; מעגלים משולבים; מעגלים חשמליים; 
מחשבים; תוכנת מחשב; תוכניות מחשב; מערכות שליטה 

מרחוק לטעינה מחדש; אלקטרודות; מגנטים; משקפיים; מציתי 
סיגרים למכוניות; התקני מגן לשימוש אישי נגד תאונות; 

מהפכים (חשמל); מכשירי אזהרה נגד גניבה; הנכללים כולם 
בסוג 9.                                                                           
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    

                                          

Class: 36 סוג: 36

Automobile accident insurance underwriting; 
brokerage for hire-purchase; credit and cash card 
services; financial information services; financing 
relating automobiles; installment loans; issuance of 
credit cards; used automobiles appraisal; insurance 
of motor vehicles; providing of comprehensive 
guarantee/warranty contracts for motor vehicles and 
parts thereof; all included in class 36.

חיתום ביטוח תאונות מכונית; תיווך לשכר-מכר; שרותי כרטיסי 
אשראי ומזומן; שירותי מידע פיננסי; מימון הקשור למכוניות; 
הלוואות בתשלומים; הנפקת כרטיסי אשראי; שמאות מכוניות 

משומשות; ביטוח לכלי רכב ממונעים; אספקת חוזי 
אחריות/ערבות מקיפים לכלי רכב ממונעים וחלקים עבורם; 

הנכללים כולם בסוג 36.                                                     
                                                                                    
                                                                                  

ג' טבת תשע"ב - 30529/12/2011



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: 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

Class: 38 סוג: 38

Mobile telephone communication; telex services; 
communication by computer terminals; 
communication by telegram; communication by 
telephone; facsimile transmission; paging services; 
radio broadcasting; news agencies (providing 
information of newspaper articles); television 
broadcasting; cable television broadcasting; news 
services for communication media; rental/leasing of 
communication equipment, including telephones, 
facsimile machines; information about data 
communication (including information by cable and 
radio communication networks); communication by 
satellite; communication by e-mail; information about 
communication networks by computer terminals; 
communication by VAN (value added network); 
providing telecommunications connections to a global 
computer network; providing user access to global 
positioning signals for navigation purposes; internet 
portal services; providing user access to the internet; 
data communication with letters, image and sound by 
e-mail and computers; providing user access to 
global computer network; all included in class 38.

תקשורת טלפונים ניידים; שירותי טלקס; תקשורת על ידי מסופי 
מחשב; תקשורת על ידי מברק; תקשורת על ידי טלפון; העברת 
פקס; שירותי זימון; שידורי רדיו; סוכנויות חדשות (אספקת 

מידע של כתבות עיתונאיות); שידורי טלוויזיה; שידורי טלוויזיה 
בכבלים; שירותי חדשות למדיית תקשורת; שכירה/החכרה של 
ציוד תקשורת, כולל טלפונים, מכונות פקסימיליה; מידע לגבי 
תקשורת נתונים (כולל מידע על ידי רשתות תקשורת ברדיו 
ובכבלים); תקשורת על ידי לווין; תקשורת על ידי דואר 

אלקטרוני; מידע לגבי רשתות תקשורת על ידי מסופי מחשב; 
תקשורת על ידי VAN (רשת ערך מוסף); אספקת חיבורי 
תקשורות רחק לרשת מחשבים גלובלית; אספקת גישת 

משתמש לאותות מיקום גלובליות למטרות ניווט; שירותי פורטל 
אינטרנט; אספקת גישת משתמש לאינטרנט; תקשורת נתונים 
עם אותיות, דמות וצליל על ידי דואר אלקטרוני ומחשבים; 
אספקת גישת משתמש לרשת מחשבים גלובלית; הנכללים 

כולם בסוג 38.                                                                 
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                              

ג' טבת תשע"ב - 30629/12/2011



Trade Mark No. 235915 מספר סימן

Application Date 21/02/2011 תאריך הגשה

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 9 סוג: 9

Measuring apparatus and instruments; counters; time 
recording apparatus; power distribution or control 
machines and apparatus; electricity distribution 
boxes; rotary converters; phase modifiers; chargers; 
transformers (electricity); batteries and cells; fuel 
cells; electric wires and cables; electrical 
communication apparatus and instruments; 
telephone apparatus; vehiclular radios 
communication machienes and apparatus; vehicular 
telematics apparatus; data transmitters and recievers 
equipped with automobiles; charge completion 
automatic notification apparatus; navigation 
apparatus for vehicles (on-board computers); not-yet-
inserted charge plug notification apparatus; electronic 
machines and apparatus; integrated circuits; electric 
circuits; computers; computer software; computer 
programs; remote control systems for recharging; 
electrodes; magnets; spectacles; cigar lighters for 
automobiles; protection devices for personal use 
against accidents; inverters(electricity); anti-theft 
warning apparatus; all included in class 9.

כלים ומכשירים למדידה; מונים; מכשירי הקלטת זמן; מכונות 
ומכשירים להפצה או בקרה של כוח; תיבות הפצת חשמל; 
ממירים מסובבים; משני פאזה; מטענים; שנאים (חשמל); 

סוללות ותאים; תאי דלק; חוטים וכבלי חשמל; מכשירים וכלי 
תקשורת חשמליים; מכשירי טלפון; רדיו מכונות תקשורת 
ומכשירים לכלי רכב; מכשירי טלמטיקס לכלי רכב; מעבירי 

ומקבלי נתונים מצוידים עם מכוניות; מכשירי הודעה אוטומטית 
על גמר הטעינה; מכשירי ניווט לכלי רכב (מחשבים מובנים); 
מכשירי הודעה על שתקע המטען עוד לא הוכנס; מכונות 

ומכשירים אלקטרוניים; מעגלים משולבים; מעגלים חשמליים; 
מחשבים; תוכנת מחשב; תוכניות מחשב; מערכות שליטה 

מרחוק לטעינה מחדש; אלקטרודות; מגנטים; משקפיים; מציתי 
סיגרים למכוניות; התקני מגן לשימוש אישי נגד תאונות; 

מהפכים (חשמל); מכשירי אזהרה נגד גניבה; הנכללים כולם 
בסוג 9.                                                                           
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    

                                          

ג' טבת תשע"ב - 30729/12/2011



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: 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

ג' טבת תשע"ב - 30829/12/2011



Trade Mark No. 235916 מספר סימן

Application Date 21/02/2011 תאריך הגשה

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 9 סוג: 9

Measuring apparatus and instruments; counters; time 
recording apparatus; power distribution or control 
machines and apparatus; electricity distribution 
boxes; rotary converters; phase modifiers; chargers; 
transformers (electricity); batteries and cells; fuel 
cells; electric wires and cables; electrical 
communication apparatus and instruments; 
telephone apparatus; vehiclular radios 
communication machienes and apparatus; vehicular 
telematics apparatus; data transmitters and recievers 
equipped with automobiles; charge completion 
automatic notification apparatus; navigation 
apparatus for vehicles (on-board computers); not-yet-
inserted charge plug notification apparatus; electronic 
machines and apparatus; integrated circuits; electric 
circuits; computers; computer software; computer 
programs; remote control systems for recharging; 
electrodes; magnets; spectacles; cigar lighters for 
automobiles; protection devices for personal use 
against accidents; inverters(electricity); anti-theft 
warning apparatus; all included in class 9.

כלים ומכשירים למדידה; מונים; מכשירי הקלטת זמן; מכונות 
ומכשירים להפצה או בקרה של כוח; תיבות הפצת חשמל; 
ממירים מסובבים; משני פאזה; מטענים; שנאים (חשמל); 

סוללות ותאים; תאי דלק; חוטים וכבלי חשמל; מכשירים וכלי 
תקשורת חשמליים; מכשירי טלפון; רדיו מכונות תקשורת 
ומכשירים לכלי רכב; מכשירי טלמטיקס לכלי רכב; מעבירי 

ומקבלי נתונים מצוידים עם מכוניות; מכשירי הודעה אוטומטית 
על גמר הטעינה; מכשירי ניווט לכלי רכב (מחשבים מובנים); 
מכשירי הודעה על שתקע המטען עוד לא הוכנס; מכונות 

ומכשירים אלקטרוניים; מעגלים משולבים; מעגלים חשמליים; 
מחשבים; תוכנת מחשב; תוכניות מחשב; מערכות שליטה 

מרחוק לטעינה מחדש; אלקטרודות; מגנטים; משקפיים; מציתי 
סיגרים למכוניות; התקני מגן לשימוש אישי נגד תאונות; 

מהפכים (חשמל); מכשירי אזהרה נגד גניבה; הנכללים כולם 
בסוג 9.                                                                           
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Class: 37 סוג: 37

Repair or maintenance of automobiles, electric 
vehicles including electric automobiles, wagons, 
trucks, vans, sport utility vehicles, buses, recreational 
vehicles (RV), sports cars, racing cars, lorries, fork lift 
trucks, and towing tractors (tractors), and structural 
parts and fittings therefore; providing information 
about repair or maintenance of automobiles, electric 
vehicles including electric automobiles, wagons, 
trucks, vans, sport utility vehicles, buses, recreational 
vehicles (RV), sports cars, racing cars, lorries, fork lift 
trucks, and towing tractors (tractors), and structural 
parts and fittings therefore; repair or maintenance of 
measuring or testing machines and instruments; 
repair or maintenance of power distribution or control 
machines and apparatus; repair or maintenance of 
rotary converters; repair or maintenance of phase 
modifier; repair or maintenance of chargers; repair or 
maintenance of batteries and cells; repair or 
maintenance of Internal combustion engines; repair 
or maintenance of parts of Internal combustion 
engines; repair or maintenance of starters for motors 
and engines, not for land vehicles; repair or 
maintenance of parts for AC motors and DC motors; 
repair or maintenance of AC generators and DC 
generators; repair or maintenance of power 
generators; repair or maintenance of electric wires or 
cables; repair or maintenance of telecommunication 
devices and apparatus; repair or maintenance of 
telephone apparatus; repair or maintenance of parts 
and accessories for telecommunication machines 
and apparatus; repair and maintenance of telematics 
apparatus for vehicles; repair or maintenance of 
charge completion automatic notification apparatus; 
repair or maintenance of vehicle navigation systems; 
repair or maintenance of electronic machines, 
apparatus, and their parts; repair or maintenance of 
personal computers; repair or maintenance of remote 
control systems; repair or maintenance of electrodes; 
repair or maintenance of magnetic cores; repair or 
maintenance of resistance wires; all included in class 
37.

תיקון או אחזקה של מכוניות, כלי רכב חשמליים כולל מכוניות 
חשמליות, עגלות, משאיות, טנדרים, כלי רכב ספורט שירותיים, 

אוטובוסים, כלי רכב פנאי (RV), רכבי ספורט, רכבי מרוץ, 
מכוניות משא, משאיות מלגזה, וטרקטורים לגרירה (טרקטורים) 
וחלקים ומתאמים מבניים עבורם; אספקת מידע לגבי תיקון או 
אחזקה של מכוניות, כלי רכב חשמליים כולל מכוניות חשמליות, 

עגלות, משאיות, טנדרים, כלי רכב ספורט שירותיים, 
אוטובוסים, כלי רכב פנאי (RV), רכבי ספורט, רכבי מרוץ, 

מכוניות משא, משאיות מלגזה, וטרקטורים לגרירה 
(טרקטורים), וחלקים ומתאמים מבניים עבורם; תיקון או אחזקה 
של מדידה או בחינה של מכונות וכלים; תיקון או אחזקה של 

מכונות ומכשירים של הפצה או בקרה של כח; תיקון או אחזקה 
של ממירים מסובבים; תיקון או אחזקה של משני פאזה; תיקון 
או אחזקה של מטענים; תיקון או אחזקה של סוללות ותאים; 
תיקון או אחזקה של מנועי תבערה פנימיים; תיקון או אחזקה 
של חלקים של מנועי תבערה פנימיים; תיקון או אחזקה של 

מתנעים למוטורים ומנועים, לא של כלי רכב יבשתיים; תיקון או 
אחזקה של חלקים של מוטורי AC ומוטורי DC; תיקון או 

אחזקה של גנרטורי AC וגנרטורי DC; תיקון או אחזקה של 
גנרטורי כח; תיקון או אחזקה של חוטים או כבלים חשמליים; 
תיקון או אחזקה של התקנים ומכשירי תקשורת רחק; תיקון או 

אחזקה של מכשירי טלפון; תיקון או אחזקה של חלקים 
ואביזרים של מכונות ומכשירי תקשורת רחק; תיקון ואחזקה של 

מכשירי טלמטיקס לכלי רכב; תיקון או אחזקה של מכשירי 
הודעה אוטומטית על גמר הטעינה; תיקון או אחזקה של 

מערכות ניווט לכלי רכב; תיקון או אחזקה של מכונות, מכשירים 
אלקטרוניים, וחלקיהם; תיקון או אחזקה של מחשבים אישיים; 
תיקון או אחזקה של מערכות שליטה מרחוק; תיקון או אחזקה 
של אלקטרודות; תיקון או אחזקה של ליבות מגנטיות; תיקון או 
אחזקה של חוטי התנגדות; הנכללים כולם בסוג 37.               
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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: 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
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Trade Mark No. 235928 מספר סימן

Application Date 23/02/2011 תאריך הגשה

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

The mark is limited to the colours  as shown in the  
mark.: light pink background in pantone shade 699U, 
and dark pink writing in pantone shade 8024C

הסימן מוגבל לצבעים הנראים בסימן: רקע ורוד בהיר בגוון 
8024C 699 וכתב ורוד כהה בגוון פנטוןU פנטון

 Owners

Name: Royal Wine Corporation

Address: 63 Lefante Lane, Bayonne, New Jersey, 07002, 
U.S.A.

Identification No.: 10981

(New York Corporation)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Reif & Reif, Adv.

Address: 6-2 Hasitavanit St., Beit Shemesh, 99552, 
Israel

שם: רייף את רייף, עו"ד

כתובת : רח' הסיתוונית 6-2, בית שמש, 99552, ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 33 סוג: 33

wines; all included in class 33 יינות; הנכללים כולם בסוג 33         
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Trade Mark No. 235929 מספר סימן

Application Date 23/02/2011 תאריך הגשה

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

The mark is limited to the colours as shown in the  
mark: red background in pantone shade 1807U, and 
beige writing in pantone shade 871C

הסימן מוגבל לצבעים הנראים בסימן: רקע אדום בגוון פנטון 
871C 1807 וכיתוב בייג' בגוון פנטוןU

 Owners

Name: Royal Wine Corporation

Address: 63 Lefante Lane, Bayonne, New Jersey, 07002, 
U.S.A.

Identification No.: 10981

(New York Corporation)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Reif & Reif, Adv.

Address: 6-2 Hasitavanit St., Beit Shemesh, 99552, 
Israel

שם: רייף את רייף, עו"ד

כתובת : רח' הסיתוונית 6-2, בית שמש, 99552, ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 33 סוג: 33

Wines; all included in class 33 יינות; הנכללים כולם בסוג 33         
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Trade Mark No. 235930 מספר סימן

Application Date 23/02/2011 תאריך הגשה

 Owners

Name: Royal Wine Corporation

Address: 63 Lefante Lane, Bayonne, New Jersey, 07002, 
U.S.A.

Identification No.: 10981

(New York Corporation)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Reif & Reif, Adv.

Address: 6-2 Hasitavanit St., Beit Shemesh, 99552, 
Israel

שם: רייף את רייף, עו"ד

כתובת : רח' הסיתוונית 6-2, בית שמש, 99552, ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 33 סוג: 33

Wines; all included in class 33 יינות; הנכללים כולם בסוג 33         
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Trade Mark No. 235931 מספר סימן

Application Date 23/02/2011 תאריך הגשה

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

The mark is limited to the colours as shown in the  
mark: blue background in pantone shade 3105U

הסימן מוגבל לצבעים הנראים בסימן: רקע כחול בגוון פנטון 
3105U

 Owners

Name: Royal Wine Corporation

Address: 63 Lefante Lane, Bayonne, New Jersey, 07002, 
U.S.A.

Identification No.: 10981

(New York Corporation)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Reif & Reif, Adv.

Address: 6-2 Hasitavanit St., Beit Shemesh, 99552, 
Israel

שם: רייף את רייף, עו"ד

כתובת : רח' הסיתוונית 6-2, בית שמש, 99552, ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 33 סוג: 33

Wines; all included in class 33 יינות; הנכללים כולם בסוג 33         
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Trade Mark No. 235932 מספר סימן

Application Date 23/02/2011 תאריך הגשה

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

The mark is limited to the colours as shown in the  
mark: cream background in pantone shade 608U, 
and grey writing in pantone shade 877C

הסימן מוגבל לצבעים הנראים בסימן: רקע קרם בגוון פנטון 
877C 608 וכיתוב אפור בגוון פנטוןU

 Owners

Name: Royal Wine Corporation

Address: 63 Lefante Lane, Bayonne, New Jersey, 07002, 
U.S.A.

Identification No.: 10981

(New York Corporation)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Reif & Reif, Adv.

Address: 6-2 Hasitavanit St., Beit Shemesh, 99552, 
Israel

שם: רייף את רייף, עו"ד

כתובת : רח' הסיתוונית 6-2, בית שמש, 99552, ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 33 סוג: 33

Wines; all included in class 33 יינות; הנכללים כולם בסוג 33         
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Trade Mark No. 235933 מספר סימן

Application Date 16/02/2011 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: Izhak Paz  שם: יצחק פז

Address: Nahagey Hapradot 24/1, Jerusalem, 97890, 
Israel

כתובת : נהגי הפרדות 1/24, ירושלים, 97890, ישראל

Identification No.: 038713806מספר זיהוי: 038713806

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: 41 סוג: 41

Education, entertainment and culture services 
including education, entertainment and culture 
services via TV and any other media, including the 
internet, cellular and any communication media or 
other activites, including production of TV programs, 
short movies, video, promo, live performance, stage 
shoes, quiz shows, quizzes campaigns, happenings, 
games, books, interactive entertainment services, 
including games via the internet, via interactive TV 
and via cellular, production and distribution of digital 
and analogic cassettes and DVDs/CDs; providing a 
website featuring information, instructional video, 
interactive services, dedicated to children's education 
(in the field of health); multimedia publishing of 
books, magazines, journals, articles, software, 
games, music and electronic publications; on line 
publication of products for children (books, games, 
toys, etc.) and educational services/kits; all the 
aforementioned services included in class 41.

שירותי חינוך, בידור ותרבות לרבות שירותי חינוך, בידור 
ותרבות בטלוויזיה ובכל מדיה אחרת, לרבות אינטרנט, סלולר 
וכל אמצעי תקשורת שהוא ובפעילויות אחרות, לרבות הפקת 

תכניות טלוויזיה, סרטונים וסרטים, וידיאו, פרומו, הופעות חיות, 
מופעי במה והצגות, שעשועונים, חידונים, קמפיינים, אירועים, 
משחקים, ספרים, שירותי בידור אינטראקטיביים, כולל משחקים 
באינטרנט, בטלוויזיה האינטראקטיבית ובסלולר, הפקה והפצה 
של קלטות ותקליטורים דיגיטליים ואנאלוגיים; אספקת אתר 
אינטרנט הכולל מידע, סרטונים חינוכיים/ לימודיים, שירותים 
אינטראקטיביים, המיועדים לחינוך ילדים (בתחום הבריאות); 
פרסום מולטימדיה של ספרים, מגזינים, עיתונים, כתבות, 

תוכנות, משחקים, מוזיקה ופרסום מקוונים; פרסום מקוון של 
מוצרים לילדים (ספרים, משחקים, צעצועים וכד') וכן 

שירותים/ערכות חינוך/לימוד; הנכללים כולם בסוג 41.             
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Trade Mark No. 235936 מספר סימן

Application Date 21/02/2011 תאריך הגשה

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 1 סוג: 1

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

כימיקלים המשמשים בתעשייה, במדע ובצילום, וכן בחקלאות, 
בגננות וביערנות; שרפים מלאכותיים בלתי מעובדים, פלסטיקים 
בלתי מעובדים; דשנים; תרכובות לכיבוי דלקות; תכשירי הרפיה 
והלחמה; חומרים כימיים לשימור דברי מזון; חומרי בורסקאות; 
דבקים המשמשים בתעשייה; הנכללים כולם בסוג 1.               
                                                                                    
                                                                                    

        

Class: 5 סוג: 5

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

תכשירים רוקחיים ווטרינריים; תכשירים סניטריים למטרות 
רפואיות; חומרים דיאטטיים המותאמים לשימוש רפואי, מזון 
לתינוקות; פלסטרים, חומרי חבישה; חומרים למילוי שיניים, 

שעווה דנטלית; חומרי חיטוי; תכשירים להשמדת רמשים; קוטלי 
פטריות, קוטלי עשבים; הנכללים כולם בסוג 5.                       
                                                                                    

                                  

Class: 7 סוג: 7

Machines and machine tools; motors and engines 
(except for land vehicles); machine coupling and 
transmission components (except for land vehicles); 
agricultural implements other than hand-operated; 
incubators for eggs; all included in class 7.

מכונות וכלי מכונה; מוטורים ומנועים (למעט לכלי רכב 
יבשתיים); רכיבי מצמדים ותמסורות של מכונות (למעט לכלי 
רכב יבשתיים); התקנים חקלאיים שאינם מופעלים בצורה 

ידנית; מדגרות לביצים; הנכללים כולם בסוג 7.                       
                                                                            

Class: 9 סוג: 9

Scientific, nautical, surveying, photographic, 
cinematographic, optical, weighing, measuring, 
signalling, checking (supervision), life-saving and 
teaching apparatus and instruments; apparatus and 
instruments for conducting, switching, transforming, 
accumulating, regulating or controlling electricity; 
apparatus for recording, transmission or reproduction 
of sound or images; magnetic data carriers, recording 
discs; automatic vending machines and mechanisms 
for coin-operated apparatus; cash registers, 
calculating machines, data processing equipment 
and computers; fire-extinguishing apparatus; all 
included in class 9.

מכשירים וכלים מדעיים, ימיים, למחקר, לצילום, סינמטוגרפיים, 
אופטיים, לשקילה, למדידה, לאיתות, לבדיקה (פיקוח), להצלת 

נפשות ולהוראה; מכשירים וכלים להולכה, מיתוג, המרה, 
צבירה, וויסות או בקרה של חשמל; מכשירים להקלטה, העברה 
או שיחזור של קול או דמויות; נושאי נתונים מגנטיים, דיסקים 
להקלטה; מכונות מכירה אוטומטיות ומנגנונים עבור מכשירים 
המופעלים על ידי מטבע; קופות רושמות, מכונות חישוב, ציוד 
ומחשבים לעיבוד נתונים; מכשירים לכיבוי אש; הנכללים כולם 
בסוג 9.                                                                           
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Class: 11 סוג: 11

Apparatus for lighting, heating, steam generating, 
cooking, refrigerating, drying, ventilating, water 
supply and sanitary purposes; all included in class 
11.

מכשירים לתאורה, לחימום, להפקת אדים, לבישול, לקירור, 
לייבוש, לאוורור, לאספקת מים ולמטרות סניטריות; הנכללים 
כולם בסוג 11.                                                                 

            

Class: 16 סוג: 16

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

נייר, קרטון וסחורות העשויות מחומרים אלו, שאינם נכללים 
בסוגים אחרים; דברי דפוס; חומרים לכריכת ספרים; צילומים; 
מכשירי כתיבה; דבקים למכשירי כתיבה או לשימושי משק בית; 
חומרים לאומנים; מכחולים; מכונות כתיבה וצרכי משרד (למעט 
רהיטים); חומרי הדרכה והוראה (למעט מכשירים); חומרים 
פלסטיים לאריזה (שאינם נכללים בסוגים אחרים); אותיות 

דפוס; גלופות הדפסה; הנכללים כולם בסוג 16.                     
                                                                                    
                                                                                    

                    

Class: 40 סוג: 40

Treatment of materials; all included in class 40. טיפול בחומרים; הנכללים כולם בסוג 40.                           

Class: 42 סוג: 42

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

שירותים מדעיים וטכנולוגיים ומחקר ועיצוב הקשורים אליהם; 
שירותי ניתוח ומחקר תעשייתיים; עיצוב ופיתוח של חומרות 

ותוכנות מחשב ; הנכללים כולם בסוג 42.                             
                                                                                    

            

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

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

Germany, 15/10/2010, No. 302010061181.2/01 גרמניה, 15/10/2010, מספר 302010061181.2/01

Class: 1 סוג: 1

Class: 5 סוג: 5

Class: 7 סוג: 7

Class: 9 סוג: 9

Class: 11 סוג: 11

Class: 16 סוג: 16

Class: 40 סוג: 40

Class: 42 סוג: 42

ג' טבת תשע"ב - 31929/12/2011



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: Merck KGaA

Address: Frankfurter Strasse 250, Darmstadt, 64293, 
Germany

Identification No.: 37497

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Reinhold Cohn and Partners

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

שם: ריינהולד כהן ושותפיו

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

ג' טבת תשע"ב - 32029/12/2011



Trade Mark No. 235937 מספר סימן

Application Date 21/02/2011 תאריך הגשה

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 1 סוג: 1

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

כימיקלים המשמשים בתעשייה, במדע ובצילום, וכן בחקלאות, 
בגננות וביערנות; שרפים מלאכותיים בלתי מעובדים, פלסטיקים 
בלתי מעובדים; דשנים; תרכובות לכיבוי דלקות; תכשירי הרפיה 
והלחמה; חומרים כימיים לשימור דברי מזון; חומרי בורסקאות; 
דבקים המשמשים בתעשייה; הנכללים כולם בסוג 1.               
                                                                                    
                                                                                    

        

Class: 5 סוג: 5

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

תכשירים רוקחיים ווטרינריים; תכשירים סניטריים למטרות 
רפואיות; חומרים דיאטטיים המותאמים לשימוש רפואי, מזון 
לתינוקות; פלסטרים, חומרי חבישה; חומרים למילוי שיניים, 

שעווה דנטלית; חומרי חיטוי; תכשירים להשמדת רמשים; קוטלי 
פטריות, קוטלי עשבים; הנכללים כולם בסוג 5.                       
                                                                                    

                                  

Class: 9 סוג: 9

Scientific, nautical, surveying, photographic, 
cinematographic, optical, weighing, measuring, 
signalling, checking (supervision), life-saving and 
teaching apparatus and instruments; apparatus and 
instruments for conducting, switching, transforming, 
accumulating, regulating or controlling electricity; 
apparatus for recording, transmission or reproduction 
of sound or images; magnetic data carriers, recording 
discs; automatic vending machines and mechanisms 
for coin-operated apparatus; cash registers, 
calculating machines, data processing equipment 
and computers; fire-extinguishing apparatus; all 
included in class 9.

מכשירים וכלים מדעיים, ימיים, למחקר, לצילום, סינמטוגרפיים, 
אופטיים, לשקילה, למדידה, לאיתות, לבדיקה (פיקוח), להצלת 

נפשות ולהוראה; מכשירים וכלים להולכה, מיתוג, המרה, 
צבירה, וויסות או בקרה של חשמל; מכשירים להקלטה, העברה 
או שיחזור של קול או דמויות; נושאי נתונים מגנטיים, דיסקים 
להקלטה; מכונות מכירה אוטומטיות ומנגנונים עבור מכשירים 
המופעלים על ידי מטבע; קופות רושמות, מכונות חישוב, ציוד 
ומחשבים לעיבוד נתונים; מכשירים לכיבוי אש; הנכללים כולם 
בסוג 9.                                                                           
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    

                            

Class: 16 סוג: 16

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

נייר, קרטון וסחורות העשויות מחומרים אלו, שאינם נכללים 
בסוגים אחרים; דברי דפוס; חומרים לכריכת ספרים; צילומים; 
מכשירי כתיבה; דבקים למכשירי כתיבה או לשימושי משק בית; 
חומרים לאומנים; מכחולים; מכונות כתיבה וצרכי משרד (למעט 
רהיטים); חומרי הדרכה והוראה (למעט מכשירים); חומרים 
פלסטיים לאריזה (שאינם נכללים בסוגים אחרים); אותיות 

דפוס; גלופות הדפסה; הנכללים כולם בסוג 16.                     
                                                                                    
                                                                                    

                    

ג' טבת תשע"ב - 32129/12/2011



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: Merck KGaA

Address: Frankfurter Strasse 250, Darmstadt, 64293, 
Germany

Identification No.: 37497

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Reinhold Cohn and Partners

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

שם: ריינהולד כהן ושותפיו

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

Class: 42 סוג: 42

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

שירותים מדעיים וטכנולוגיים ומחקר ועיצוב הקשורים אליהם; 
שירותי ניתוח ומחקר תעשייתיים; עיצוב ופיתוח של חומרות 

ותוכנות מחשב; הנכללים כולם בסוג 42.                               
                                                                                    

            

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

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

Germany, 15/10/2010, No. 302010061184.7/01 גרמניה, 15/10/2010, מספר 302010061184.7/01

Class: 1 סוג: 1

Class: 5 סוג: 5

Class: 9 סוג: 9

Class: 16 סוג: 16

Class: 42 סוג: 42

ג' טבת תשע"ב - 32229/12/2011



Trade Mark No. 235938 מספר סימן

Application Date 16/02/2011 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: Uri Buri Itd שם: אורי בורי בע"מ

Address: Iight house place, P.O.B. 2349, Acco, Israel כתובת : רחבת המגדלור, ת.ד. 2349, עכו, ישראל

Identification No.: 512974635מספר זיהוי: 512974635

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Nira Hirsch, Attorney

Address: street 18  Itzhak Sade, Nahariya, 22307, Israel

שם: נירה הירש, עו"ד 

כתובת : רח' יצחק שדה 18, ת.ד. 4052, נהריה, 22307, ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 43 סוג: 43

Catering services; temporary accommodation; 
included in class 43.

שירותים להספקת מזון ומשקה; לינה זמנית; הנכללים כולם 
בסוג 43.           

ג' טבת תשע"ב - 32329/12/2011



Trade Mark No. 235939 מספר סימן

Application Date 21/02/2011 תאריך הגשה

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 1 סוג: 1

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

כימיקלים המשמשים בתעשייה, במדע ובצילום, וכן בחקלאות, 
בגננות וביערנות; שרפים מלאכותיים בלתי מעובדים, פלסטיקים 
בלתי מעובדים; דשנים; תרכובות לכיבוי דלקות; תכשירי הרפיה 
והלחמה; חומרים כימיים לשימור דברי מזון; חומרי בורסקאות; 
דבקים המשמשים בתעשייה; הנכללים כולם בסוג 1.               
                                                                                    
                                                                                    

        

Class: 5 סוג: 5

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

תכשירים רוקחיים ווטרינריים; תכשירים סניטריים למטרות 
רפואיות; חומרים דיאטטיים המותאמים לשימוש רפואי, מזון 
לתינוקות; פלסטרים, חומרי חבישה; חומרים למילוי שיניים, 

שעווה דנטלית; חומרי חיטוי; תכשירים להשמדת רמשים; קוטלי 
פטריות, קוטלי עשבים; הנכללים כולם בסוג 5.                       
                                                                                    

                                  

Class: 7 סוג: 7

Machines and machine tools; motors and engines 
(except for land vehicles); machine coupling and 
transmission components (except for land vehicles); 
agricultural implements other than hand-operated; 
incubators for eggs; all included in class 7.

מכונות וכלי מכונה; מוטורים ומנועים (למעט לכלי רכב 
יבשתיים); רכיבי מצמדים ותמסורות של מכונות (למעט לכלי 
רכב יבשתיים); התקנים חקלאיים שאינם מופעלים בצורה 

ידנית; מדגרות לביצים; הנכללים כולם בסוג 7.                       
                                                                            

Class: 9 סוג: 9

Scientific, nautical, surveying, photographic, 
cinematographic, optical, weighing, measuring, 
signalling, checking (supervision), life-saving and 
teaching apparatus and instruments; apparatus and 
instruments for conducting, switching, transforming, 
accumulating, regulating or controlling electricity; 
apparatus for recording, transmission or reproduction 
of sound or images; magnetic data carriers, recording 
discs; automatic vending machines and mechanisms 
for coin-operated apparatus; cash registers, 
calculating machines, data processing equipment 
and computers; fire-extinguishing apparatus; all 
included in class 9.

מכשירים וכלים מדעיים, ימיים, למחקר, לצילום, סינמטוגרפיים, 
אופטיים, לשקילה, למדידה, לאיתות, לבדיקה (פיקוח), להצלת 

נפשות ולהוראה; מכשירים וכלים להולכה, מיתוג, המרה, 
צבירה, וויסות או בקרה של חשמל; מכשירים להקלטה, העברה 
או שיחזור של קול או דמויות; נושאי נתונים מגנטיים, דיסקים 
להקלטה; מכונות מכירה אוטומטיות ומנגנונים עבור מכשירים 
המופעלים על ידי מטבע; קופות רושמות, מכונות חישוב, ציוד 
ומחשבים לעיבוד נתונים; מכשירים לכיבוי אש; הנכללים כולם 
בסוג 9.                                                                           
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    

                            

ג' טבת תשע"ב - 32429/12/2011



Class: 16 סוג: 16

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

נייר, קרטון וסחורות העשויות מחומרים אלו, שאינם נכללים 
בסוגים אחרים; דברי דפוס; חומרים לכריכת ספרים; צילומים; 
מכשירי כתיבה; דבקים למכשירי כתיבה או לשימושי משק בית; 
חומרים לאומנים; מכחולים; מכונות כתיבה וצרכי משרד (למעט 
רהיטים); חומרי הדרכה והוראה (למעט מכשירים); חומרים 
פלסטיים לאריזה (שאינם נכללים בסוגים אחרים); אותיות 

דפוס; גלופות הדפסה; הנכללים כולם בסוג 16.                     
                                                                                    
                                                                                    

                    

Class: 40 סוג: 40

Treatment of materials; all included in class 40. טיפול בחומרים; הנכללים כולם בסוג 40.                           

Class: 42 סוג: 42

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

שירותים מדעיים וטכנולוגיים ומחקר ועיצוב הקשורים אליהם; 
שירותי ניתוח ומחקר תעשייתיים; עיצוב ופיתוח של חומרות 

ותוכנות מחשב; הנכללים כולם בסוג 42.                               
                                                                                    

            

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

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

Germany, 15/10/2010, No. 302010061182.0/01 גרמניה, 15/10/2010, מספר 302010061182.0/01

Class: 1 סוג: 1

Class: 5 סוג: 5

Class: 7 סוג: 7

Class: 9 סוג: 9

Class: 16 סוג: 16

Class: 40 סוג: 40

Class: 42 סוג: 42

ג' טבת תשע"ב - 32529/12/2011



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: Merck KGaA

Address: Frankfurter Strasse 250, Darmstadt, 64293, 
Germany

Identification No.: 37497

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Reinhold Cohn and Partners

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

שם: ריינהולד כהן ושותפיו

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

ג' טבת תשע"ב - 32629/12/2011



Trade Mark No. 235943 מספר סימן

Application Date 21/02/2011 תאריך הגשה

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 1 סוג: 1

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

כימיקלים המשמשים בתעשייה, במדע ובצילום, וכן בחקלאות, 
בגננות וביערנות; שרפים מלאכותיים בלתי מעובדים, פלסטיקים 
בלתי מעובדים; דשנים; תרכובות לכיבוי דלקות; תכשירי הרפיה 
והלחמה; חומרים כימיים לשימור דברי מזון; חומרי בורסקאות; 
דבקים המשמשים בתעשייה; הנכללים כולם בסוג 1.               
                                                                                    
                                                                                    

        

Class: 5 סוג: 5

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

תכשירים רוקחיים ווטרינריים; תכשירים סניטריים למטרות 
רפואיות; חומרים דיאטטיים המותאמים לשימוש רפואי, מזון 
לתינוקות; פלסטרים, חומרי חבישה; חומרים למילוי שיניים, 

שעווה דנטלית; חומרי חיטוי; תכשירים להשמדת רמשים; קוטלי 
פטריות, קוטלי עשבים; הנכללים כולם בסוג 5.                       
                                                                                    

                                  

Class: 7 סוג: 7

Machines and machine tools; motors and engines 
(except for land vehicles); machine coupling and 
transmission components (except for land vehicles); 
agricultural implements other than hand-operated; 
incubators for eggs; all included in class 7.

מכונות וכלי מכונה; מוטורים ומנועים (למעט לכלי רכב 
יבשתיים); רכיבי מצמדים ותמסורות של מכונות (למעט לכלי 
רכב יבשתיים); התקנים חקלאיים שאינם מופעלים בצורה 

ידנית; מדגרות לביצים; הנכללים כולם בסוג 7.                       
                                                                            

Class: 9 סוג: 9

Scientific, nautical, surveying, photographic, 
cinematographic, optical, weighing, measuring, 
signalling, checking (supervision), life-saving and 
teaching apparatus and instruments; apparatus and 
instruments for conducting, switching, transforming, 
accumulating, regulating or controlling electricity; 
apparatus for recording, transmission or reproduction 
of sound or images; magnetic data carriers, recording 
discs; automatic vending machines and mechanisms 
for coin-operated apparatus; cash registers, 
calculating machines, data processing equipment 
and computers; fire-extinguishing apparatus; all 
included in class 9.

מכשירים וכלים מדעיים, ימיים, למחקר, לצילום, סינמטוגרפיים, 
אופטיים, לשקילה, למדידה, לאיתות, לבדיקה (פיקוח), להצלת 

נפשות ולהוראה; מכשירים וכלים להולכה, מיתוג, המרה, 
צבירה, וויסות או בקרה של חשמל; מכשירים להקלטה, העברה 
או שיחזור של קול או דמויות; נושאי נתונים מגנטיים, דיסקים 
להקלטה; מכונות מכירה אוטומטיות ומנגנונים עבור מכשירים 
המופעלים על ידי מטבע; קופות רושמות, מכונות חישוב, ציוד 
ומחשבים לעיבוד נתונים; מכשירים לכיבוי אש; הנכללים כולם 
בסוג 9.                                                                           
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Class: 16 סוג: 16

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

נייר, קרטון וסחורות העשויות מחומרים אלו, שאינם נכללים 
בסוגים אחרים; דברי דפוס; חומרים לכריכת ספרים; צילומים; 
מכשירי כתיבה; דבקים למכשירי כתיבה או לשימושי משק בית; 
חומרים לאומנים; מכחולים; מכונות כתיבה וצרכי משרד (למעט 
רהיטים); חומרי הדרכה והוראה (למעט מכשירים); חומרים 
פלסטיים לאריזה (שאינם נכללים בסוגים אחרים); אותיות 

דפוס; גלופות הדפסה; הנכללים כולם בסוג 16.                     
                                                                                    
                                                                                    

                    

Class: 40 סוג: 40

Treatment of materials; all included in class 40. טיפול בחומרים; הנכללים כולם בסוג 40.                           

Class: 42 סוג: 42

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

שירותים מדעיים וטכנולוגיים ומחקר ועיצוב הקשורים אליהם; 
שירותי ניתוח ומחקר תעשייתיים; עיצוב ופיתוח של חומרות 

ותוכנות מחשב; הנכללים כולם בסוג 42.                               
                                                                                    

            

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

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

Germany, 15/10/2010, No. 302010061183.9/01 גרמניה, 15/10/2010, מספר 302010061183.9/01

Class: 1 סוג: 1

Class: 5 סוג: 5

Class: 7 סוג: 7

Class: 9 סוג: 9

Class: 16 סוג: 16

Class: 40 סוג: 40

Class: 42 סוג: 42
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Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

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

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

האנגלי.

 Owners

Name: Merck KGaA

Address: Frankfurter Strasse 250, Darmstadt, 64293, 
Germany

Identification No.: 37497

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Reinhold Cohn and Partners

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

שם: ריינהולד כהן ושותפיו

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

Trade Mark No. 235944 מספר סימן

Application Date 23/02/2011 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: GHF Holdings Limited

Address: 1st Floor, HSBC Centre, 18 Cybercity, Ebene, 
Mauritius

Identification No.: 801858

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Reinhold Cohn and Partners

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

שם: ריינהולד כהן ושותפיו

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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 36 סוג: 36

Financial services, namely, trading and investing in 
commodities, currencies, bonds, securities, shares 
and other investment products traded on global 
investment markets; trading and investing in futures, 
options and derivatives relating to commodities, 
currencies, bonds, securities, shares and other 
investment products traded on global investment 
markets; proprietary trading services in respect of the 
foregoing; all included in class 36.

שירותים פיננסיים, דהיינו, מסחר והשקעה בסחורות, מטבעות, 
אגרות חוב, ניירות ערך, מניות ומוצרי השקעות אחרים 

הנסחרים בשווקי השקעות גלובליים; מסחר והשקעה בחוזים 
עתידיים, אופציות ונגזרות הקשורים לסחורות, מטבעות, אגרות 

חוב, ניירות ערך, מניות ומוצרי השקעות אחרים הנסחרים 
בשווקי השקעות גלובליים; שירותי מסחר קנייניים ביחס למצוין 
לעיל; הנכללים כולם בסוג 36.                                             
                                                                                    

                                                                

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

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

European Community Trade Mark, 23/08/2010, No. 
009328972

איחוד האירופי לסימני מסחר, 23/08/2010, מספר 
009328972

Class: 36 סוג: 36
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גחלילית
Trade Mark No. 235947 מספר סימן

Application Date 23/02/2011 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: GUR SHOMRON HOLDINGS LTD. שם: גור שומרון אחזקות בע"מ

Address: 5 Leah Goldberg Str., Raanana, 43548, Israel כתובת : לאה גולדברג 5, רעננה, 43548, ישראל

Identification No.: 512179748מספר זיהוי: 512179748

פרטי

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: 41 סוג: 41

Publishing services; all included in class 41 שירותי הוצאה לאור; הנכללים כולם בסוג 41             
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Trade Mark No. 235949 מספר סימן

Application Date 16/02/2011 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: Politzer hadera (1982) Itd שם: פוליצר חדרה (1982) בע"מ

Address: 11 rabin st, P.O.B. 3166, hadera, Israel כתובת : רח' יצחק רבין 11, ת.ד. 3166, חדרה, ישראל

Identification No.: 510926603מספר זיהוי: 510926603

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 35 סוג: 35

Retail and wholesale marketing, retail store services 
and chain store for household products, including 
delivery of goods ordered by telephone or by the 
internet; all included in class 35.

שיווק קמעונאי וסיטונאי, שירותי מסחר קימעונאי ורשת חנויות 
למוצרי צריכה ביתיים, כולל אספקת מוצרים לפי הזמנה 

טלפונית או באינטרנט; הנכללים כולם בסוג 35.                     
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Trade Mark No. 235950 מספר סימן

Application Date 16/02/2011 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: SHARIKAL as-sina a' al anagiyah.M.KH.M   שם: שרקת אלסינאעה אלערביה מ.ח.מ

Address: St. Sultan Suleiman 5, P.O.B. 66010, 
Jerusalem, 91660, Israel

כתובת : רח' סולטן סולימן 5, ת.ד. 66010, ירושלים, 91660, 
ישראל

Identification No.: 562400408מספר זיהוי: 562400408

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: MAGDI IBRAHEM, Adv 

Address: St. Sultan Suleiman 5, P.O.B. 66010, 
Jerusalem, 91660, Israel

שם: מגדי אברהים, עו"ד 

כתובת : רח' סולטן סולימן 5, ת.ד. 66010, ירושלים, 91660, 
ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 3 סוג: 3

soaps, cleaning preparations; all included in class 3.                          .3 סבונים, תכשירי ניקוי; הנכללים כולם בסוג

ג' טבת תשע"ב - 33329/12/2011



Trade Mark No. 235951 מספר סימן

Application Date 16/02/2011 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: SHARIKAL as-sina a' al anagiyah.M.KH.M   שם: שרקת אלסינאעה אלערביה מ.ח.מ

Address: St. Sultan Suleiman 5, P.O.B. 66010, 
Jerusalem, 91660, Israel

כתובת : רח' סולטן סולימן 5, ת.ד. 66010, ירושלים, 91660, 
ישראל

Identification No.: 562400408מספר זיהוי: 562400408

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: MAGDI IBRAHEM, Adv 

Address: St. Sultan Suleiman 5, P.O.B. 66010, 
Jerusalem, 91660, Israel

שם: מגדי אברהים, עו"ד 

כתובת : רח' סולטן סולימן 5, ת.ד. 66010, ירושלים, 91660, 
ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 3 סוג: 3

soaps ,cleaning preparations; all included in class 3. סבונים, תכשירי ניקוי; הנכללים כולם בסוג 3.                         
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PASSPORTCARD

Trade Mark No. 235956 מספר סימן

Application Date 24/02/2011 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: DavidShield Ltd. שם: דיויד שילד בע"מ

Address: 8a Hatzoran st., Poleg Business Park, P.O.B. 
8767, Netanya, 42504, South Industrial Zone, Israel

כתובת : הצורן 8א', פארק העסקים פולג, א.ת. דרום, ת.ד. 8767, 
נתניה, 42504, ישראל

Identification No.: 512900432מספר זיהוי: 512900432

דיויד שילד - סוכנות לביטוח חיים (2000) בע"מ

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Soroker-Agmon, Adv.

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

שם: סורוקר-אגמון, עו"ד

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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 36 סוג: 36

Medical insurance, namely, insurance actuarial 
services, insurance administration, insurance claims 
processing and insurance underwriting, providing 
insurance policies and programs in the field of health 
; Insurance services for the repayment of medical 
expense ; medical insurance services provided to 
companies; all included in class 36.

ביטוח רפואי, דהיינו, שירותי אקטואריה ביטוחיים, ניהול 
ומנהלת ביטוח, עיבוד תביעות ביטוח וחיתום ביטוחי, אספקת 
פוליסות ביטוח ותוכניות בתחום הבריאות; שירותי ביטוח 
להחזר של הוצאות רפואיות; שירותי ביטוח רפואי הניתנים 

לחברות; הנכללים כולם בסוג 36                                         
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Trade Mark No. 235999 מספר סימן

Application Date 28/01/2011 תאריך הגשה

International Trademark No. 1066401 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: TURBINE ENGINE COMPONENTS 
TECHNOLOGIES CORPORATION

Address: 1211 Old Albany Road, Thomasville GA 31792, 
U.S.A.

Identification No.: 71967

(Delaware, United States CORPORATION)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 12 סוג: 12

Structural parts for airplanes.

Goods/Services for which priority is claimed סחורות/שירותים לגביהם נטען דין קדימה
(If only classification code is indicated, Priority is claimed 
for all goods/services included in that class, and specified 
above under the 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., 30/07/2010, No. 85096833 ארה"ב, 30/07/2010, מספר 85096833

Class: 12 סוג: 12
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Trade Mark No. 236033 מספר סימן

Application Date 24/02/2011 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: BEST WESTERN INTERNATIONAL, INC.

Address: Phoenix, Arizona, U.S.A.

Identification No.: 8390

(Arizona Corporation)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Reinhold Cohn and Partners

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

שם: ריינהולד כהן ושותפיו

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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 43 סוג: 43

Hotel services; all included in class 43. שירותי מלון; הנכללים כולם בסוג 43.               

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

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

U.S.A., 01/09/2010, No. 85120819 ארה"ב, 01/09/2010, מספר 85120819

Class: 43 סוג: 43
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Trade Mark No. 236035 מספר סימן

Application Date 24/02/2011 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: BEST WESTERN INTERNATIONAL, INC.

Address: Phoenix, Arizona, U.S.A.

Identification No.: 8390

(Arizona Corporation)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Reinhold Cohn and Partners

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

שם: ריינהולד כהן ושותפיו

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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 43 סוג: 43

Hotel services; all included in class 43. שירותי מלון; הנכללים כולם בסוג 43.               

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

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

U.S.A., 01/09/2010, No. 85120792 ארה"ב, 01/09/2010, מספר 85120792

Class: 43 סוג: 43
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Trade Mark No. 236041 מספר סימן

Application Date 24/01/2011 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: DEXCEL LTD. שם: דקסל בע"מ

Address: P.O.B. 50, Hadera, 38100, Israel כתובת : ת.ד. 50, חדרה, 38100, ישראל

Identification No.: 510477748מספר זיהוי: 510477748

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Webb & Co,Patent Attorneys

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

שם: וב ושות', עורכי פטנטים

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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 44 סוג: 44

Information services in the field of dermis disease, 
skin and scalp illnes whice include information 
regarding demis diseases and skin and scalp illness, 
including psoriasis preverting treatments, early 
warning signs. resarch in the field, professional 
terminology and its interpretation. pharmaceuticals 
preparations and questions and answers, and online 
servicesthet provide forums for discussion in the 
field; all included in class 44.

שירותי מידע בתחום נגעי עור ומחלות עור וקרקפת, אשר 
כוללים - מידע בתחום נגעי עור ומחלות בתחום, מונחים 
מקצועיים ופירושם, תכשירים רפואים, שאלות ותשובות, 

ושירותים מקונים המספקים פורומים לדיון בתחום; הנכללים 
כולם בסוג 44.                                                                 
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    

                                              

ג' טבת תשע"ב - 33929/12/2011



Trade Mark No. 236046 מספר סימן

Application Date 27/02/2011 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: Shemen Industries Ltd. שם: שמן תעשיות בע"מ

Address: 2 Emanuel Tovim St., Haifa, 32235, Israel כתובת : עמנואל טובים 2, חיפה, 32235, ישראל

Identification No.: 520023474מספר זיהוי: 520023474

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: 29 סוג: 29

edible oils and fats ; all included in class 29 שמני ושומני מאכל ; הנכללים כולם בסוג 29                 

ג' טבת תשע"ב - 34029/12/2011



Trade Mark No. 236048 מספר סימן

Application Date 20/02/2011 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; הנכללים 
כולם בסוג 35.                                                             

ג' טבת תשע"ב - 34129/12/2011



ORANGE PASSPORT

Trade Mark No. 236050 מספר סימן

Application Date 27/02/2011 תאריך הגשה

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 38 סוג: 38

Telecommunications services; communications 
services; telephone, mobile telephone, facsimile, 
telex, message collection and transmission, radio-
paging, call diversion, answerphone, directory 
enquiries and electronic mail services; transmission, 
delivery and reception of sound, data, images, music 
and information; electronic message delivery 
services; on-line information services relating to 
telecommunications; data interchange services; 
transfer of data by telecommunication; satellite 
communication services; broadcasting services; 
broadcasting or transmission of radio or television 
programmes and of films, teleshopping and 
webshopping programmes; videotext, teletext and 
viewdata services; broadcasting and delivery of 
multimedia content over electronic communications 
networks; video messaging services; video 
conferencing services; video telephone services; 
telecommunications of information (including web 
pages), computer programs and any other data; 
providing user access to the Internet; providing 
telecommunication connections or links to the 
Internet or databases; providing user access to the 
Internet (service providers); provision and operation 
of electronic conferencing, discussion groups and 
chat rooms; providing access to digital music 
websites on the Internet; providing access to MP3 
websites on the Internet; delivery of digital music by 
telecommunications; providing access to 
telecommunications infrastructures for other 
operators; 
operating and providing search engines; 
telecommunication access services; computer aided 
transmission of messages and images; 
communication by computer; news agency services; 
transmission of news and current affairs information; 
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; all included in class 38.

שירותי טלקומוניקציה; שירותי תקשורת; טלפון, טלפון נייד, 
פקסימיליה, טלקס, איסוף ושידור הודעות, איתור-רדיו, הסתת 
שיחה, משיבון, תשאול מנחה ושירותי דואר אלקטרוני; שידור, 
שילוח וקיבול של קול, נתונים, דמויות, מוזיקה ומידע;  שירותי 
שילוח הודעה אלקטרונית; שירותי מידע מקוונים הקשורים 
לטלקומוניקציה; שירותי החלפת מידע; העברת מידע על ידי 

טלקומוניקציה; שירותי תקשורת לוויינית; שירותי שידור; שידור 
או תמסורת של תוכניות רדיו או טלוויזיה ושל תוכניות סרטים, 
קניות טלפוניות וקניות מקוונות; שירותי וידיאוטקסט, טלטקסט 
וצפייה במידע; שידור ושילוח של תוכן מולטימדיה על רשתות 
תקשורת אלקטרוניות; שירותי הודעות וידיאו; שירותי ועידות 
וידיאו; שירותי וידיאו טלפון; טלקומוניקציה של מידע (כולל דפי 
רשת), תוכניות מחשב וכל מידע אחר; אספקת גישת משתמש 
לאינטרנט; אספקת חיבור או קשרי טלקומוניקציה לאינטרנט או 

למאגרי מידע; אספקת גישת משתמש לאינטרנט (ספקי 
שירות); אספקה והפעלה של ועידות אלקטרוניות, קבוצות דיון 
וחדרי שיחה; מתן גישה לאתרי מוזיקה דיגיטאלית באינטרנט; 

מתן גישה לאתרי 3MP באינטרנט; העברה של מוזיקה 
דיגיטאלית דרך טלקומוניקציה; מתן גישה לתשתיות 

טלקומוניקציה עבור מפעילים אחרים; הפעלת ואספקת מנועי 
חיפוש; שירותי גישה טלקומוניקטיביים; שידור בעזרת סיוע 
מחשב של הודעות ודמויות; תקשורות דרך מחשב; שירותי 

סוכנות חדשות; שידור של חדשות ומידע על עניינים עכשוויים; 
העסקה, שכירה או השכרה של התקנים, כלים, התקנות או 

רכיבים לשימוש באספקה של השירותים הנזכרים לעיל; שירותי 
מייעץ, מידע וייעוץ הקשורים לכל הנזכר לעיל; הנכללים כולם 
בסוג 38.                                                                         
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    

      

ג' טבת תשע"ב - 34229/12/2011



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: Orange Brand Services Limited

Address: St. James Court, Great Park Road, 
Almondsbury Park, Bradley Stoke, Bristol, United 
Kingdom

Identification No.: 800715

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Dr. Shlomo Cohen & Co.

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

שם: ד"ר שלמה כהן ושות'

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

ג' טבת תשע"ב - 34329/12/2011



Trade Mark No. 236052 מספר סימן

Application Date 20/02/2011 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: Atidim Med LTD. שם: עתידים מד בע"מ

Address: Hanehoshet 2 Ramat Hahaial, Tel Aviv, Israel כתובת : הנחושת 2 רמת החייל, תל אביב, ישראל

Identification No.: 514331297מספר זיהוי: 514331297

חברה פרטית

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 44 סוג: 44

Medical services, orthopedic, ophthalmology, 
women, blood vessels; plastic; all included in class 
44.

שירותים רפואיים; אורטופדיה, עיניים, נשים, כלי דם, 
פלסטיקה; הנכללים כולם בסוג 44.                                     

      

ג' טבת תשע"ב - 34429/12/2011



Trade Mark No. 236053 מספר סימן

Application Date 20/02/2011 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: BUG MULTISYSTEM LTD. שם: באג מולטיסיסטם בע"מ

Address: Meshek 33, Moshav Ben Shemen, 73115, Israel כתובת : משק 33, מושב בן שמן, 73115, ישראל

Identification No.: 511860769מספר זיהוי: 511860769

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 9 סוג: 9

Computer, hardware equipment therefore, cards and 
connecting parts, educational programs and games, 
cellular telephones, digital switch gadget, boards, 
palm computers, professional programs, digital 
cameras expendable equipment, namely, ink heads 
and recordable CD's; all included in class 9.           

מחשבים, ציוד חומרה נלווה (מדפסות, צורבים, סורקים, 
מסכים), כרטיסים וחלקי חיבור, מוצרי אינטרנט ומוצרים נלווים, 
גאדג'טים מולטימדיה (משחקים, לומדות), טלפונים סלולאריים, 
מרכזיות דיגיטאליות, מחשבי כף יד, תוכנות מקצועיות, מצלמות 
דיגיטאליות, ציוד מתכלה דהיינו; ראשי דיו ומדיות לצריבה; 

הנכללים כולם בסוג 9.

ג' טבת תשע"ב - 34529/12/2011



TRUENORTH 

Trade Mark No. 236055 מספר סימן

Application Date 20/02/2011 תאריך הגשה

 Owners

Name: HITACHI DATA SYSTEMS CORPORATION

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

Identification No.: 59287

(Delaware Corporation)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Wolff, Bregman and Goller

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

שם: וולף, ברגמן וגולר

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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 35 סוג: 35

Business services in the field of affinity programs, 
alliance programs, affiliate programs, solution 
developer programs and agent programs, namely, 
developing commerical partner strategies, identifying 
appropriate partner companies to go to market with, 
and developing alliance strategies; all included in 
class 35.

שירותים עסקיים בתחום של תוכניות קרבה, תוכניות ברית, 
תוכניות פיתוח פתרון ותוכנות נציג, דהיינו פיתוח אסטרטגיות 
שותף מסחרי, זיהוי חברות שותף ראויות לפעילויות שיווק 

ופיתוח אסטרטגיות ברית; הנכללים כולם בסוג 35.                 
                                                                                    
                                                                                    

                                    

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

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

U.S.A., 10/02/2011, No. 85239195 ארה"ב, 10/02/2011, מספר 85239195

Class: 35 סוג: 35

ג' טבת תשע"ב - 34629/12/2011



BOUX AVENUE 

Trade Mark No. 236058 מספר סימן

Application Date 27/02/2011 תאריך הגשה

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 3 סוג: 3

Cosmetics, toiletries; preparations for the hair; 
perfumes and other perfumed products; bubble bath, 
shower gel, soaps for personal use, body creams, 
body oils; personal care products, namely aftershave 
gels and lotions, antiperspirant, artificial nails, 
astringent for the face, astringent for the skin, bath 
oil, body oil, body paint, bath beads, bath salts, 
blush, body glitter, body mist, body cleanser, body 
wash, body scrub, body gel, body mousse, body 
polish, body exfoliant, body bronzers, bubble bath, 
cleanser for the face, cologne, cotton swabs, creams 
for the body, cream for cuticles, cream for the eyes, 
cream for the face, cream for the hands, cream for 
the feet, deodorant, exfoliators for skin, eye gels, eye 
makeup pencils, eye shadow, eyeliner, face mist, 
face scrub, face toner, foundation, fragrant body 
splash, fragrant body mist, hair conditioner, hair 
dyes, hair glitter, hair rinses, hair shampoo, hair 
removing creams, hair spray, hair styling gel, hair 
styling mousse, lotion for the body, lotion for the 
hands, lotion for the face, lotion for the feet, lip balm, 
lip gloss, lip makeup pencils, lipstick, liquid shadow, 
lip liner, lip pencil, makeup for the body, makeup for 
the face, makeup remover, mascara, massage 
cream, massage oils, nail corrector pens, nail polish, 
nail polish remover, non-medicated blemish stick, 
non-medicated cleanser for the face, non-medicated 
spray, non-medicated massage ointment, oil blotting 
sheets for the skin, perfume, shampoo, powder for 
the body, powder for the face, powder for the feet, 
pumices, rouge, shaving cream, salt scrubs for the 
skin, shower gel and cream, skin bronzing cream, 
soap for the body, soap for the face, soap for the 
hands, sun block for the body and face, suntan lotion 
for the body, suntan lotion for the face, sunless 
tanning lotion for the body, sunless tanning lotion for 
the face, pre sun tanning lotion for the body, pre-sun 
tanning lotion for the face, post-sun tanning lotion for 
the face, post-sun tanning lotion for the body, talcum 
powder; nail orange sticks; all included in class 3.

קוסמטיקה, טואלטיקה; תכשירים לשיער; בשמים ומוצרים 
מבושמים אחרים; קצף אמבט, ג'ל רחצה, סבונים לשימוש 

אישי, תחליבי גוף, שמנים לגוף; תכשירי טיפוח אישיים, דהיינו 
ג'לים ותחליבים לאחר גילוח, דיאורדורנט, ציפורניים 

מלאכותיות, חומרים להסרת שומנים וכיווץ העור לפנים, 
חומרים להסרת שומנים וכיווץ העור, שמני רחצה, שמנים לגוף, 
צבעי גוף, גרגירי אמבט, מלחי אמבט, סומק, נצנצים לגוף, 
תרסיס לגוף, תכשירי ניקוי לגוף, תכשירי רחצה לגוף, גרגירי 

קרצוף לגוף, ג'ל לגוף, מוס לגוף, תכשירי הברקה לגוף, תכשירי 
הסרת עור מת לגוף, תכשירים משזפים לגוף, קצף אמבט, 
תכשירי ניקוי לפנים, מי קולון, ספוגיות כותנה, קרמים לגוף, 

קרמים לתאי עור מתים, קרמים לעיניים, קרמים לפנים, קרמים 
לידיים, קרמים לרגליים, דיאורדורנט, תכשירים להסרת עור מת 

לעור, ג'ל לעינים, עפרוני איפור לעיניים, צללית לעין, צבע 
לתיחום העיניים, תרסיס לפנים, תכשיר לקרצוף הפנים, מי 
פנים, קרם בסיס לפנים, תכשירי התזה מבושמים לגוף, 

תרסיסים מבושמים לגוף, מרכך לשיער, צבעים לשיער, נצנצים 
לשיער, תכשירי שטיפה לשיער, שמפו לשיער, קרמים להסרת 
שיער, ספריי לשיער, ג'ל לעיצוב השיער, מוס לעיצוב השיער, 
תחליבים לגוף, תחליבים לידיים, תחליבים לפנים, תחליבים 
לכפות הרגליים, שפתונים, שפתונים מבריקים, עפרוני איפור 
לשפתיים, שפתונים, צלליות על בסיס נוזלי, תוחמי שפתיים, 
עפרוני שפתיים, איפור לגוף, איפור לפנים, תכשירי הסרת 
איפור, מסקרה, קרם עיסוי, שמני עיסוי, עטים לתיקון 

הציפורניים, תכשירים להברקת הציפורניים, תכשירים להסרת 
הברקה בציפורניים, שפתון שאינו רפואי לתיקון פגמים, תכשיר 
שאינו רפואי לניקוי הפנים, תרסיס שאינו רפואי, משחה שאינה 
רפואית לעיסוי, מדבקות להסרת שומן מהעור, בישום, שמפו, 
אבקה לגוף, אבקה לפנים, אבקה לכף הרגל, אבן ספוג לניקוי, 
סומק, קרמים לגילוח, מלחי קרצוף לעור, ג'ל וקרם רחצה, 
קרמים משזפים לעור, סבון לגוף, סבון לפנים, סבון לידיים, 
תכשירי הגנה מהשמש לגוף ולפנים, תחליבי שיזוף לגוף, 

תחליבי שיזוף לפנים, תחליבי שיזוף ללא שמש לגוף, תחליבי 
שיזוף ללא שמש לפנים, תחליבי שיזוף לפני החשיפה לשמש 
לגוף, תחליבי שיזוף לפני החשיפה לשמש לפנים, תחליבי 
שיזוף לאחר החשיפה לשמש לפנים, תחליבי שיזוף לאחר 

החשיפה לשמש לגוף, אבקת טלק; מקלות כתומים לציפורניים, 
הנכללים כולם בסוג 3.                                                       
                                                                                    

                                                                          

Class: 4 סוג: 4

Candles, fragranced and scented candles; 
illuminants, tapers, nightlights, wicks and lamp oil; all 
included in class 4.

נרות, נרות מבושמים ובעלי ריח; מפיצי אור, נרות דקים, תאורה 
ללילה, פתילים ומנורות על בסיס שמן, הנכללים כולם בסוג 4.   

          

ג' טבת תשע"ב - 34729/12/2011



Class: 25 סוג: 25

Clothing, footwear, headgear; articles of clothing for 
women and girls; underwear, lingerie, nightwear, 
leisurewear; sleep shirts, sleep pants, sleep tops, 
pyjamas, pyjama sets, baby doll nightdresses, 
nightdresses; kimonos, robes, gowns and wraps; t-
shirts, hoodies, jackets, tops, pants, Capri pants, 
sarongs; camisoles, chemises, slips, boxer shorts; 
footwear, slippers, booties, socks; headgear, hats; 
eye masks; clothing, namely bras, sport bras, bralets, 
bustiers, body suits, bra accessories, namely bra 
straps, bra extenders, bra pads, self-adhesive 
support tapes for wear, nipple covers; slips, panties, 
g-strings, thongs, boylegs, bikinis, briefs, boxer 
shorts, garter belts, girdles, sarongs, stockings, 
hosiery, pantyhose, socks, tights, leotards, leggings, 
camisoles, lingerie, negligees, pyjamas, nightgowns, 
bathrobes, chemises, teddies, sleep shirts, sleep 
pants, baby dolls, Capri sets, boxer sets, kimonos, t 
shirts, halter tops, tank tops, crop tops, shirts, pants, 
shorts, sweaters, Capris, skirts, dresses, blazers, 
blouses, jackets, coats, slacks, suits, jeans, vests, 
sweatpants, sweatshirts, sweat shorts, sweat suits, 
jogging suits, underpants, undershirts, underwear, 
swimwear, beach cover-ups, headbands, gloves, 
scarves, hats, caps, ties and belts; ladies footwear, 
namely shoes, slippers, sandals, booties, workout 
shoes and running shoes; all included in class 25.       
                                                                                    
                                                                

הלבשה, הנעלה, כיסויי ראש; פריטי לבוש לנשים ולילדות; 
הלבשה תחתונה, לבני נשים, הלבשת לילה, הלבשה לזמן 
הפנאי; חולצות שינה, מכנסי שינה, גופיות לשינה, פיג'מות, 
חליפות של פיג'מות, כותנות לילה, הלבשה ללילה, קימונו, 
חלוקים, גלימות וכיסויים; חולצות, ברדסים, מקטרונים, 

עליוניות, מכנסיים, מכנסי קפרי, סרונגים, כותנות, תחתוניות 
לנשים, עליוניות, תחתוני בוקסר, הנעלה, נעלי בית, מגפיים, 
גרביים; כיסויי ראש, כובעים; כיסויים לעיניים; הלבשה, דהיינו 
חזיות, חזיות ספורט, חזיות לנוער, חזיות ללא כתפיות, חליפות 
לגוף, אביזרים לחזיות, דהיינו רצועות לחזיות, מגדילי חזיות, 
פדים לחזיות, דבקיות תומכות ללבוש, כיסויי פטמה, עליוניות, 
תחתונים, תחתוני חוט, תחתונים בגזרת חוטיני, תחתונים 

בגזרה רחבה, תחתוני ביקיני, תחתונים, תחתוני בוקסר, חגורת 
ביריות, מחוכים, סרונגים, גרבי ניילון, גרביים ולבנים, גרביונים, 
גרביים, גרבונים, בגדי גוף, חותלות, כותנות, הלבשה תחתונה, 
חלוקי שינה, פיג'מות, כותנות לילה, חלוקי רחצה, תחתוניות 
לנשים, תחתוניות, חולצות לשינה, תחתונים לשינה, כותונות 
לילה, חליפות קפרי, חליפות בוקסר, קימונו, חולצות, גופיות 
בעלות רצועה מסביב לצוואר, חולצה ללא שרוולים, חולצות 

בטן, חולצות, מכנסיים, מכנסיים קצרים, סוודרים, מכנסי קפרי, 
חצאיות, שמלות, בלייזרים, חולצות, מקטורונים, מעילים, 

מכנסיים, חליפות, ג'ינסים, וסטים, מכנסי אימון, מיזעים, מכנסי 
זיעה, חליפות זיעה, חליפות ריצה, לבוש תחתון, חולצות 

תחתונות, לבוש תחתון, בגדי ים, כיסויים לחוף, סרטים לראש, 
כפפות, צעיפים, כובעים, כיסויים, עניבות וחגורות; הנעלה 

לנשים, דהיינו נעליים, נעלי בית, סנדלים, מגפיים, נעלי אימון 
ונעלי ריצה; הנכללים כולם בסוג 25.

Class: 35 סוג: 35

Advertising; business management; business 
administration; office functions; marketing; marketing 
services; retail store services and online retail store 
services connected with soaps, perfumes, essential 
oils, cosmetics, hair lotions, personal care products, 
candles, sunglasses and spectacles, frames and 
cases for sunglasses and spectacles, eyeshades, 
jewellery, brooches, bracelets, watches, hat pins, 
badges, lapel pins, cufflinks, tie clips, tie pins, tie 
slides and tie bars, collar and shirt studs, scarf rings, 
key rings, printed matter, photographs, stationery, 
adhesives for stationery, printed publications, 
journals, brochures, calendars, catalogues, diaries, 
tags and labels, notebooks, books, book covers, 
book marks, prints, pens, pencils, cases for pens or 
pencils, bags, luggage, travel bags, leisure bags, 
sports bags, holdalls, cases, rucksacks, handbags, 
toiletry and cosmetic bags, tie cases, briefcases, 
belts, wallets, card holders, cheque book holders, 
purses, walking sticks, umbrellas and parasols, 
furniture, household furniture, mirrors and picture 
frames, laundry baskets, storage boxes, cushions, 
glassware, crockery, mugs, plates, tableware, 
ceramics, porcelain, earthenware and enamelware, 
cookware, household utensils and containers, soap 
dishes and soap dispensers, tissue holders, brushes, 
combs and sponges, bowls, vases and plant pots, 
candlesticks and candleholders, bed and table 
covers, household linen, linen cloth, bed linen, table 
linen, cushions, pillow shams, pillow cases, sheets, 
eiderdowns, duvets, covers for duvets and 
eiderdowns, quilts, tissues of textile for removing 
make-up, clothing, footwear, headgear, underwear, 
lingerie, nightwear, leisurewear, sleep shirts, sleep 

פרסום; ניהול עסקי; מנהל עסקים; תפעול משרד; שיווק; 
שירותי שיווק; שירותים לחנויות ושירותים לחנויות קמעונאיות 

מקוונות הקשורים לסבונים, בישום, שמנים אתריים, קוסמטיקה, 
תחליבים לשיער, תכשירים לטיפוח אישי, נרות, משקפי שמש 
ועדשות, מסגרות ומנשאים למשקפי שמש ועדשות, צלליות 
לעיניים, תכשיטים, סיכות, צמידים, שעונים, סיכות לכובעים, 
תגים, סיכות לדש הבגד, חפתים, מהדקים לעניבה, סיכות 

לעניבה, סיכות ותופסנים לעניבה, כפתורים לחולצה 
ולצווארונים, טבעות לצעיפים, מחזיקי מפתחות, חומרים 

מודפסים, תמונות, נייר מכתבים, חומרי הדבקה לנייר מכתבים, 
כתבי עת מודפסים, כתבי עת, עלונים, לוחות שנה, קטלוגים, 
יומנים, תגיות ותוויות, מחברות, ספרים, עטיפות לספרים, 
סימניות לספרים, הדפסים, עטים, עפרונות, מנשאים לעטים 

ועפרונות, תיקים, מטען, תיקי מסעות, תיקים לזמן הפנאי, תיקי 
ספורט, תרמילי כלבו, תיקים, תרמילי גב, תיקי יד, תיקי 
טואלטיקה וקוסמטיקה, מנשאים לעניבה, תיקי מסמכים, 

חגורות, ארנקים, מחזיקי כרטיסים, מנשאים לפנסקי המחאות, 
ארנקים, מקלות הליכה, מטריות ושמשיות, ריהוט, ריהוט ביתי, 
מראות ומסגרות לתמונות, סלי כביסה, קופסאות אחסון, כריות 

ריפוד, כלי זכוכית, כלי חרס, ספלים, צלחות, כלי שולחן, 
קרמיקה, פורצלן, כלי חרס וכלי אמאיל, כלי בישול, כלי ריהוט 

ואחסון, כלים לסבון ומתקנים לסבון, מחזיקי ממחטות, 
מברשות, מסרקים וספוגיות, קערות, אגרטלים וכלי חרס 
לצמחים, פמוטים ומחזיקי נרות, כיסויים למיטה ולשולחן, 
מצעים לבית, אריגי מצעים, מצעים למיטה, כיסוים לשולחן, 
כריות, ציפיות לכרית, מנשאים לכריות, סדינים, שמכת פוך 
ממולאת נוצות ברווז, שמיכות פוך, כיסויים לשמיכות פוך 

ושמיכות נוצות, שמיכות מרופדות, ממחטות בד להסרת איפור, 
הלבשה, הנעלה, כיסויי ראש, הלבשה תחתונה, הלבשה 

תחתונה לנשים, הלבשת לילה, הלבשה לזמן הפנאי, חולצות 
שינה, מכנסי שינה, גופיות שינה, פיג'מות, חליפות לפיג'מה, 
כותונות לילה, הלבשת לילה, קימונו, גלימות, חלוקים וכיסויים, 
חולצות, ברדסים, ג'קטים, עליוניות, מכנסיים, מכנסי קפרי, 
סרונגים, כותנות, כותנות לנשים, תחתונים, מכנסי בוקסר, 
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pants, sleep tops, pyjamas, pyjama sets, baby doll 
nightdresses, nightdresses, kimonos, robes, gowns 
and wraps, t-shirts, hoodies, jackets, tops, pants, 
Capri pants, sarongs, camisoles, chemises, slips, 
boxer shorts, footwear, slippers, booties, socks, 
headgear, hat, eye masks, bras, sport bras, bralets, 
bustiers, body suits, bra straps, bra extenders, bra 
pads, self-adhesive support tapes for wear, nipple 
covers, slips, panties, g-strings, thongs, boylegs, 
bikinis, briefs, boxer shorts, garter belts, girdles, 
sarongs, stockings, hosiery, pantyhose, socks, tights, 
leotards, leggings, camisoles, lingerie, negligees, 
pyjamas, nightgowns, bathrobes, chemises, teddies, 
sleep shirts, sleep pants, baby dolls, Capri sets, 
boxer sets, kimonos, t shirts, halter tops, tank tops, 
crop tops, shirts, pants, shorts, sweaters, Capris, 
skirts, dresses, blazers, blouses, jackets, coats, 
slacks, suits, jeans, vests, sweatpants, sweatshirts, 
sweat shorts, sweat suits, jogging suits, underpants, 
undershirts, underwear, swimwear, beach cover-ups, 
headbands, gloves, scarves, hats, caps, ties and 
belts, shoes, slippers, sandals, booties, workout 
shoes and running shoes, toys, games and 
playthings, playing cards; the bringing together for 
the benefit of others, of a variety of cosmetics, 
toiletries, preparations for the hair, perfumes and 
other perfumed products, bubble bath, shower gel, 
soaps, body creams, body oils, personal care 
products, namely aftershave gels and lotions, 
antiperspirant, artificial nails, astringent for the face, 
astringent for the skin, bath oil, body oil, body paint, 
bath beads, bath salts, blush, body glitter, body mist, 
body cleanser, body wash, body scrub, body gel, 
body mousse, body polish, body exfoliant, body 
bronzers, bubble bath, cleanser for the face, cologne, 
cotton swabs, creams for the body, cream for 
cuticles, cream for the eyes, cream for the face, 
cream for the hands, cream for the feet, deodorant, 
exfoliators for skin, eye gels, eye makeup pencils, 
eye shadow, eyeliner, face mist, face scrub, face 
toner, foundation, fragrant body splash, fragrant body 
mist, hair conditioner, hair dyes, hair glitter, hair 
rinses, hair shampoo, hair removing creams, hair 
spray, hair styling gel, hair styling mousse, lotion for 
the body, lotion for the hands, lotion for the face, 
lotion for the feet, lip balm, lip gloss, lip makeup 
pencils, lipstick, liquid shadow, lip liner, lip pencil, 
makeup for the body, makeup for the face, makeup 
remover, mascara, massage cream, massage oils, 
nail corrector pens, nail polish, nail polish remover, 
non-medicated blemish stick, non-medicated 
cleanser for the face, non-medicated spray, non-
medicated massage ointment, oil blotting sheets for 
the skin, perfume, shampoo, powder for the body, 
powder for the face, powder for the feet, pumices, 
rouge, shaving cream, salt scrubs for the skin, 
shower gel and cream, skin bronzing cream, soap for 
the body, soap for the face, soap for the hands, sun 
block for the body and face, suntan lotion for the 
body, suntan lotion for the face, sunless tanning 
lotion for the body, sunless tanning lotion for the face, 
pre sun tanning lotion for the body, pre-sun tanning 
lotion for the face, post-sun tanning lotion for the 
face, post-sun tanning lotion for the body, talcum 
powder, nail orange sticks, candles, fragranced and 
scented candles, illuminants, tapers, nightlights, 
wicks and lamp oil, sunglasses and spectacles, 

הנעלה, נעלי בית, מגפיים, גרביים, כיסויי ראש, כובעים; כיסויים 
לעיניים; הלבשה, דהיינו חזיות, חזיות ספורט, גוזיות, חזיות 
לנשים, חליפות לגוף, תוספים לחזיות, דהיינו הגדלה לחזיות, 
פדים לחזיות, דבקיות תומכות ללבוש, כיסויי פטמה, תחתוניות, 

תחתונים, תחתוני חוט, תחתונים בגזרת חוטיני, תחתונים 
בגזרה רחבה, תחתוני ביקיני, תחתונים, תחתוני בוקסר, ביריות 
לגרב, מחוכים, סרונגים, גרבי ניילון, גרביים ולבנים, גרביונים, 
גרביים, מהדקים, בגדי גוף, חותלות, כותנות, הלבשה תחתונה, 
חלוקי שינה, פיג'מות, כותנות לילה, חלוקי רחצה, כותנות לילה, 

תחתוניות, חולצות לשינה, תחתונים לשינה, כותנות לילה, 
חליפות קפרי, חליפות בוקסר, קימונו, חולצות, גופיות בעלות 
רצועה מסביב לצוואר, חולצה ללא שרוולים, חולצות בטן, 
חולצות, מכנסיים, מכנסיים קצרים, סוודרים, מכנסי קפרי, 

חולצות, שמלות, בלייזרים, חולצות, ג'קטים, מעילים, מכנסיים, 
חליפות, ג'ינסים, וסטים, מכנסי אימון, מיזעים, מכנסי זיעה, 
חליפות זיעה, חליפות ריצה, לבוש תחתון, חולצות תחתונות, 
לבוש תחתון, בגדי ים, כיסויים לחוף, סרטים לראש, כפפות, 
צעיפים, כובעים, כיסויים, עניבות וחגורות; הנעלה לנשים, 
דהיינו נעליים, נעלי בית, סנדלים, מגפיים, נעלי אימון ונעלי 
ריצה, צעצועים, משחקים וצעצועים, קלפי משחק; הבאתם 
ביחד לטובת ורווחת הכלל של מגוון של מוצרי קוסמטיקה, 
טואלטיקה, תכשירים לשיער, בשמים ומוצרים מבושמים 

אחרים, קצף אמבט, ג'ל רחצה, סבונים, קרמים לגוף, שמנים 
לגוף, מוצרי טיפוח אישיים, דהיינו ג'לים לאחר גילוח ותחליבים, 
אנטיפרספירנט, ציפורניים מלאכותיות, תכשירים להסרת שומן 
מהפנים, תכשירים להסרת שומן מהעור, שמן רחצה, שמן גוף, 
צבעים לגוף, גרגירי אמבט, סומק, נצנצים לגוף, גרגירים לגוף, 
תכשירי ניקוי לגוף, תרחיצים לגוף, תכשירי עיסוי לגוף, ג'ל 
לגוף, מוס לגוף, ניקוי לגוף, מי קולון, ספוגיות כותנה, קרמים 
לגוף, קרמים לתאי עור מתים, קרמים לעינים, קרמים לפנים, 
קרמים לידיים, קרמים לרגליים, דיאורדורנט, תכשירים להסרת 
עור מת לעור, ג'ל לעינים, עפרוני איפור לעיניים, צללית לעין, 

צבע לתיחום העיניים, תרסיס לפנים, תכשיר לקרצוף הפנים, מי 
פנים, קרם בסיס לפנים, תכשירי התזה מבושמים לגוף, 

תרסיסים מבושמים לגוף, מרכך לשיער, צבעים לשיער, נצנצים 
לשיער, תכשירי שטיפה לשיער, שמפו לשיער, קרמים להסרת 
שיער, ספריי לשיער, ג'ל לעיצוב השיער, מוס לעיצוב השיער, 
תחליבים לגוף, תחליבים לידיים, תחליבים לפנים, תחליבים 
לכפות הרגליים, שפתונים, שפתונים מבריקים, עפרוני איפור 
לשפתיים, שפתונים, צלליות על בסיס נוזלי, תוחמי שפתיים, 
עפרוני שפתיים, איפור לגוף, איפור לפנים, תכשירי הסרת 
איפור, מסקרה, קרם עיסוי, שמני עיסוי, עטים לתיקון 

הציפורניים, תכשירים להברקת הציפורניים, תכשירים להסרת 
הברקה בציפורניים, שפתון שאינו רפואי לתיקון פגמים, תכשיר 
שאינו רפואי לניקוי הפנים, תרסיס שאינו רפואי, משחה שאינה 
רפואית לעיסוי, מדבקות להסרת שומן מהעור, בישום, שמפו, 
אבקה לגוף, אבקה לפנים, אבקה לכף הרגל, אבן ספוג לניקוי, 
סומק, קרמים לגילוח, מלחי קרצוף לעור, ג'ל וקרם רחצה, 
קרמים משזפים לעור, סבון לגוף, סבון לפנים, סבון לידיים, 
תכשירי הגנה מהשמש לגוף ולפנים, תחליבי שיזוף לגוף, 

תחליבי שיזוף לפנים, תחליבי שיזוף ללא שמש לגוף, תחליבי 
שיזוף ללא שמש לפנים, תחליבי שיזוף לפני החשיפה לשמש 
לגוף, תחליבי שיזוף לפני החשיפה לשמש לפנים, תחליבי 
שיזוף לאחר החשיפה לשמש לפנים, תחליבי שיזוף לאחר 

החשיפה לשמש לגוף, אבקת טלק; מקלות כתומים לציפורניים, 
נרות, נרות מבושמים ובעלי ריח; מפיצי אור, נרות דקים, תאורה 
ללילה, פתילים ומנורות על בסיס שמן, משקפי שמש ועדשות, 
מסגרות ומנשאים למשקפי שמש ועדשות, צלליות לעיניים, 
תכשיטים ותכשיטי חיקוי, סיכות, צמידים, פריטים העשוים 
ממתכת יקרה או מצופים בה, קופסאות לתכשיטים העשויות 

ממתכת יקרה, שעונים ושעוני יד, רצועות לשעון וצמידים לשעון, 
סיכות לכובעים, תגים, סיכות לדש הבגד, חפתים, מהדקים 
לעניבה, סיכות לעניבה, סיכות ותופסנים לעניבה, כפתורים 
לחולצה ולצווארונים, טבעות לצעיפים, מחזיקי מפתחות, נייר, 
קרטון וחומרים העשוים מקרטון, חומרים מודפסים, תמונות, 
נייר מכתבים, חומרי הדבקה לנייר מכתבים, חומרי פלסטיק 
לאריזה, מעטפות, כתבי עת מודפסים, כתבי עת, תקופונים, 
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frames and cases for sunglasses and spectacles, 
eyeshades, jewellery and imitation jewellery, 
brooches, bracelets, articles made of precious metals 
or coated therewith, jewel cases of precious metal, 
clocks and watches, stop-watches, watch straps and 
watch bracelets, hat pins, badges, lapel pins, 
cufflinks, tie clips, tie pins, tie slides and tie bars, 
collar and shirt studs, scarf rings, key rings, paper, 
cardboard and goods made from these materials, 
printed matter, photographs, stationery, adhesives for 
stationery, plastic materials for packaging, 
envelopes, printed publications, journals, periodicals, 
brochures, calendars catalogues, diaries, tags and 
labels, photograph albums, postcards, greeting 
cards, wrapping and packaging materials, notebooks, 
books, book covers, book marks, prints, pens, 
pencils, cases for pens or pencils, articles made from 
leather or imitation leather, trunks and travelling 
bags, luggage, travel bags, leisure bags, sports bags, 
holdalls, cases, rucksacks, handbags, toiletry and 
cosmetic bags, tie cases, briefcases, belts, wallets, 
card holders, cheque book holders, purses, walking 
sticks, umbrellas and parasols, furniture, household 
furniture, mirrors and picture frames, laundry 
baskets, storage boxes, cushions, glassware, 
crockery, mugs, plates, tableware, ceramics, 
porcelain, earthenware and enamelware, decorative 
articles, cookware, household utensils and 
containers, soap dishes and soap dispensers, tissue 
holders, brushes, combs and sponges, bowls, vases 
and plant pots, candlesticks and candleholders, 
textiles and textile goods, bed and table covers, 
household linen, linen cloth, bed linen, table linen, 
cushions, curtains and rugs, carpets, travelling rugs, 
pillow shams, pillow cases, sheets, towels, 
eiderdowns, duvets, covers for duvets and 
eiderdowns, quilts, bath mats, napkins, serviettes, 
face towels, flannels, tissues of textile (for removing 
make-up), clothing, footwear, headgear, articles of 
clothing for women and girls, underwear, lingerie, 
nightwear, leisurewear, sleep shirts, sleep pants, 
sleep tops, pyjamas, pyjama sets, baby doll 
nightdresses, nightdresses, kimonos, robes, gowns 
and wraps, t-shirts, hoodies, jackets, tops, pants, 
Capri pants, sarongs, camisoles, chemises, slips, 
boxer shorts, footwear, slippers, booties, socks, 
headgear, hats, eye masks, clothing, namely bras, 
sport bras, bralets, bustiers, body suits, bra 
accessories, namely bra straps, bra extenders, bra 
pads, self-adhesive support tapes for wear, nipple 
covers, slips, panties, g-strings, thongs, boylegs, 
bikinis, briefs, boxer shorts, garter belts, girdles, 
sarongs, stockings, hosiery, pantyhose, socks, tights, 
leotards, leggings, camisoles, lingerie, negligees, 
pyjamas, nightgowns, bathrobes, chemises, teddies, 
sleep shirts, sleep pants, baby dolls, Capri sets, 
boxer sets, kimonos, t shirts, halter tops, tank tops, 
crop tops, shirts, pants, shorts, sweaters, Capris, 
skirts, dresses, blazers, blouses, jackets, coats, 
slacks, suits, jeans, vests, sweatpants, sweatshirts, 
sweat shorts, sweat suits, jogging suits, underpants, 
undershirts, underwear, swimwear, beach cover-ups, 
headbands, gloves, scarves, hats, caps, ties and 
belts, ladies footwear, namely shoes, slippers, 
sandals, booties, workout shoes and running shoes, 
toys, games and playthings, party novelties in the 
form of souvenirs, playing cards, parts, fittings and 

עלונים, לוחות שנה, קטלוגים, יומנים, תגיות ותוויות, אלבומי 
תמונות, גלויות, כרטיסי ברכה, חומרי אריזה ועטיפה, מחברות, 
ספרים, עטיפות לספרים, סימניות לספרים, הדפסים, עטים, 
עפרונות, מנשאים לעטים ועפרונות, פריטים העשויים מעור או 
מחיקויי עור, מזוודות ותיקי מסע, מטען, תיקי מסעות, תיקים 
לזמן הפנאי, תיקי ספורט, תרמילי כלבו, תיקים, תרמילי גב, 
תיקי יד, תיקי טואלטיקה וקוסמטיקה, מנשאים לעניבה, תיקי 
מסמכים, חגורות, ארנקים, מחזיקי כרטיסים, מנשאים לפנסקי 
המחאות, ארנקים, מקלות הליכה, מטריות ושמשיות, ריהוט, 
ריהוט ביתי, מראות ומסגרות לתמונות, סלי כביסה, קופסאות 
אחסון, כריות ריפוד, כלי זכוכית, כלי חרס, ספלים, צלחות, כלי 
שולחן, קרמיקה, פורצלן, כלי חרס וכלי אמאיל, כלי קישוט, כלי 
בישול, כלי ריהוט ואחסון, כלים לסבון ומתקנים לסבון, מחזיקי 
ממחטות, מברשות, מסרקים וספוגיות, קערות, אגרטלים וכלי 
חרס לצמחים, פמוטים ומחזיקי נרות, טקסטיל וטובין העשויים 
מטקסטיל, כיסויים למיטה ולשולחן, מצעים לבית, אריגי מצעים, 
מצעים למיטה, כיסוים לשולחן, כריות, ציפיות לכרית, מנשאים 
לכריות, סדינים, שמכת פוך ממולאת נוצות ברווז, שמיכות פוך, 

כיסויים לשמיכות פוך ושמיכות נוצות, שמיכות מרופדות, 
שטיחים לחדר האמבטיה, מפיות, מטפחות, מגבות לפנים, 
מטליות רחצה, ממחטות בד להסרת איפור, הלבשה, הנעלה, 
כיסויי ראש, פריטי הלבשה לנשים ולילדות, הלבשה תחתונה, 
הלבשה תחתונה לנשים,הלבשת לילה, הלבשה לזמן הפנאי, 
חולצות שינה, מכנסי שינה, גופיות שינה, פיג'מות, חליפות 

לפיג'מה, כותונות לילה, הלבשת לילה, קימונו, חלוקים, גלימות 
וכיסויים, חולצות, ברדסים, ג'קטים, עליוניות, מכנסיים, מכנסי 
קפרי, סרונגים, כותנות, כותנות לנשים, עליוניות, מכנסי בוקסר, 
הנעלה, נעלי בית, מגפיים, גרביים, כיסויי ראש, כובעים; כיסויים 
לעיניים; הלבשה, דהיינו חזיות, חזיות ספורט, גוזיות, חזיות 
לנשים, חליפות לגוף, תוספים לחזיות, דהיינו הגדלה לחזיות, 
פדים לחזיות, דבקיות תומכות ללבוש, כיסויי פטמה, תחתוניות, 

תחתונים, תחתוני חוט, תחתונים בגזרת חוטיני, תחתונים 
בגזרה רחבה, תחתוני ביקיני, תחתונים, תחתוני בוקסר, ביריות 
לגרב, מחוכים, סרונגים, גרבי ניילון, גרביים ולבנים, גרביונים, 
גרביים, גרבונים, בגדי גוף, חותלות, כותנות, הלבשה תחתונה, 
חלוקי שינה, פיג'מות, כותנות לילה, חלוקי רחצה, כותנות לילה 
לנשים, תחתוניות, חולצות לשינה, מכנסים לשינה, כותנות 
לילה, חליפות קפרי, חליפות בוקסר, קימונו, חלוצות, גופיות 
בעלות רצועה מסביב לצוואר, חולצה ללא שרוולים, חולצות 

בטן, חולצות, מכנסיים, מכנסיים קצרים, סוודרים, מכנסי קפרי, 
חולצות, שמלות, בלייזרים, חולצות, ג'קטים, מעילים, מכנסיים, 
חליפות, ג'ינסים, וסטים, מכנסי אימון, מיזעים, מכנסי זיעה, 
חליפות זיעה, חליפות ריצה, לבוש תחתון, חולצות תחתונות, 
לבוש תחתון, בגדי ים, כיסויים לחוף, סרטים לראש, כפפות, 
צעיפים, כובעים, כיסויים, עניבות וחגורות; הנעלה לנשים, 
דהיינו נעליים, נעלי בית, סנדלים, מגפיים, נעלי אימון ונעלי 

ריצה, צעצועים, משחקים וצעצועים, אביזרים למסיבות דוגמת 
מזכרות, משחקי קלפים, חלקים ואביזרים לטובין הנזכרים לעיל, 

המאפשרים ללקוחות לצפות ולקנות בנוחות את הטובין 
הנזכרים לעיל בחנויות קמעונאיות, מאתר אינטרנט, מהזמנת 
קטלוג באמצעות הדואר או ע"י אמצעי טלקומוניזציה; 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: Twofathers Limited 

Address: 12 Castle Street, St Helier, Jersey, JE2 3RT, 
Jersey Islands

Identification No.: 801863

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

accessories for all the aforesaid goods, enabling 
customers to conveniently view and purchase those 
goods in a retail store, from an Internet website, from 
a mail order catalogue or by means of 
telecommunications; all included in class 35.
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ORANGE SMARTPAD

Trade Mark No. 236059 מספר סימן

Application Date 27/02/2011 תאריך הגשה

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 9 סוג: 9

Electrical and electronic communications and 
telecommunications apparatus and instruments; 
communications and telecommunications apparatus 
and instruments; electrical and electronic apparatus 
and instruments all for processing, logging, storing, 
transmission, retrieval or reception of data; apparatus 
and instruments for recording, transmission, 
amplifying or reproduction of sound, images, 
information or encoded data; cameras; photographic 
apparatus, instruments and equipment; image 
processing apparatus, instruments and equipment; 
television and radio apparatus and instruments; 
telecommunication, radio and television broadcasting 
transmitters and receivers; apparatus for access to 
broadcast or transmitted programmes; holograms; 
computers; peripheral equipment for computers, 
programmed-data-carrying electronic circuits, 
computerprograms; computers software; discs, tapes 
and wires all being magnetic data carriers; blank and 
pre-recorded magnetic cards; data cards; memory 
cards; smart cards; cards containing 
microprocessors; integrated circuits card; electronic 
identification cards; telephone cards; telephone credit 
cards, credit cards; debit cards; cards for electronic 
games designed for use with telephones; CD ROMS; 
magnetic, digital and optical data carriers, magnetic, 
digital and optical data recording and storage media 
(blank and pre-recorded); computer software 
supplied from the internet; electronic publications 
(downloadable) provided on-line from computer 
databases or the internet; computer software and 
telecommunications apparatus (including modems) to 
enable connection to databases, local area networks 
and the internet; computer software to enable 
teleconferencing, videoconferencing and videophone 
services; computer software to enable searching and 
retrieval of data; computer software for accessing 
databases, telecommunications services, computer 
networks and electronic bulletin boards; computer 
games software; digital music (downloadable) 
provided from a computer database or the internet; 
digital music (downloadable) provided from MP3 
internet websites; devices for playing music received 
from the internet; MP3 players; photographs, 
pictures, graphics, sound bytes, films, videos and 
audio-visual programmes (downloadable) provided 
on-line or from computer databases or the internet or 
internet websites; remote monitoring apparatus and 
instruments; computer software for use in remote 
monitoring; satellite transmitters and receivers; 
telecommunications and broadcasting satellites; 
radio telephone beacons and telephone masts; 
electric wires and cables; optical cables; resistance 
wires; electrodes; telecommunications systems and 
installations ;terminals for telephone networks; 

מכשירים והתקנים חשמליים ושל תקשורת אלקטרונית ושל 
טלקומוניקציה; מכשירים והתקנים חשמליים ואלקטרונים 

המיועדים כולם לעיבוד, רישום, אחסון, שידור, אחזור או קבלה 
של נתונים; מכשירים והתקנים לרישום שידור, הגברה או 

שיעתוק של צליל, דמויות, מידע או נתונים מקודדים; מצלמות; 
מכשירים, התקנים, וציוד צילומי; מכשירים, התקנים וציוד 

לעיבוד תמונות; מכשירי והתקני טלוויזיה ורדיו; משדרי ומקלטי 
טלקומוניקציה, ושידור רדיו וטלוויזיה; מכשיר לגישה לתוכניות 
משודרות או מועברות; הולוגרמות; מחשבים; ציוד פריפריאלי 
למחשבים; מעגלים אלקטרוניים המתוכנתים לנשיאת נתונים; 
תוכניות מחשב; תוכנת מחשב; דיסקים קלטות וחוטים שכולם 
נושאי נתונים מגנטיים; כרטיסים מגנטיים ריקים ומוקלטים 
מראש; כרטיסי נתונים; כרטיסי זיכרון; כרטיסים חכמים; 

כרטיסים המכילים מיקרו-מאמנים; כרטיסי מעגלים משולבים; 
כרטיסי זיהוי אלקטרוני; כרטיסי טלפון; כרטיסי אשראי לטלפון; 

כרטיסי אשראי; כרטיס חיוב ישיר; כרטיסים למשחקים 
 ;CD ROMS ;אלקטרונים המתוכננים לשימוש עם טלפונים
נשאי נתונים מגנטיים דיגיטאליים ואופטיים; מדיית רישום 

ואחסון נתונים מגנטיים דיגיטליים ואופטיים (ריקים ומוקלטים 
מראש); תוכנת מחשב המסופקת מהאינטרנט; פרסומים 

אלקטרונים (ניתנים להורדה) המסופקים באופן מקוון ממאגרי 
נתונים ממוחשבים או מהאינטרנט; תוכנת מחשב ומכשירי 

טלקומוניקציה (כולל מודמים) המאפשרים חיבור לבסיסי נתונים 
רשתות מקומיות והאינטרנט; תוכנת מחשב המאפשרים שיחות 
וועידה טלפוניות ; שיחות וועידה בווידיאו ושירותי טלפון ווידאו; 
תוכנת מחשב המאפשרת חיפוש באחזור של נתונים; תוכנת 
מחשב לגישה לבסיסי נתונים, שירותי טלקומוניקציה, רשתות 
מחשב ולוחות מודעות אלקטרוניים; תוכנת משחקי מחשב; 

מוסיקה דיגיטאלית (הניתנת להורדה) המסופקת מבסיס נתונים 
ממוחשב או מהאינטרנט; מוסיקה דיגיטאלית (הניתנת להורדה) 
המסופקת מאתרי אינטרנט של MP3; התקנים לניגון מוסיקה 
המתקבלת מהאינטרנט; נגני MP3; צילומים, תמונות, גרפיקה, 

בייטים של צליל, סרטים, ווידאו ותוכניות אודיו ויזואליות 
(הניתנות להורדה) המסופקות באופן מקוון או מבסיסי נתונים 
ממוחשבים או מהאינטרנט או מאתרי אינטרנט; מכשירי והתקני 

מעקב מרוחקים; תוכנת מחשב לשימוש במעקב מרוחק; 
משדרים ומקלטים לוויינים; לווייני טלקומוניקציה ושידור; אותות 

טלפון רדיו ואנטנות טלפון; חוטים וכבלים אופטיים; חוטי 
התנגדות ; אלקטרודות ; מערכות ומתקני טלקומוניקציה; 

מסופים לרשתות טלפון; מרכזיות טלפון; מכשיר לקלט, אחסון, 
המרה, עיבוד, אותות טלקומוניקציה; ציוד טלפון; ציוד לטלפונים 
כבויים, ניידים, ללא ידיים או מופעלים באמצעות קול; מסופי 
מולטימדיה; מסופים אינטראקטיביים להצגת והזמנת טובין 

ושירותים; התקנים ומכשירים לזימון רדיו ורדיו-טלפון; טלפונים, 
טלפונים ניידים ושפופרות טלפון; מתאמים לשימוש עם 

טלפונים; מטעני בטריות לשימוש עם טלפונים; יחידות מורכבות 
על שולחן עבודה או מכונית המכילות רמקול המאפשר לשימוש 
ללא הידיים בשפופרת טלפון; עריסות שפופרת טלפון במכונית; 
תיקים ומארזים המותאמים באופן מיוחד להחזקת או נשיאת 
טלפונים ניידים וציוד טלפון; פקסימיליה; סייענים אישיים 
דיגיטאליים (PDAs); פנקסים אלקטרוניים; מחברות 

אלקטרוניות; יחידות כף יד אלקטרוניים לקבלת אלחוטית, 
אחסון, אחסון ו / או העברה של נתונים והודעות; מכשירים 

אלקטרוניים ניידים המאפשרים למשתמש לעקוב אחר או לנהל 
את המידע האישי; אביזרים; ארגוניות אישיות ממוחשבות; 
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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: Orange Brand Services Limited

Address: St. James Court, Great Park Road, 
Almondsbury Park, Bradley Stoke, Bristol, United 
Kingdom

Identification No.: 800715

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Dr. Shlomo Cohen & Co.

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

שם: ד"ר שלמה כהן ושות'

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

telephone switchboards; telecommunications signal 
input, storage, conversion and processing apparatus; 
telephone equipment; equipment for fixed, 
transportable, mobile, hands-free or voice-activated 
telephones; multimedia terminals; interactive 
terminals for displaying and ordering goods and 
services; paging, radio- paging and radio-telephone 
apparatus and instruments; telephones, mobile 
telephones and telephone handsets; facsimile 
machines; personal digital assistants (PDAs); 
electronic notepads; electronic notebooks; electronic 
tablets; electronic handheld units for the wireless 
receipt, storage and/or transmission of data and 
messages; mobile electronic devices that enable the 
user to keep track of or manage personal 
information; accessories for telephones and 
telephone handsets; adapters for use with 
telephones; battery chargers for use with telephones; 
desk or car mounted units, incorporating a 
loudspeaker to allow a telephone handset to be used 
hands-free; in-car telephone handset cradles; bags 
and cases specially adapted for holding or carrying 
portable telephones and telephone equipment and 
accessories; computerized personal organisers; 
aerials, batteries; micro processors, key boards; 
modems, calculators, display screens; electronic 
global positioning systems; electronic navigational, 
tracking and positioning apparatus and instruments; 
monitoring (other than in-vivo monitoring) apparatus 
and instruments; radio apparatus and instruments; 
electrical control, testing (other than in-vivo testing), 
signaling, checking (supervision) and teaching 
apparatus and instruments; optical and electro-
optical apparatus and instruments; video films; audio-
visual apparatus, and equipment; electronic games 
equipment and apparatus; electrical and electronic 
accessories and peripheral equipment designed and 
adapted for use with computers, audio-visual 
apparatus and electronic games equipment and 
apparatus; parts and fittings for all the aforesaid 
goods; all included in class 9 .

משושות; בטריות; מיקרו מעבדים; מקלדות; מודמים; 
מחשבונים; צגים; מערכות מיקום גלובליות אלקטרוניות; 

מכשירים והתקנים אלקטרוניים לניווט איתור ומיקום; מכשירי 
והתקני מעקב (למעט מעקב בשידור חי); מכשירי והתקני רדיו; 
מכשירים והתקנים לבקרה חשמלית, בחינה (למעט בחינה 

בשידור חי), איתות, בדיקה, פיקוח, והוראה; מכשירים והתקנים 
אופטיים ואלקטרו אופטיים; סרטי ווידאו; ציוד והתקנים אודיו 

ויזואליים; ציוד והתקני משחקים אלקטרוניים; אביזרים 
חשמליים ואלקטרונים וציוד פריפריאלי המתוכננים ומותאמים 
לשימוש עם מחשבים, מכשירים אודיו ויזואליים וציוד ומכשירי 
משחקים אלקטרוניים; חלקים והתאמות לכל הטובין הנזכרים 
לעיל ; הנכללים כולם בסוג 9                                               
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COKE ZERO

Trade Mark No. 236077 מספר סימן

Application Date 28/02/2011 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 Coca-Cola Company

Address: one coca-cola plaza, Atlanta, Georgia, U.S.A.

Identification No.: 83

(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: 32 סוג: 32

All goods in class 32. כל הסחורות בסוג 32.       
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Trade Mark No. 236078 מספר סימן

Application Date 28/02/2011 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: H.Y. ELECTRONICS & COMPONENTS LTD. שם: ח.י. אלקטרוניקה ורכיבים בע"מ

Address: 14 Ha'taas St., Kfar Saba, 44425, Israel כתובת : התע"ש 14, כפר סבא, 44425, ישראל

Identification No.: 511119778מספר זיהוי: 511119778

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Shilon Zuckerstein & Co.

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

שם: שילון צוקרשטיין ושות' 

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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 9 סוג: 9

Electric and electronics products, namely, 
transmitters, computers, peripheral device for 
computers, computer's hardware and software, 
photograph systems, navigation instruments, 
recording appliances, magnetic media for saving 
data, appliances for playing music and video, stereo 
systems and its equipment, toys and games; among 
them cameras, measurers, screens for computers, 
televisions, LCD and plasma screens, laptops, 
drives, burners, flash memories, players, mp3 and 
mp4 players, hard disk drives, smart cell phones, 
display cards, sound cards, sound players systems, 
recording apparatus for sound and video, earphones, 
microphones, speakers, tuners, equalizers, alarms, 
parts and/or components and accessories for all the 
above mentioned goods; all included in class 9.

ציוד חשמל ואלקטרוניקה, דהיינו, משדרים, מחשבים, ציוד 
היקפי למחשבים, חומרת ותוכנת מחשבים, מערכות צילום, 

מכשירי ניווט, מכשירי הקלטה, מדיה מגנטית לשמירת נתונים, 
מכשירי השמעה והקרנה (וידאו), מערכות סטריאו ומכשירים 
נלווים, צעצועים ומשחקים; בינהם מצלמות, מודדים, מסכי 
מחשב, מקלטי טלוויזיה, מקלטי LCD ופלזמה, מחשבים 

ניידים, כוננים, צורבים, זכרונות פלאש, נגנים, נגני MP3 ונגני 
MP4, דיסקים קשיחים, טלפונים סלולאריים חכמים, כרטיסי 

מסך, כרטיסי קול, רשמי קלטות חוזי וקול, אוזניות, מיקרופונים, 
רמקולים, טיונרים, אקו לייזרים, אזעקות, חלקים ו/או רכיבים 
ואביזרים עבור כל הטובין הנ"ל; הנכללים כולם בסוג 9.           
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    

                                

Class: 11 סוג: 11

Devices, installations and accessories for lighting, 
heating, steam generating, cooking, refrigerating, 
drying, ventilating; all included in class 11.

מכשירים, התקנים ואביזרים לתאורה, חימום, הפקת אדים, 
בישול, קירור ייבוש ואיוורור; הנכללים כולם בסוג 11.               
                                                                                    

Class: 39 סוג: 39

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

הובלה, אריזה ואחסנה של סחורות; הנכללים כולם בסוג 39.     
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הזמן הירוק 
Trade Mark No. 236081 מספר סימן

Application Date 20/02/2011 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: MA'ARIV MODI'IN PUBLISHING LTD. שם: מעריב הוצאת מודיעין בע"מ

Address: 2 Carlibach Street, Tel Aviv, Israel כתובת : רחוב קרליבך 2, תל אביב, ישראל

Identification No.: 520017021מספר זיהוי: 520017021

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: 16 סוג: 16

printed matter, newspapers, weekly journals 
periodicals; all included in class 16.

דברי דפוס, עיתונים, שבועונים, מגזינים וירחונים; הנכללים 
כולם בסוג 16.                           
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BLOCKER

בלוקר
Trade Mark No. 236083 מספר סימן

Application Date 01/03/2011 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: Rachelson's Trading House Import and 
Marketing (2007) Ltd.

שם: בית מסחר רחלזון יבוא ושיווק (2007) בע"מ

Address: Efal 22, Petah-Tiqwa, 49513, Israel כתובת : אפעל 22, פתח תקוה, 49513, ישראל

Identification No.: 513962480מספר זיהוי: 513962480

בית מסחר רחלזון יבוא ושיווק (2007) בע"מ

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Bustanai, Law Offices

Address: The Platinum Tower 21 Haarbaa St., Tel Aviv, 
64739, Israel

שם: בוסתנאי, עורכי-דין

כתובת : הארבעה 21, תל אביב, 64739, מגדל הפלטינום, 
ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 6 סוג: 6

Locks, security locks, lock cylinders, keys, key 
blanks, key rings, parts and accessories for the 
above goods, common metals and their alloys, small 
items of metal hardware; all included in class 6.

מנעולים, מנעולי בטחון, צילינדרים למנעולים, מפתחות, גלמים 
למפתחות, מחזיקי מפתחות, חלקיהם ואביזריהם של הטובין 
הנ"ל, מתכות פשוטות וחפצים העשויים מהם, פריטי חומרה 

קטנים ממתכת; הנכללים כולם בסוג 6.             
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JAMBOX

Trade Mark No. 236086 מספר סימן

Application Date 01/03/2011 תאריך הגשה

 Owners

Name: AliphCom

Address: 99 Rhode Island Street, 3rd Floor, San 
Francisco, 94103, California, U.S.A.

Identification No.: 801866

(California Corporation)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Pearl Cohen Zedek Latzer

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

שם: פרל כהן צדק לצר

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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 9 סוג: 9

Audio speakers, audio amplifiers, and audio 
receivers for use with telephones, mobile phones, 
cellular phones, MP3 players, portable and handheld 
digital electronic devices, and computers; all included 
in class 09.

רמקולי אודיו, מגברי אודיו, ומקלטי אודיו לשימוש בטלפונים, 
טלפונים ניידים, טלפונים סלולאריים, נגני MP3, מכשירים 

אלקטרוניים ניידים ונישאים, ומחשבים; הנכללים כולם בסוג 09. 
                                                                                    

          

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

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

U.S.A., 13/09/2010, No. 85128357 ארה"ב, 13/09/2010, מספר 85128357

Class: 9 סוג: 9
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ORANGE SMARTBOOK

Trade Mark No. 236090 מספר סימן

Application Date 01/03/2011 תאריך הגשה

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 9 סוג: 9

Electrical and electronic communications and 
telecommunications apparatus and instruments; 
communications and telecommunications apparatus 
and instruments; electrical and electronic apparatus 
and instruments all for processing, logging, storing, 
transmission, retrieval or reception of data; apparatus 
and instruments for recording, transmission, 
amplifying or reproduction of sound, images, 
information or encoded data; cameras; photographic 
apparatus, instruments and equipment; image 
processing apparatus, instruments and equipment; 
television and radio apparatus and instruments; 
telecommunication, radio and television broadcasting 
transmitters and receivers; apparatus for access to 
broadcast or transmitted programs; holograms; 
computers; peripheral equipment for computers, 
programmed-data-carrying electronic circuits, 
computer programs; computer software; discs, tapes 
and wires all being magnetic data carriers; blank and 
pre-recorded magnetic cards; data cards; memory 
cards; smart cards; cards containing 
microprocessors; integrated circuit cards; electronic 
identification cards; telephone cards; telephone credit 
cards; credit cards; debit cards; cards for electronic 
games designed for use with telephones; CD ROMS; 
magnetic, digital and optical data carriers, magnetic 
digital and optical data recording and storage media 
(blank and pre-recorded); computer software 
supplied from the internet; electronic publications
(downloadable) provided on-line from computer 
databases or the internet; computer software and 
telecommunications apparatus (including modems) to 
enable connection to databases, local area networks 
and the internet; computer software to enable 
teleconferencing, videoconferencing and videophone 
services; computer software to enable searching and 
retrieval of data; computer software for accessing 
databases, telecommunications services, computer 
networks and electronic bulletin boards; computer 
games software; digital music (downloadable) 
provided from a computer database or the internet; 
digital music (downloadable) provided from MP3 
internet websites; devices for playing music received 
from the internet; MP3 players; photographs, 
pictures, graphics, sound bytes ,films, videos and 
audio-visual programmes (downloadable) provided 
on-line or from computer databases or the internet or 
internet websites; remote monitoring apparatus and 
instruments; computer software for use in remote 
monitoring; satellite transmitters and receivers; 
telecommunications and broadcasting satellites; 
radio telephone beacons and telephone masts; 
electric wires and cables; optical cables; resistance 
wires; electrodes; telecommunications systems and 
installations; terminals for telephone networks; 

מכשירים והתקנים חשמליים ושל תקשורת אלקטרונית ושל 
טלקומוניקציה;מכשירים והתקנים של תקשורת וטלקומוניקציה; 

מכשירים והתקנים חשמליים ואלקטרונים המיועדים כולם 
לעיבוד, רישום, אחסון, שידור, אחזור או קבלה של נתונים; 

מכשירים והתקנים לרישום שידור, הגברה או שיעתוק של צליל, 
דמויות, מידע או נתונים מקודדים; מצלמות; התקני צילום; 

מכשירים וציוד, התקנים וציוד לעיבוד תמונות; מכשירי והתקני 
טלוויזיה ורדיו; משדרי ומקלטי טלקומוניקציה, ושידור רדיו 
וטלוויזיה; מכשיר לגישה לתוכניות משודרות או מועברות; 
הולוגרמות; מחשבים; ציוד פריפריאלי למחשבים; מעגלים 
אלקטרוניים המתוכנתים לנשיאת נתונים; תוכניות מחשב; 
תוכנת מחשב; דיסקים קלטות וחוטים שכולם נושאי נתונים 
מגנטיים; כרטיסים מגנטיים ריקים ומוקלטים מראש; כרטיסי 
נתונים; כרטיסי זיכרון; כרטיסים חכמים; כרטיסים המכילים 
מיקרו-מאמנים; כרטיסי מעגלים משולבים; כרטיסי זיהוי 
אלקטרוני; כרטיסי טלפון; כרטיסי אשראי לטלפון; כרטיסי 
אשראי ; כרטיס חיוב ישיר; כרטיסים למשחקים אלקטרונים 
המתוכננים לשימוש עם טלפונים; CD ROMS ; נשאי נתונים 
מגנטיים דיגיטאליים ואופטיים; מדיית רישום ואחסון נתונים 

מגנטיים דיגיטליים ואופטיים (ריקים ומוקלטים מראש); תוכנת 
מחשב המסופקת מהאינטרנט; פרסומים אלקטרונים (ניתנים 

להורדה) המסופקים באופן מקוון ממאגרי נתונים ממוחשבים או 
מהאינטרנט; תוכנת מחשב ומכשירי טלקומוניקציה (כולל 

מודמים) המאפשרים חיבור לבסיסי נתונים, רשתות מקומיות 
והאינטרנט; תוכנת מחשב המאפשרים שיחות וועידה טלפוניות; 
שיחות וועידה בווידיאו ושירותי טלפון ווידאו; תוכנת מחשב 
המאפשרת חיפוש באחזור של נתונים; תוכנת מחשב לגישה 
לבסיסי נתונים ,שירותי טלקומוניקציה, רשתות מחשב ולוחות 
מודעות אלקטרוניים; תוכנת משחקי מחשב; מוסיקה דיגיטאלית 

(הניתנת להורדה) המסופקת מבסיס נתונים ממוחשב או 
מהאינטרנט; מוסיקה דיגיטאלית (הניתנת להורדה) המסופקת 
מאתרי אינטרנט של MP3; התקנים לניגון מוסיקה המתקבלת 
מהאינטרנט; נגני MP3; צילומים, תמונות, גרפיקה, בייטים של 
צליל, סרטים, ווידאו ותוכניות אודיו ויזואליות (הניתנות להורדה) 

המסופקות באופן מקוון או מבסיסי נתונים ממוחשבים או 
מהאינטרנט או מאתרי אינטרנט; מכשירי והתקני מעקב 

מרוחקים; תוכנת מחשב לשימוש במעקב מרוחק; משדרים 
ומקלטים לוויינים; לווייני טלקומוניקציה ושידור; אותות טלפון 
רדיו ואנטנות טלפון; חוטים וכבלים חשמליים; כבלים אופטיים, 
חוטי התנגדות; אלקטרודות; מערכות ומתקני טלקומוניקציה; 
מסופים לרשתות טלפון; מרכזיות טלפון; מכשיר לקלט, אחסון, 
המרה, עיבוד; ציוד טלפון; ציוד לטלפונים קבועים, ניידים, ללא 
ידיים או מופעלים באמצעות קול; מסופי מולטימדיה; מסופים 
אינטראקטיביים להצגת והזמנת טובין ושירותים; התקנים 

ומכשירים לזימון, רדיו ורדיו-טלפון;  טלפונים, טלפונים ניידים 
ושפופרות טלפון; פקסימיליה; סייענים אישיים דיגיטאליים 

(PDAs); פנקסים אלקטרוניים; מחברות אלקטרוניות; יחידות 
כף יד אלקטרוניים לקבלה אלחוטית, משטחי כתיבה 
אלקטרוניים; אחסון ו / או העברה של נתונים והודעות; 

מכשירים אלקטרוניים ניידים המאפשרים למשתמש לעקוב אחר 
או לנהל את המידע האישי; אביזרים לטלפונים ושפורפרות, 
מתאמים לשימוש עם טלפונים; מטעני בטריות לשימוש עם 

טלפונים; יחידות מורכבות על שולחן עבודה או מכונית המכילות 
רמקול המאפשר לשימוש ללא הידיים בשפופרת טלפון; עריסות 
שפופרת טלפון במכונית; תיקים ומארזים המותאמים באופן 
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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: Orange Brand Services Limited

Address: St. James Court, Great Park Road, 
Almondsbury Park, Bradley Stoke, Bristol, United 
Kingdom

Identification No.: 800715

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Dr. Shlomo Cohen & Co.

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

שם: ד"ר שלמה כהן ושות'

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

telephone switchboards; telecommunications signal 
input, storage, conversion and processing apparatus; 
telephone equipment; equipment for fixed, 
transportable, mobile, hands-free or voice-activated 
telephones; multimedia terminals; interactive 
terminals for displaying and ordering goods and 
services; paging, radio paging and radio- telephone 
apparatus and instruments; telephones, mobile 
telephones and telephone handsets; facsimile 
machines; Personal digital assistants ( PDAs); 
electronic notepads; electronic notebooks; electronic 
tablets; electronic handheld units for the wireless 
receipt, storage and/or transmission of data and 
messages; mobile electronic devices that enable the 
user to keep track of or manage personal 
information; accessories for telephones and 
telephone handsets, adapters for use with 
telephones; battery chargers for use with telephones; 
desk or car mounted units incorporating a 
loudspeaker to allow a telephone handset to be used 
hands-free, in-car telephone handset cradles, bags 
and cases specially adapted for holding or carrying 
portable telephones and telephone equipment and 
accessories; computerized personal organisers; 
aerials; batteries; micro processors, key boards, 
modems; calculators; display screens; electronic 
global positioning systems; electronic navigational, 
tracking and positioning apparatus and instruments, 
monitoring (other than in-vivo monitoring) apparatus 
and instruments, radio apparatus and instruments, 
electrical control, testing (other than in-vivo testing), 
signalling, checking (supervision) and teaching 
apparatus and instruments, optical and electro-
optical apparatus and instruments; video films; audio-
visual apparatus and equipment; electronic games 
equipment and apparatus; electrical and electronic 
accessories and peripheral equipment designed and 
adapted for use with computers, audio-visual 
apparatus and electronic games equipment and 
apparatus, parts and fittings for all the aforesaid 
goods; all included in class 9 .

מיוחד להחזקת או נשיאת טלפונים ניידים וציוד טלפון ואביזרים; 
 ארגוניות אישיות ממוחשבות; משושות; בטריות;  מיקרו 

מעבדים; מקלדות; מודמים; מחשבונים; צגים; מערכות מיקום 
גלובליות אלקטרוניות; מכשירים והתקנים אלקטרוניים לניווט 
איתור ומיקום; מכשירי והתקני מעקב (למעט מעקב בשידור 

חי); מכשירי והתקני רדיו; מכשירים והתקנים לבקרה חשמלית, 
בחינה (למעט בחינה בשידור חי), איתות, בדיקה (פיקוח), 

והוראה; מכשירים והתקנים אופטיים ואלקטרו אופטיים; סרטי 
ווידאו; ציוד והתקנים אודיו- ויזואליים; ציוד והתקני משחקים 
אלקטרוניים; אביזרים חשמליים ואלקטרונים וציוד פריפריאלי 
המתוכננים ומותאמים לשימוש עם מחשבים, מכשירים אודיו- 
ויזואליים וציוד ומכשירי משחקים אלקטרוניים; חלקים והתאמות 
לכל הטובין הנזכרים לעיל; הנכללים כולם בסוג 9.                   
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POWERFLEX

Trade Mark No. 236093 מספר סימן

Application Date 01/03/2011 תאריך הגשה

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

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

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

האנגלי.

 Owners

Name: Cordis Corporation

Address: 430 Route 22, Bridgewater, NJ, 08807, U.S.A.

Identification No.: 41370

(Florida 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

Angioplasty balloon catheters; all included in class 
10.

צנתרי בלון לאנגיופלסטיקה; הנכללים כולם בסוג 10.               
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Trade Mark No. 236097 מספר סימן

Application Date 22/02/2011 תאריך הגשה

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 35 סוג: 35

Advisory services for business management; 
professional business consulting; business 
inquiries;bookkeeping; Auditing; secretarial 
services,word processing; business appraisals, public 
auditor services; development of business utilization 
concepts for immovable property [Facility 
management]; efficiency experts; tax preparation; 
economic forecasting; commercial information and 
advice for consumers [consumer advice shop]; 
commercial infornation agencies; organisation of 
exhibitions for commercial or advetising purposes; 
business management; commercial or industrial 
management assistance;business management of 
others; sales promotion for others; business 
information; commercial administration of the 
licensing of the goods and services of others; payroll 
preparation; marketing studies, marketing research; 
opinion polling; business research; public relations; 
on-line advertising on a computer network; 
organization of exhibitions and events for commercial 
or advetising purposes; systemization of information 
into computer databases; outsourcing services 
[business assistance]; employment agencies; 
personnel management consultancy; business 
management assistance; presentation of other 
business; publication of books and journals and e-
books and journals on-line for advertising purposes; 
advertising by mail order, direct mail advetising; radio 
advertising; news clipping services; sponsoring with 
promotion/ advertising; sponsorship search; 
systemization of information into computer 
databases; business management and organization 
consultancy; arranging and establishing of business 
and trade contacts (also via internet); arranging of 
trade business of others, also Via e-commerce; 
advertising; business appraisals; compilation of 
information into computer databases; Included in 
class 35.

שירותי ייעוץ לניהול עסקים; ייעוץ עסקי מקצועי; חקירת עסקים; 
הנהלת חשבונות; ביקורת חשבונות; שירותי מזכירות; עיבוד 
תמלילים; הערכת שווי לעסקים; שירותי ביקורת חשבונות 
לחברות ציבוריות; פיתוח עסקי עבור נדל"ן [ניהול מתקנים]; 

מומחי יעילות; הכנת דוחות מס; חיזוי כלכלי; מידע מסחרי וייעוץ 
לצרכנים [לשכה לייעוץ לצרכן]; סוכנויות למידע מסחרי; ארגון 
של תערוכות למטרת מסחר או פרסום; ניהול עסקים; סיוע 
לניהול מסחרי או תעשייתי; ניהול עסקי עבור אחרים; קידום 
מכירות עבור אחרים; מידע עסקי; מנהלה מסחרית של רישוי 
סחורות ושירותים של אחרים; חשבות שכר; מחקר שיווקי; 

סקרי דעת-קהל; מחקר עסקי; יחסי-ציבור; פרסום מקוון ברשת 
מחשבים; ארגון תערוכות ואירועים למטרות מסחריות או 

לפרסום; ארגון מידע במסדי נתונים; שירותי מיקור חוץ [סיוע 
לעסקים]; לשכות תעסוקה; ייעוץ ניהול משאבי אנוש; סיוע 

לניהול עסקים; מצגות לעסקים אחרים; הוצאה לאור של ספרים 
וכתבי עת וספרים אלקטרוניים וכתבי עת מקוונים לצורכי 

פרסום; פרסום דרך הזמנה בדואר, פרסום ישיר בדואר; פרסום 
ברדיו; שרותי איתור אזכורי חדשות; מתן חסות וקידום / 

פרסום; חיפוש חסויות; ארגון מידע לתוך מאגרי מידע; ייעוץ 
ניהול עסקים וייעוץ ארגוני; ארגון והקמת קשרים עסקיים 
ומסחריים (גם דרך האינטרנט); ארגון מסחר עסקי עבור 

אחרים, גם באמצעות מסחר אלקטרוני; פרסום; הערכת שווי 
לעסקים; הידור מידע לתוך מסדי נתונים; הנכללים כולם בסוג 
                                                                               .35
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 Owners

Name: Alliance of Business Lawyers 

Address: 2 rue charles-bonnet, geneve, 1206, 
Switzerland

Identification No.: 71995

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Yaacov Salomon, Lipschutz & Co., Advs.

Address: 64 Hamiginim Blvd., P.O.B. 303, Haifa, 31002, 
Israel

שם: יעקב סלומון, ליפשיץ ושות', עו"ד

כתובת : שדרות המגינים 64, ת.ד. 303, חיפה, 31002, ישראל

Class: 36 סוג: 36

Financial consultancy, insurance consultancy; 
housing agents; stockbroker services, mutual funds; 
debt collection agencies; rent collection; fiscal 
assessments; financial information; factoring, 
financial sponsorship, financial consultancy; 
apartment house management; exchanging money; 
business liquidation services, financial; real estate 
agencies, immovable property appraisals; investment 
business; leasing, transfer, mortgage banking, 
trusteeship, consulting for buying and sale of 
enterprises and participations; organization of 
collections; charitable fund raising; financial 
management; insurance underwriting, insurance 
consultancy, insurance information; Included in class 
36.

ייעוץ פיננסי, ייעוץ ביטוחי; סוכנויות לדיור; שירותי ברוקרז', 
קרנות נאמנות; סוכנויות לגביית חובות; גביית תשלומי שכר 

דירה; הערכות כספיות; מידע פיננסי; פקטורינג (מכירת חובות), 
חסות פיננסית, ייעוץ פיננסי; הנהלת בתי-דירות; החלפת 

מטבע; שירותי פירוק עסקים, כספי; סוכנויות נדל"ן, הערכות 
שווי נדל"ן; השקעות; חכירה, העברה, בנקאות משכנתאות, 

נאמנות, ייעוץ עבור קנייה ומכירת מיזמים עסקיים והשתתפויות; 
ארגון גביות; גיוס כספים לצדקה; ניהול פיננסי; חיתום ביטוחי, 
ייעוץ ביטוחי, מידע ביטוחי; הנכללים כולם בסוג 36.                 
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    

                                

Class: 45 סוג: 45

Intellectual property consultancy; Legal services; 
lawyer services; litigation services;lLicensing of 
computer software [legal services]; licensing of 
intellectual property; mediation, legal research; legal 
advice, legal agency; registration of domain names 
[legal services]; arbitration services; intellectual 
property watching services; licensing of intellectual 
property and copyright; copyright management; 
Included in class 45.

ייעוץ קניין רוחני; שירותים משפטיים; שירותי עריכת דין; שירותי 
ליטיגציה; רישוי תוכנות מחשב [שירותים משפטיים]; רישוי קניין 
רוחני; גישור; מחקר משפטי; ייעוץ משפטי, נציגות משפטית; 
רישום שמות מתחם [שירותים משפטיים]; שירותי בוררות; 

שירותי פיקוח על קניין רוחני; רישוי קניין רוחני וזכויות יוצרים; 
ניהול זכויות יוצרים; הנכללים כולם בסוג 45.                         
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Trade Mark No. 236119 מספר סימן

Application Date 24/02/2011 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: HERVANA LTD שם: הרבנה בע"מ

Address: 32/1 Hasitvanit Street., Beit Shemesh, 99544, 
Israel

כתובת : רח' הסתוונית 32/1, בית שמש, 99544, ישראל

Identification No.: 514154038מספר זיהוי: 514154038

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

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

אמצעי מניעת היריון; תכשירי רוקחות למניעת היריון; הנכללים 
כולם בסוג 5.                                                   
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Trade Mark No. 236128 מספר סימן

Application Date 02/03/2011 תאריך הגשה

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 3 סוג: 3

After-shave lotions; antiperspirants; aromatherapy 
oils; artificial eyelashes and fingernails; baby oil; 
baby wipes; bath gels; bath powder; beauty masks; 
blush; body creams, lotions, and powders; breath 
freshener; bubble bath; cologne; cosmetics; 
dentifrices; deodorants; dusting powder; essential 
oils for personal use; eye liner; eye shadows; 
eyebrow pencils; face powder; facial creams; facial 
lotion; facial masks; facial scrubs; fragrance emitting 
wicks for room fragrance; fragrances for personal 
use; hair gel; hair conditioners; hair shampoo; hair 
mousse; hair creams; hair spray; hand cream; hand 
lotions; hand soaps; lip balm; lipstick; lipstick holders; 
lip gloss; liquid soaps; makeup; mascara; 
mouthwash; nail care preparations; nail glitter; nail 
hardeners; nail polish; non-medicated toiletries; 
perfume; potpourri; room fragrances; shaving cream; 
skin soap; talcum powders; toilet water; skin creams; 
skin moisturizer; sun block; sun screen; all included 
in class 3.

תחליבי אפטר שייב; תכשירים נגד הזעה; שמנים ארומתרפיים; 
ריסים וציפורניים מלאכותיים; שמן תינוקות; מגבונים לתינוק; 
ג'לים לאמבט; אבקת אמבט; מסיכות יופי; סומק; קרמים לגוף, 
תחליבים, ואבקות; מרענני נשימה; קצף אמבט; מי קולון; מוצרי 

קוסמטיקה; משחות שיניים; דאודורנטים; אבקות פידור; 
תמציות שמנים לשימוש אישי;  עיפרון עיניים; צלליות לעיניים; 
עפרונות לגבות; פודרה לפנים; קרמים לפנים; תחליב לפנים; 
מסיכות לפנים; רחיצות (סקראבים) לפנים; פתילים פולטי 
ניחוחות לניחוח בחדר; ניחוחות לשימוש אישי; ג'ל לשיער; 
מרככי שיער; שמפו לשיער; מוס לשיער; קרמי שיער; תרסיס 
לשיער; קרם לידיים; תחליבים לידיים; סבונים לידיים; שפתונים 
להגנה מפני יובש; שפתון; מחזיקי שפתון; ברק לשפתיים; 

סבונים נוזליים; איפור; מסקרה; שטיפת פה; תכשירים לטיפוח 
הציפורניים; נצנצים לציפורניים; מחזקי ציפורניים; לקה 
לציפורניים; בושם; מוצרי טיפוח שאינם רפואיים; בושם; 
תערובת בשמים; ניחוחות לחדר; קצף לגילוח; סבון לעור; 

אבקות טלק; מי טואלט; קרמים לעור; קרם לחות לעור; קרם 
שיזוף; מסנן קרינה ושיזוף; הנכללים כולם בסוג 3.                   
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Class: 9 סוג: 9

Audio discs; audio recordings; audio and video 
recordings; audio speakers; binoculars; calculators; 
camcorders; cameras; CD-ROMs; CD-ROM drives 
(as part of the computer); CD-ROM writers (as part of 
the computer); cellular telephones; cellular telephone 
accessories; cellular telephone cases; chips 
containing musical recordings; face plates for cellular 
telephones; compact disc players; compact disc 
recorders; compact discs; computer game programs; 
computer game cartridges and discs; computers; 
computer hardware; computer keyboards; computer 
monitors; computer mouse; computer disc drives; 
computer software; cordless telephones; decorative 
magnets; digital cameras; digital video and audio 
players; DVDs; DVD players; DVD recorders; digital 
versatile discs; digital video discs; electronic personal 
organizers; eyeglass cases; eyeglasses; graduated 
rulers for office and stationery; headphones; karaoke 
machines; microphones; MP3 players; modems (as 
part of a computer); mouse pads; motion picture 
films; musical recordings; pagers; personal stereos; 
personal digital assistants; printers; radios; 
sunglasses; telephones; television sets; video 
cameras; video cassette recorders; video cassette 
players; video game cartridges; video game discs; 
video cassettes; videophones; video recordings; 
walkie-talkies; wrist and arm rests for use with 
computers; all included in class 9.

קלטות אודיו; הקלטות אודיו; הקלטות אודיו ווידיאו; רמקולי 
CD- ;אודיו; משקפות; מחשבונים; מצלמות ווידיאו; מצלמות
CD- (כחלק מהמחשב); כתבני CD-ROM's כונני ;ROM's
ROM's (כחלק מהמחשב); טלפונים סלולאריים; אביזרים 

לטלפונים סלולאריים; נרתיקים לטלפונים סלולאריים; שבבים 
המכילים הקלטות מוזיקליות; פאנלים לטלפונים סלולאריים; נגני 

תקליטורים; ; מקליטי תקליטורים; תקליטורים; תוכניות 
למשחקי מחשב; מחסניות ותקליטורים למשחקי מחשב; 

מחשבים; חומרת מחשב; מקלדות למחשב; צגי מחשב; עכבר 
למחשב; כונני דיסקים למחשב; תוכנות מחשב; טלפונים 

אלחוטיים; מגנטים דקורטיבים; מצלמות דיגיטאליות; נגני וידאו 
 ;D.V.D מקליטי ;D.V.D נגני ; D.V.D;ואודיו דיגיטאליים
תקליטורים דיגיטאליים רב תכליתיים; תקליטורי וידיאו 

דיגיטאלים; ארגוניות אלקטרוניות אישיות; נרתיקים למשקפיים; 
משקפיים; סרגלים מחולקים למעלות למשרד וציוד משרדי; 

אוזניות; מכונות קריוקי; מיקרופונים; נגני MP3; מודמים (כחלק 
מהמחשב); פדים לעכבר; סרטי קולנוע; הקלטות מוזיקליות; 
איתוריות; מערכות סטריאו אישיות; עזרים אישיים דיגיטאליים; 
מדפסות; מכשירי רדיו; משקפי שמש; טלפונים; טלוויזיות; 
מצלמות וידיאו; מקליטי קלטות וידיאו; נגני קלטות וידיאו; 

מחסניות למשחקי וידיאו; תקליטורים של משחקי וידיאו; קלטות 
וידיאו; טלפוני וידיאו; הקלטות וידיאו; מכשירי ווקי-טוקי; 

מסעדים לפרק כף היד ולזרוע לשימוש עם מחשבים; הנכללים 
כולם בסוג 9.                                                                   
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                  

Class: 14 סוג: 14

Alarm clocks; belt buckles of precious metal (for 
clothing); bolo ties with precious metal tips; bracelets; 
busts of precious metal; candle snuffers of precious 
metal; candlesticks of precious metal; charms; 
clocks; earrings; jewelry; jewelry cases of precious 
metal; jewelry chains; key rings of precious metal; 
lapel pins; letter openers of precious metal; neck 
chains; necklaces; necktie fasteners; non-monetary 
coins; ornamental pins; pendants; rings; slides for 
bolo ties; stop watches; tie clips; tie fasteners; tie 
tacks; wall clocks; watch bands; watch cases; watch 
chains; watch straps; watches; wedding bands; 
wristwatches; all included in class 14.

שעונים מעוררים; אבזמי חגורות ממתכת יקרה (לביגוד); 
עניבות בולו עם קצוות ממתכת יקרה; צמידים; פרוטומה 
ממתכת יקרה; מכבי נרות ממתכת יקרה; פמוטים ממתכת 

יקרה; קמיעות; שעונים; עגילים; תכשיטים; קופסאות תכשיטים 
ממתכת יקרה; שרשראות תכשיטים; מחזיקי מפתחות ממתכת 

יקרה; סיכות לדש הבגד; פותח מכתב ממתכת יקרה; 
שרשראות לצוואר; מחרוזות; מהדקי עניבות; מטבעות שאינם 
הליך חוקי; סיכות לקישוט; תליונים; טבעות; התקנים עבור 
עניבות בולו; שעוני עצר; אטבי עניבות; מהדקי עניבות; נעצי 
עניבות; שעוני קיר; רצועות שעון; נרתיקי שעונים; שרשראות 
לשעונים; רצועות לשעון; שעונים; טבעות נישואין; שעוני יד; 

הנכללים כולם בסוג 14.                                                     
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Class: 16 סוג: 16

Address books; almanacs; appliqués in the form of 
decals; appointment books; art prints; arts and craft 
paint kits; autograph books; baby books; ball point 
pens; baseball cards; binders; bookends; bookmarks; 
books; bumper stickers; calendars; cartoon strips; 
crayons; Christmas cards; chalk; chalk boards; 
children’s activity books; coasters made of paper; 
coin albums; coloring books; coloring pages; color 
pencils; comic books; comic strips; coupon books; 
decals; decorative paper centerpieces; diaries; 
disposable diapers for babies; drawing rulers; dry 
erase writing boards; envelopes; erasers; felt pens; 
flash cards; gift cards; gift wrapping paper; globes; 
greeting cards; guest books; magazines; maps; 
markers; memo pads; modeling clay; newsletters; 
newspapers; note paper; notebooks; notebook paper; 
paintings; paper flags; paper party favors; paper 
party hats; paper cake decorations; paper party 
decorations; paper napkins; paper party bags; 
paperweights; paper gift wrap bows; paper pennants; 
paper place mats; paper table cloths; plastic table 
covers; plastic party bags; pen or pencil holders; 
pencils; pencil sharpeners; pen and pencil cases and 
boxes; pens; periodicals; photograph albums; 
photographs; pictorial prints; picture books; plastic 
materials for packaging (not included in other 
classes); portraits; postcards; posters; printed 
awards; printed certificates; printed invitations; 
printed menus; recipe books; rubber stamps; 
sandwich bags; score cards; stamp albums; 
stationery; staplers; stickers; trading cards; 
ungraduated rulers; writing paper; writing 
implements; all included in class 16.

פנקסי כתובות; שנתונים; קישוטים בצורה של מדבקות שקופות; 
יומני פגישות; הדפסים אומנותיים; ערכות צבע לאומנויות 

ויצירה; ספרי חתימות; ספרי תינוקות; עטים כדוריים; כרטיסי 
כדור בסיס; כורכנים; תומכי ספרים; סימניות; ספרים; מדבקות 
פגוש; לוחות שנה; רצועות קריקטורות; כרטיסי חג מולד; גירים; 

לוחות גיר; ספרי פעילות לילדים; תחתיות העשויות מנייר; 
אלבומי מטבעות; חוברות צביעה; עפרונות צבעוניים; חוברות 
קומיקס; רצועות קריקטורות; ספרי קופונים; מדבקות; קישוטים 
מרכזיים דקורטיביים מנייר; יומנים; חיתולים חד פעמיים עבור 
תינוקות; סרגלי ציור; לוחות כתיבה עם מחיקה יבשה; מעטפות; 
מחקים; עטי לבד; כרטיסיות לימוד; כרטיסי מתנה; נייר אריזה 
למתנות; גלובוסים; כרטיסי ברכה; ספרי אורחים; כתבי עת; 
מפות; פנקסי תזכורת; חמר לעיצוב; עלוני חדשות; עיתונים; 

פתקאות נייר; מחברות; נייר מחברת; ציורים; דגלי נייר; מתנות 
מסיבה העשויות מנייר; קישוטי עוגה מנייר; קישוטי מסיבה 
מנייר; מפיות נייר; שקיות מסיבה מנייר; משקולות נייר; סרטי 
אריזת מתנות מנייר; תליוני נייר; מפות שולחן אישיות מנייר; 

מפות שולחן מנייר; מחזיקי עטים או עפרונות; עפרונות; מחדדי 
עפרונות; קלמרים וקופסאות לעטים ועפרונות; עטים; ירחונים; 
אלבומי תמונות; תמונות; הדפסים מצולמים; ספרי תמונות; 
חומרים פלסטיים לאריזה (שאינם נכללים בסוגים אחרים); 
דיוקנים; גלויות; כרזות; פרסים מודפסים; תעודות מודפסות; 

הזמנות מודפסות; תפריטים מודפסים; ספרי מתכונים; חותמות 
גומי; שקיות לכריכים; כרטיסי ניקוד; אלבומי בולים; נייר 
מכתבים; שדכנים; מדבקות; כרטיסי החלפה; סרגלים לא 

מכוילים; נייר כתיבה; כלי כתיבה; הנכללים כולם בסוג 16.       
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    

                                                        

Class: 18 סוג: 18

All purpose sport bags; athletic bags; baby 
backpacks; backpacks; beach bags; book bags; 
calling card cases; change purses; coin purses; 
diaper bags; duffel bags; fanny packs; gym bags; 
handbags; knapsacks; key cases; leather key chains; 
lipstick  holders; luggage; luggage tags; overnight 
bags; purses; satchels; shopping bags; tote bags; 
umbrellas; waist packs; wallets; all included in class 
18.       

תיקי ספורט לכל מטרה; תיקי ספורט; תרמילים לתינוקות; 
תרמילים; תיקי ים; תיקים לספרים; נרתיקים לכרטיסי חיוג; 
ארנקים לכסף קטן; ארנקים למטבעות; תיקי החתלה; תיקי 
מחנאות; תיקי חגורה; תיקי חדר כושר; תיקי יד; תרמילי גב; 
נרתיקים למפתחות; מחזיקי מפתחות מעור; מחזיקי שפתונים; 
מזוודות; תגים למזוודות; תיקי נסיעה; ארנקים; ילקוטים; שקיות 

לקניות; תיקים לנשיאת חפצים; מטריות; תיקי מותניים; 
ארנקים; הנכללים כולם בסוג 18.
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Class: 20 סוג: 20

Air mattresses for use when camping; bassinets; 
beds; benches; bookcases; cabinets; chairs; clips for 
holding and displaying photographs; coat racks; 
computer furniture; computer keyboard trays; cots; 
couches; decorative glitter; decorative mobiles; 
desks; drinking straws; engraved and cut stone 
plaques; figurines and statuettes made of bone, 
plaster, plastic, wax, or wood; flagpoles; foot stools; 
furniture; gift package decorations made of plastic; 
hand fans; hand-held mirrors; jewelry boxes not of 
metal; key fobs not of metal; lawn furniture; love 
seats; magazine racks; mattresses; mirrors; non-
Christmas ornaments made of bone, plaster, plastic, 
wax or wood; ottomans; party ornaments of plastic; 
pedestals; picture frames; pillows; plant stands made 
of wire and metal; decorative wall plaques; plastic 
flags; plastic name badges; plastic novelty license 
plates; plastic pennants; plastic cake decorations; 
sea shells; sleeping bags; tables; toy chests; 
umbrella stands; venetian blinds; wind chimes; all 
included in class 20.

מזרוני אוויר לשימוש במחנאות; עריסות; מיטות; ספסלים; 
כונניות ספרים; שידות; כסאות; אטבים להחזקת תמונות 

והצגתן; מתלי מעילים; ריהוט למחשב; מגשי מקלדת מחשב; 
מיטות מתקפלות; ספות; נצנץ דקורטיבי; מוביילים דקורטיביים; 
שולחנות עבודה; קשי שתייה; פסלונים ופסלים קטנים עשויים 
מעצם, גבס, פלסטיק, שעווה או עץ; מוטות דגלים; הדומים; 
רהיטים; קישוטי אריזות מתנה עשויים מפלסטיק; מאווררי יד; 
מראות מוחזקות ביד; קופסאות תכשיטים שאינן ממתכת; כיסי 
מפתחות שאינם ממתכת; רהיטי גן; ספות זוגיות; כוננים לכתבי 
עת; מזרונים; מראות; קישוטים לא עבור חג המולד העשויים 
מעצם, גבס, פלסטיק, שעווה או עץ; כורסאות; קישוטי מסיבה 
מפלסטיק; מעמדים; מסגרות לתמונה; כריות; מעמדים לעציץ 
העשויים מתיל ומתכת; לוחות קיר אומנותיים; דגלי פלסטיק; 
תגי שם מפלסטיק; לוחיות רישוי מפלסטיק; דיגלוני פלסטיק; 
קישוטי עוגה מפלסטיק; קונכיות; שקי שינה; שולחנות; שידות 
צעצוע; מעמדים למטריות; וילונות ונציאניים; פעמוני רוח; 

הנכללים כולם בסוג 20.                                                     
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    

              

Class: 25 סוג: 25

Athletic shoes; bandanas; baseball caps; beach 
cover-ups; beachwear; belts; bibs; bikinis; blazers; 
boots; bow ties; bras; caps; chaps; cloth bibs; coats; 
dresses; ear muffs; footwear; gloves; golf shirts; 
Halloween costumes; hats; head bands; head wear; 
hosiery; infantwear; jackets; jeans; jerseys; kerchiefs; 
leotards; leg warmers; mittens; neckties; night shirts; 
night gowns; overalls; pajamas; pants; panty hose; 
polo shirts; ponchos; rainwear; robes; sandals; 
scarves; shirts; shoes; skirts; shorts; slacks; slippers; 
sleepwear; socks; stockings; sweaters; sweat pants; 
sweat shirts; swimsuits; tank tops; tights; t-shirts; 
underwear; vests; wrist bands; all included in class 
25.                                                                       

נעלי אתלטיקה; בנדנות; כובעי בייסבול; כיסויי חוף; בגדי חוף; 
חגורות; סינרים; ביקיני; בלייזר; מגפיים; עניבות קשת; חזיות; 
כובעים; כיסוים המוצמדים לחגורה; סינרי מטלית; מעילים; 

שמלות; כיסויי אוזניים; הנעלה; כפפות; חולצות גולף; תחפושות 
ליל כל הקדושים; כובעים; רצועות לראש; כיסויי ראש; גרביים; 
בגדי תינוקות; ג'קטים; ג'ינס; תיקי ג'רסי; מטפחות ראש; בגדי 
גוף; מחממי רגליים; כפפות; עניבות; חולצות לילה; חלוקי לילה; 

אוברולים; כותנות לילה; מכנסיים; גרביונים; חולצות פולו; 
פונצ'ו; כיסויי גשם; חלוקים; סנדלים; צעיפים; חולצות; נעליים; 
חצאיות; מכנסיים קצרים; מכנסיים; נעלי בית; בגדי שינה; 
גרביים; גרבי ניילון; מייזעים; מכנסי טרנינג; חולצות מיזע; 

חליפות שחייה; גופיות; טייץ; חולצות-טי; לבוש תחתון; וסטים; 
רצועות פרק יד; הנכללים כולם בסוג 25.
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Class: 28 סוג: 28

Action skill games; action figures and accessories 
therefor; board games; card games; children’s 
multiple activity toys; badminton sets; balloons; 
baseball bats; basketballs; bath toys; baseballs; 
beach balls; bean bags; bean bag dolls; building 
blocks; bowling balls; bubble making wands and 
solution sets; catcher’s mitts; chess sets; children’s 
play cosmetics; Christmas stockings; Christmas tree 
decorations; collectable toy figures; crib mobiles; crib 
toys; disc toss toys; dolls; doll clothing; doll 
accessories; doll playsets; electric action toys; 
equipment sold as a unit for playing card games; 
fishing tackle; golf balls; golf gloves; golf ball 
markers; hand held unit for playing electronic games; 
hockey pucks; inflatable toys; jigsaw puzzles; jump 
ropes; kites; magic tricks; marbles; manipulative 
games; mechanical toys; music box toys; musical 
toys; parlor games; party favors in the nature of small 
toys; party games; playing cards; plush toys; 
punching balls; puppets; roller skates; rubber balls; 
skateboards; snowboards; snow globes; soccer balls; 
spinning tops; squeeze toys; stuffed toys; table tennis 
tables; target games; teddy bears; tennis balls; toy 
action figures; toy bucket and shovel sets; toy 
mobiles; toy vehicles; toy scooters; toy cars; toy 
model hobbycraft kits; toy figures; toy banks; toy 
trucks; toy watches; water squirting toys; wind-up 
toys; yo-yos; all included in class 28.

משחקי כושר פעולה; דמויות פעולה ואביזרים עבורם; משחקי 
לוח; משחקי קלפים; צעצועים בעלי פעילויות רבות לילדים; 
מערכות כדור נוצה; בלונים; מחבטי בייסבול; כדורי סל; 

צעצועים לאמבט; כדורי בסיס; כדורי חוף; כריות ממולאות 
בכדורונים; בובות ממולאות בכדורונים; קוביות בניה; כדורי 
כדורת; מערכות מטות ותמיסות יוצרי בועות; כפפות לתופס 
(כדור-בסיס); מערכות שחמט; קוסמטיקה למשחק לילדים; 

גרבי חג המולד; קישוטי עץ חג המולד; דמויות צעצוע לאיסוף; 
צעצועי זריקה; בובות; בגדים לבובות; אביזרים לבובות; 

מוביילים לעריסה לבובות; צעצועים לעריסה; דיסק לכרטיסי 
משחק; צעצוע מדמי פעולת דייג; ציוד ערכת משחק הנמכרת 
כיחידה; ציוד חשמלי; כדורי גולף; כפפות גולף; סמני כדורי 
גולף; יחידה נישאת ביד למשחק במשחקים אלקטרוניים; 
דיסקוס להוקי; צעצועים מתנפחים; פאזלים; חבלי קפיצה; 

עפיפונים; פעלולי קסם; גולות; משחקים מניפולטיביים; צעצועים 
מכאניים; צעצוע תיבת נגינה; צעצועים מוסיקאליים; קלפים; 
צעצועים קטיפתיים; משחקים; צעצועי מסיבות קטנים; משחקי 
מסיבות; כדורי אגרוף; בובות יד; גלגיליות; כדורי גומי; גלגשות; 

סנובורדים; כדורי שלג; כדור כדורגל; סביבונים; צעצועים 
לחיצים; צעצועים ממולאים; שולחנות טניס שולחן; משחקי 

מטרה; דובוני צעצוע; כדורי טניס; צעצועים של דמויות פעולה; 
מערכות צעצוע המכילות דלי ואת; ערכות יצירה של צעצועים; 
דמויות צעצוע; מכוניות צעצוע; קורקינט צעצוע; מכוניות צעצוע; 
צעצועי מוביילים; דמויות צעצוע; קופת חיסכון; משאיות צעצוע; 
שעוני צעצוע; צעצועים מתיזי מים; צעצועים בעלי מתיחת קפיץ; 
כובעי מסיבה מנייר; יו יו; הנכללים כולם בסוג 28.                   

                                

Class: 41 סוג: 41

Online entertainment; production, presentation, 
distribution, and rental of motion picture films; 
production, presentation, distribution, and rental of 
television and radio programs; production, 
presentation, distribution, and rental of sound and 
video recordings; entertainment information; 
production of entertainment shows and interactive 
programs for distribution via television, cable, 
satellite, audio and video media, cartridges, laser 
discs, computer discs and electronic means; 
production and provision of entertainment, news, and 
information via communication and computer 
networks; amusement park and theme park services; 
educational and entertainment services rendered in 
or relating to theme parks; live stage shows; 
presentation of live performances; theater 
productions; entertainer services; all included in class 
41.

בידור מקוון; הפקה, הצגה, הפצה, השכרת סרטי קולנוע; 
הפקה, הצגה, הפצה, והשכרת תוכניות טלוויזיה ורדיו; הפקה, 
הצגה, הפצה, והשכרת קלטות קול ווידאו; מידע בידורי; הפקת 

תוכניות בידור ותוכניות אינטראקטיביים עבור הפצה דרך 
הטלוויזיה, כבלים, לווין, תקשורת אודיו ווידאו, מחסניות, 
דיסקים לייזר, דיסקים למחשב אלקטרוניים שהינם; הפצה 

ואספקת בידור, חדשות, מידע דרך רשתות תקשורת מחשבים;  
פארק שעשועים ושירותי פארק: שירותי חינוך ובידור שניתנו או 
הקשורים פארקי שעשועים; הופעה חיה על במה; הצגה של 
הופעות חיות; הפקות תיאטרון; שירותי בידור; הנכללים כולם 
בסוג 41.                                                                         
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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: Disney Enterprises, Inc.

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

Identification No.: 39499

(Delaware Corporation)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Dr. Shlomo Cohen & Co.

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

שם: ד"ר שלמה כהן ושות'

כתובת : רחוב אבן גבירול 124, ת.ד. 11490, תל אביב, 61114, 
ישראל
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Trade Mark No. 236129 מספר סימן

Application Date 02/03/2011 תאריך הגשה

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 3 סוג: 3

After-shave lotions; antiperspirants; aromatherapy 
oils; artificial eyelashes and fingernails; baby oil; 
baby wipes; bath gels; bath powder; beauty masks; 
blush; body creams, lotions, and powders; breath 
freshener; bubble bath; cologne; cosmetics; 
dentifrices; deodorants; dusting powder; essential 
oils for personal use; eye liner; eye shadows; 
eyebrow pencils; face powder; facial creams; facial 
lotion; facial masks; facial scrubs; fragrance emitting 
wicks for room fragrance; fragrances for personal 
use; hair gel; hair conditioners; hair shampoo; hair 
mousse; hair creams; hair spray; hand cream; hand 
lotions; hand soaps; lip balm; lipstick; lipstick holders; 
lip gloss; liquid soaps; makeup; mascara; 
mouthwash; nail care preparations; nail glitter; nail 
hardeners; nail polish; non-medicated toiletries; 
perfume; potpourri; room fragrances; shaving cream; 
skin soap; talcum powders; toilet water; skin creams; 
skin moisturizer; sun block; sun screen; all included 
in class 3.

תחליבי אפטר שייב; תכשירים נגד הזעה; שמנים ארומתרפיים; 
ריסים וציפורניים מלאכותיים; שמן תינוקות; מגבונים לתינוק; 
ג'לים לאמבט; אבקת אמבט; מסיכות יופי; סומק; קרמים לגוף, 
תחליבים, ואבקות; מרענני נשימה; קצף אמבט; מי קולון; מוצרי 

קוסמטיקה; משחות שיניים; דאודורנטים; אבקות פידור; 
תמציות שמנים לשימוש אישי;  עיפרון עיניים; צלליות לעיניים; 
עפרונות לגבות; פודרה לפנים; קרמים לפנים; תחליב לפנים; 
מסיכות לפנים; רחיצות (סקראבים) לפנים; פתילים פולטי 
ניחוחות לניחוח בחדר; ניחוחות לשימוש אישי; ג'ל לשיער; 
מרככי שיער; שמפו לשיער; מוס לשיער; קרמי שיער; תרסיס 
לשיער; קרם לידיים; תחליבים לידיים; סבונים לידיים; שפתונים 
להגנה מפני יובש; שפתון; מחזיקי שפתון; ברק לשפתיים; 

סבונים נוזליים; איפור; מסקרה; שטיפת פה; תכשירים לטיפוח 
הציפורניים; נצנצים לציפורניים; מחזקי ציפורניים; לקה 
לציפורניים; בושם; מוצרי טיפוח שאינם רפואיים; בושם; 
תערובת בשמים; ניחוחות לחדר; קצף לגילוח; סבון לעור; 

אבקות טלק; מי טואלט; קרמים לעור; קרם לחות לעור; קרם 
שיזוף; מסנן קרינה ושיזוף; הנכללים כולם בסוג 3.                   
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Class: 9 סוג: 9

Audio discs; audio recordings; audio and video 
recordings; audio speakers; binoculars; calculators; 
camcorders; cameras; CD - ROMs; CD - ROM drives 
(as part of the computer); CD - ROM writers (as part 
of the computer); cellular telephones; cellular 
telephone accessories; cellular telephone cases; 
chips containing musical recordings; face plates for 
cellular telephones; compact disc players; compact 
disc recorders; compact discs; computer game 
programs; computer game cartridges and discs; 
computers; computer hardware; computer keyboards; 
computer monitors; computer mouse; computer disc 
drives; computer software; cordless telephones; 
decorative magnets; digital cameras; digital video 
and audio players; DVDs; DVD players; DVD 
recorders; digital versatile discs; digital video discs; 
electronic personal organizers; eyeglass cases; 
eyeglasses; graduated rulers for office and 
stationery; headphones; karaoke machines; 
microphones; MP3 players; modems (as part of a 
computer); mouse pads; motion picture films; musical 
recordings; pagers; personal stereos; personal digital 
assistants; printers; radios; sunglasses; telephones; 
television sets; video cameras; video cassette 
recorders; video cassette players; video game 
cartridges; video game discs; video cassettes; 
videophones; video recordings; walkie-talkies; wrist 
and arm rests for use with computers; all included in 
class 9.

קלטות אודיו; הקלטות אודיו; הקלטות אודיו ווידיאו; רמקולי 
CD -  ;אודיו; משקפות; מחשבונים; מצלמות ווידיאו; מצלמות

CD      (כחלק מהמחשב); כתבני CD - ROM's כונני ;ROM's
ROM's - (כחלק מהמחשב); טלפונים סלולאריים; אביזרים 
לטלפונים סלולאריים; נרתיקים לטלפונים סלולאריים; שבבים 
המכילים הקלטות מוזיקליות; פנלים לטלפונים סלולאריים; נגני 
תקליטורים; מקליטי תקליטורים; תקליטורים; תוכניות למשחקי 

מחשב; מחסניות ותקליטורים למשחקי מחשב; מחשבים; 
חומרת מחשב; מקלדות למחשב; צגי מחשב; עכבר למחשב; 
כונני דיסקים למחשב; תוכנות מחשב; טלפונים אלחוטיים; 
מגנטים דקורטיבים; מצלמות דיגיטאליות; נגני וידאו ואודיו 

דיגיטאליים; D.V.D; נגני D.V.D; מקליטי D.V.D; תקליטורים 
דיגיטאליים רב תכליתיים; תקליטורי וידיאו דיגיטאלים; ארגוניות 
אלקטרוניות אישיות; נרתיקים למשקפיים; משקפיים; סרגלים 

מחולקים למעלות למשרד וציוד משרדי; אוזניות; מכונות קריוקי; 
מיקרופונים; נגני MP - 3; מודמים (כחלק מהמחשב); פדים 
לעכבר; סרטי קולנוע; הקלטות מוזיקליות; איתוריות; מערכות 
סטריאו אישיות; עזרים אישיים דיגיטאליים; מדפסות; מכשירי 
רדיו; משקפי שמש; טלפונים; טלוויזיות; מצלמות וידיאו; מקליטי 
קלטות וידיאו; נגני קלטות וידיאו; מחסניות למשחקי וידיאו; 
תקליטורים של משחקי וידיאו; קלטות וידיאו; טלפוני וידיאו; 
הקלטות וידיאו; מכשירי ווקי-טוקי; מסעדים לפרק כף היד 

ולזרוע לשימוש עם מחשבים; הנכללים כולם בסוג 9.               
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    

                                          

Class: 14 סוג: 14

Alarm clocks; belt buckles of precious metal (for 
clothing); bolo ties with precious metal tips; bracelets; 
busts of precious metal; candle snuffers of precious 
metal; candlesticks of precious metal; charms; 
clocks; earrings; jewelry; jewelry cases of precious 
metal; jewelry chains; key rings of precious metal; 
lapel pins; letter openers of precious metal; neck 
chains; necklaces; necktie fasteners; non-monetary 
coins; ornamental pins; pendants; rings; slides for 
bolo ties; stop watches; tie clips; tie fasteners; tie 
tacks; wall clocks; watch bands; watch cases; watch 
chains; watch straps; watches; wedding bands; 
wristwatches; all included in class 14.

שעונים מעוררים; אבזמי חגורות ממתכת יקרה   (לביגוד);  
עניבות בולו עם קצוות ממתכת יקרה; צמידים; פרוטומה 
ממתכת יקרה; מכבי נרות ממתכת יקרה; פמוטים ממתכת 

יקרה; קמיעות; שעונים; עגילים; תכשיטים; קופסאות תכשיטים 
ממתכת יקרה; שרשראות תכשיטים; מחזיקי מפתחות ממתכת 

יקרה; סיכות לדש הבגד; פותח מכתב ממתכת יקרה; 
שרשראות לצוואר; מחרוזות; מהדקי עניבות; מטבעות לא 

כספיים; סיכות לקישוט; תליונים; טבעות; התקנים עבור עניבות 
בולו; שעוני עצר; אטבי עניבות; מהדקי עניבות; נעצי עניבות; 
שעוני קיר; רצועות שעון; נרתיקי שעונים; שרשראות לשעונים; 
רצועות לשעון; שעונים; טבעות נישואין; שעוני יד; הנכללים 

כולם בסוג 14.                                                                 
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Class: 16 סוג: 16

Address books; almanacs; appliques in the form of 
decals; appointment books; art prints; arts and craft 
paint kits; autograph books; baby books; ball point 
pens; baseball cards; binders; bookends; bookmarks; 
books; bumper stickers; calendars; cartoon strips; 
Christmas cards; chalk; chalk boards; children’s 
activity books; coasters made of paper; coin albums; 
coloring books; color pencils; comic books; comic 
strips; coupon books; decals; decorative paper 
centerpieces; diaries; disposable diapers for babies; 
drawing rulers; dry erase writing boards; envelopes; 
erasers; felt pens; flash cards; gift cards; gift 
wrapping paper; globes; greeting cards; guest books; 
magazines; maps; memo pads; modeling clay; 
newsletters; newspapers; note paper; notebooks; 
notebook paper; paintings; paper flags; paper party 
favors; paper cake decorations; paper party 
decorations; paper napkins; paper party bags; 
paperweights; paper gift wrap bows; paper pennants; 
paper place mats; paper table cloths; pen or pencil 
holders; pencils; pencil sharpeners; pen and pencil 
cases and boxes; pens; periodicals; photograph 
albums; photographs; pictorial prints; picture books; 
plastic materials for packaging (not included in other 
classes); portraits; postcards; posters; printed 
awards; printed certificates; printed invitations; 
printed menus; recipe books; rubber stamps; 
sandwich bags; score cards; stamp albums; 
stationery; staplers; stickers; trading cards; 
ungraduated rulers; writing paper; writing 
implements; all included in class 16

פנקסי כתובות; שנתונים; קישוטים בצורה של מדבקות שקופות; 
יומני פגישות; הדפסים אומנותיים; ערכות צבע לאומנויות 

ויצירה; ספרי חתימות; ספרי תינוקות; עטים כדוריים; כרטיסי 
כדור בסיס; כורכנים; מאחוזת ספרים; סימניות; ספרים; 

מדבקות פגוש; לוחות שנה; רצועות קריקטורות; כרטיסי חג 
מולד; גירים; לוחות גיר; ספרי פעילות לילדים; תחתיות 

העשויות מנייר; אלבומי מטבעות; חוברות צביעה; עפרונות 
צבעוניים; חוברות קומיקס; רצועות קריקטורות; ספרי קופונים; 
מדבקות; קישוטים מרכזיים דקורטיביים מנייר; יומנים; חיתולים 

חד פעמיים עבור תינוקות; סרגלי ציור; לוחות כתיבה עם 
מחיקה יבשה; מעטפות; מחקים; עטי לבד; כרטיסיות לימוד; 
כרטיסי מתנה; נייר אריזה למתנות; גלובוסים; כרטיסי ברכה; 
ספרי אורחים; כתבי עת; מפות; פנקסי תזכורת; חמר לעיצוב; 
עלוני חדשות; עיתונים; פתקאות נייר; מחברות; נייר מחברת; 
ציורים; דגלי נייר; מתנות מסיבה העשויות מנייר; קישוטי עוגה 
מנייר; קישוטי מסיבה מנייר; מפיות נייר; שקיות מסיבה מנייר; 
משקולות נייר; סרטי אריזת מתנות מנייר; תליוני נייר; מפות 
שולחן אישיות מנייר; מפות שולחן מנייר; מחזיקי עטים או 

עפרונות; עפרונות; מחדדי עפרונות; קלמרים וקופסאות לעטים 
ועפרונות; עטים; ירחונים; אלבומי תמונות; תמונות; הדפסים 
מצולמים; ספרי תמונות; חומרים פלסטיים לאריזה (שאינם 
נכללים בסוגים אחרים); דיוקנים; גלויות; כרזות; פרסים 
מודפסים; תעודות מודפסות; הזמנות מודפסות; תפריטים 
מודפסים; ספרי מתכונים; חותמות גומי; שקיות לכריכים; 

כרטיסי ניקוד; אלבומי בולים; נייר מכתבים; שדכנים; מדבקות; 
כרטיסי החלפה; סרגלים לא מכוילים; נייר כתיבה; כלי כתיבה; 
הנכללים כולם בסוג 16.                                                     
                                                                                    

                                                                      

Class: 18 סוג: 18

All purpose sport bags; athletic bags; baby 
backpacks; backpacks; beach bags; book bags; 
calling card cases; change purses; coin purses; 
diaper bags; duffel bags; fanny packs; gym bags; 
handbags; knapsacks; key cases; leather key chains; 
lipstick  holders; luggage; luggage tags; overnight 
bags; purses; satchels; shopping bags; tote bags; 
umbrellas; waist packs; wallets; all included in class 
18.       

תיקי ספורט לכל מטרה; תיקי ספורט; תרמילים לתינוקות; 
תרמילים; תיקי ים; תיקים לספרים; נרתיקים לכרטיסי חיוג; 
ארנקים לכסף קטן; ארנקים למטבעות; תיקי החתלה; תיקי 
מחנאות; תיקי חגורה; תיקי חדר כושר; תיקי יד; תרמילי גב; 
נרתיקים למפתחות; מחזיקי מפתחות מעור; מחזיקי שפתונים; 
מזוודות; תגים למזוודות; תיקי נסיעה; ארנקים; ילקוטים; שקיות 

לקניות; תיקים לנשיאת חפצים; מטריות; תיקי מותניים; 
ארנקים; הנכללים כולם בסוג 18.

Class: 20 סוג: 20

Air mattresses for use when camping; bassinets; 
beds; benches; bookcases; cabinets; chairs; clips for 
holding and displaying photographs; coat racks; 
computer furniture; computer keyboard trays; cots; 
couches; decorative glitter; decorative mobiles; 
desks; drinking straws; figurines and statuettes made 
of bone, plaster, plastic, wax, or wood; flagpoles; foot 
stools; furniture; gift package decorations made of 
plastic; hand fans; hand-held mirrors; jewelry boxes 
not of metal; key fobs not of metal; lawn furniture; 
love seats; magazine racks; mattresses; mirrors; 
non-Christmas ornaments made of bone, plaster, 
plastic, wax or wood; ottomans; party ornaments of 
plastic; pedestals; picture frames; pillows; plant 
stands made of wire and metal; decorative wall art; 
plastic flags; plastic name badges; plastic novelty 
license plates; plastic pennants; plastic cake 
decorations; sea shells; sleeping bags; tables; toy 
chests; umbrella stands; venetian blinds; wind 
chimes; all included in class 20.

מזרוני אוויר לשימוש במחנאות; עריסות; מיטות; ספסלים; 
כונניות ספרים; שידות; כסאות; אטבים להחזקת תמונות 

והצגתן; מתלי מעילים; ריהוט למחשב; מגשי מקלדת מחשב; 
מיטות מתקפלות; ספות; נצנץ דקורטיבי; מוביילים דקורטיביים; 
שולחנות עבודה; קשי שתייה; פסלונים ופסלים קטנים עשויים 
מעצם, גבס, פלסטיק, שעווה או עץ; מוטות דגלים; הדומים; 
רהיטים; קישוטי אריזות מתנה עשויים מפלסטיק; מאווררי יד; 
מראות מוחזקות ביד; קופסאות תכשיטים שאינן ממתכת; כיסי 
מפתחות שאינם ממתכת; רהיטי גן; ספות זוגיות; כוננים לכתבי 
עת; מזרונים; מראות; קישוטים לא עבור חג המולד העשויים 
מעצם, גבס, פלסטיק, שעווה או עץ; כורסאות; קישוטי מסיבה 
מפלסטיק; מעמדים; מסגרות לתמונה; כריות; מעמדים לעציץ 
העשויים מתיל ומתכת; לוחות קיר אומנותיים; דגלי פלסטיק; 
תגי שם מפלסטיק; לוחיות רישוי מפלסטיק; דיגלוני פלסטיק; 
קישוטי עוגה מפלסטיק; קונכיות; שקי שינה; שולחנות; שידות 
צעצוע; מעמדים למטריות; וילונות ונציאניים; פעמוני רוח; 

הנכללים כולם בסוג 20.                                                     
                                                                                    
                                                                                    

                          

ג' טבת תשע"ב - 37329/12/2011



Class: 25 סוג: 25

Athletic shoes; bandanas; baseball caps; beach 
cover-ups; beachwear; belts; bibs; bikinis; blazers; 
boots; bow ties; bras; caps; chaps; cloth bibs; coats; 
dresses; ear muffs; footwear; gloves; golf shirts; 
Halloween costumes; hats; head bands; head wear; 
hosiery; infantwear; jackets; jeans; jerseys; kerchiefs; 
leotards; leg warmers; mittens; neckties; night shirts; 
night gowns; overalls; pajamas; pants; panty hose; 
polo shirts; ponchos; rainwear; robes; sandals; 
scarves; shirts; shoes; skirts; shorts; slacks; slippers; 
sleepwear; socks; stockings; sweaters; sweat pants; 
sweat shirts; swimsuits; tank tops; tights; t-shirts; 
underwear; vests; wrist bands; all included in class 
25.                                                                       

נעלי אתלטיקה; בנדנות; כובעי בייסבול; כיסויי חוף; בגדי חוף; 
חגורות; סינרים; ביקיני; בלייזר; מגפיים; עניבות קשת; חזיות; 
כובעים; כיסוים המוצמדים לחגורה; סינרי מטלית; מעילים; 

שמלות; כיסויי אוזניים; הנעלה; כפפות; חולצות גולף; תחפושות 
ליל כל הקדושים; כובעים; רצועות לראש; כיסויי ראש; גרביים; 
בגדי תינוקות; ג'קטים; ג'ינס; תיקי ג'רסי; מטפחות ראש; בגדי 
גוף; מחממי רגליים; כפפות; עניבות; חולצות לילה; חלוקי לילה; 

אוברולים; כותנות לילה; מכנסיים; גרביונים; חולצות פולו; 
פונצ'ו; כיסויי גשם; חלוקים; סנדלים; צעיפים; חולצות; נעליים; 
חצאיות; מכנסיים קצרים; מכנסיים; נעלי בית; בגדי שינה; 
גרביים; גרבי ניילון; מייזעים; מכנסי טרנינג; חולצות מיזע; 

חליפות שחייה; גופיות; טייץ; חולצות-טי; לבוש תחתון; וסטים; 
רצועות פרק יד; הנכללים כולם בסוג 25.

Class: 28 סוג: 28

Action skill games; action figures and accessories 
therefor; board games; card games; children’s 
multiple activity toys; badminton sets; balloons; 
baseball bats; basketballs; bath toys; baseballs; 
beach balls; bean bags; bean bag dolls; building 
blocks; bowling balls; bubble making wands and 
solution sets; catcher’s mitts; chess sets; children’s 
play cosmetics; Christmas stockings; Christmas tree 
decorations; collectable toy figures; crib mobiles; crib 
toys; disc toss toys; dolls; doll clothing; doll 
accessories; doll playsets; electric action toys; 
equipment sold as a unit for playing card games; 
fishing tackle; golf balls; golf gloves; golf ball 
markers; hand held unit for playing electronic games; 
hockey pucks; inflatable toys; jigsaw puzzles; jump 
ropes; kites; magic tricks; marbles; manipulative 
games; mechanical toys; music box toys; musical 
toys; parlor games; party favors in the nature of small 
toys; party games; playing cards; plush toys; 
punching balls; puppets; roller skates; rubber balls; 
skateboards; snowboards; snow globes; soccer balls; 
spinning tops; squeeze toys; stuffed toys; table tennis 
tables; target games; teddy bears; tennis balls; toy 
action figures; toy bucket and shovel sets; toy 
mobiles; toy vehicles; toy scooters; toy cars; toy 
model hobbycraft kits; toy figures; toy banks; toy 
trucks; toy watches; water squirting toys; wind-up 
toys; yo-yos; all included in class 28.

משחקי כושר פעולה; דמויות פעולה ואביזרים עבורם; משחקי 
לוח; משחקי קלפים; צעצועים בעלי פעילויות רבות לילדים; 
מערכות כדור נוצה; בלונים; מחבטי בייסבול; כדורי סל; 

צעצועים לאמבט; כדורי בסיס; כדורי חוף; כריות ממולאות 
בכדורונים; בובות ממולאות בכדורונים; קוביות בניה; כדורי 
כדורת; מערכות מטות ותמיסות יוצרי בועות; כפפות לתופס 
(כדור-בסיס); מערכות שחמט; קוסמטיקה למשחק לילדים; 

גרבי חג המולד; קישוטי עץ חג המולד; דמויות צעצוע לאיסוף; 
צעצועי זריקה; בובות;  בגדים לבובות; אביזרים לבובות; 

מוביילים לעריסה לבובות; צעצועים לעריסה; דיסק לכרטיסי 
משחק; צעצוע מדמי פעולת דייג; ציוד ערכת משחק הנמכרת 
כיחידה; ציוד חשמלי; כדורי גולף; כפפות גולף; סמני כדורי 
גולף; יחידה נישאת ביד למשחק במשחקים אלקטרוניים; 
דיסקוס להוקי; צעצועים מתנפחים; פאזלים; חבלי קפיצה; 

עפיפונים; פעלולי קסם; גולות; משחקים מניפולטיביים; צעצועים 
מכאניים; צעצוע תיבת נגינה; צעצועים מוסיקאליים; קלפים; 
צעצועים קטיפתיים; משחקים; צעצועי מסיבות קטנים; משחקי 
מסיבות; כדורי אגרוף; בובות יד; גלגיליות; כדורי גומי; גלגשות; 
סנובורדים; כדורי שלג; כדור כדורגל; סביבונים; מוחץ צעצועים; 
צעצועים ממולאים; שולחנות טניס שולחן; משחקי מטרה; דובוני 
צעצוע; כדורי טניס; צעצועים של דמויות פעולה; מערכות צעצוע 
המכילות דלי ואת; ערכות יצירה של צעצועים; דמויות צעצוע; 
מכוניות צעצוע; קורקינט צעצוע; מכוניות צעצוע;  צעצועי 

מוביילים; דמויות צעצוע; בנק צעצוע; משאיות צעצוע; שעוני 
צעצוע; צעצועים מתיזי מים; צעצועים בעלי מתיחת קפיץ; כובעי 
מסיבה מנייר; יו יו;  הנכללים כולם בסוג 28.                           

                          

Class: 41 סוג: 41

Online entertainment; production, presentation, 
distribution, and rental of motion picture films; 
production, presentation, distribution, and rental of 
television and radio programs; production, 
presentation, distribution, and rental of sound and 
video recordings; entertainment information; 
production of entertainment shows and interactive 
programs for distribution via television, cable, 
satellite, audio and video media, cartridges, laser 
discs, computer discs and electronic means; 
production and provision of entertainment, news, and 
information via communication and computer 
networks; amusement park and theme park services; 
educational and entertainment services rendered in 
or relating to theme parks; live stage shows; 
presentation of live performances; theater 
productions; entertainer services; all included in class 
41.

בידור מקוון; הפקה, הצגה, הפצה, השכרת סרטי קולנוע; 
הפקה, הצגה, הפצה, והשכרת תוכניות טלוויזיה ורדיו; הפקה, 
הצגה, הפצה, והשכרת קלטות קול ווידאו; מידע בידורי; הפקת 

תוכניות בידור ותוכניות אינטראקטיביים עבור הפצה דרך 
הטלוויזיה, כבלים, לווין, תקשורת אודיו ווידאו, מחסניות, 
דיסקים לייזר, דיסקים למחשב אלקטרוניים שהינם; הפצה 

ואספקת בידור, חדשות, מידע דרך רשתות תקשורת מחשבים;  
פארק שעשועים ושירותי פארק: שירותי חינוך ובידור שניתנו או 
הקשורים פארקי שעשועים; הופעה חיה על במה; הצגה של 
הופעות חיות; הפקות תיאטרון; שירותי בידור; הנכללים כולם 
בסוג 41.                                                                         
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    

                

ג' טבת תשע"ב - 37429/12/2011



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: Disney Enterprises, Inc.

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

Identification No.: 39499

(Delaware Corporation)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Dr. Shlomo Cohen & Co.

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

שם: ד"ר שלמה כהן ושות'

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

ג' טבת תשע"ב - 37529/12/2011



Trade Mark No. 236130 מספר סימן

Application Date 02/03/2011 תאריך הגשה

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 3 סוג: 3

After-shave lotions; antiperspirants; aromatherapy 
oils; artificial eyelashes and fingernails; baby oil; 
baby wipes; bath gels; bath powder; beauty masks; 
blush; body creams, lotions, and powders; breath 
freshener; bubble bath; cologne; cosmetics; 
dentifrices; deodorants; dusting powder; essential 
oils for personal use; eye liner; eye shadows; 
eyebrow pencils; face powder; facial creams; facial 
lotion; facial masks; facial scrubs; fragrance emitting 
wicks for room fragrance; fragrances for personal 
use; hair gel; hair conditioners; hair shampoo; hair 
mousse; hair creams; hair spray; hand cream; hand 
lotions; hand soaps; lip balm; lipstick; lipstick holders; 
lip gloss; liquid soaps; makeup; mascara; 
mouthwash; nail care preparations; nail glitter; nail 
hardeners; nail polish; non-medicated toiletries; 
perfume; potpourri; room fragrances; shaving cream; 
skin soap; talcum powders; toilet water; skin creams; 
skin moisturizer; sun block; sun screen; all included 
in class 3.

תחליבי אפטר שייב; תכשירים נגד הזעה; שמנים ארומתרפיים; 
ריסים וציפורניים מלאכותיים; שמן תינוקות; מגבונים לתינוק; 
ג'לים לאמבט; אבקת אמבט; מסיכות יופי; סומק; קרמים לגוף, 
תחליבים, ואבקות; מרענני נשימה; קצף אמבט; מי קולון; מוצרי 

קוסמטיקה; משחות שיניים; דאודורנטים; אבקות פידור; 
תמציות שמנים לשימוש אישי;  עיפרון עיניים; צלליות לעיניים; 
עפרונות לגבות; פודרה לפנים; קרמים לפנים; תחליב לפנים; 
מסיכות לפנים; רחיצות (סקראבים) לפנים; פתילים פולטי 
ניחוחות לניחוח בחדר; ניחוחות לשימוש אישי; ג'ל לשיער; 
מרככי שיער; שמפו לשיער; מוס לשיער; קרמי שיער; תרסיס 
לשיער; קרם לידיים; תחליבים לידיים; סבונים לידיים; שפתונים 
להגנה מפני יובש; שפתון; מחזיקי שפתון; ברק לשפתיים; 

סבונים נוזליים; איפור; מסקרה; שטיפת פה; תכשירים לטיפוח 
הציפורניים; נצנצים לציפורניים; מחזקי ציפורניים; לקה 
לציפורניים; בושם; מוצרי טיפוח שאינם רפואיים; בושם; 
תערובת בשמים; ניחוחות לחדר; קצף לגילוח; סבון לעור; 

אבקות טלק; מי טואלט; קרמים לעור; קרם לחות לעור; קרם 
שיזוף; מסנן קרינה ושיזוף; הנכללים כולם בסוג 3.                   

                                    

ג' טבת תשע"ב - 37629/12/2011



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: Disney Enterprises, Inc.

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

Identification No.: 39499

(Delaware Corporation)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Dr. Shlomo Cohen & Co.

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

שם: ד"ר שלמה כהן ושות'

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

ג' טבת תשע"ב - 37729/12/2011



Trade Mark No. 236136 מספר סימן

Application Date 27/02/2011 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: Golan Akiva  שם: גולן עקיבא

Address: 58 Bat Sheva Katznelson St, Tel Aviv, Israel כתובת : רח' בת שבע כצנלסון 58, תל אביב, ישראל

Identification No.: 060405743מספר זיהוי: 060405743

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Galit Marciano Adv 

Address: 1 Azrieli Center Round Tower 25th Floor, Tel 
Aviv, Israel

שם: עו"ד גלית מרציאנו 

כתובת : מרציאנו מרכז עזריאל 1 מגדל עגול -קומה 25, תל 
אביב, 67021, ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 36 סוג: 36

Real estate affairs; all included in class 36.                 
                                              

ניהול עסק לנכסי דלא ניידי ושירותי תיווך נכסי דלא ניידי; 
הנכללים כולם בסוג 36.

Class: 41 סוג: 41

Education regarding real estate affairs and business; 
all included in class 41.

לימודי נדל"ן ועסקים; הנכללים כולם בסוג 41.                       
                                                    

ג' טבת תשע"ב - 37829/12/2011



נוזל 999 
Trade Mark No. 236137 מספר סימן

Application Date 27/02/2011 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: Diversey Israel Ltd. שם: דיברסי ישראל בע"מ

Address: 14-15 Dotan St. Industrial Zone, Yavne, 81225, 
Israel

כתובת : רח' דותן 14-15 איזור תעשיה צפון, יבנה, 81225, 
ישראל

Identification No.: 512494097מספר זיהוי: 512494097

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Shenhav, Konforti , Shavit & Co., Adv.

Address: 9 Ehad Haam St. Migdal Shalom, Floor 4, Tel 
Aviv, Israel

שם: שנהב, קונפורטי שביט ושות', עו"ד

כתובת : רחוב אחד העם 9 מגדל שלום, קומה 4, תל אביב, 
ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 3 סוג: 3

Industrial detergents for food sectors, pharmaceutics 
and laboratories; all included in class 3.

חומרי ניקוי תעשייתיים לתחום מפעלי מזון, פרמצבטיקה 
ומעבדות; הנכללים כולם בסוג 3.                                   

ג' טבת תשע"ב - 37929/12/2011



מג'יקלאב 
Trade Mark No. 236138 מספר סימן

Application Date 27/02/2011 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: Diversey Israel Ltd. שם: דיברסי ישראל בע"מ

Address:  ,81225 ,רח' דותן 14-15 איזור תעשיה צפון, יבנה
ישראל

כתובת : רח' דותן 14-15 איזור תעשיה צפון, יבנה, 81225, 
ישראל

Identification No.: 512494097מספר זיהוי: 512494097

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Shenhav, Konforti , Shavit & Co., Adv.

Address: 9 Ehad Haam St. Migdal Shalom, Floor 4, Tel 
Aviv, Israel

שם: שנהב, קונפורטי שביט ושות', עו"ד

כתובת : רחוב אחד העם 9 מגדל שלום, קומה 4, תל אביב, 
ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 3 סוג: 3

Industrial detergents for food sectors, pharmaceutics 
and laboratories; all included in class 3.

חומרי ניקוי תעשייתיים לתחום מפעלי מזון, פרמצבטיקה 
ומעבדות; הנכללים כולם בסוג 3.                                   

ג' טבת תשע"ב - 38029/12/2011



Trade Mark No. 236140 מספר סימן

Application Date 27/02/2011 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: Azzoulai Harry  שם: אזולאי הרי

Address: Bosem 63/26, Tel Aviv, 67671, Israel כתובת : בושם 63, דירה 26, תל אביב, 67671, ישראל

Identification No.: 013107982מספר זיהוי: 013107982

Name: Ohayon Albert  שם: אוחיון אלברט

Address: Bar Ilan 12 st, Natania, Israel כתובת : רח' בר אילן 12, נתניה, ישראל

Identification No.: 316875657מספר זיהוי: 316875657

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 25 סוג: 25

Clothes, shoes, hats; all included in class 25.           .25 דברי הלבשה, הנעלה וכיסויי ראש; הנכללים כולם בסוג

ג' טבת תשע"ב - 38129/12/2011



Trade Mark No. 236194 מספר סימן

Application Date 02/02/2011 תאריך הגשה

International Trademark No. 0977303 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: Barbato, A J

Address: 2971 NE 16th Ave, Oakland Park, FL 33334-
5211, U.S.A.

Identification No.: 72034

(United States INDIVIDUAL)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 32 סוג: 32

Non-alcoholic beverages, namely, fruit flavored 
drinks and concentrates.

ג' טבת תשע"ב - 38229/12/2011



Trade Mark No. 236204 מספר סימן

Application Date 27/02/2011 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: TZYONA AMRAN  שם: עמראן ציונה

Address: Haneviem 7 st, Rosh-HA, Israel כתובת : רח' הנביאים 7, ראש העין, ישראל

Identification No.: 000278630מספר זיהוי: 000278630

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 43 סוג: 43

Restaurant; all included in class 43. מסעדה; הנכללים כולם בסוג 43.                   

ג' טבת תשע"ב - 38329/12/2011



Trade Mark No. 236207 מספר סימן

Application Date 28/02/2011 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: Tpo-nail marketing Itd שם: טופ נייל שיווק בע"מ

Address: P.O.B. 10649, Jerusalem, Israel כתובת : ת.ד. 10649, ירושלים, ישראל

Identification No.: 513676601מספר זיהוי: 513676601

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 5 סוג: 5

Cosmetics and treatment for nail; all included in class 
5.

מוצרי קוסמטיקה וטיפולים לציפורן; הנכללים כולם בסוג 5.       
    

ג' טבת תשע"ב - 38429/12/2011



פנינה שחורה 
Trade Mark No. 236212 מספר סימן

Application Date 28/02/2011 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: Tomatech R & D (Israel) Ltd. שם: תומטק אר אנד די (ישראל) בע"מ

Address: Oppenheimer 5, Park Rabin, Rehovot, 76701, 
Israel

כתובת : אופנהיימר 5, פארק רבין, רחובות, 76701, ישראל

Identification No.: 513190314מספר זיהוי: 513190314

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 31 סוג: 31

Tomatoes, Tomato seeds; all included in class 31. עגבניות, זרעי עגבניות; הנכללים כולם בסוג 31.           

ג' טבת תשע"ב - 38529/12/2011



Trade Mark No. 236220 מספר סימן

Application Date 01/03/2011 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

Pharmaceutical preparations for the treatment of 
hormonal disorders; all included in class 5.

תכשירי רוקחות לטיפול בבעיות הורמונאליות; הנכללים כולם 
בסוג 5.                                                                 

ג' טבת תשע"ב - 38629/12/2011



ICONIA

Trade Mark No. 236276 מספר סימן

Application Date 08/03/2011 תאריך הגשה

 Owners

Name: Acer Incorporated

Address: 7F-5, No. 369, Fuxing N. Road, Songshan Dist., 
Taipei City 105, Taiwan

Identification No.: 801848

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

PDA, smart phone, telecommunication devices, 
phones, Internet phones, mobile phones, wireless 
Internet phones, low-power mobile phone, electronic 
handheld units for the wireless receipt and/or 
transmission of data that enable the user to keep 
track of or manage personal information and which 
may also have the capacity to transmit and receive 
voice, image and video communication, handheld 
electronic device; all included in class 9.

מחשב כף, טלפון חכם, התקני תקשורת, טלפונים, טלפוני 
אינטרנט, טלפונים ניידים, טלפוני אינטרנט אלחוטיים, טלפון 
נייד בעל כח נמוך, יחידות אלקטרוניות הנישאות ביד לקליטה 
ו/או שידור אלחוטיים של נתונים שמאפשרות למשתמש לעקוב 
אחרי או לנהל מידע אישי וייתכן שיש להן היכולת לשדר ולקלוט 
תקשורת קול, תמונה ווידאו, יחידה אלקטרונית הנישאת ביד, 
הכל כלול בסוג 9.                                                             
                                                                                    

                                            

ג' טבת תשע"ב - 38729/12/2011



Trade Mark No. 236319 מספר סימן

Application Date 27/01/2011 תאריך הגשה

International Trademark No. 1067497 מספר סימן בינלאומי

Conditions/Disclaimers

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

 Owners

Name: MONAVIE LLC

Address: 10855 S. River Front Parkway,Suite 100, South 
Jordan, UT 84095, U.S.A.

Identification No.: 72049

(Delaware, United States Ltd Liability Company)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 32 סוג: 32

Energy drinks containing açai berry; fruit drinks and 
fruit juices containing açai berry; non-alcoholic 
beverages containing fruit juices with açai berry.

ג' טבת תשע"ב - 38829/12/2011



Trade Mark No. 236324 מספר סימן

Application Date 02/02/2011 תאריך הגשה

International Trademark No. 1067540 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: Bigelow Merchandising, LLC

Address: Three Limited Parkway, Columbus, OH 43230, 
U.S.A.

Identification No.: 72054

(Delaware Limited Liability Company)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 3 סוג: 3

Men's cologne, hair and body wash, body spray and 
body lotion.

ג' טבת תשע"ב - 38929/12/2011



Trade Mark No. 236356 מספר סימן

Application Date 02/02/2011 תאריך הגשה

International Trademark No. 1068137 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: FERRERO S.P.A.

Address: Piazzale Pietro Ferrero, 1, I-12051 ALBA (CN), 
Italy

Identification No.: 72077

(Italy Corporation)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 30 סוג: 30

Pralines, chocolate and chocolate 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)

Italy, 18/08/2010, No. TO2010C002653 TO2010C002653 איטליה, 18/08/2010, מספר

Class: 30 סוג: 30

ג' טבת תשע"ב - 39029/12/2011



ZIGTECH

Trade Mark No. 236391 מספר סימן

Application Date 13/03/2011 תאריך הגשה

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

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

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

האנגלי.

 Owners

Name: Reebok International Limited

Address: 4th Floor, 11/12 Pall Mall, London, SW1Y 5LU, 
United Kingdom

Identification No.: 10749

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Reinhold Cohn and Partners

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

ג' טבת תשע"ב - 39129/12/2011



Trade Mark No. 236451 מספר סימן

Application Date 28/01/2011 תאריך הגשה

International Trademark No. 1068194 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: KABUSHIKI KAISHA TOSHIBA

Address: 1-1, Shibaura 1-chome,,Minato-ku, Tokyo 105-
8001, Japan

Identification No.: 72089

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 9 סוג: 9

Television sets and their remote controllers; DVD 
players and their remote controllers; DVD recorders 
and their remote controllers; digital video disc players 
and their remote controllers; digital video disc 
recorders and their remote controllers; portable 
digital video disc players and their remote controllers; 
video cameras and their remote controllers; digital 
cameras and their remote controllers; digital audio 
players and their remote controllers; mobile phones; 
digital photo frames; personal computers; notebook 
computers; hand-held computers; personal digital 
assistants.

Goods/Services for which priority is claimed סחורות/שירותים לגביהם נטען דין קדימה
(If only classification code is indicated, Priority is claimed 
for all goods/services included in that class, and specified 
above under the 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, 16/11/2010, No. 2010-089168 יפן, 16/11/2010, מספר 2010-089168

Class: 9 סוג: 9

ג' טבת תשע"ב - 39229/12/2011



Trade Mark No. 236460 מספר סימן

Application Date 24/01/2011 תאריך הגשה

International Trademark No. 1068369 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: Park Kee Young

Address: Lotte castle classic Apt. 1321-3,,Seocho-dong, 
Seo, Seoul 104-1704, Republic of Korea

Identification No.: 72096

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 28 סוג: 28

Magnetic toys; toys.

ג' טבת תשע"ב - 39329/12/2011



Trade Mark No. 236461 מספר סימן

Application Date 10/02/2011 תאריך הגשה

International Trademark No. 1068382 מספר סימן בינלאומי

Conditions/Disclaimers

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

 Owners

Name: Stone, Judith Tamar

Address: 1630A 30th Street Suite 373, Boulder CO 
80301, U.S.A.

Identification No.: 72097

(United States INDIVIDUAL)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 28 סוג: 28

Deck of cards for exploring inner selves.

ג' טבת תשע"ב - 39429/12/2011



Trade Mark No. 236464 מספר סימן

Application Date 08/02/2011 תאריך הגשה

International Trademark No. 1068422 מספר סימן בינלאומי

Conditions/Disclaimers

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

 Owners

Name: ASHLEY FURNITURE INDUSTRIES, INC.

Address: ONE ASHLEY WAY, ARCADIA WI 54612, 
U.S.A.

Identification No.: 72100

(Wisconsin, United States Corporation)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 20 סוג: 20

Furniture.

ג' טבת תשע"ב - 39529/12/2011



Trade Mark No. 236470 מספר סימן

Application Date 02/02/2011 תאריך הגשה

International Trademark No. 1068560 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: Bigelow Merchandising, LLC

Address: Three Limited Parkway, Columbus, OH 43230, 
U.S.A.

Identification No.: 72054

(Delaware Limited Liability Company)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 3 סוג: 3

Men's cologne, hair and body wash, body spray and 
body lotion.

ג' טבת תשע"ב - 39629/12/2011



Trade Mark No. 236471 מספר סימן

Application Date 02/02/2011 תאריך הגשה

International Trademark No. 1068561 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: Bigelow Merchandising, LLC

Address: Three Limited Parkway, Columbus, OH 43230, 
U.S.A.

Identification No.: 72054

(Delaware Limited Liability Company)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 3 סוג: 3

Men's cologne, hair and body wash, body spray and 
body lotion.

ג' טבת תשע"ב - 39729/12/2011



Trade Mark No. 236472 מספר סימן

Application Date 02/02/2011 תאריך הגשה

International Trademark No. 1068577 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: Bigelow Merchandising, LLC

Address: Three Limited Parkway, Columbus, OH 43230, 
U.S.A.

Identification No.: 72054

(Delaware Limited Liability Company)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 3 סוג: 3

Men's cologne, hair and body wash, body spray and 
body lotion.

ג' טבת תשע"ב - 39829/12/2011



Trade Mark No. 236473 מספר סימן

Application Date 02/02/2011 תאריך הגשה

International Trademark No. 1068578 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: Bigelow Merchandising, LLC

Address: Three Limited Parkway, Columbus, OH 43230, 
U.S.A.

Identification No.: 72054

(Delaware Limited Liability Company)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 3 סוג: 3

Men's cologne, hair and body wash, body spray and 
body lotion.

ג' טבת תשע"ב - 39929/12/2011



Trade Mark No. 236474 מספר סימן

Application Date 03/02/2011 תאריך הגשה

International Trademark No. 1068580 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: ABC Design GmbH

Address: Dr. Rudolf-Eberle-Straße 29, 79774 Albbruck, 
Germany

Identification No.: 71391

(GERMANY GmbH)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 12 סוג: 12

Baby carriages.

ג' טבת תשע"ב - 40029/12/2011



Trade Mark No. 236491 מספר סימן

Application Date 02/02/2011 תאריך הגשה

International Trademark No. 1068697 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: New Era Cap Co., Inc.

Address: 160 Delaware Avenue, Buffalo, New York 
14202, U.S.A.

Identification No.: 72111

(New York, United States Corporation)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 25 סוג: 25

Headwear.

ג' טבת תשע"ב - 40129/12/2011



Trade Mark No. 236505 מספר סימן

Application Date 28/01/2011 תאריך הגשה

International Trademark No. 0734336 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: Coloplast A/S

Address: Holtedam 1, DK-3050 Humlebaek, Denmark

Identification No.: 72115

(Denmark corporation)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 10 סוג: 10

Catheters for incontinence.

ג' טבת תשע"ב - 40229/12/2011



Trade Mark No. 236595 מספר סימן

Application Date 08/02/2011 תאריך הגשה

International Trademark No. 1068843 מספר סימן בינלאומי

Conditions/Disclaimers

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

 Owners

Name: E.L.I. TRADING, INC.

Address: 7801 ALABAMA AVENUE, #9, CANOGA PARK 
CA 91304, U.S.A.

Identification No.: 72126

(California, United States Corporation)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 3 סוג: 3

Blush; cosmetics; exfoliants for skin; facial masks; 
foundation; make-up; nail polish; non-medicated 
serums for use on skin; non-medicated skin creams; 
skin bronzing creams; skin cream; skin moisturizer; 
skin toners.

ג' טבת תשע"ב - 40329/12/2011



Trade Mark No. 236603 מספר סימן

Application Date 26/01/2011 תאריך הגשה

International Trademark No. 1068942 מספר סימן בינלאומי

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 9 סוג: 9

Computers; computer hardware, namely magnetic 
tape units (for computers), magnetic tapes, printed 
circuits, integrated circuits, computer keyboards, 
compact disks (audio-video), optical disks, couplers 
(for computers), floppy disks, magnetic data media, 
video screens, scanners, printers for use with 
computers, interfaces (for computers), readers (for 
computers), computer software (recorded programs), 
microprocessors, modems, monitors (computer 
hardware), computers, computer memories, 
computer peripheral devices, recorded computer 
programs and software; computer adapters; 
computer components; data processing apparatus; 
semi-conductors; machine-processible electronic 
data media; disks, magnetic; hard disk units; tape 
recorders; calculating machines; pocket calculators; 
cash registers; videogames designed for use on 
video screens; video recorders; videotapes; cells and 
batteries; computer chips; boards for integrated 
circuits; computer accessories, namely, 
communication servers; carrying cases for 
computers; interface cards for computers; computer 
cables and computer cable parts; fax-modem cards 
for computers; computer accessories, namely, screen 
filters, computer mouse pads, electric converters, 
namely, digital-to-analog, analog-to-digital and step-
by-step voltage switches, pagers, computer 
controllers, computer mice; electronic publications, 
namely, books, magazines and manuals containing 
information on information technology; integrated 
circuit cards and smart cards, adapters for integrated 
circuits and adapters for smart cards; readers for 
integrated circuit cards and smart cards; 
microcomputers; power supply systems; projection 
apparatus; remote controllers for computers; 
inverters, surge protectors and uninterruptable power 
supplies; point-of-sale terminals; operating system 
software; software for providing access to a global 
computer network; database management software; 
document management software; software for 
locating, recovering and receiving text, electronic 
documents, graphic illustrations and audiovisual 
information on company scale internal computing 
networks and on local, wide-area and global 
computer networks; computer software for 
development and computer software for designing 
websites and user manuals, in electronic format, sold 
as a set; documentation and instruction manuals 
recorded on machine-processible electronic data 
media and related to computers or computer 
programs.

ג' טבת תשע"ב - 40429/12/2011



Class: 16 סוג: 16

Instructional and teaching material (except 
apparatus); documentation and printed publications 
relating to computers and computer programs; 
manuals; printed publications; books; magazines; 
periodicals; newspapers; printed matter; printed 
matter relating to computer hardware, software and 
related services; manuals, pamphlets, magazines, 
newsletters, inserts for newspapers, booklets, all 
relating to computer software, computers, computer 
system hardware, network hardware, 
telecommunications, information technologies, word 
processing, database management, multimedia 
apparatus, entertainment and e-commerce 
equipment.

Class: 42 סוג: 42

Computer programming; designing, updating and 
maintaining computer software; designing computer 
software and hardware for others, and assistance 
services in the field of computers provided by 
computer technicians, computer services, namely, 
designing, creating and maintaining websites for 
others; computer systems analysis, integration of 
computer systems and networks, programming of 
computers for others all intended for commercial 
interactions on global computer networks; technical 
support services, namely, the repair of operating 
systems and computer programs by computer 
technicians; interconnection of computers and 
computer software; testing services for computer 
software and computers; technical project studies in 
the field of computer hardware and software; 
computer hardware consultancy, namely consultancy 
on computer research and development; computer 
systems analysis; computer consultancy and 
assistance concerning the use of the Internet; rental 
of computers and computer software; scientific and 
industrial research, namely research and 
development of new products, biological research, 
bacteriological research, chemical research, cosmetic 
research, mechanical research, geological research, 
technical research, pharmaceutical research, 
scientific research 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)

Canada, 10/08/2010, No. 1491728 קנדה, 10/08/2010, מספר 1491728

Class: 9 סוג: 9

Class: 16 סוג: 16

Class: 42 סוג: 42

ג' טבת תשע"ב - 40529/12/2011



 Owners

Name: International Business Machines Corporation

Address: New Orchard Road, Armonk NY 10504, U.S.A.

Identification No.: 72131

(Corporation constituée et régie par les lois de l'Etat de 
New York, USA Corporation)

ג' טבת תשע"ב - 40629/12/2011



Trade Mark No. 236616 מספר סימן

Application Date 01/02/2011 תאריך הגשה

International Trademark No. 1069148 מספר סימן בינלאומי

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 16 סוג: 16

Printed matter, journals (magazines), brochures, 
newsletters, publications (writs), newspapers, paper, 
cardboard and goods made from these materials, 
included in this class.

Class: 35 סוג: 35

Publication of brochures on capital investments for 
advertising purposes and for service presentations; 
business management services regarding the 
foundation of enterprises which issue (initiate) and 
manage funds.

ג' טבת תשע"ב - 40729/12/2011



 Owners

Name: CPWJ Vermögensverwaltung GmbH

Address: Westendstraße 16-22, 60325 Frankfurt, 
Germany

Identification No.: 72138

(Germany GmbH)

Class: 36 סוג: 36

Financial affairs, banking and monetary affairs, 
including analysis, conception, procurement of all 
kind of capital assets; financial consultancy and 
management, investment consultancy and 
management; conception and procurement of all 
kinds of productive investments, in particular 
investment funds, equity funds, debt security funds, 
real estate funds, ship funds and life insurance funds; 
services of financial brokers and stock brokers, 
financial analysis and financial advisory services, 
financial consultancy, capital investments, financial 
management, financial preparation of foundations of 
enterprises which issue (initiate) and manage funds, 
management of financial participations; credit 
businesses; advisory services for securities 
brokerage; management and safe deposit of security 
holdings; securities transactions; currency 
transactions; domestic currency transactions; trading 
with index futures (securities); trading with domestic 
and foreign securities option papers and trading with 
securities, particularly services of a stockbroker 
(broker or agent); direct trade with securities, 
including securities option papers and futures; 
information on the stock market; online trade with 
securities; online trade with investment funds; 
financial valuations; information on finance; fund 
capital investments, trusteeship, real estate affairs, 
insurance, insurance brokerage; financial services 
regarding the foundation of enterprises which issue 
(initiate) and manage funds.

Goods/Services for which priority is claimed סחורות/שירותים לגביהם נטען דין קדימה
(If only classification code is indicated, Priority is claimed 
for all goods/services included in that class, and specified 
above under the 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, 10/08/2010, No. 30 2010 047 664.8/36 גרמניה, 10/08/2010, מספר 664.8/36 047 2010 30

Class: 16 סוג: 16

Class: 35 סוג: 35

Class: 36 סוג: 36

ג' טבת תשע"ב - 40829/12/2011



Trade Mark No. 236620 מספר סימן

Application Date 08/02/2011 תאריך הגשה

International Trademark No. 1069280 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: Educational Testing Service

Address: Rosedale Road, Princeton, NJ 08541, U.S.A.

Identification No.: 72141

(New York, United States non-profit corporation)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 9 סוג: 9

Interactive multimedia software programs for mobile 
platforms for English language learning.

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

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

U.S.A., 24/01/2011, No. 85224768 ארה"ב, 24/01/2011, מספר 85224768

Class: 9 סוג: 9

Interactive multimedia software programs for mobile 
platforms for English language learning

ג' טבת תשע"ב - 40929/12/2011



Trade Mark No. 236625 מספר סימן

Application Date 17/02/2011 תאריך הגשה

International Trademark No. 1069377 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: A. Jaffe, Inc.

Address: 154 West 14th Street, New York NY 10011, 
U.S.A.

Identification No.: 72144

(New York, United States CORPORATION)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 14 סוג: 14

Jewelry.

ג' טבת תשע"ב - 41029/12/2011



Trade Mark No. 236630 מספר סימן

Application Date 23/02/2011 תאריך הגשה

International Trademark No. 1069494 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: Siemens Aktiengesellschaft

Address: Wittelsbacherplatz 2, 80333 München, Germany

Identification No.: 72149

(Germany Aktiengesellschaft)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 12 סוג: 12

Rail vehicles and parts therefor (included in this 
class).

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

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

European Community Trade Mark, 20/09/2010, No. 
009386459

איחוד האירופי לסימני מסחר, 20/09/2010, מספר 
009386459

Class: 12 סוג: 12

ג' טבת תשע"ב - 41129/12/2011



Trade Mark No. 236633 מספר סימן

Application Date 24/01/2011 תאריך הגשה

International Trademark No. 0785984 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: Altınbaşak Tekstil Sanayi ve Ticaret Anonim 
Şirketi

Address: Organize Sanayi Bölgesi,Turan Bahadır 
Caddesi No., Denizli, Turkey

Identification No.: 72150

(Joint Stock Company)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 24 סוג: 24

Bed cover, bed linen, cover for cushions, quilts.

ג' טבת תשע"ב - 41229/12/2011



Trade Mark No. 236639 מספר סימן

Application Date 01/02/2011 תאריך הגשה

International Trademark No. 0912520 מספר סימן בינלאומי

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 3 סוג: 3

Cleaning preparations used in laundry, dishwashing 
and household cleaning, detergents, bleaching 
lotions, washing starch, blueing for laundry, 
gelatinous soap, softeners, anti-lime substances, 
scale removing substances for household purposes, 
granulated soap, scouring powder, glass cleaners, 
floor and carpet cleaners, bleaching and polishing 
preparations; perfumes, essential oils, eau de 
Cologne, lotions for cosmetic purposes, deodorants, 
after shave, rose water, anti-perspirant deodorants 
for personal; nail polisher, lipsticks, creams, hair 
colorants, shampoos, hair care products, eyeliner, 
lipliners, mascara, eye shadow, blusher, creams for 
skin protection, make-up products namely 
foundation, powder, nail varnish, nail polish 
removers, nail care preparations, shaving soaps, 
aftershave creams, shower gels, petroleum gel, 
depilatory products, henna, cosmetic preparations for 
slimming purposes, self-tanning creams, cosmetic 
kits; cottons, cosmetic products, paper products for 
personal care; tissues impregnated with cosmetic 
lotions, wet tissues, cotton sticks and cotton wool for 
cosmetic purposes; soaps for personal use including 
soaps for medical and deodorant use, disinfectant 
soaps, anti-perspirant soaps; teeth care preparations; 
toothpastes, teeth cleaning powders, mouth washes, 
preparations for cleaning dentures, anti-tartar 
toothpastes, abrasive products; abrasive cloths, 
abrasive papers, abrasive powders, abrasive pastes, 
pumice stones; polishers for furniture and flooring, 
metals, preservatives for leather (polishers); natural 
products, namely, essential oils and extracts of 
flowers used for producing cosmetics and perfumes.

Class: 5 סוג: 5

Hygienic products for body secretions including those 
used for incontinents and menstruations, namely, 
pads, tampons, diapers, panties, adhesive bandages 
for blisters, plasters, bandages, bandaging materials 
for medical purposes; odor repellents for rooms, 
vehicles and other places, air fresheners, deodorants 
other than for personal use.

Class: 16 סוג: 16

Paper products; napkins and towels; toilet paper; 
handkerchiefs of paper; disposable diapers.

ג' טבת תשע"ב - 41329/12/2011



 Owners

Name: HAYAT KİMYA SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ

Address: Mahir Iz Caddesi No. 23 Altunizade, İstanbul, 
Turkey

Identification No.: 72079

(Turkey Joint Stock Company)

ג' טבת תשע"ב - 41429/12/2011



Trade Mark No. 236642 מספר סימן

Application Date 22/02/2011 תאריך הגשה

International Trademark No. 1039266 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: PACCAR Inc

Address: 777 106th Avenue NE, Bellevue, WA 98004, 
U.S.A.

Identification No.: 72156

(Delaware, United States CORPORATION)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 12 סוג: 12

Engines for land vehicles.

ג' טבת תשע"ב - 41529/12/2011



Trade Mark No. 236751 מספר סימן

Application Date 24/02/2011 תאריך הגשה

International Trademark No. 1069522 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: A.D.J. Supply Europe B.V.

Address: Junostraat 2, NL-6468 Kerkrade, Netherlands

Identification No.: 72166

(Netherlands B.V.)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 6 סוג: 6

Metal building materials, in particular frameworks; 
transportable buildings of metal; ironmongery, small 
items of metal hardware; goods of common metal; 
stands, clamps, quick connectors, balance beams 
and balance beam systems of metal, and parts 
therefor; all the aforesaid goods for the construction 
of light, sound, image and stage installations, 
included in this class.

Class: 11 סוג: 11

Apparatus for lighting, lamps and lighting 
installations, especially electronically controlled 
apparatus for lighting and lighting installations for the 
construction of light, sound, image and stage 
installations, included in this class.

ג' טבת תשע"ב - 41629/12/2011



Trade Mark No. 236753 מספר סימן

Application Date 04/02/2011 תאריך הגשה

International Trademark No. 1069532 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: TRUSTED LOGIC

Address: 6 rue de la Verrerie, F-92190 MEUDON, France

Identification No.: 72168

(France Société anonyme)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 9 סוג: 9

Computer software for the authorization, 
downloading, transmitting, receiving, retrieving, 
encoding, decoding of data, images, audio files, 
video files and electronic games; computer software 
for identifying, positioning, grouping together, 
distributing and managing data and links between 
computer servers and users connected to electronic 
communications networks, securization software for 
digital rights management (DRM) agents with respect 
to electronic goods such as cellular telephones, 
digital assistants, WLAN goods, close-range wireless 
communication goods.

Class: 42 סוג: 42

Technical support, maintenance and updating of 
software integrated into electronic goods such as 
cellular telephones, digital assistants, WLAN goods, 
close-range wireless communication goods; 
consulting on the securization and design of 
securization software for digital rights management 
(DRM) agents with respect to electronic goods such 
as cellular telephones, digital assistants, WLAN 
goods, close-range wireless communication goods; 
services 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)

France, 25/08/2010, No. 10 3 762 069 צרפת, 25/08/2010, מספר 069 762 3 10

Class: 9 סוג: 9

Class: 42 סוג: 42

ג' טבת תשע"ב - 41729/12/2011



Trade Mark No. 236755 מספר סימן

Application Date 03/02/2011 תאריך הגשה

International Trademark No. 1069594 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: Sirona Holding GmbH

Address: Wasserfeldstr. 30, A-5020 Salzburg, Austria

Identification No.: 72170

(Austria Gesellschaft mit beschränter Haftung)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 10 סוג: 10

Dental apparatus and instruments; parts for the 
aforesaid instruments and apparatus, included in this 
class; instruments for dental procedures, dental drills, 
instruments for dental procedures with ultrasonic 
actuators or lasers, dental instruments for 
prophylactic purposes; special furniture for dental 
purposes; treatment areas consisting of a treatment 
chair and dental instruments, dental treatment chairs 
with or without mouth-rinsing basins, work chairs for 
dental practitioners; extra-oral and intra-oral lamps 
for dental purposes, connector consoles for dental 
handpieces; optical surveying apparatus for dental 
purposes, image-capture apparatus for dental 
purposes; processing machines for the manufacture 
of teeth or dental prostheses, or all components 
thereof; x-ray apparatus and x-ray sensors for dental 
purposes; dental instruments and apparatus for the 
planning and implementation of dentures and 
implants; electric display apparatus for dental 
instruments and apparatus, namely for treatment 
areas, for instruments for dental procedures, and for 
x-ray 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)

European Community Trade Mark, 20/08/2010, No. 
009325341

איחוד האירופי לסימני מסחר, 20/08/2010, מספר 
009325341

Class: 10 סוג: 10

ג' טבת תשע"ב - 41829/12/2011



Trade Mark No. 236760 מספר סימן

Application Date 03/02/2011 תאריך הגשה

International Trademark No. 1069666 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: Société des Produits Nestlé S.A.

Address: CH-1800 Vevey, Switzerland

Identification No.: 71360

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 30 סוג: 30

Coffee, coffee extracts, coffee-based preparations 
and beverages; iced coffee; tea, tea extracts, tea-
based preparations and beverages; iced tea; cocoa 
and cocoa-based preparations and beverages; 
chocolate, chocolate products, chocolate-based 
preparations and beverages.

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

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

Switzerland, 24/11/2010, No. 609017 שוויץ, 24/11/2010, מספר 609017

Class: 30 סוג: 30

ג' טבת תשע"ב - 41929/12/2011



Trade Mark No. 236761 מספר סימן

Application Date 17/02/2011 תאריך הגשה

International Trademark No. 1069701 מספר סימן בינלאומי

Conditions/Disclaimers

The mark is limited to the colours  word Dark blue, 
red, white and silver. as shown in the  mark.

 Owners

Name: PERNOD RICARD

Address: 12, place des Etats-Unis, F-75016 PARIS, 
France

Identification No.: 72176

(société anonyme)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 33 סוג: 33

Alcoholic beverages, except beer.

ג' טבת תשע"ב - 42029/12/2011



Trade Mark No. 236765 מספר סימן

Application Date 18/02/2011 תאריך הגשה

International Trademark No. 1069726 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: Philip Morris Brands Sàrl

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

Identification No.: 72179

(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, 23/12/2010, No. 609935 שוויץ, 23/12/2010, מספר 609935

Class: 34 סוג: 34

ג' טבת תשע"ב - 42129/12/2011



Trade Mark No. 236766 מספר סימן

Application Date 16/02/2011 תאריך הגשה

International Trademark No. 1069728 מספר סימן בינלאומי

Conditions/Disclaimers

The mark is limited to the colours  word Red and 
gray. as shown in the  mark.

 Owners

Name: Philip Morris Brands Sàrl

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

Identification No.: 72179

(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, 20/10/2010, No. 607487 שוויץ, 20/10/2010, מספר 607487

Class: 34 סוג: 34

ג' טבת תשע"ב - 42229/12/2011



Trade Mark No. 236767 מספר סימן

Application Date 28/01/2011 תאריך הגשה

International Trademark No. 1069738 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: MIG Banque SA (MIG Bank Ltd)

Address: Route des Gouttes-d'Or 14, CH-2000 
Neuchâtel, Switzerland

Identification No.: 72180

(Suisse Société anonyme (SA))

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 36 סוג: 36

Banking; financial affairs; monetary affairs.

Goods/Services for which priority is claimed סחורות/שירותים לגביהם נטען דין קדימה
(If only classification code is indicated, Priority is claimed 
for all goods/services included in that class, and specified 
above under the 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, 04/11/2010, No. 608947 שוויץ, 04/11/2010, מספר 608947

Class: 36 סוג: 36

ג' טבת תשע"ב - 42329/12/2011



Trade Mark No. 236768 מספר סימן

Application Date 01/02/2011 תאריך הגשה

International Trademark No. 1069762 מספר סימן בינלאומי

Conditions/Disclaimers

The mark is limited to the colours  word Blue. as 
shown in the  mark.

 Owners

Name: VINCENZ WIEDERHOLT GmbH

Address: Vincenz-Wiederholt-Str. 1, 59439 Holzwickede, 
Germany

Identification No.: 72181

(Germany Limited Liability Company)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 6 סוג: 6

Metal tubes; cold sized steel tubes; cold-drawn steel 
tubes; cold-drawn cylinder tubes; perforated and non-
perforated tubes for exhaust systems; steel tube 
conduits.

Class: 42 סוג: 42

Design and development of metal tubes.

Goods/Services for which priority is claimed סחורות/שירותים לגביהם נטען דין קדימה
(If only classification code is indicated, Priority is claimed 
for all goods/services included in that class, and specified 
above under the 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, 03/08/2010, No. 30 2010 046 289.2/06 גרמניה, 03/08/2010, מספר 289.2/06 046 2010 30

Class: 6 סוג: 6

Class: 42 סוג: 42

ג' טבת תשע"ב - 42429/12/2011



Trade Mark No. 236769 מספר סימן

Application Date 24/02/2011 תאריך הגשה

International Trademark No. 1069769 מספר סימן בינלאומי

Conditions/Disclaimers

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

 Owners

Name: Enterprise Holdings, Inc.

Address: 600 Corporate Park Drive, St. Louis MO 63105, 
U.S.A.

Identification No.: 72182

(Missouri, United States Corporation)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 35 סוג: 35

Customer loyalty services and customer club 
services, for commercial, promotional and/or 
advertising purposes.

ג' טבת תשע"ב - 42529/12/2011



Trade Mark No. 236770 מספר סימן

Application Date 08/02/2011 תאריך הגשה

International Trademark No. 1069809 מספר סימן בינלאומי

Conditions/Disclaimers

The mark is limited to the colours  word The mark 
consists of the letters "ETS" in blue stylized letters 
within two interlocking semi-circular designs. The 
circular design on the bottom left is blue and the one 
on the top right is maroon. as shown in the  mark.

 Owners

Name: Educational Testing Service

Address: Rosedale Road, Princeton, NJ 08541, U.S.A.

Identification No.: 72141

(New York, United States non-profit corporation)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 9 סוג: 9

Interactive multimedia software programs for mobile 
platforms for English language learning.

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

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

U.S.A., 24/01/2011, No. 85224794 ארה"ב, 24/01/2011, מספר 85224794

Class: 9 סוג: 9

Interactive multimedia software programs for mobile 
platforms for English language learning

ג' טבת תשע"ב - 42629/12/2011



Trade Mark No. 236771 מספר סימן

Application Date 17/02/2011 תאריך הגשה

International Trademark No. 1069821 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: Cisco Technology, Inc.

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

Identification No.: 71950

(California, United States Corporation)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 9 סוג: 9

Computer software for enabling real-time 
communication over the Internet; computer software 
for instant messaging, Voice over Internet Protocol 
(VoIP), video conferencing, audio conferencing, 
application sharing, computer desktop sharing, file 
transfer, sensing and providing user presence 
information, and telephony; computer software for 
mobile devices to secure remote access via the 
Internet to private computer networks; computer 
software for facilitating the interoperability of multiple 
software applications; computer software for enabling 
users to identify availability of other users and 
integrate electronic address books and calendars; 
computer software for use in transmitting information, 
video, voice, audio, and content over a global 
computer information network; computer software for 
enabling users to communicate, collaborate, and 
share computer screens, desktops, data, electronic 
documents, video and applications via the Internet; 
computer software for viewing, managing, editing and 
storing documents via computer networks; computer 
software for scheduling and managing calendars, 
contacts, online meetings, telephone conferencing, 
and video conferencing.

Class: 42 סוג: 42

Computer software consultation related to enabling 
real-time communication over the Internet; technical 
support services, namely, troubleshooting of 
computer software problems; computer services, 
namely, creating an on-line community for registered 
users to participate in discussions, form virtual 
communities, engage in social networking, and 
exchange documents; technology advice provided to 
Internet users by means of a support hotline; 
technical consultation regarding computer hardware, 
computer software, computer systems, computer 
networks, intranets, and the Internet.

ג' טבת תשע"ב - 42729/12/2011



Trade Mark No. 236773 מספר סימן

Application Date 25/02/2011 תאריך הגשה

International Trademark No. 1069864 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: Jerome Alexander Consulting Corp.

Address: Suite 206,9553 Harding Avenue, Bal Harbour 
FL 33154, U.S.A.

Identification No.: 72184

(Florida, United States Corporation)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 3 סוג: 3

Cosmetic preparations for eyelashes.

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

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

U.S.A., 07/09/2010, No. 85123812 ארה"ב, 07/09/2010, מספר 85123812

Class: 3 סוג: 3

ג' טבת תשע"ב - 42829/12/2011



Trade Mark No. 236774 מספר סימן

Application Date 08/02/2011 תאריך הגשה

International Trademark No. 1069874 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: UBS AG

Address: Bahnhofstrasse 45, CH-8001 Zürich, 
Switzerland

Identification No.: 72185

(Suisse Société anonyme)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 36 סוג: 36

Banking and financial services; services in the area 
of wealth management and asset management for 
private, corporate and institutional clients; services of 
an investment bank; all the aforesaid services also 
available via the Internet or a similar electronic 
network.

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

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

Switzerland, 19/08/2010, No. 609450 שוויץ, 19/08/2010, מספר 609450

Class: 36 סוג: 36

ג' טבת תשע"ב - 42929/12/2011



Trade Mark No. 236775 מספר סימן

Application Date 17/02/2011 תאריך הגשה

International Trademark No. 1069888 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli AG

Address: Seestrasse 204, CH-8802 Kilchberg, 
Switzerland

Identification No.: 72186

(Suisse Société anonyme (SA))

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 30 סוג: 30

Cocoa; chocolate; chocolate bars; chocolate truffles; 
chocolate balls; chocolate cakes; chocolate products; 
pralines; chocolate decorations with a filled or hollow 
center such as Christmas-tree decorations and table 
decorations.

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

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

Switzerland, 12/11/2010, No. 608479 שוויץ, 12/11/2010, מספר 608479

Class: 30 סוג: 30

ג' טבת תשע"ב - 43029/12/2011



Trade Mark No. 236781 מספר סימן

Application Date 02/02/2011 תאריך הגשה

International Trademark No. 1070016 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: Henkel AG & Co. KGaA

Address: Henkelstraße 67, 40589 Düsseldorf, Germany

Identification No.: 72190

(Germany AG & Co. KGaA)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 3 סוג: 3

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

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

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

Germany, 21/09/2010, No. 30 2010 055 093.7/03 גרמניה, 21/09/2010, מספר 093.7/03 055 2010 30

Class: 3 סוג: 3

ג' טבת תשע"ב - 43129/12/2011



Trade Mark No. 236783 מספר סימן

Application Date 25/02/2011 תאריך הגשה

International Trademark No. 1070022 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: ISYS Technologies, Inc.

Address: 299 South Main, Suite 1300, Salt Lake City, UT 
84111, U.S.A.

Identification No.: 71818

(Nevada, United States CORPORATION)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 9 סוג: 9

Computer carrying cases; computer chassis; 
computer expansion boards; computer hardware; 
computer interface boards; computer peripherals; 
computers.

ג' טבת תשע"ב - 43229/12/2011



Trade Mark No. 236789 מספר סימן

Application Date 21/02/2011 תאריך הגשה

International Trademark No. 1070137 מספר סימן בינלאומי

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 29 סוג: 29

Milk products, milk-based beverages.

Class: 30 סוג: 30

Chocolate or cocoa-based beverages, tea-based 
beverages, coffee-based beverages.

Class: 32 סוג: 32

Beer, mineral and aerated waters and other non-
alcoholic drinks; fruit drinks and fruit juices; syrups 
and other preparations for making beverages.

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

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

Benelux, 23/08/2010, No. 1208599 בנלוקס, 23/08/2010, מספר 1208599

Class: 29 סוג: 29

Class: 30 סוג: 30

Class: 32 סוג: 32

ג' טבת תשע"ב - 43329/12/2011



Conditions/Disclaimers

The mark is limited to the colours  word Blue, red and 
black. as shown in the  mark.

 Owners

Name: SOREMARTEC SA

Address: Rue Joseph Netzer, 5, B-6700 ARLON, Belgium

Identification No.: 71496

(Société Anonyme)

ג' טבת תשע"ב - 43429/12/2011



Trade Mark No. 236792 מספר סימן

Application Date 26/01/2011 תאריך הגשה

International Trademark No. 1070204 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: Univision Communications Inc.

Address: 5999 Center Drive, Los Angeles CA 90045, 
U.S.A.

Identification No.: 72197

(Delaware, United States Corporation)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 41 סוג: 41

Educational and entertainment services, namely, 
television and radio production, programming and 
distribution; production of live music concerts and 
other live entertainment events, namely, game 
shows, variety shows, comedy shows, and talent 
contests; production of national holiday festivities in 
the nature of music concerts; providing news in the 
nature of current event reporting; entertainment 
services, namely, providing non-downloadable pre-
recorded music, video, games, photos, images, and 
entertainment related news and information via 
television, radio, a global computer network, and 
wireless networks.

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

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

U.S.A., 20/01/2011, No. 85222365 ארה"ב, 20/01/2011, מספר 85222365

Class: 41 סוג: 41

ג' טבת תשע"ב - 43529/12/2011



Trade Mark No. 236797 מספר סימן

Application Date 04/02/2011 תאריך הגשה

International Trademark No. 0529043 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: Kambly SA, Spécialités de biscuits suisses

Address: Mühlestrasse, CH-3555 Trubschachen, 
Switzerland

Identification No.: 72201

(Suisse Société Anonyme)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 30 סוג: 30

Pastry and confectionery, biscuits and cakes.

ג' טבת תשע"ב - 43629/12/2011



Trade Mark No. 236798 מספר סימן

Application Date 01/02/2011 תאריך הגשה

International Trademark No. 0740760 מספר סימן בינלאומי

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 9 סוג: 9

Electrical, electronic, measuring, signalling and 
monitoring (supervision) apparatus, instruments and 
installations, as well as parts and replacement parts 
thereof; telecommunication apparatus, instruments, 
installations and networks as well as parts and 
replacement parts thereof; computer installations as 
well as parts and repair parts thereof; computer 
networks; interface programs and apparatus; 
electricity boxes, racks and cabinets (towers and 
racks) for electronic installations and optical fibres; 
electric cables and optical fibres, electricity conduits, 
electric wire identification sheaths and wires, wire 
connectors (electricity), sheaths for electric cables 
and optical fibres, electricity conduits; coupling and 
distribution sleeves for electric cables and optical 
fibres; electrical outlets, junction boxes (electricity), 
distribution boxes (electricity), connectors for optical 
fibres; all the aforesaid goods included in this class.

Class: 37 סוג: 37

Repair, installation, servicing and upkeep of 
electrical, electronic, measuring, signalling and 
monitoring (supervision) apparatus, instruments and 
installations, as well as parts and replacement parts 
thereof; repair, installation, servicing and upkeep of 
telecommunication apparatus, instruments and 
networks as well as parts and replacement parts 
thereof; repair, installation, servicing and upkeep of 
computer networks, computer apparatus and parts 
and repair parts; repair, installation, servicing and 
upkeep of private systems of arranging cables and 
systems for arranging cables for telecommunications, 
including electric cables and optical fibres, electricity 
conduits, electrical wire identification sheaths and 
wires, wire connectors (electricity), sheaths for 
electric cables and optical fibres, coupling and 
distribution sleeves for electric cables and optical 
fibres, and electrical connectors and optical fibres.

Class: 41 סוג: 41

Training, organization and running of instructional 
courses, seminars and training workshops, 
particularly for planning, installing and supplying 
electrical and electronic apparatus, 
telecommunication apparatus and telecommunication 
networks, and computer networks as well as all parts 
and replacement parts thereof.

ג' טבת תשע"ב - 43729/12/2011



 Owners

Name: Reichle & De-Massari Holding AG

Address: Binzstrasse 31, CH-8620 Wetzikon, Switzerland

Identification No.: 72202

(Suisse (Switzerland) Société Anonyme (joint stock 
company))

ג' טבת תשע"ב - 43829/12/2011



Trade Mark No. 236802 מספר סימן

Application Date 16/02/2011 תאריך הגשה

International Trademark No. 0998180 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: Road Clothing Limited

Address: Mitchells Accountants,,93-97 Saltergate, 
Chesterfield, Derbyshire S40 1LA, United Kingdom

Identification No.: 72205

(United Kingdom Limited Liability Company)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 18 סוג: 18

Leather and imitation leather, goods made of these 
materials not included in other classes; handbags, 
wallets, purses, tote bags, all purpose sport bags, 
shoulder bags, garment bags for travelling, keycases.

Class: 25 סוג: 25

Articles of clothing, headgear and footwear.

ג' טבת תשע"ב - 43929/12/2011



Trade Mark No. 236906 מספר סימן

Application Date 02/02/2011 תאריך הגשה

International Trademark No. 1070303 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: Icomasoft AG

Address: Baarerstrasse 25, CH-6300 Zug, Switzerland

Identification No.: 72218

(Suisse Société anonyme (SA))

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 9 סוג: 9

Computer software and computer software platforms 
for operating software distribution models on the 
Internet, in particular for software-as-a-service 
applications for datacenters and for IT infrastructures 
provided over a network and customized to the 
needs of users (cloud computing); computer software 
to participate in a decentralized data storage system, 
and to publish data and share access to data; 
computer software for error predictive analysis and 
issue prevention as well as display of possible 
solutions in the IT infrastructure; computer software 
for log file analysis and reports of respective results; 
computer software for displaying an overview of 
installed and operated infrastructure components in 
datacenters; computer software for exchange of 
computer infrastructure data with other users; 
computer software to bring together solution 
providers with users seeking solutions; computer 
software for logical connections of datacenter 
components within software-as-a-service 
applications, in particular of storage units, network 
components, file servers and software applications; 
computer software for data management, data 
processing, mobile solutions, data migration, data 
archiving, data destruction (data decommissioning), 
data cleansing, and combining data from different 
sources into a target database (ETL); databases, 
namely hardware and software for organizing, storing 
and accessing data.

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

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

Switzerland, 24/11/2010, No. 611168 שוויץ, 24/11/2010, מספר 611168

Class: 9 סוג: 9

ג' טבת תשע"ב - 44029/12/2011



Trade Mark No. 236907 מספר סימן

Application Date 01/02/2011 תאריך הגשה

International Trademark No. 1070322 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: Daimler AG

Address: Mercedesstrasse 137, 70327 Stuttgart, 
Germany

Identification No.: 71524

(Germany AG (shareholder company))

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 12 סוג: 12

Bicycles with/without propulsion unit; scooters 
with/without propulsion unit.

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

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

Germany, 06/08/2010, No. 30 2010 047 102.6/12 גרמניה, 06/08/2010, מספר 102.6/12 047 2010 30

Class: 12 סוג: 12

ג' טבת תשע"ב - 44129/12/2011



Trade Mark No. 236911 מספר סימן

Application Date 14/02/2011 תאריך הגשה

International Trademark No. 1070384 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: ParkTrent Properties Group Pty Ltd

Address: 39 Montague Street, North Wollongong NSW 
2500, Australia

Identification No.: 72221

(Australia Limited Liability Company)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 35 סוג: 35

Organisation of housing and real estate displays and 
exhibitions for promotion and advertising purposes; 
real estate auctioneering.

Class: 36 סוג: 36

Appraisal of real estate; management of real estate; 
provision of information in relation to real estate; real 
estate administration; real estate agencies; real 
estate financing; real estate investment services.

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

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

Australia, 14/10/2010, No. 1388708 אוסטרליה, 14/10/2010, מספר 1388708

Class: 35 סוג: 35

Class: 36 סוג: 36

ג' טבת תשע"ב - 44229/12/2011



Trade Mark No. 236914 מספר סימן

Application Date 27/01/2011 תאריך הגשה

International Trademark No. 1070420 מספר סימן בינלאומי

Conditions/Disclaimers

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

 Owners

Name: MONAVIE LLC

Address: 10855 S. River Front Parkway,Suite 100, South 
Jordan, UT 84095, U.S.A.

Identification No.: 72049

(Delaware, United States Ltd Liability Company)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 5 סוג: 5

Dietary and nutritional supplements containing açai 
berry; dietary drink mix for use as a meal 
replacement containing açai berry; energy boosting 
bars for use as a meal substitute containing açai 
berry; meal replacement and dietary supplement 
drink mixes containing açai berry; meal replacement 
drinks containing açai berry; meal replacement 
powders containing açai berry; meal replacement 
shakes containing açai berry; meal replacement 
snacks containing açai berry; nutritional and dietary 
supplements formed and packaged as bars 
containing açai berry; nutritional drink mix for use as 
a meal replacement containing açai berry; nutritional 
drinks used for meal replacement containing açai 
berry; nutritional energy bars for use as a meal 
substitute containing açai berry; nutritional food bars 
for use as a meal replacement containing açai berry; 
nutritional shakes for use as a meal substitute 
containing açai berry; nutritional supplement in the 
nature of a nutrient-dense, protein-based drink mix 
containing açai berry; nutritional supplements in 
lotion form sold as a component of nutritional skin 
care products containing açai berry; powdered 
nutritional supplement drink mix containing açai 
berry.

ג' טבת תשע"ב - 44329/12/2011



Trade Mark No. 236918 מספר סימן

Application Date 01/02/2011 תאריך הגשה

International Trademark No. 1070511 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: VINCENZ WIEDERHOLT GmbH

Address: Vincenz-Wiederholt-Str. 1, 59439 Holzwickede, 
Germany

Identification No.: 72181

(Germany Limited Liability Company)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 6 סוג: 6

Metal tubes; cold sized steel tubes; cold-drawn steel 
tubes; cold-drawn cylinder tubes; perforated and non-
perforated tubes for exhaust systems; steel tube 
conduits.

Class: 42 סוג: 42

Design and development of metal tubes.

Goods/Services for which priority is claimed סחורות/שירותים לגביהם נטען דין קדימה
(If only classification code is indicated, Priority is claimed 
for all goods/services included in that class, and specified 
above under the 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, 03/08/2010, No. 30 2010 046 287.6/06 גרמניה, 03/08/2010, מספר 287.6/06 046 2010 30

Class: 6 סוג: 6

Class: 42 סוג: 42

ג' טבת תשע"ב - 44429/12/2011



Trade Mark No. 236919 מספר סימן

Application Date 01/02/2011 תאריך הגשה

International Trademark No. 1070512 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: VINCENZ WIEDERHOLT GmbH

Address: Vincenz-Wiederholt-Str. 1, 59439 Holzwickede, 
Germany

Identification No.: 72181

(Germany Limited Liability Company)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 6 סוג: 6

Metal tubes; cold sized steel tubes; cold-drawn steel 
tubes; cold-drawn cylinder tubes; perforated and non-
perforated tubes for exhaust systems; steel tube 
conduits.

Class: 42 סוג: 42

Design and development of metal tubes.

Goods/Services for which priority is claimed סחורות/שירותים לגביהם נטען דין קדימה
(If only classification code is indicated, Priority is claimed 
for all goods/services included in that class, and specified 
above under the 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, 03/08/2010, No. 30 2010 046 288.4/06 גרמניה, 03/08/2010, מספר 288.4/06 046 2010 30

Class: 6 סוג: 6

Class: 42 סוג: 42
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Trade Mark No. 236920 מספר סימן

Application Date 12/02/2011 תאריך הגשה

International Trademark No. 1070513 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: ESCADA Luxembourg S.à r.l.

Address: 65, Boulevard Grande-Duchesse Charlotte, L-
1331 Luxembourg, Luxembourg

Identification No.: 72227

(Luxembourg Limited liability company)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 24 סוג: 24

Textiles and textile goods (as far as contained in this 
class); bed and table covers; household linen; table 
linen, not of paper; bed linen; bath linen (except 
clothing); towels of textile.

Goods/Services for which priority is claimed סחורות/שירותים לגביהם נטען דין קדימה
(If only classification code is indicated, Priority is claimed 
for all goods/services included in that class, and specified 
above under the 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, 14/10/2010, No. 30 2010 060 261.9/24 גרמניה, 14/10/2010, מספר 261.9/24 060 2010 30

Class: 24 סוג: 24
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Trade Mark No. 236921 מספר סימן

Application Date 12/02/2011 תאריך הגשה

International Trademark No. 1070514 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: ESCADA Luxembourg S.à r.l.

Address: 65, Boulevard Grande-Duchesse Charlotte, L-
1331 Luxembourg, Luxembourg

Identification No.: 72227

(Luxembourg Limited liability company)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 24 סוג: 24

Textiles and textile goods (as far as contained in this 
class); bed and table covers; household linen; table 
linen, not of paper; bed linen; bath linen (except 
clothing); towels of textile.

Goods/Services for which priority is claimed סחורות/שירותים לגביהם נטען דין קדימה
(If only classification code is indicated, Priority is claimed 
for all goods/services included in that class, and specified 
above under the 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, 14/10/2010, No. 30 2010 060 262.7/24 גרמניה, 14/10/2010, מספר 262.7/24 060 2010 30

Class: 24 סוג: 24
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Trade Mark No. 236922 מספר סימן

Application Date 02/12/2010 תאריך הגשה

International Trademark No. 1070527 מספר סימן בינלאומי

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 9 סוג: 9

Peripheral devices; anti-glare glasses; lenses 
(eyeglasses); optical lenses; eyeglass chains; contact 
lenses; eyeglass cords; dressmakers' measures; 
eyeglasses (optics); eyeglass lenses; eyeglass 
cases; eyeglass frames and lenses (eyeglasses); 
sunglasses; cases for eyeglasses and contact 
lenses; shoes for protection against accidents, 
irradiation and fire; bulletproof, swimming and 
lifesaving jackets; fire protection suits and clothing; 
diving gloves; gloves for protection against accidents; 
wetsuits; magnetic cards; magnetic identity cards; 
clothing for protection against accidents and 
radiation; protective suits for aviators; electronic 
agendas; electric make-up removing apparatus; 
telephone apparatus; scales (weighing apparatus); 
directional compasses; accounting machines; 
protective helmets; protective motorcycle helmets; 
protective bicycle helmets; protective automobile 
helmets; spyglasses; chronographs (time recording 
apparatus); measuring spoons; pedometers; compact 
discs (audio-video), optical compact discs; mirrors 
(optics); swimming floats; binoculars (optics); 
computer printers; temperature indicators; 
implements for eyeglasses; game programs; cassette 
players; barcode readers; signal, magic and optical 
lanterns; magnifying glasses (optics); dictating and 
invoicing machines; mechanisms for apparatus 
activated upon insertion of a sheet; weights; electric 
and galvanic batteries; electric irons; computer 
software (recorded programs); recorded operating 
system programs (for computers); mice (computing); 
electronic pocket translators; transistors (electronic), 
thermometers not for medical use; apparatus for 
games adapted for use with television sets only; 
intercommunication apparatus; video cassettes; 
animated cartoons; teaching apparatus; baby crying 
detectors; portable radiotelephones (walkie-talkies); 
electronic publications (downloadable); sand glass 
timers; headphones; loudspeakers.
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Class: 16 סוג: 16

Engraved works of art; cardboard or paper boxes; 
patterns for dressmaking and sewing; paper tissues 
for removing make-up; stencil cases; non-textile 
labels; paper table linen; paper table napkins; babies' 
diapers of paper or cellulose (disposable), babies' 
diaper-pants of paper or cellulose (disposable); 
handkerchiefs (of paper); pen cases; chequebook 
holders; writing cases (sets); inking sheets for 
document reproduction machines; bags (envelopes, 
pouches) for packaging (of paper or plastics), tailors' 
chalk; paper face towels; hat boxes; tracing cloth; 
bookbinding cloth; canvas for painting (canvasses); 
paper handtowels; albums; almanacs; hand-operated 
labelling apparatus, document files; writing articles 
and instruments; transfers (decalcomanias); 
calendars; posters; document folders; passport 
holders; catalogs; picture cards; drawing sets; 
newspapers; periodicals; magazines (periodicals); 
sealing wax; books; lithograph prints; wrapping 
paper; toilet paper; paperweights; mats for beer 
glasses; bookmarkers; bookends; ink; ink wells; 
paper and/or cellulose bibs; drawing materials; 
graphic prints; school supplies; writing slates; comic 
books.  

Class: 28 סוג: 28

Christmas tree decorations; fishing tackle; fishing 
poles; carnival and theater masks; doll houses; 
climbing harnesses; party favors; gloves (game 
accessories); baseball, boxing, fencing and golf 
gloves; puppets; automatic games, neither coin-
activated nor designed for use with a television set 
only; physical exercise machines; artificial Christmas 
trees; air chambers for game balls; shin, elbow and 
knee pads (sports articles); kites; rattles; 
kaleidoscopes; rocking horses (toys); construction 
sets; prepaid automatic games (machines); playing 
cards (cards); plush toys; dolls; dolls' clothes; dolls' 
feeding bottles; chess and checker games; toys for 
pets; practical joke novelties; playing balls; billiard 
tables, sticks, balls and cues; skittles (games); 
swings; slides (for play); frisbees (toys); dice (for 
play); darts; skis; tables for indoor table football (table 
football); tables for table tennis (ping pong); scale 
models of vehicles; skateboards; skates; roller skates 
and ice skates; pinatas; paint guns (sports articles); 
jigsaw puzzles; racquets; parlor games; vehicles 
(toys); trampolines (sports articles); golf clubs; soap 
bubbles; mobiles (toys); teddy bears, board games, 
cards.

Class: 35 סוג: 35

Advertising services, including advertising services 
involving the distribution of advertising and 
commercial prospectuses and leaflets, directly or by 
mail, as well as the distribution of product samples; 
assistance with the business management or 
business operations of an industrial or commercial 
company; business management or commercial 
operations support for industrial and commercial 
companies; arranging of exhibitions for commercial 
or advertising purposes; promotional services 
provided by a commercial company via customer 
loyalty cards; assistance with the industrial and 
commercial operations or management of an 
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industrial or commercial company particularly through 
the delivery and administration of purchase cards; 
advertising and promotional services via customer 
bonus cards; modeling for advertising or sales 
promotion; publishing of advertising texts; shop 
window dressing; assistance with the running of 
commercial businesses such as franchisers; 
demonstration of goods; organization of trade fairs 
for commercial or advertising purposes; sales 
promotion (for third parties); public auctions; services 
of promotion and management of shopping centers; 
assistance with business commercial operations 
consisting in the management of orders via global 
communications networks; import-export agencies; 
on-line advertising via a computer network; 
procurement of services for third parties (purchasing 
goods and services for other business); arranging 
newspaper subscriptions (for third parties); sample 
distribution; compilation and systematization of 
information in computer databases; computer file 
management; public relations; wholesale and retail 
sales services, including sales services via global 
computer networks, mail, catalog, telephone, 
television and radio rebroadcasts and via other 
electronic means particularly for the sale of bleaching 
preparations and other substances for laundry use, 
cleaning, polishing, scouring and abrasive 
preparations, soaps, perfumery, essential oils, 
cosmetics, hair lotions, dentifrices, shaving products, 
eaux de toilette, laundry blueing preparations, 
laundry starch, color-brightening chemicals for 
household use (laundry), cotton buds for cosmetic 
use, beauty masks, cosmetic sun-tanning 
preparations, cosmetic preparations for skin care, 
hair coloring agents and dyes, polish and cream for 
footwear, waxes, cobblers' waxes, moustache waxes, 
depilatory waxes, non-slip waxes for floors, parquet 
floor waxes, polishing waxes, tailors' waxes, leather 
waxes, shampoos, cosmetic sets, depilatories, make-
up removing preparations, deodorants for personal 
use (perfumery), lipsticks, cosmetic pencils, hair and 
nail sprays, lacquer-removing preparations, tissues 
impregnated with cosmetic lotions, pre-moistened or 
impregnated cleaning wipes or towelettes, after-
shave lotions, lotions for cosmetic use, make-up 
preparations, pomades for cosmetic use, stain-
removing agents, preparations for perfuming linen, 
nail care preparations, shoe wax and pitch, creams 
for footwear, bleaching preparations for cosmetic 
use, flower extracts (perfumery), incense, scented 
woods, decorative transfers for cosmetic use, false 
nails and eyelashes, pumice stone, fragrant 
potpourris, cosmetic preparations for slimming 
purposes, cosmetic bath preparations, hair waving 
preparations, washing preparations, toiletries, non-
medicated oral care preparations, bath salts, not for 
medical use, personal hygiene preparations, oils for 
toiletry use, sunscreen preparations (cosmetic sun-
tanning preparations), cologne, deodorant soaps, 
talcum powder for toiletry use, industrial oils and 
greases, lubricants, dust absorbing, wetting and 
binding compositions, fuels (including motor spirit) 
and illuminants, candles and wicks for lighting, bath 
oil, grease for shoes, grease for leather, candles, 
hand-operated hand tools and implements, knives, 
forks and spoons, side arms, other than firearms, 
razor knives and razor machines, non-electric can 
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openers, non-electric hand-held hair curling devices, 
electric and non-electric depilatory apparatus, electric 
and non-electric nail clippers, nutcrackers not of 
precious metal, manicure and pedicure sets, cases 
and covers for razor knives, razor blades, shoe 
stretchers (shoemakers' tools), nail files, electric and 
non-electric hair clippers, beard cutting machines, 
shaving kits, hair-removing tweezers, nail nippers, 
graters, scissors, vegetable choppers, grinding 
bowls, oyster openers, sharpening stones, pliers, 
insecticide atomizers (hand tools), sugar tongs, 
graving tools (hand tools), tool belts, non-electric 
pizza cutters, non-electric egg slicers, non-electric 
cheese slicers, cutlery (knives, forks and spoons), 
needle-threaders, fireplace bellows (hand tools), 
spanners (hand tools), eyelash curlers, rakes (hand 
tools), nippers, scientific, nautical, surveying, 
photographic, cinematographic, optical, weighing, 
measuring, signaling, checking (supervision), life-
saving and teaching apparatus and instruments, 
apparatus and instruments for conducting, switching, 
transforming, accumulating, regulating or controlling 
electricity, apparatus for recording, transmitting, 
reproducing sound or images, magnetic data media, 
wristbands (encoded identification), sound recording 
discs, automatic vending machines and mechanisms 
for prepayment apparatus, cash registers, calculating 
machines, data processing and computer equipment, 
computer peripheral devices, fire-extinguishing 
apparatus, anti-glare glasses, lenses (eyeglasses), 
optical lenses, eyeglass chains, contact lenses, 
eyeglass cords, dressmakers' measures, eyeglasses 
(optics), eyeglass lenses, eyeglass cases, eyeglass 
frames and lenses (eyeglasses), sunglasses, cases 
for eyeglasses and contact lenses, shoes for 
protection against accidents, irradiation and fire, 
bulletproof, swimming and lifesaving jackets, fire 
protection suits and clothing, diving gloves, gloves for 
protection against accidents, wetsuits, magnetic 
cards, magnetic identity cards, clothing for protection 
against accidents and radiation, protective suits for 
aviators, electronic agendas, electric make-up 
removing apparatus, telephone apparatus, scales 
(weighing apparatus), directional compasses, 
accounting machines, protective helmets, protective 
motorcycle helmets, protective bicycle helmets, 
protective automobile helmets, spyglasses, 
chronographs (time recording apparatus), measuring 
spoons, pedometers, compact discs (audio-video), 
optical compact discs, mirrors (optics), swimming 
floats, binoculars (optics), computer printers, 
temperature indicators, implements for eyeglasses, 
game programs, cassette players, barcode readers, 
signal, magic and optical lanterns, magnifying 
glasses (optics), dictating and invoicing machines, 
mechanisms for apparatus activated upon insertion 
of a sheet, weights, electric and galvanic batteries, 
electric irons, computer software (recorded 
programs), recorded operating system programs (for 
computers), mice (computing), electronic pocket 
translators, transistors (electronic), thermometers not 
for medical use, apparatus for games adapted for 
use with television sets only, intercommunication 
apparatus, video cassettes, animated cartoons, 
teaching apparatus, baby crying detectors, portable 
radiotelephones (walkie-talkies), electronic 
publications (downloadable), sand glass timers, 
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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 ornamental pins, tie 
pins, works of art of precious metal, novelty key 
rings, medals, coins, silverware (except knives, forks 
and spoons), badges of precious metal, ornaments of 
precious metal for footwear and hats, cufflinks, 
paper, cardboard and goods made from these 
materials not included in other classes, printed 
matter, publications, bookbinding material, 
photographs, stationery, adhesives (glues) for 
stationery or household purposes, artist's materials, 
paintbrushes, typewriters and office articles (except 
furniture), instructional and teaching materials 
(except apparatus), plastic packaging materials (not 
included in other classes), printing type, cliches, 
works of art engraved works of art, cardboard or 
paper boxes, patterns for dressmaking and sewing, 
paper tissues for removing make-up, stencil cases, 
non-textile labels, paper table linen, paper table 
napkins, babies' diapers of paper or cellulose 
(disposable), babies' diaper-pants of paper or 
cellulose (disposable), handkerchiefs (of paper), pen 
cases, chequebook holders, writing cases (sets), 
inking sheets for document reproduction machines, 
bags (envelopes, pouches) for packaging (of paper or 
plastics), tailors' chalk, paper face towels, hat boxes, 
tracing cloth, bookbinding cloth, canvas for painting 
(canvasses), paper handtowels, albums, almanacs, 
hand-operated labeling apparatus, document files, 
writing articles and instruments, transfers 
(decalcomanias), calendars, posters, document 
folders, passport holders, catalogs, picture cards, 
drawing sets, newspapers, periodicals, magazines 
(periodicals), sealing wax, books, lithograph prints, 
wrapping paper, toilet paper, paperweights, mats for 
beer glasses, bookmarkers, bookends, ink, ink wells, 
paper and/or cellulose bibs, drawing materials, 
graphic prints, school supplies, writing slates, comic 
books, leather and imitation leather, goods made 
thereof not included in other classes, animal skins, 
pelts and hides, trunks and suitcases, umbrellas, 
parasols and walking sticks, whips, harness and 
saddlery, mountaineering, camping and beach bags, 
bag frames, frames for umbrellas or parasols, 
mountaineering sticks, bags, handbags, travel bags, 
travel cases and key cases (leatherware), attaché 
cases, purses, not of precious metal, school bags, 
garment bags (for travel), leather hatboxes, sling 
bags for carrying infants, wheeled shopping bags, 
containers and boxes of leather or leatherboard, 
boxes of vulcanized fiber, briefcases (document 
cases), wallets (pocket wallets), attaché cases 
(leatherware), unfitted vanity cases, animal collars, 
leather leashes, leather cords, umbrella covers, 
covers for horse-saddles, knapsacks, horse blankets, 
backpacks, music cases, horse reins, beach bags, 
small bags (envelopes, pouches) for packaging (of 
leather), riding saddles, furniture, mirrors, picture 
frames, goods of wood, cork, cane, reed, wicker, 
horn, bone, ivory, whalebone, tortoiseshell, amber, 
mother-of-pearl, meerschaum, substitutes of all these 
materials or plastics not included in other classes, 
fans, pillows, curtain tie-backs, infant walkers, curtain 
rings, crates (non-metallic chests), armoires, works of 
art of wood, wax, plaster or plastic, stands, benches 
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(furniture), table tops, curtain rods, toy chests, folding 
screens, embroidery frames, bottle racks (furniture), 
medicine chests (medicine cabinets), busts of wood, 
wax, plaster or plastic, headboards (furniture), cases 
of wood or plastic, boxes for toys, beds, waterbeds 
not for medical use, beds for pets, settees 
(armchairs), wax figures, footboards, carts, bottle 
racks, brushes, non-metallic baskets, cushions, 
mattresses, chests of drawers, bamboo curtains, 
cribs, couches, desks (furniture), figurines of wood, 
wax, plaster or plastic, shelf units, display stands 
(furniture), card index cabinets, non-metallic coolers, 
garment covers (storage and wardrobe), bed and 
furniture trimmings, hammocks, flower stands, 
jewelry cases not of precious metal, mannequins, 
tables, works of art of wood, wax, plaster or plastic, 
drinking straws, flame screens, umbrella stands, 
playpens for babies, flower-pot pedestals, hangers 
for coats and hats, coat racks, non-metallic 
doorknobs, indoor window blinds (furniture), non-
metallic latches, writing desks (desks), magazine 
racks, curtain rails, curtain rollers, secretary desks, 
sleeping bags for camping, chairs, armchairs, sofas, 
spring mattresses, book rests, table tops, display 
boards, stools, bottle stoppers, cork stoppers, non-
metallic sealing caps, embroidery frames, boards for 
hanging keys, high chairs for babies, chaises 
longues, glass showcases (furniture), household and 
kitchen utensils and containers (not of precious metal 
or plated therewith), combs and sponges, brushes 
(except paintbrushes), brush-making materials, 
cleaning materials, steel wool, unworked or semi-
worked glass (except building glass), glassware, 
porcelain and earthenware not included in other 
classes, works of art of porcelain, earthenware or of 
glass, portable bath tubs for babies, shaving brushes, 
non-electric bottle warmers for babies, shaving brush 
stands, footwear brushes, shapes for footwear (shoe 
stretchers), shoe-trees, shoe horns, shirt stretchers, 
tie presses, non-electric apparatus for removing 
make-up, comb cases, gardening gloves, polishing 
gloves, gloves for household use, non-metallic piggy 
banks, soapdishes, toiletry sets, trouser stretchers, 
trouser presses, perfume vaporizers, clothes pegs 
and washing lines, toiletry articles, toilet roll holders, 
sponge holders, textiles and textile goods, not 
included in other classes, bed and table linen, bath 
linen (except clothing), textile tissues for removing 
make-up, textile labels, linings (textile), washing 
mitts, wall hangings of textile, textile handkerchiefs, 
curtains of textile or plastic, household linen, textile 
towels, travel rugs, net curtains, curtain holders of 
textile material, banners, flags (not of paper), 
eiderdowns (down coverlets), protective furniture 
covers, cushion cases, mattress covers, pillow cases, 
mosquito nets, glass cleaners, billiard cloth, table 
covers, traced cloths for embroidery, upholstery 
fabrics, face towels of textile, sleeping bags, textile 
handtowels, blankets, glass cloths, textile blinds, 
ready-to-wear clothing for men, women and children, 
footwear (except orthopedic footwear), headgear, 
clothing for motorists and cyclists, baby bibs not of 
paper, headbands (clothing), bath robes, swimwear, 
bathing caps and sandals, boas (neckwear), 
underwear, baby pants, scarves, sports and beach 
footwear, hoods (clothing), shawls, belts (clothing), 
money belts (clothing), water skiing suits, neckties, 
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corsets (girdles), sashes for wear, stoles (furs), 
girdles (underwear), neckscarves, caps, bonnets, 
gloves (clothing), raincoats, underclothing, mantillas, 
stockings, socks, neckerchieves, babies' diapers of 
textile, pocket scarves, pelts (clothing), pajamas, 
soles, heels, veils (for wear), suspenders, paper 
clothing, gymnastic and sports outfits, layettes, 
shoulder wraps (for wear), body suits, mittens, 
earmuffs (clothing), insoles, bowties, pareos, cuffs for 
wear, dress shields, masquerade costumes, beach 
clothes, visors (headgear), dressing gowns, pockets 
for clothing, sock suspenders, suspenders belts, 
underskirts, tights (full-length stockings or leotards), 
aprons (for wear), headdresses (headgear), clogs, 
head coverings, garters, coats, espadrilles, non-slip 
devices for footwear, bath gowns, bath slippers, 
toques (caps), blouses, body suits (underclothing), 
berets, non-electric heated footmuffs, lace-up boots, 
boots, boot uppers, cleats for football shoes, ankle 
boots, fittings of metal for footwear, tips for footwear, 
heel stiffeners for footwear, heelpieces for footwear 
(heel reinforcements), undershorts, shirts, shirt 
yokes, shirt fronts, undershirts, camisoles, vests, 
jackets, fishing jackets, pea jackets, jumpsuits (for 
wear), slips (underwear), removable collars, neck 
warmers, leather clothing, clothing of imitation 
leather, shower caps, slippers, skirts, ready-made 
linings (parts of clothing), overcoats (coats)(for wear), 
gaberdines (for wear), gym shoes, jerseys (for wear), 
jerseys (pullovers), jerseys (sweaters), liveries, muffs 
(clothing), footwear uppers, pants, parkas, cloaks, 
pelisses, leggings, leg warmers (stockings), knitwear, 
knitted clothing (clothing), gymwear, outerwear, 
sandals, saris, underpants, hats, brassieres, wimples 
(clothing), robes, stirrups, suits, turbans, dresses, 
slippers, sports shoes, lace and embroidery, ribbons 
and braid, buttons, hooks and eyelets, pins and 
needles, artificial flowers, glass beads (ornaments for 
clothing), pin cushions, ornaments for clothing, 
footwear and headgear (not of precious metal), hair 
ornaments, haberdashery (except thread), hairbands, 
wristbands, reins for guiding children, brooches 
(clothing accessories), sewing boxes (sewing boxes), 
belt clasps, shoe laces, garlands and wreaths of 
artificial flowers, tea cosies, ornamental badges, 
sewing thimbles, head bands, cases for needles of 
precious metal, needle cases, needle pads, boxes of 
precious metal for needles, buckles (clothing 
accessories), clasps (buckles for footwear), shoulder 
pads for clothing, hair pins, badges for wear, not of 
precious metal, sequins, numbers or letters for 
marking linen, bodkins, barrettes (hair grips), lace 
trimmings, feathers (clothing accessories), pompons, 
zipper fasteners (haberdashery), competitors' 
numbers, hairpieces, wigs, artificial fruit, darning 
eggs, braids (cords), tresses of hair, precious metal 
embroidery, gymnastic and sporting articles not 
included in other classes, Christmas tree 
decorations, fishing tackle, fishing poles, carnival and 
theater masks, doll houses, climbing harnesses, 
party favors, gloves (game accessories), baseball, 
boxing, fencing and golf gloves, puppets, automatic 
games, neither coin-activated nor designed for use 
with a television set only, physical exercise 
machines, artificial Christmas trees, air chambers for 
game balls, shin, elbow and knee pads (sports 
articles), kites, rattles, kaleidoscopes, rocking horses 
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 Owners

Name: INDUSTRIA DE DISEÑO TEXTIL, S.A. 
(INDITEX, S.A.)

Address: Avenida de la Diputación,,Edificio Inditex, 
Arteix, E-15142 A Coruña, Spain

Identification No.: 72228

(España Sociedad Anónima)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Simon Lavie

Address: 21 Herzog Street, Jerusalem, 92387, Israel

שם: שמעון לביא

כתובת : רחוב הרצוג 21, ירושלים, 92387, ישראל

(toys), construction sets, prepaid automatic games 
(machines), playing cards (cards), plush toys, dolls, 
dolls' clothes, dolls' feeding bottles, chess and 
checker games, toys for pets, practical joke novelties, 
playing balls, billiard tables, sticks, balls and cues, 
skittles (games), swings, slides (for play), frisbees 
(toys), dice (for play), darts, skis, tables for indoor 
table football (table football), tables for table tennis 
(ping pong), scale models of vehicles, skateboards, 
skates, sports skates, jigsaw puzzles, racquets, 
parlor games, vehicles (toys), trampolines (sports 
articles), golf clubs, soap bubbles, mobiles (toys).  

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

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

Spain, 26/11/2010, No. 2957705 ספרד, 26/11/2010, מספר 2957705

Class: 9 סוג: 9

Class: 16 סוג: 16

Class: 28 סוג: 28

Class: 35 סוג: 35

ג' טבת תשע"ב - 45529/12/2011



Trade Mark No. 236924 מספר סימן

Application Date 16/02/2011 תאריך הגשה

International Trademark No. 1070546 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: Victoria's Secret Stores Brand Management, 
Inc.

Address: Four Limited Parkway, Reynoldsburg, OH 
43068, U.S.A.

Identification No.: 71622

(Delaware, United States CORPORATION)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 3 סוג: 3

Body butter; body creams; body lotions; body 
powder; body sprays; body wash; Eau de parfum; 
Eau de toilette; non-medicated skin care preparation, 
namely, body mist.

ג' טבת תשע"ב - 45629/12/2011



Trade Mark No. 236925 מספר סימן

Application Date 17/02/2011 תאריך הגשה

International Trademark No. 1070549 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: ARIZONA CHEMICAL COMPANY, LLC

Address: 4600 Touchton Road East,Suite 1200, 
Jacksonville, FL 32246, U.S.A.

Identification No.: 72230

(Delaware, United States LTD LIABILITY COMPANY)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 1 סוג: 1

Industrial chemicals; specialty chemicals, namely, 
chemical additives for general industrial use in the 
manufacture of a wide variety of goods.

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

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

U.S.A., 29/09/2010, No. 85141165 ארה"ב, 29/09/2010, מספר 85141165

Class: 1 סוג: 1

Industrial chemicals; Specialty chemicals, namely, 
chemical additives for general industrial use in the 
manufacture of a wide variety of goods

ג' טבת תשע"ב - 45729/12/2011



Trade Mark No. 236928 מספר סימן

Application Date 01/03/2011 תאריך הגשה

International Trademark No. 1070568 מספר סימן בינלאומי

Conditions/Disclaimers

The mark is limited to the colours  word Blue, green, 
yellow and orange; the sun and five letters are white. 
as shown in the  mark.

 Owners

Name: Anhui BBCA Biochemical Co. Ltd.

Address: No. 73 Daqing Road,,Bengbu, Anhui, People's 
Republic of China

Identification No.: 72233

(China A Limited Corporation)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 1 סוג: 1

Citric acid for industrial purposes; ethyl alcohol; vinic 
alcohol; glucose for industrial purposes; starch for 
industrial purposes; diastase for industrial purposes; 
albumen (animal or vegetable, raw material); stain-
preventing chemicals for use on fabrics; industrial 
chemicals; chemical substances for preserving 
foodstuffs.

Class: 31 סוג: 31

Additives to fodder, not for medical purposes; stall 
food for animals; cattle food; draff, protein for animal 
consumption.

ג' טבת תשע"ב - 45829/12/2011



Trade Mark No. 236935 מספר סימן

Application Date 17/02/2011 תאריך הגשה

International Trademark No. 1070702 מספר סימן בינלאומי

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 35 סוג: 35

Accounting services; business auditing services; tax 
consulting and advisory services; merger acquisition 
and divestiture consulting and advisory services; 
business management and business consulting and 
advisory services; corporate governance advisory 
services; market research services; human resource 
consulting services; provision of information on-line 
pertaining to all of the above.

Class: 36 סוג: 36

Investment banking consulting and advisory services; 
financial consulting and advisory services; actuarial 
consulting services; consulting services in the field of 
employee benefit plans concerning insurance and 
finance; financial valuation services in the areas of 
business enterprises, inventories, assets, equipment, 
licensing, real estate and intellectual property; real 
estate appraisal services; financial risk management 
services; consulting services in the field of employee 
benefits programs concerning insurance and finance; 
provision of information on-line pertaining to all of the 
above.

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

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

U.S.A., 19/08/2010, No. 85111100 ארה"ב, 19/08/2010, מספר 85111100

Class: 35 סוג: 35

U.S.A., 22/10/2010, No. 85159549 ארה"ב, 22/10/2010, מספר 85159549

Class: 36 סוג: 36

ג' טבת תשע"ב - 45929/12/2011



 Owners

Name: The Trustees of the PwC Business Trust

Address: 300 Madison Avenue, New York, NY 10017, 
U.S.A.

Identification No.: 71227

(Delaware, United States BUSINESS TRUST)

ג' טבת תשע"ב - 46029/12/2011



Trade Mark No. 236937 מספר סימן

Application Date 01/03/2011 תאריך הגשה

International Trademark No. 1070741 מספר סימן בינלאומי

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 9 סוג: 9

Automatic dispensers for hot and cold foodstuffs and 
beverages; related refill components, cartridges and 
spare parts for these machines and apparatus.

Class: 11 סוג: 11

Electric machines for preparing all types of 
refrigerated, cold or hot drinks (except for 
electromechanical machines), electric coffee 
machines, electric coffee percolators; cartridges and 
refills for these apparatus and machines.

Class: 30 סוג: 30

Coffee, coffee extracts, coffee-based preparations 
and beverages; iced coffee; artificial coffee, artificial 
coffee extracts, preparations and beverages made 
with artificial coffee; chicory; tea, tea extracts, 
preparations and beverages made with tea; iced tea; 
malt-based preparations for human consumption; 
cocoa and cocoa-based preparations and beverages; 
chocolate, chocolate goods, chocolate-based 
preparations and beverages.

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

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

Switzerland, 20/12/2010, No. 612160 שוויץ, 20/12/2010, מספר 612160

Class: 9 סוג: 9

Class: 11 סוג: 11

Class: 30 סוג: 30

ג' טבת תשע"ב - 46129/12/2011



Conditions/Disclaimers

The mark is limited to the colours  word Red, 
burgundy, white. as shown in the  mark.

 Owners

Name: Société des Produits Nestlé S.A.

Address: CH-1800 Vevey, Switzerland

Identification No.: 72240

ג' טבת תשע"ב - 46229/12/2011



Trade Mark No. 236945 מספר סימן

Application Date 21/02/2011 תאריך הגשה

International Trademark No. 1070886 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: N.V. Nutricia

Address: Eerste Stationsstraat 186, NL-2712 HM 
Zoetermeer, Netherlands

Identification No.: 71513

(NL Naamloze Vennootschap)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 5 סוג: 5

Food for medical use, including milk for pregnant and 
lactating women; dietetic substances adapted for 
medical use; food for babies; nutritional supplements 
for babies, infants and children, for medical use; 
foodstuffs and drinks for pregnant, lactating and 
breast-feeding women, for medical use.

Goods/Services for which priority is claimed סחורות/שירותים לגביהם נטען דין קדימה
(If only classification code is indicated, Priority is claimed 
for all goods/services included in that class, and specified 
above under the 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, 15/09/2010, No. 1209965 בנלוקס, 15/09/2010, מספר 1209965

Class: 5 סוג: 5

ג' טבת תשע"ב - 46329/12/2011



Trade Mark No. 236955 מספר סימן

Application Date 26/01/2011 תאריך הגשה

International Trademark No. 1062725 מספר סימן בינלאומי

Conditions/Disclaimers

The mark is limited to the colours  word Blue. as 
shown in the  mark.

 Owners

Name: InterXion Holding N.V.

Address: Tupolevlaan 24, 1119 NX Schiphol-Rijk, 
Netherlands

Identification No.: 72252

(NL Naamloze Vennootschap)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 35 סוג: 35

Commercial management in the context of the 
exploitation of a data centre; market canvassing, 
research and analysis; trade information; advertising 
and promotion; consultancy in the field of business 
management and marketing; office functions in the 
field of provision of telecommunication media aiming 
at realisation of business contacts between providers 
and clients on the commercial market; provision of 
advertisement space by electronic means and by way 
of global information networks; database 
management and the provision of business 
information in the context of promotion exchange of 
information; invoicing; commercial intermediary 
services in the trading (also via the Internet) of call 
time on commercial networks.

Class: 38 סוג: 38

Telecommunication; electronic data transmission; 
transmission of messages from the one party to the 
other; provision of access to telecommunication 
means, whether or not via local and global 
information networks; rental of telecommunication 
networks and of telecommunication connections.

Class: 42 סוג: 42

Automation services; programming for electronic data 
processing; consultancy with regard to the selection, 
application and use of computer hardware and 
software; rental of data processing apparatus; ICT 
services.

Class: 43 סוג: 43

Rental of temporary rooms.

ג' טבת תשע"ב - 46429/12/2011



Trade Mark No. 237169 מספר סימן

Application Date 01/03/2011 תאריך הגשה

International Trademark No. 1070990 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: Philip Morris Brands S.A.R.L.

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

Identification No.: 72262

(Suisse Société à responsabilité limitée (SARL))

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, 19/01/2011, No. 610850 שוויץ, 19/01/2011, מספר 610850

Class: 34 סוג: 34

ג' טבת תשע"ב - 46529/12/2011



Trade Mark No. 237170 מספר סימן

Application Date 18/02/2011 תאריך הגשה

International Trademark No. 1070995 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: American Institute of Certified Public 
Accountants

Address: 1211 Avenue of the Americas, New York, NY 
10036-8775, U.S.A.

Identification No.: 72263

(District of Columbia, United States CORPORATION)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 16 סוג: 16

Books and pamphlets on technical subjects of 
interest to the accounting profession.

ג' טבת תשע"ב - 46629/12/2011



Trade Mark No. 237174 מספר סימן

Application Date 16/02/2011 תאריך הגשה

International Trademark No. 1071012 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: A.H. Beard Pty Ltd

Address: 40-54 Bryant Street,PADSTOW, NSW 2211, 
Australia

Identification No.: 72265

(a company formed under the laws of Australia An 
Australian Corporation)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 20 סוג: 20

Furniture, including upholstered furniture, beds, 
adjustable bases for beds, accessories for beds, 
bedding and bedding products in this class including 
mattresses, pillows and cushions.

ג' טבת תשע"ב - 46729/12/2011



Trade Mark No. 237186 מספר סימן

Application Date 15/02/2011 תאריך הגשה

International Trademark No. 1071173 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: Apple Inc.

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

Identification No.: 71318

(California, United States Corporation)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 35 סוג: 35

Retail store services and retail store services 
provided via communications networks all featuring 
handheld mobile digital electronic devices and other 
consumer electronics, computer software, 
accessories, and carrying cases for such devices; 
product demonstrations provided via communications 
networks.

Class: 38 סוג: 38

Telecommunication access services; communication 
by computer; transmission of data and of information 
by electronic means; provision of telecommunications 
connections to computer databases and the Internet; 
electronic transmission of streamed and 
downloadable audio and video files via computer and 
other communications networks; delivery of 
messages by electronic transmission; provision of 
telecommunications connections to electronic 
communications networks, for transmission or 
reception of audio, video or multimedia content.

ג' טבת תשע"ב - 46829/12/2011



Trade Mark No. 237193 מספר סימן

Application Date 25/02/2011 תאריך הגשה

International Trademark No. 1071320 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: Blücher GmbH

Address: Mettmanner Straße 25, 40699 Erkrath, 
Germany

Identification No.: 72279

(Germany Private Limited Company (Ltd))

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 22 סוג: 22

Ropes, strings, nets, tents, tarpaulins, sails and 
sacks (bags) (all aforementioned goods included in 
this class); nets for camouflage and covers for 
camouflage; raw fibrous textile materials.

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

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

Germany, 25/08/2010, No. 30 2010 050 509.5/22 גרמניה, 25/08/2010, מספר 509.5/22 050 2010 30

Class: 22 סוג: 22

ג' טבת תשע"ב - 46929/12/2011



Trade Mark No. 237195 מספר סימן

Application Date 16/02/2011 תאריך הגשה

International Trademark No. 1071333 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: Procornea Holding B.V.

Address: Kollergang 9, NL-6961 LZ Eerbeek, Netherlands

Identification No.: 72280

(The Netherlands Besloten Vennootschap)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 5 סוג: 5

Contact lens fluids, contact lens care products.

Class: 9 סוג: 9

Contact lenses.

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

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

Benelux, 16/08/2010, No. 1208223 בנלוקס, 16/08/2010, מספר 1208223

Class: 5 סוג: 5

Class: 9 סוג: 9

ג' טבת תשע"ב - 47029/12/2011



Trade Mark No. 237198 מספר סימן

Application Date 07/02/2011 תאריך הגשה

International Trademark No. 1071372 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: Julius-K9 Bt.

Address: Szigetszentmiklós, H-2310 Fás utca 11., 
Hungary

Identification No.: 72282

(Hungary Limited partnership)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 18 סוג: 18

Fittings for dog harnesses; harness for dogs, 
saddlery for dogs; dog collars; muzzles for dogs.

Class: 28 סוג: 28

Jockstraps (cup protectors) (sporting articles); boxes 
and jockstraps (sporting articles); pet toys; elbow 
guards [sports articles]; knee guards [sports articles]; 
gloves for games; shin guards [sports articles].

ג' טבת תשע"ב - 47129/12/2011



Trade Mark No. 237199 מספר סימן

Application Date 01/02/2011 תאריך הגשה

International Trademark No. 1071378 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: JACOBACCI & PARTNERS S.P.A.

Address: Corso Emilia, 8, I-10152 TORINO, Italy

Identification No.: 72283

(Italy Corporation)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 35 סוג: 35

Professional business advice.

Class: 45 סוג: 45

Professional advice, namely intellectual property 
consulting.

ג' טבת תשע"ב - 47229/12/2011



Trade Mark No. 237206 מספר סימן

Application Date 28/02/2011 תאריך הגשה

International Trademark No. 1071447 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: Société des Produits Nestlé S.A.

Address: CH-1800 Vevey, Switzerland

Identification No.: 72240

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 9 סוג: 9

Automatic dispensers for hot and cold foodstuffs and 
beverages; related refill components, cartridges and 
spare parts for these machines and apparatus.

Class: 11 סוג: 11

Electric machines for preparing all types of 
refrigerated, cold or hot drinks (except for 
electromechanical machines), electric coffee 
machines, electric coffee percolators; cartridges and 
refills for these apparatus and machines.

Class: 30 סוג: 30

Coffee, coffee extracts, coffee-based preparations 
and beverages; iced coffee; artificial coffee, artificial 
coffee extracts, preparations and beverages made 
with artificial coffee; chicory; tea, tea extracts, 
preparations and beverages made with tea; iced tea; 
malt-based preparations for human consumption; 
cocoa and cocoa-based preparations and beverages; 
chocolate, chocolate goods, chocolate-based 
preparations and beverages.

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

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

Switzerland, 20/12/2010, No. 612161 שוויץ, 20/12/2010, מספר 612161

Class: 9 סוג: 9

Class: 11 סוג: 11

Class: 30 סוג: 30

ג' טבת תשע"ב - 47329/12/2011



Trade Mark No. 237208 מספר סימן

Application Date 17/02/2011 תאריך הגשה

International Trademark No. 1071473 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: ERHAS BORU VE MAKİNA EKİPMANLARI 
INDÜSTRİSİ A.Ş.

Address: Kayacik Mh. 3 Org.San. Böl.,,İhsandede Cd. 12 
Sk., Konya, Turkey

Identification No.: 72290

(Turkey Joint Stock Company)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 11 סוג: 11

Sanitary apparatus and installations; water softening 
apparatus and installations, water purification 
installations, water purifying apparatus and 
machines; water filtering apparatus; watering 
machines for agricultural purposes.

Class: 17 סוג: 17

Canvas hose pipes; connecting hose for vehicle 
radiators; fire hose; flexible tubes, not of metal; 
watering hose; hoses of textile material; pipe jackets, 
not of metal; junctions for pipes, not of metal; pipe 
muffs, not of metal.

Class: 21 סוג: 21

Nozzles for sprinkler hose; syringes for watering 
flowers and plants; sprinklers; sprinklers for watering 
flowers and plants; sprinkling devices; watering 
devices.

ג' טבת תשע"ב - 47429/12/2011



Trade Mark No. 237213 מספר סימן

Application Date 24/02/2011 תאריך הגשה

International Trademark No. 1071500 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: SANOFI-AVENTIS

Address: 82 avenue Raspail, F-94255 Gentilly, France

Identification No.: 72294

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 10 סוג: 10

Needles for medical devices.

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

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

France, 20/09/2010, No. 10 3 767 563 צרפת, 20/09/2010, מספר 563 767 3 10

Class: 10 סוג: 10

ג' טבת תשע"ב - 47529/12/2011



Trade Mark No. 237214 מספר סימן

Application Date 02/02/2011 תאריך הגשה

International Trademark No. 1071522 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: BJB Ltd

Address: 14 Kirby Street, London EC1N 8TS, United 
Kingdom

Identification No.: 72295

(A company incorporated under UK Laws of England and 
Wales)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 14 סוג: 14

Jewellery and fashion jewellery of precious and non-
precious materials.

ג' טבת תשע"ב - 47629/12/2011



Trade Mark No. 237222 מספר סימן

Application Date 24/02/2011 תאריך הגשה

International Trademark No. 1071664 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: Time Products (UK) Limited

Address: 34 Dover Street, London W1S 4NG, United 
Kingdom

Identification No.: 72302

(Under the laws of England and Wales Limited Company)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 14 סוג: 14

Horological and chronometric apparatus and 
instruments; clocks; watches; stop watches; 
jewellery; brooches; bracelets; badges of precious 
metal; boxes of precious metal; cases for watches 
and clocks; buckles of precious metal; clock and 
watch hands; watch chains; clock and watch dials; 
clock and watch movements; watch springs; watch 
straps; earrings; key rings of precious metal; 
necklaces; paste jewellery; sundials; tie clips; tie-
pins.

ג' טבת תשע"ב - 47729/12/2011



Trade Mark No. 237225 מספר סימן

Application Date 01/03/2011 תאריך הגשה

International Trademark No. 1071682 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: Barry Callebaut AG

Address: Westpark,Pfingstweidstrasse 60, CH-8005 
Zürich, Switzerland

Identification No.: 72305

(Suisse Société anonyme)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 5 סוג: 5

Dietetic substances and dietetic supplements for 
medicinal use.

Class: 29 סוג: 29

Cocoa butter; dairy products.

Class: 30 סוג: 30

Cocoa, cocoa powder, cocoa products; beverages 
and food additives based on cocoa or mainly 
consisting of cocoa; chocolate.

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

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

Switzerland, 16/12/2010, No. 63800/2010 שוויץ, 16/12/2010, מספר 63800/2010

Class: 5 סוג: 5

Class: 29 סוג: 29

Class: 30 סוג: 30

ג' טבת תשע"ב - 47829/12/2011



Trade Mark No. 237234 מספר סימן

Application Date 22/02/2011 תאריך הגשה

International Trademark No. 1071738 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: CHEN YUPING

Address: Room 603, No. 13 Xiliu Lane,,Shuiyinzhi 
Street,,Do, Guangzhou City, Guangdong, People's 
Republic of China

Identification No.: 72308

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 18 סוג: 18

Animal skins; backpacks; attaché cases; briefcases; 
umbrellas; handbags; canes; covers for animals.

ג' טבת תשע"ב - 47929/12/2011



Trade Mark No. 237236 מספר סימן

Application Date 24/02/2011 תאריך הגשה

International Trademark No. 1071749 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: SANOFI-AVENTIS

Address: 82 avenue Raspail, F-94255 Gentilly, France

Identification No.: 72294

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 9 סוג: 9

Software for recording blood test results from a blood 
GI reader, intended for diabetics.

Class: 10 סוג: 10

Medical monitors for detecting, measuring and 
monitoring physiological substances, as well as parts 
and components thereof.

Goods/Services for which priority is claimed סחורות/שירותים לגביהם נטען דין קדימה
(If only classification code is indicated, Priority is claimed 
for all goods/services included in that class, and specified 
above under the 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, 20/09/2010, No. 10/3767562 צרפת, 20/09/2010, מספר 10/3767562

Class: 9 סוג: 9

Class: 10 סוג: 10

ג' טבת תשע"ב - 48029/12/2011



Trade Mark No. 237240 מספר סימן

Application Date 15/02/2011 תאריך הגשה

International Trademark No. 1071902 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: ALCATEL LUCENT

Address: 3 avenue Octave Gréard, F-75007 PARIS, 
France

Identification No.: 71361

(France Société Anonyme)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 9 סוג: 9

Telecommunication equipment.

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

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

France, 21/01/2011, No. 11 3 800 577 צרפת, 21/01/2011, מספר 577 800 3 11

Class: 9 סוג: 9

ג' טבת תשע"ב - 48129/12/2011



Trade Mark No. 237249 מספר סימן

Application Date 24/02/2011 תאריך הגשה

International Trademark No. 0672358 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: Coloplast A/S

Address: Holtedam 1, DK-3050 Humlebaek, Denmark

Identification No.: 72115

(Denmark corporation)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 3 סוג: 3

Non-medicated preparations in the form of pastes for 
the filling out of scar depressions and of other 
wrinkles in the skin; cosmetic lotions and cosmetic 
creams for strengthening and softening the skin.

Class: 5 סוג: 5

Medical preparations and substances, being elastic 
and moisture absorbing, for the filling and sealing of 
scar depressions and of wrinkles in the skin; medical 
wound filling materials; medical lotions and medical 
creams for cleaning, strengthening and softening the 
skin; medical preparations in the form of fluid plasters 
and of fluid films, for application to the skin for 
protection, treatment or alleviation of damaged skin; 
medical and surgical bandages and dressings 
(except sanitary towels and sanitary tampons).

Class: 10 סוג: 10

Elastic, supporting and orthopedic bandages.

ג' טבת תשע"ב - 48229/12/2011



Trade Mark No. 237250 מספר סימן

Application Date 08/02/2011 תאריך הגשה

International Trademark No. 0673730 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: MINIMA Société par Actions simplifiée

Address: 4, avenue Louis Delage, F-91310 LINAS, 
France

Identification No.: 72314

(FRANCE Société par Actions Simplifiée)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 9 סוג: 9

Spectacles (optics), spectacle frames.

ג' טבת תשע"ב - 48329/12/2011



Trade Mark No. 237252 מספר סימן

Application Date 16/02/2011 תאריך הגשה

International Trademark No. 0735432 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: Otkrytoe aktsionernoe obchtchestvo 
BELCHINA (OAO) BELCHINA

Address: Minskoe chaussée, BY-213824 Bobrouisk 
Moguilevskaya obl., Belarus

Identification No.: 72316

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 12 סוג: 12

Vehicle tires, casings for pneumatic tires, inner tubes 
for pneumatic tires.

Class: 17 סוג: 17

Rings of rubber.

ג' טבת תשע"ב - 48429/12/2011



Trade Mark No. 237253 מספר סימן

Application Date 16/02/2011 תאריך הגשה

International Trademark No. 0735433 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: Otkrytoe aktsionernoe obchtchestvo 
BELCHINA (OAO) BELCHINA

Address: Minskoe chaussée, BY-213824 Bobrouisk 
Moguilevskaya obl., Belarus

Identification No.: 72316

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 12 סוג: 12

Vehicle tires, casings for pneumatic tires, inner tubes 
for pneumatic tires.

Class: 17 סוג: 17

Rings of rubber.

ג' טבת תשע"ב - 48529/12/2011



Trade Mark No. 237256 מספר סימן

Application Date 16/02/2011 תאריך הגשה

International Trademark No. 0934743 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: Otkrytoe aktsionernoe obchtchestvo 
"BELCHINA"

Address: Minskoe chaussée, 213824 Bobruoisk, 
Moguilevskaya obl., Belarus

Identification No.: 72319

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 12 סוג: 12

Pneumatic tyres for vehicles.

ג' טבת תשע"ב - 48629/12/2011



Trade Mark No. 237257 מספר סימן

Application Date 03/02/2011 תאריך הגשה

International Trademark No. 0934968 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: RUAN CO., LTD

Address: 1-300-5, Nishikatakai-Machi,,Maebashi-shi, 
Gunma 371-0013, Japan

Identification No.: 72320

(JAPAN Corporation)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 3 סוג: 3

Hair spray; hair fixer; setting lotion.

Class: 26 סוג: 26

Artificial hair for concealing purposes, to sprinkle over 
thin hair, or to be used as a hairpiece, made of cut 
fiber.

ג' טבת תשע"ב - 48729/12/2011



Trade Mark No. 237262 מספר סימן

Application Date 24/02/2011 תאריך הגשה

International Trademark No. 1042531 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: Conair Corporation

Address: 1 Cummings Point Road, Stamford, Connecticut 
06902, U.S.A.

Identification No.: 72324

(Delaware Corporation)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 7 סוג: 7

Kitchen appliances including food processors, 
choppers, blenders, mixers, coffee grinders, juicers, 
meat grinders, food slicers.

Class: 11 סוג: 11

Toasters, coffee makers, electric tea kettles, electric 
steamers, deep fryers, convention ovens, microwave 
ovens, slow cookers, warming trays, pasta makers, 
ice cream makers, electric waffle irons, electric grills, 
electric hot air popcorn makers.

Class: 21 סוג: 21

Cookware (non electric).

ג' טבת תשע"ב - 48829/12/2011



Trade Mark No. 237266 מספר סימן

Application Date 04/02/2011 תאריך הגשה

International Trademark No. 1055222 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: Krauss-Maffei Wegmann GmbH & Co. KG

Address: Krauss-Maffei-Straße 11, 80997 München, 
Germany

Identification No.: 72328

(Germany Limited Partnership)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 13 סוג: 13

Tanks (vehicles); weapons (included in this class); 
weapon systems also mobile weapon systems, 
essentially consisting of one or more weapons, 
included in this class; artillery guns, in particular for 
mounting on military vehicles; firearms; ammunition; 
projectile and propellant feeding devices; projectile 
guides; gun carriages; parts for the afore-mentioned 
goods.

Class: 37 סוג: 37

Servicing, maintenance and repair of weapons 
systems and weapons system components.

ג' טבת תשע"ב - 48929/12/2011



Trade Mark No. 237278 מספר סימן

Application Date 02/02/2011 תאריך הגשה

International Trademark No. 1072113 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: Messe München GmbH

Address: Am Messesee 2, 81829 München, Germany

Identification No.: 72337

(Germany GmbH (Limited liability company))

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 16 סוג: 16

Printed matter, namely exhibition catalogues.

Class: 35 סוג: 35

Organisation of exhibitions and trade fairs for 
business and advertising purposes; publication and 
issuing of advertising texts.

Class: 41 סוג: 41

Organisation of exhibitions 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, 07/10/2010, No. 30 2010 042 174.6/35 גרמניה, 07/10/2010, מספר 174.6/35 042 2010 30

Class: 16 סוג: 16

Class: 35 סוג: 35

Class: 41 סוג: 41

ג' טבת תשע"ב - 49029/12/2011



Trade Mark No. 237280 מספר סימן

Application Date 24/02/2011 תאריך הגשה

International Trademark No. 1072134 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: SANOFI-AVENTIS

Address: 82 avenue Raspail, F-94255 Gentilly, France

Identification No.: 72294

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 9 סוג: 9

Software for recording blood test results from a blood 
GI reader, intended for diabetics.

Class: 10 סוג: 10

Medical monitors for detecting, measuring and 
monitoring physiological substances, as well as parts 
and components thereof.

Goods/Services for which priority is claimed סחורות/שירותים לגביהם נטען דין קדימה
(If only classification code is indicated, Priority is claimed 
for all goods/services included in that class, and specified 
above under the 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, 20/09/2010, No. 10/3767558 צרפת, 20/09/2010, מספר 10/3767558

Class: 9 סוג: 9

Class: 10 סוג: 10

ג' טבת תשע"ב - 49129/12/2011



Trade Mark No. 237290 מספר סימן

Application Date 14/02/2011 תאריך הגשה

International Trademark No. 1072247 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: LABORATOIRE NUXE

Address: 19 rue Péclet, F-75015 PARIS, France

Identification No.: 72343

(France Société par actions simplifiée)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 3 סוג: 3

Cosmetics; perfumes, eaux de toilette, cologne, 
personal deodorants; essential oils; soap, cleansing 
milks; cosmetic skin-care creams, gels, milks, lotions, 
masks, pomades, powders and preparations; 
cosmetic anti-wrinkle preparations; cosmetic lip-care 
preparations; cosmetic sunscreen preparations, 
cosmetic sun-tanning preparations, cosmetic aftersun 
preparations; cosmetic slimming preparations; 
depilatory preparations; hair-care preparations, 
namely preparations for the care of the hair and 
scalp; cosmetic bath preparations; make-up and 
make-up removing preparations; shaving 
preparations and after-shave preparations; moist 
towelettes and tissues impregnated with cosmetic 
lotions; room perfumes.

Class: 44 סוג: 44

Hygiene and beauty care; massage; beauty salons; 
care services (saunas), spas (care and beauty 
services); balneotherapy, physiotherapy and 
aromatherapy services.

ג' טבת תשע"ב - 49229/12/2011



Trade Mark No. 237295 מספר סימן

Application Date 16/02/2011 תאריך הגשה

International Trademark No. 1072307 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: Ruud Lighting, Inc.

Address: 9201 Washington Avenue, Racine, WI 53406, 
U.S.A.

Identification No.: 72346

(Wisconsin, United States CORPORATION)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 11 סוג: 11

Indoor lighting fixtures, namely, downlights, 
adjustable lights, wall-wash lighting, under cabinet 
lighting, cove lighting and linear lighting.

ג' טבת תשע"ב - 49329/12/2011



Trade Mark No. 237304 מספר סימן

Application Date 24/02/2011 תאריך הגשה

International Trademark No. 1072426 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: Bayer Aktiengesellschaft

Address: Kaiser-Wilhelm-Allee, 51373 Leverkusen, 
Germany

Identification No.: 72354

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 5 סוג: 5

Pharmaceutical preparations for the treatment of 
ophthalmic diseases and conditions.

Goods/Services for which priority is claimed סחורות/שירותים לגביהם נטען דין קדימה
(If only classification code is indicated, Priority is claimed 
for all goods/services included in that class, and specified 
above under the 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, 14/01/2011, No. 302011002333.6/05 גרמניה, 14/01/2011, מספר 302011002333.6/05

Class: 5 סוג: 5

ג' טבת תשע"ב - 49429/12/2011



Trade Mark No. 237332 מספר סימן

Application Date 08/02/2011 תאריך הגשה

International Trademark No. 1024861 מספר סימן בינלאומי

Conditions/Disclaimers

The mark is limited to the colours  word Blue, Green, 
and Red. as shown in the  mark.

 Owners

Name: JANG, Seung-Rak

Address: 903H0 34 Dong Samho,Apt. 12 Wolgyeo-
dong,Nowon-gu, Seoul 139-050, Republic of Korea

Identification No.: 72375

(KR Individual)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 7 סוג: 7

Electric vacuum cleaners; robotic vacuum cleaners, 
electric; electric vacuum cleaner bags; electric mixers 
for household purposes; electric fruit presses for 
household purposes; electric grinders for household 
purposes; electric blenders for household purposes; 
electric whisks for household purposes; electric 
washing machines; electric cleaners; electric shoe 
polishers; electric can openers; electric brushes; 
robots [machines]; electric motors other than for 
vehicles; automatic dishwashers; electric scissors; 
valves other than for vehicles [part of machine]; 
springs other than for vehicles [part of machine]; 
spring buffers being parts of machines; absorbing 
machines for chemical processing; separators for 
chemical processing; washing machines for industrial 
purposes; rotary blowers; mufflers for motors and 
engines; transmission shafts other than for vehicles.

ג' טבת תשע"ב - 49529/12/2011



Trade Mark No. 237333 מספר סימן

Application Date 10/02/2011 תאריך הגשה

International Trademark No. 1036893 מספר סימן בינלאומי

Conditions/Disclaimers

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

 Owners

Name: CJ COSMETICS HOLDING SA

Address: Weissbadstrasse 14, CH-9050 Appenzell, 
Switzerland

Identification No.: 72376

(SUISSE Société de droit suisse)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 3 סוג: 3

Soaps, perfumes, toilet water; essential oils; 
cosmetic products particularly face, body and hand 
creams, milks, lotions, gels and powders; make-up 
and make-up removing products; hair lotions; 
dentifrices; depilatory preparations; lipstick; beauty 
masks; shaving products.

ג' טבת תשע"ב - 49629/12/2011



Trade Mark No. 237334 מספר סימן

Application Date 21/02/2011 תאריך הגשה

International Trademark No. 1045088 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: AXELL CORPORATION

Address: 14-1, Sotokanda 4-chome,,Chiyoda-ku, Tokyo 
101-8973, Japan

Identification No.: 72377

(Japan Corporation)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 9 סוג: 9

Semi-conductor elements; integrated circuits; 
computers (central processing unit, and electronic 
circuits, magnetic discs, magnetic tapes and other 
memory media recorded with computer programs for 
upgrading speed of data compression and 
decompression for processing graphics, images, 
voice processing and other peripheral machines and 
apparatus thereof); other electronic machines, 
apparatus and their parts; computer programs; 
measuring or testing machines and instruments; 
telecommunication devices and apparatus; sports 
training simulators; vehicles drive training simulators; 
vending machines; cash registers; electric sign 
boards for displaying target figures, current outputs 
or the like; photo-copying machines; time clocks 
(time recording apparatus); electric calculators; 
consumer games (apparatus for consumer games) 
adapted for use with an external display screen or 
monitor.

ג' טבת תשע"ב - 49729/12/2011



Trade Mark No. 237434 מספר סימן

Application Date 16/02/2011 תאריך הגשה

International Trademark No. 1072915 מספר סימן בינלאומי

Conditions/Disclaimers

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

 Owners

Name: INDUSTRIAS SOMBRERERAS ESPAÑOLAS, 
S.A. - (I.S.E.S.A)

Address: Pol. Ind. "Los Llanos" -,Castilla la Mancha, 202, 
E-41909 SALTERAS (SEVILLA), Spain

Identification No.: 72393

(España Sociedad Anónima)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 25 סוג: 25

Hats.

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

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

Spain, 01/02/2011, No. 2966800 ספרד, 01/02/2011, מספר 2966800

Class: 25 סוג: 25

ג' טבת תשע"ב - 49829/12/2011



Trade Mark No. 237439 מספר סימן

Application Date 26/01/2011 תאריך הגשה

International Trademark No. 1072955 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: Univision Communications Inc.

Address: 5999 Center Drive, Los Angeles CA 90045, 
U.S.A.

Identification No.: 72197

(Delaware, United States Corporation)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 41 סוג: 41

Educational and entertainment services, namely, 
television and radio production, programming and 
distribution; production of live music concerts and 
other live entertainment events, namely, game 
shows, variety shows, comedy shows, and talent 
contests; production of national holiday festivities in 
the nature of music concerts; providing news in the 
nature of current event reporting; entertainment 
services, namely, providing non-downloadable pre-
recorded music, video, games, photos, images, and 
entertainment related news and information via 
television, radio, a global computer network, and 
wireless networks.

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

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

U.S.A., 20/01/2011, No. 85222305 ארה"ב, 20/01/2011, מספר 85222305

Class: 41 סוג: 41

Educational and entertainment services, namely, 
television and radio production, programming and 
distribution; production of live music concerts and 
other live entertainment events, namely, game shows, 
variety shows, comedy shows, and talent contests; 
production of national holiday festivities in the nature 
of music concerts; Providing news in the nature of 
current event reporting; Entertainment services, 
namely, providing non-downloadable pre-recorded 
music, video, games, photos, images, and 
entertainment related news and information via 
television, radio, a global computer network, and 
wireless networks

ג' טבת תשע"ב - 49929/12/2011



Trade Mark No. 237453 מספר סימן

Application Date 01/03/2011 תאריך הגשה

International Trademark No. 1073248 מספר סימן בינלאומי

Conditions/Disclaimers

The mark is limited to the colours  word Red, blue 
and white. as shown in the  mark.

 Owners

Name: Shenzhen Fuanna Bedding and Furnishing 
Company Limited

Address: No. 1 Building Bicycle Processing 
Factory,,Chuangy, Guangdong, People's Republic of 
China

Identification No.: 72406

(China Corporation)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 24 סוג: 24

Quilts; eiderdowns (down coverlets); pillowcases; bed 
covers; coverlets (bedspreads); draperies; cotton-
padded mattresses.

ג' טבת תשע"ב - 50029/12/2011



Trade Mark No. 237466 מספר סימן

Application Date 26/01/2011 תאריך הגשה

International Trademark No. 0787391 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: Orion Corporation

Address: Orionintie 1, FI-02200 Espoo, Finland

Identification No.: 72417

(Finland Corporation)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 5 סוג: 5

Pharmaceutical prescription drugs to treat 
Parkinson's disease.

ג' טבת תשע"ב - 50129/12/2011



Trade Mark No. 237631 מספר סימן

Application Date 03/02/2011 תאריך הגשה

International Trademark No. 1073631 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: BEUMER GmbH & Co. KG

Address: Oelder Str. 40, 59269 Beckum, Germany

Identification No.: 72444

(Germany limited partnership with a limited liability 
company as general partner)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 7 סוג: 7

Distributing and sorting machines and conveyors 
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, 27/09/2010, No. 302010055836.9/07 גרמניה, 27/09/2010, מספר 302010055836.9/07

Class: 7 סוג: 7

ג' טבת תשע"ב - 50229/12/2011



Trade Mark No. 237636 מספר סימן

Application Date 24/02/2011 תאריך הגשה

International Trademark No. 1073670 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: Zalando GmbH

Address: Sonnenburger Str. 73, 10437 Berlin, Germany

Identification No.: 72448

(Germany Limited partnership)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 18 סוג: 18

Leather and leather imitations as well as goods made 
of these materials, not included in other classes; 
skins and hides; trunks and traveling bags; 
umbrellas, parasols and walking sticks; whips, 
harness and saddlery.

Class: 25 סוג: 25

Clothing, footwear, headgear.

Class: 35 סוג: 35

Wholesale and retail services, especially mail order 
services (also online), for articles of leather and 
leather imitations, bags, suitcases, backpacks, 
clothing, footwear, headgear, sports and sunglasses, 
jewelry, watches, umbrellas, foot care products, shoe 
care products, shoe trees.

ג' טבת תשע"ב - 50329/12/2011



Trade Mark No. 237640 מספר סימן

Application Date 01/03/2011 תאריך הגשה

International Trademark No. 1073753 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: Gerhardus Seesing

Address: Molenenk 5 A, NL-7255 AX Hengelo (Gld.), 
Netherlands

Identification No.: 72450

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 12 סוג: 12

Suspension shock absorbers for vehicles; shock 
absorbing springs for vehicles.

ג' טבת תשע"ב - 50429/12/2011



Trade Mark No. 237641 מספר סימן

Application Date 01/03/2011 תאריך הגשה

International Trademark No. 1073754 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: Gerhardus Seesing

Address: Molenenk 5 A, NL-7255 AX Hengelo (Gld.), 
Netherlands

Identification No.: 72450

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 12 סוג: 12

Suspension shock absorbers for vehicles; shock 
absorbing springs for vehicles.

ג' טבת תשע"ב - 50529/12/2011



Trade Mark No. 237651 מספר סימן

Application Date 16/02/2011 תאריך הגשה

International Trademark No. 1073916 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: Ultra Motor Limited

Address: 80 Guildhall Street, Bury St Edmunds, Suffolk 
IP33 1QB, United Kingdom

Identification No.: 72458

(United Kingdom UK Limited Company)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 12 סוג: 12

Electric two-wheeled vehicles; electric three-wheeled 
vehicles; pedal-assisted electric two-wheeled 
vehicles; pedal-assisted electric three-wheeled 
vehicles; bicycles; panniers; parts and fittings for all 
the aforesaid goods.

ג' טבת תשע"ב - 50629/12/2011



Trade Mark No. 237654 מספר סימן

Application Date 16/12/2010 תאריך הגשה

International Trademark No. 1073944 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: Mountain Hardwear, Inc.

Address: 14375 NW Science Park Drive, Portland, OR 
97229, U.S.A.

Identification No.: 72461

(Utah, United States CORPORATION)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Dr. Yitzhak Hess & Partners

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

שם: ד"ר יצחק הס ושותפיו

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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 20 סוג: 20

Sleeping bags; bivouac sacks, namely, wind and 
water resistant bags into which a person can fit to 
protect themselves from exposure to the elements.

Class: 22 סוג: 22

Tents.

Class: 25 סוג: 25

Balaclavas; belts; booties; gaiters; headwear; 
jackets; kilts; mittens; neck gaiters; pants; parkas; 
rainwear; shirts; shorts; ski bibs; skirts; skiwear; 
skorts; thermal underwear; tights; tops; vests.

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

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

U.S.A., 07/12/2010, No. 85192293 ארה"ב, 07/12/2010, מספר 85192293

Class: 20 סוג: 20

Class: 22 סוג: 22

Class: 25 סוג: 25

ג' טבת תשע"ב - 50729/12/2011



Trade Mark No. 237736 מספר סימן

Application Date 04/02/2011 תאריך הגשה

International Trademark No. 1074298 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: GfK Retail and Technology GmbH

Address: Nordwestring 101, 90419 Nürnberg, Germany

Identification No.: 72484

(Germany Limited liability company)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 9 סוג: 9

Data processing equipment and computers, digital 
data carriers and carriers with or without recorded 
data, data processing programs (as far as included in 
this class).

Class: 35 סוג: 35

Advertising; developing and preparation of market 
analysis; preparation of statistics, marketing, market 
research, business management and consultancy, 
business organization consultancy, business 
consultancy, opinion polling in the field of economics.

Class: 38 סוג: 38

Telecommunication, namely providing access to and 
rental of access time to computer networks and 
databases.

Class: 42 סוג: 42

Developing, planning, programming and design of 
hard and software, in particular for the realization of 
standardized and unified electronical data exchange 
systems for strategic market research and analysis, 
for management consultancy including organization, 
turnover and logistics consultancy, for consultancy 
regarding marketing and distribution based on data 
processing, sales promotion and advertising, 
including the field of electronic markets and technical 
advice by using of computer programs.

ג' טבת תשע"ב - 50829/12/2011



Trade Mark No. 237741 מספר סימן

Application Date 08/02/2011 תאריך הגשה

International Trademark No. 1074351 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: SAFE WAY S.R.L.

Address: Zona Industriale Campolungo, snc, I-63100 
ASCOLI PICENO, Italy

Identification No.: 72489

(Italy Limited Liability Company)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 25 סוג: 25

Work wear; work footwear.

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

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

Italy, 30/11/2010, No. PG2010C000482 PG2010C000482 איטליה, 30/11/2010, מספר

Class: 25 סוג: 25

ג' טבת תשע"ב - 50929/12/2011



Trade Mark No. 237748 מספר סימן

Application Date 09/02/2011 תאריך הגשה

International Trademark No. 1074408 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: Yoostar Entertainment Group, Inc.

Address: 6 East 43rd Street, 18th Floor, New York NY 
10017, U.S.A.

Identification No.: 72494

(Delaware, United States Corporation)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 9 סוג: 9

Computer game software for personal computers and 
home video game consoles; interactive game 
software; interactive video game programs; video 
game cartridges and discs.

Class: 35 סוג: 35

On-line retail store services featuring scenes from 
movies, television, music videos and other sources 
for purchase in connection with video game.

Class: 41 סוג: 41

Providing information featuring scenes from movies, 
television, music videos and other sources via a 
website where users can view and post user 
generated content and videos.

Goods/Services for which priority is claimed סחורות/שירותים לגביהם נטען דין קדימה
(If only classification code is indicated, Priority is claimed 
for all goods/services included in that class, and specified 
above under the 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. 85107608 ארה"ב, 13/08/2010, מספר 85107608

Class: 9 סוג: 9

Class: 35 סוג: 35

Class: 41 סוג: 41

ג' טבת תשע"ב - 51029/12/2011



Trade Mark No. 237757 מספר סימן

Application Date 03/02/2011 תאריך הגשה

International Trademark No. 1074611 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: Crestron Electronics, Inc.

Address: 15 Volvo Drive, Rockleigh NJ 07647, U.S.A.

Identification No.: 72500

(New Jersey, United States CORPORATION)

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.

ג' טבת תשע"ב - 51129/12/2011



Trade Mark No. 237758 מספר סימן

Application Date 20/01/2011 תאריך הגשה

International Trademark No. 1074613 מספר סימן בינלאומי

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 9 סוג: 9

Data processing equipment namely,computers, 
laptop computers and mobile devices; computer 
operating programs recorded, computer programs for 
controlling, antivirus software, databases recorded on 
magnetic and optical data media.

Class: 16 סוג: 16

Printed materials namely, instructional and teaching 
materials (except apparatus), instructional materials 
on using computer software and databases.

Class: 35 סוג: 35

Advertising namely, intermediary services for the sale 
of goods; commercial information agencies; issuing 
and publication of publicity materials including in a 
global computer network such as the internet; 
organization of exhibitions for commercial and 
advertising purposes.

Class: 42 סוג: 42

Technical computer software design, development, 
updating; computer software design; computer 
software design for scanning and removing computer 
viruses and malicious software; computer software 
consultancy; computer design; rental of computer 
software; recovery of computer data.

ג' טבת תשע"ב - 51229/12/2011



Conditions/Disclaimers

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

Registration of this mark shall give no right to the 
exclusive use of the The word "lab". separately, but 
in the combination of the mark.

 Owners

Name: Kaspersky Lab ZAO

Address: Ul. Geroyev Panfilovtsev 10, RU-125363 
Moscow, Russian Federation

Identification No.: 72501

(Russian Federation Close Corporation)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Daniel Freimann, Adv. 

Address: 5 Droyanov Street, Clal House, 10th Floor, Tel 
Aviv, 63143, Israel

שם: דניאל פריימן, עו"ד

כתובת : רח' דרויאנוב 5, בית כלל - קומה 10, תל אביב-יפו, 
63143, ישראל

ג' טבת תשע"ב - 51329/12/2011



Trade Mark No. 237834 מספר סימן

Application Date 01/03/2011 תאריך הגשה

International Trademark No. 1074808 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: Avon Products, Inc.

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

Identification No.: 71734

(New York, United States of America Corporation)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 3 סוג: 3

Non-medicated toilet preparations; skin care 
preparations; skin moisturizers; body and beauty care 
preparations; powders, creams and lotions, all for the 
face, hands and body; talcum powder; cosmetics; 
eye makeup remover, eye shadow, eye liner, lipstick, 
mascara, lip liner, blusher, make-up foundation, lip-
gloss; toiletries; soaps; shower and bath 
preparations; preparations for cleaning, moisturising, 
colouring and styling the hair; preparations for 
cleaning the teeth; shaving and aftershave 
preparations; perfumes, fragrance, toilet waters, eau 
de colognes; deodorants and anti-perspirants for 
personal use; essential oils (cosmetic); all the 
aforesaid being alone, in combination and/or in gift 
sets comprised of some or all of these items.

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

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

United Kingdom, 02/09/2010, No. 2557493 ממלכה מאוחדת, 02/09/2010, מספר 2557493

Class: 3 סוג: 3

ג' טבת תשע"ב - 51429/12/2011



Trade Mark No. 237850 מספר סימן

Application Date 07/02/2011 תאריך הגשה

International Trademark No. 1075223 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: OSRAM ag

Address: Hellabrunner Strasse 1, 81543 München, 
Germany

Identification No.: 72539

(Germany Limited liability company)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 11 סוג: 11

Lighting apparatus, especially electric lamps and 
luminaires; parts of 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)

Germany, 25/11/2010, No. 30 2010 070 015.7/11 גרמניה, 25/11/2010, מספר 015.7/11 070 2010 30

Class: 11 סוג: 11

ג' טבת תשע"ב - 51529/12/2011



Trade Mark No. 237986 מספר סימן

Application Date 04/02/2011 תאריך הגשה

International Trademark No. 1075329 מספר סימן בינלאומי

Conditions/Disclaimers

The mark is limited to the colours  word Bronze 
pantone 8560 and black (black is a standard color 
therefore there is no pantone number). as shown in 
the  mark.

 Owners

Name: MESSA LIMITED

Address: 1 Station Close,,Potters Bar, Herts EN6 1TL, 
United Kingdom

Identification No.: 72571

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 3 סוג: 3

Cosmetics; bath and body toileteries.

ג' טבת תשע"ב - 51629/12/2011



Trade Mark No. 237991 מספר סימן

Application Date 01/02/2011 תאריך הגשה

International Trademark No. 1075433 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: AUTO ELEX Co., Ltd.

Address: 612 DuckArm-Ri,,JuChon-Myoen,,KimHae-City, 
KyoungNam 621-843, Republic of Korea

Identification No.: 72574

(KR Corporation)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 7 סוג: 7

Chicken sex discriminators; incubators for eggs; 
chick brooders; cocoon drying machines; silkworm 
sex discriminators; silkworm egg boards (parts of egg 
incubators); silkworm egg containers (parts of egg 
incubators); mechanical salt water selectors for 
silkworm egg; hydro-chloridizing machine for 
silkworm egg; silkworm rearing nets (parts of egg 
incubators).

ג' טבת תשע"ב - 51729/12/2011



Trade Mark No. 238018 מספר סימן

Application Date 17/02/2011 תאריך הגשה

International Trademark No. 1075792 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: MA

Address: Moulin de Canteret, F-33290 BLANQUEFORT, 
France

Identification No.: 72593

(FRANCE Société par actions simplifiée)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 25 סוג: 25

Clothing for children; children's footwear; headgear 
for wear.

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

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

France, 07/10/2010, No. 10 3 772 431 צרפת, 07/10/2010, מספר 431 772 3 10

Class: 25 סוג: 25

ג' טבת תשע"ב - 51829/12/2011



Trade Mark No. 238022 מספר סימן

Application Date 24/02/2011 תאריך הגשה

International Trademark No. 1075818 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: Florian Enghard

Address: Wiesenstrasse 17, 65843 Sulzbach, Germany

Identification No.: 72594

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 10 סוג: 10

Baby bottles; feeding bottles; closures for feeding 
bottles; pacifier for babies; teething rings to facilitate 
dentition.

Class: 11 סוג: 11

Electrical heater, namely devices for keeping baby 
bottles warm; electrical baby bottle heater.

Class: 21 סוג: 21

Non-electric baby bottle heater; insulating containers 
and bins for beverages, vacuum flasks.

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

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

Germany, 15/09/2010, No. 30 2010 053 920.8/21 גרמניה, 15/09/2010, מספר 920.8/21 053 2010 30

Class: 10 סוג: 10

Class: 11 סוג: 11

Class: 21 סוג: 21

ג' טבת תשע"ב - 51929/12/2011



Trade Mark No. 238118 מספר סימן

Application Date 07/02/2011 תאריך הגשה

International Trademark No. 1076003 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: BANKIA, S.A.

Address: Monte Esquinza, 48, E-28010 Madrid, Spain

Identification No.: 73841

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 36 סוג: 36

Insurance; financial operations; monetary operations; 
real estate services.

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

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

Spain, 18/01/2011, No. 2964282 ספרד, 18/01/2011, מספר 2964282

Class: 36 סוג: 36

ג' טבת תשע"ב - 52029/12/2011



Trade Mark No. 238119 מספר סימן

Application Date 17/02/2011 תאריך הגשה

International Trademark No. 1076004 מספר סימן בינלאומי

Conditions/Disclaimers

The mark is limited to the colours  word Brown 
(Pantone 7533 C) and green (Pantone 382 C). as 
shown in the  mark.

 Owners

Name: BANKIA, S.A.

Address: Monte Esquinza, 48, E-28010 Madrid, Spain

Identification No.: 73841

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 36 סוג: 36

Insurance; financial affairs; financial analysis; 
monetary affairs; banking; home banking; securities 
brokerage and stock exchange quotations; financial 
management and capital investments; management, 
brokerage and appraisal of real estate; real estate 
services; deposits of valuables; issuance of credit 
and debit cards; trusteeship; mutual funds and capital 
investment; establishing mortgages; banking, 
financial, monetary services, insurance and real 
estate online, by means of telecommunications 
networks (including mobile telephones), telematic 
networks and global computer communications 
networks.

ג' טבת תשע"ב - 52129/12/2011



Trade Mark No. 238154 מספר סימן

Application Date 15/02/2011 תאריך הגשה

International Trademark No. 1076496 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: KUMAS - Werkzeugvertrieb GmbH

Address: Melsunger Str. 30, 34286 Spangenberg, 
Germany

Identification No.: 72646

(Germany Limited Liability company)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 35 סוג: 35

Import and export agencies services, wholesale 
services and retail services in relation to the following 
fields: metal-working machines, machines for 
mechanical engineering, machine construction and 
vehicle construction, machine tools, machine saws, 
machine-operated saws, band saws, circular saws, 
welding machines, tooth mounting machines, cutting 
and/or chip removing machine tools, saw blades, saw 
bands, circular saw blades and band saw bands (all 
aforementioned blades and bands being parts of 
machines), parts, attachments and replacement parts 
for the aforementioned machines, saws and tools, 
hand tools for metalworking, hand-operated tools for 
metalworking, hand-operated hand tools and hand 
operated implements for mechanical engineering, 
machine construction and vehicle construction, hand 
saws, cutting and/or chip removing hand tools, saw 
blades, saw bands and circular saw blades (all 
aforementioned blades and bands being parts of 
hand-operated tools), parts, attachments and 
replacement parts for the aforementioned tools, 
implements and saws.

ג' טבת תשע"ב - 52229/12/2011



Trade Mark No. 238165 מספר סימן

Application Date 08/02/2011 תאריך הגשה

International Trademark No. 1076714 מספר סימן בינלאומי

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 5 סוג: 5

Mineral water for medical purposes; dietetic 
beverages adapted for medical purposes.

Class: 32 סוג: 32

Waters; mineral water; drinking water; table water; 
carbonated water; non-alcoholic beverages; isotonic 
beverages; preparations for making aerated water; 
preparations for making mineral water; preparations 
for making beverages.

Class: 35 סוג: 35

Demonstration of goods; opinion polling; marketing 
studies; business information; commercial 
information and advice for consumers (consumer 
advice shop); marketing research; organization of 
exhibitions for commercial or advertising purposes; 
organization of trade fairs for commercial or 
advertising purposes; presentation of goods on 
communication media, for retail purposes; sales 
promotion (for others); distribution of samples; direct 
mail advertising; advertising; procurement services 
for others (purchasing goods and services for other 
businesses).

ג' טבת תשע"ב - 52329/12/2011



Conditions/Disclaimers

The mark is limited to the colours  word White, red, 
dark blue and blue. as shown in the  mark.

 Owners

Name: Limited Liability Company "Health Water"

Address: ul. Bolshaya Cheremushkinskaya, 21, RU-
117218 Moscow, Russian Federation

Identification No.: 72656

ג' טבת תשע"ב - 52429/12/2011



Trade Mark No. 238166 מספר סימן

Application Date 18/02/2011 תאריך הגשה

International Trademark No. 0472830 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: Evonik Goldschmidt Rewo GmbH

Address: Max-Wolff-Strasse 7, 36396 Steinau an der 
Strasse, Germany

Identification No.: 72657

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 1 סוג: 1

Chemical products for use in industry, namely 
quaternary ammonium compounds for use as 
surface-active substances, as emulsifying, softening 
and antistatic agents.

Class: 3 סוג: 3

Raw materials for detergents, surface-active and 
softening products, not included in other classes.

ג' טבת תשע"ב - 52529/12/2011



Trade Mark No. 238173 מספר סימן

Application Date 28/02/2011 תאריך הגשה

International Trademark No. 0937420 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: NTN CORPORATION

Address: 3-17, Kyomachibori 1-chome,,Nishi-ku,, Osaka-
shi, Osaka-fu 550-0003, Japan

Identification No.: 72662

(Japan Corporation)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 7 סוג: 7

Ball bearings for ships or planes, roller bearings for 
ships or planes, ball bearings other than for land 
vehicles, roller bearings other than for land vehicles, 
universal joints other than for land vehicles, pulleys 
other than for land vehicles, clutches other than for 
land vehicles, shaft couplings other than for land 
vehicles, vibration conveyors of a resonance type.

Class: 12 סוג: 12

Ball bearings for use with land vehicles, roller 
bearings for use with land vehicles, automatic 
tensioners for use with land vehicles, automatic chain 
and belt tensioners for use with land vehicles, 
universal joints for use with land vehicles, propeller 
shafts for use with land vehicles, shaft couplings for 
use with land vehicles, ball screws for use with land 
vehicles, pulleys for use with land vehicles, clutches 
for use with land vehicles.

ג' טבת תשע"ב - 52629/12/2011



Trade Mark No. 238300 מספר סימן

Application Date 23/02/2011 תאריך הגשה

International Trademark No. 1076779 מספר סימן בינלאומי

Goods/Services סחורות/שירותים

ג' טבת תשע"ב - 52729/12/2011



Class: 9 סוג: 9

Electronic and scientific apparatus, namely 
compasses, GPS receivers, odometers, slope 
indicators, speedometers and vertical gyroscopes 
used for the electronic identification of a geographical 
position, direction and speed; detectors and building 
elements, namely compasses, GPS receivers, 
odometers, slope indicators, speedometers and 
vertical gyroscopes used for the electronic 
identification of geographical position, direction and 
speed; sensors and probes and the parts thereof for 
the electronic identification of geographical sites; 
electronic navigational apparatus and devices, 
namely compasses, navigation devices, data 
processing and computer devices; maritime 
cartography, odometers, slope indicators, 
speedometers and vertical gyroscopes for the 
electronic identification of geographic position, 
apparatus for determining the geographic location of 
objects, and global positioning apparatus, namely 
global positioning devices (GPS) consisting of 
computers, computer software, firmware, 
transmitters, receivers and network interface devices, 
satellite supported navigation systems, namely GPS 
equipment for tracking and locating vehicles, 
programmed for GPS and cellular 
telecommunications use; GPS receivers; chipsets for 
receivers, receiver units, satellite receivers, 
baseband receivers, central processing units for 
receivers, high frequency receiver converters, smart 
antennas, active antenna modules and receiver 
cards; apparatus for measuring electromagnetic 
fields, namely antennas; electronic compasses 
included in equipment and computer software sold as 
integral wireless communications application 
components such as mobile telephones; portable 
communication applications, namely personal digital 
assistants (PDAs), radio paging receivers, paging 
equipment, laptop computers, and wireless facsimile 
machines which supply tracking, navigation and 
signal transmission for the electronic positioning of 
geographical sites; computer equipment, namely 
micro-processors and signal processors; directional 
compasses; blank magnetic, electronic and optical 
data media; computers, cables, namely computer 
cables and data cables, keyboards, monitors, 
computer mice and computer software, including 
embedded software for navigation purposes and 
transmission of satellite signals, sensor fusion, 
combinations with additional measures and 
visualization of results for use in electronic 
geopositioning, determination of direction and speed; 
integrated circuits for use in electronic 
geopositioning, determination of direction and speed; 
blank magnetic, optical and electronic data media.

ג' טבת תשע"ב - 52829/12/2011



Conditions/Disclaimers

The mark is limited to the colours  word Grey, white 
and red. as shown in the  mark.

 Owners

Name: NVS Technologies AG

Address: Letzaustrasse 2, CH-9462 Montlingen, 
Switzerland

Identification No.: 72683

(Société anonyme (SA))

Class: 38 סוג: 38

Telecommunications services, namely providing 
electronic telecommunications connections, 
electronic exchange of data recorded in databases 
accessible via telecommunications networks, 
transmission of support data, transmission of 
positioning data; providing access to satellite-
supported telecommunications networks; electronic 
transmission of data and messages; consulting 
services in the field of telecommunications; providing 
a computer database on-line in the field of 
telecommunications and for the use of 
telecommunication apparatus, namely global 
positioning systems for checking, navigating, 
monitoring traffic and the automatic location of 
vehicles.

Class: 42 סוג: 42

Scientific and industrial research in the field of 
telecommunications, inspections, navigation and 
automatic location of vehicles; consulting in computer 
software, in computers and technology; development, 
creation, design, upgrading and maintenance of 
computer software relating to telecommunications, 
checking, navigating and monitoring of traffic and the 
automatic location of vehicles; programming of 
databases relating to telecommunications, checking, 
navigating and the automatic location of vehicles; 
conversion of computer data and programs (except 
the physical conversion); computing services (except 
computer design), namely the design of support data 
and the design of positioning data.

ג' טבת תשע"ב - 52929/12/2011



Trade Mark No. 238432 מספר סימן

Application Date 08/02/2011 תאריך הגשה

International Trademark No. 1077582 מספר סימן בינלאומי

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 4 סוג: 4

Adhesion improving greases for transmission belts 
(industrial fats); anti crust forming agents, included in 
this class; anti foam solutions for accumulators and 
batteries, included in this class, aromatic 
hydrocarbons, included in this class, automatic 
transmission fluids; transmission fluids (industrial 
oils); car oils (industrial oils); petrol (motor fuels), 
benzene; benzene homologues (included in this 
class); concrete form oils; drilling greases and oils; 
drilling muds; drilling lubricants; ethyl alcohols (fuel) 
as well as ethyl alcohol for industrial purposes 
(included in this class); fuel oil for lighting and 
heating; fuels and lighting fuels; butane (fuel); 
chemical fuels for casting purposes; derivates and 
substitutes of mineral, vegetable and animal oils and 
fats (for use as industrial oils and greases); sealing 
greases (lubricants); diesel fuels; wicks; hydraulic oils 
(industrial oils); form oils (industrial oils); uncoloured 
paraffin oils (industrial oils); solid, liquid and gaseous 
fuels; solid, liquid and gaseous fuels and lighting 
fuels, including motor fuels; carburants and 
kerosene; virgin solid and liquid fuels and lighting 
fuels, especially from unestered vegetable oils and/or 
animal fats; gaseous fuels and lighting fuels resulting 
from the microbial dispersion of biomass; solid fuels 
(including fuels) produced by the chemical 
conversion of hydrocarbon gas (gas to liquid); solid 
and liquid paraffins; greases for arms (industrial 
greases) and for leather, boots and belts (dubbins); 
greasing agents for the textile industry (industrial 
greases); moisturizing oils for the textile industry 
(industrial oils); firelighter (fuels); liquid gases used in 
lighting fuels; oil fluids for metalworking purposes 
(industrial oils); greases and oils used in floor sealing 
(industrial greases and oils); gases, liquid gases and 

ג' טבת תשע"ב - 53029/12/2011



liquefied gases to be used as fuels; gas oils; gels, 
stearines and waxes ( included in this class); gear 
oils; graphite for lubrication purposes, charcoal for 
barbeques; barbeque lighters (fuels); hardening and 
quenching fluids (oils for industrial use); hard oils 
(solid state oils); heating oils; hydraulic oils and 
propellants (fuels); impregnation agents for textiles 
(oils and greases); insulation oils; refrigerant oils; 
core oils (vegetable oils for industrial use); candles 
for illumination; coal and bitumen briquettes (fuels); 
leather greasing agents; light oils (industrial oils); 
luminous substances and lighting fuels; solvents 
(industrial oils and greases used as solvents); 
machine oils (industrial oils); metal working liquids 
(industrial oils); additives containing mineral oils for 
the tanning and leather industries, included in this 
class); preparations containing mineral oils for the 
textile and synthetic fibre industries ( included in this 
class); vehicle radiator fluids; night lights (candles); 
non-chemical additives for industrial oils and fuels; 
oils for the conservation of brickwork; oil dispersion 
agents (non-chemical additives for industrial oils); oils 
for the preservation of brickwork; oil emulsions for the 
lubrication and cooling of tools; olefins (fuels); 
paraffin; paraffin oils (included in this class); paraffin 
waxes (included in this class); petroleum (raw or 
refined); petroleum coke (fuels); petroleum products 
and their derivatives as feed stocks and intermediate 
products ( included in this class); carbolic oils ( 
included in this class); propane (fuel gas and heating 
gas); rapeseed oils and oils as textile additives for 
industrial use; crude oil; petroleum oil (as far as 
included in this class); form oil (oil to be used for 
formwork, as far as included in this class); foam 
inhibiting greases (industrial greases); ship oils and 
greases (industrial oils and greases); lubricating 
graphite (lubricants); lubricatns, including lubricants 
for metalworking, particularly for forging, casting, 
rolling, drawing, wire drawing, cutting and machining 
purposes; cable greases, special greases for the food 
processing and animal feed industries; dust 
absorption, dust moistening and dust binding agents; 
hard coal (fuels), in particular in the form of briquette 
or "eierkohle" (egg-shaped lumps of coal); shock 
absorber fluids, namely industrial oils; synthetic oils 
and greases (as far as included in this class); 
synthetic polymers (as far as included in this class); 
synthetic lubricants; industrial oils and greases, 
textile oils and moistening oils for the fibre industry 
(industrial oils); transmission oils and greases 
(industrial oils and greases); transmission belt care 
agents (industrial oils and greases); non chemical 
fuel additives; turbine oils (industrial oils and fuels); 
Vaseline for industrial purposes (petroleum jelly); wax 
(raw material); waxes for illumination purposes; 
waxes for industrial purposes; wax lights (candles); 
wax products for surface protection purposes (as far 
as included in this class); heat exchange oils (as far 
as included in this class); white oils (industrial oils); 
non-chemical additives for fuels, for the main part 
consisting of hard coal oil compounds; drilling 
grease; floor oils used as conservation oils (as far as 
included in this class); leather protection agents, 
namely conservation agents for leather in the form of 
oils and greases and leather grease; special grease 
for medical or pharmaceutical use; bonding agents 
for the production of briquette (fuels); bituminous 

ג' טבת תשע"ב - 53129/12/2011



Conditions/Disclaimers

The mark is limited to the colours  word Blue and 
white. as shown in the  mark.

 Owners

Name: BP Europa SE

Address: Max-Born-Strasse 2, 22761 Hamburg, Germany

Identification No.: 71973

asphalt oils; wood protection oils; creosote; white gas 
and butane for lighters.

ג' טבת תשע"ב - 53229/12/2011



Trade Mark No. 238438 מספר סימן

Application Date 01/03/2011 תאריך הגשה

International Trademark No. 1077634 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: bellicon AG

Address: Schlossberg 5, CH-5454 Bellikon, Switzerland

Identification No.: 72736

(Suisse / Switzerland Société anonyme (SA) / joint stock 
corporation)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 20 סוג: 20

Cushions, seat cushions, pillows, bean bags (poufs).

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

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

Switzerland, 01/09/2010, No. 607276 שוויץ, 01/09/2010, מספר 607276

Class: 20 סוג: 20

ג' טבת תשע"ב - 53329/12/2011



Trade Mark No. 238456 מספר סימן

Application Date 24/02/2011 תאריך הגשה

International Trademark No. 1077849 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: SANOFI-AVENTIS

Address: 82 avenue Raspail, F-94255 Gentilly, France

Identification No.: 71277

(FRANCE société anonyme)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 10 סוג: 10

Medical apparatus for diagnosing blood sugar levels; 
insulin pen injectors.

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

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

France, 03/09/2010, No. 10 3 764 188 צרפת, 03/09/2010, מספר 188 764 3 10

Class: 10 סוג: 10

ג' טבת תשע"ב - 53429/12/2011



Trade Mark No. 238457 מספר סימן

Application Date 24/02/2011 תאריך הגשה

International Trademark No. 1077850 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: SANOFI-AVENTIS

Address: 82 avenue Raspail, F-94255 Gentilly, France

Identification No.: 71277

(FRANCE société anonyme)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 10 סוג: 10

Medical apparatus for diagnosing blood sugar levels; 
insulin pen injectors.

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

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

France, 03/09/2010, No. 10 3 764 190 צרפת, 03/09/2010, מספר 190 764 3 10

Class: 10 סוג: 10

ג' טבת תשע"ב - 53529/12/2011



Trade Mark No. 238458 מספר סימן

Application Date 24/02/2011 תאריך הגשה

International Trademark No. 1077852 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: SANOFI-AVENTIS

Address: 82 avenue Raspail, F-94255 Gentilly, France

Identification No.: 71277

(FRANCE société anonyme)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 10 סוג: 10

Medical apparatus for diagnosing blood sugar levels; 
insulin pen injectors.

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

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

France, 03/09/2010, No. 10 3 764 191 צרפת, 03/09/2010, מספר 191 764 3 10

Class: 10 סוג: 10

ג' טבת תשע"ב - 53629/12/2011



Trade Mark No. 238473 מספר סימן

Application Date 08/02/2011 תאריך הגשה

International Trademark No. 1078182 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: Turner Broadcasting System Europe Limited

Address: Turner House, 16 Great Marlborough Street, 
London W1F 7HS, United Kingdom

Identification No.: 72753

(Limited Liability Company)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 3 סוג: 3

Bath oils, bubble bath, bath gel; cosmetics; 
sunscreen; body creams, lotions and oils; nail polish, 
nail glitter, cologne, soaps, perfume; dentifrices; hair 
shampoo, hair conditioner; body powder, foot 
powder, non-medicated talcum powder; tooth paste, 
tooth powder, tooth gel, mouthwash, lip moisturizer, 
lip cream, lip gloss and lip balm; skin cleansers.

Class: 14 סוג: 14

Clocks, watches and accessories therefore; 
decorative boxes and jewellery cases of precious 
metal; charms, lapel pins, jewelry, ornamental pins; 
key rings of precious metal; metal key chains, key 
rings.

ג' טבת תשע"ב - 53729/12/2011



Trade Mark No. 238491 מספר סימן

Application Date 28/02/2011 תאריך הגשה

International Trademark No. 1067891 מספר סימן בינלאומי

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 9 סוג: 9

Apparatus and instruments for generating, 
conducting, distributing, transforming, accumulating, 
regulating or controlling of electricity produced via 
solar, thermal, photovoltaic or wind energy and via 
any other kind of renewable energy; photovoltaic 
cells; solar panels; solar modules; solar plants; solar 
power stations.

Class: 11 סוג: 11

Lighting, heating, steam generating, cooking, 
refrigerating, drying, ventilating and water supply 
apparatus relating to solar, thermal, photovoltaic and 
wind energy and to any other kind of renewable 
energy; sanitary installations relating to solar, 
thermal, photovoltaic and wind energy and to any 
kind of other renewable energy.

Class: 35 סוג: 35

Advertising; news clipping services; opinion polling; 
demonstration of goods; commercial information and 
advice for consumers; sales promotion for others; 
publication of publicity texts; assistance, consulting 
and advisory services on business and company 
management and organization; business inquiries; 
business management; business administration; 
business investigations; commercial information 
agencies; efficiency experts; business appraisals; 
commercial administration of the licensing of the 
goods and services of others; efficiency experts; 
office functions; purchasing goods and services for 
other businesses; book-keeping; cost price analysis; 
economic forecasting; compilation of statistics; 
compilation of information into computer databases; 
organization of exhibitions and trade fairs for 
commercial or advertising purposes; presentation of 
goods on communication media, for retail purposes; 
all relating to solar, thermal, photovoltaic and wind 
energy and to any other kind of renewable energy.

Class: 37 סוג: 37

Construction, repair, maintenance and installation of 
systems to capture and/or generate solar, thermal, 
photovoltaic and wind energy and any other 
renewable energy; construction, repair, maintenance 
and installation of solar plants; construction, repair, 
maintenance and installation of solar power stations.

ג' טבת תשע"ב - 53829/12/2011



 Owners

Name: DTL CORPORACIÓN, S.L.

Address: C/ Princesa, 2, E-28008 Madrid, Spain

Identification No.: 72767

(España sociedad limitada)

Class: 40 סוג: 40

Production of solar, thermal, photovoltaic and wind 
energy and of any other kind of renewable energy; 
consultancy services for others relating to the 
production of solar power.

Class: 41 סוג: 41

Education and training relating to solar, thermal, 
photovoltaic and wind energy and any other kind of 
renewable energy; arranging and conducting of 
colloquiums, conferences, congresses, seminars and 
symposiums relating to solar, thermal, photovoltaic 
and wind energy and any other kind of renewable 
energy; publication of books and other texts (except 
for publicity texts) relating to solar, thermal, 
photovoltaic and wind energy and any other kind of 
renewable energy; publication of electronic books 
and journals on-line relating to solar, thermal, 
photovoltaic and wind energy and any other kind of 
renewable energy.

Class: 42 סוג: 42

Design, technical consulting, research, certification 
and checking of photovoltaic cells, solar panels, solar 
modules, solar plants, solar power stations, semi-
conductors and, in general, of all types of apparatus 
and instruments for generating, conducting, 
distributing, transforming, accumulating, regulating or 
controlling electricity produced via solar, thermal, 
photovoltaic and wind energy and of any other kind of 
renewable energy; engineering in the field of solar, 
thermal, photovoltaic and wind energy and of any 
other kind of renewable energy; consultancy in the 
field of energy-saving; research in the field of 
environmental protection.

ג' טבת תשע"ב - 53929/12/2011



Trade Mark No. 238604 מספר סימן

Application Date 24/01/2011 תאריך הגשה

International Trademark No. 1078733 מספר סימן בינלאומי

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 20 סוג: 20

Furniture and furniture parts; kitchen furniture, 
namely shelves and credenzas; filing cabinets; 
benches; beds and upholstered beds; sideboards; 
office furniture; computer tables; boxes and bins of 
wood or plastic; furniture shelves; coat stands; plate 
racks; towel cabinets; footstools; high chairs for 
babies; wardrobes; cushions; mattresses; 
upholstered furniture; armchairs; high desks; shelves; 
wall units; blinds (rollable curtains) of wood or 
bamboo; display stands; stools; umbrella stands; 
cabinets; typing desks; writing desks; desks; lockers; 
school furniture; trolleys (furniture); seats of metal; 
sofas; meat chests, not of metal; mirror tiles; chests 
for toys; ladders of wood or plastics; sink units; 
flower-pot pedestals; seats; tables; table tops; 
dressing tables; showcases (furniture); trolleys for 
computers (furniture); washstands (furniture); 
drawing tables; mirrors (included in this class); 
picture frames; furniture panels, namely media walls; 
partitions.

Goods/Services for which priority is claimed סחורות/שירותים לגביהם נטען דין קדימה
(If only classification code is indicated, Priority is claimed 
for all goods/services included in that class, and specified 
above under the 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, 29/12/2010, No. 30 2010 076 185.7/20 גרמניה, 29/12/2010, מספר 185.7/20 076 2010 30

Class: 20 סוג: 20

ג' טבת תשע"ב - 54029/12/2011



Conditions/Disclaimers

The mark is limited to the colours  word Black, white 
and green. as shown in the  mark.

 Owners

Name: KHG GmbH & Co. KG

Address: Am Rondell 1, 12529 Schönefeld, Germany

Identification No.: 72794

ג' טבת תשע"ב - 54129/12/2011



Trade Mark No. 238612 מספר סימן

Application Date 14/02/2011 תאריך הגשה

International Trademark No. 1078778 מספר סימן בינלאומי

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 9 סוג: 9

Spectacles, sunglasses, lenses and frames therefor, 
contact lenses, optical lenses, magnifying glasses, 
cases, chains and cords for glasses and spectacles, 
parts and fittings, for all the aforesaid goods; leather 
covers for portable multimedia players, for mobile 
phones, for DVDs, for CDs, for computer cables, for 
audio reproduction devices, for palmtops, for 
electronic agendas, for photographic cameras and for 
film cameras.

Class: 18 סוג: 18

Bags, handbags, traveling bags, briefcases, leather 
briefcases, leather credit card holders, wallets, 
leather document briefcases, leather key cases, 
purses, trunks, suit cases, cosmetic bags, sports 
bags included in this class, bags for athletic 
equipments, evening and shoulder bags for ladies, 
leather shopping bags, school bags, garment bags 
for travel, suit carriers for travel, shoe bags for travel, 
beach bags, rucksacks, diaper bags, backpacks, 
Boston bags, traveling trunks, duffel bags, overnight 
bags, carry-on bags, bags for mountain-climbing, 
satchels, opera bags, vanity cases (not fitted), hides, 
cases and boxes made of leather, bags made of 
leather for packaging, leather straps, umbrellas, 
leather leashes.

ג' טבת תשע"ב - 54229/12/2011



 Owners

Name: TOD'S S.P.A.

Address: Via Filippo della Valle, 1, I-63019 
SANT'ELPIDIO A MARE (FM), Italy

Identification No.: 72799

(Italy Corporation)

Class: 25 סוג: 25

Leather coats, leather jackets, leather trousers, 
leather skirts, leather tops, leather raincoats, leather 
long coats, leather overcoats, leather belts, leather 
braces for clothing, belts, suits, padded jackets, 
jackets, stuff jackets, jumpers, trousers, jeans, skirts, 
dresses, coats, overcoats, cloaks, raincoats, parkas, 
pullovers, shirts, T-shirts, blouses, sweaters, 
underwear, baby-dolls being nightwear, bathrobes, 
bathing costumes, negligee, swim suits, dressing 
gowns, nightgowns, one-piece dresses, two-piece 
dresses, evening dresses, shawls, scarves, ties, 
neckties, gentlemen suits, women's clothing, dress 
shirts, aloha shirts, sweat shirts, under shirts, polo 
shirts, body suits, blazers, shorts, sport shirts; shoes, 
athletic shoes, slippers, overshoes, low heel shoes, 
leather shoes, rubber shoes, galoshes, wooden clog, 
angler shoes, basketball shoes, dress shoes, heels, 
hiking shoes, rugby shoes, boxing shoes, base ball 
shoes, vinyl shoes, beach shoes, inner soles, soles 
for footwear, footwear upper, heelpieces for shoes 
and boots, non-slipping pieces for shoes and boots, 
tips for footwear, rain shoes, track-racing shoes, work 
shoes, straw shoes, gymnastic shoes, boots, ski 
boots, half boots, arctic boots, football boots, laced 
boots, field hockey shoes, hand ball shoes, esparto 
shoes or sandals, sandals, bath sandals; gloves, 
gloves for protection against cold, leather gloves, 
mittens; hats and caps, visor (headgear), leather hats 
and caps.

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

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

Italy, 08/02/2011, No. TO2011C000444 TO2011C000444 איטליה, 08/02/2011, מספר

Class: 9 סוג: 9

Class: 18 סוג: 18

Class: 25 סוג: 25

ג' טבת תשע"ב - 54329/12/2011



Trade Mark No. 238627 מספר סימן

Application Date 24/01/2011 תאריך הגשה

International Trademark No. 1078974 מספר סימן בינלאומי

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 9 סוג: 9

Aerial maps in digital format, publications on 
aeronautics, including aeronautics information 
manuals in digital format, navigation, photography, 
cinematography, measuring, optical, electrical, 
apparatus and instruments apparatus for transmitting 
information wirelessly, devices for recording, 
transmitting and reproducing sounds and images, 
apparatus and instruments for educational purposes, 
computers and components thereof, computer 
software.

Class: 16 סוג: 16

Aerial maps, printed matter relating to aeronautics 
information including aeronautical information 
manuals, paper and goods made from paper of all 
kinds, printed matter, magazines, periodical 
publications, books, products for bookbinders, 
photographs, inkstands, office requisites, except 
furniture, school supplies, printing type, printing 
blocks, paper envelopes, forms, postcards, postage 
stamps, stickers.

Class: 35 סוג: 35

Intermediary activities in the field of trade, marketing.

Class: 36 סוג: 36

Real estate rental, investment activities.

Class: 37 סוג: 37

Maintenance and repair of aeronautic technology, 
motor vehicle repair.

ג' טבת תשע"ב - 54429/12/2011



 Owners

Name: Rízení letového provozu České republiky, 
státní podnik

Address: Navigačni 787, CZ-252 61 Jeneč, Czech 
Republic

Identification No.: 72807

Class: 39 סוג: 39

Services in connection with operating airports, 
services involving baggage porters, intermediary 
services for travel, rental of airplanes, transport, 
handling and storage, provision of services of guides, 
wrapping of goods, air navigation services, freight 
haulage by motor vehicles.

Class: 40 סוג: 40

Letterpress printing.

Class: 41 סוג: 41

Educational and training activities, particularly in the 
field of providing of training for flight personnel, 
sports coaching, tuition of foreign languages, 
advanced training, publishing services, especially 
aeronautics directives.

Class: 42 סוג: 42

Technical information services on aeronautics, 
drafting plans and projects in the field of aeronautics, 
consultancy activities in the aeronautics sector, 
aviation meteorology services, software development 
services.

ג' טבת תשע"ב - 54529/12/2011



Trade Mark No. 238647 מספר סימן

Application Date 18/11/2010 תאריך הגשה

International Trademark No. 0500060 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: BAXTER INTERNATIONAL INC.

Address: One Baxter Parkway, Deerfield, IL 60015, 
U.S.A.

Identification No.: 72822

(Delaware corporation Incorporation)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Reinhold Cohn and Partners

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

Lipid emulsions for parenteral nutrition.

ג' טבת תשע"ב - 54629/12/2011



Trade Mark No. 238804 מספר סימן

Application Date 24/02/2011 תאריך הגשה

International Trademark No. 1079695 מספר סימן בינלאומי

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 12 סוג: 12

Vehicles for locomotion by land, air, water or rail and 
their parts as far as included in this class; motorized 
land vehicles; motors and engines for land vehicles; 
propulsion mechanisms for land vehicles; clutches for 
land vehicles; couplings for land vehicles; vehicle 
chassis; vehicle bodies; pneumatic tires; inner tubes 
for pneumatic tires; non-skid devices for vehicle tires; 
repair outfits for inner tubes; adhesive rubber patches 
for repairing inner tubes; tires for vehicle wheels; 
spikes for tires; skid chains for vehicles; rims for 
vehicle wheels; tires; tires, solid, for vehicle wheels; 
vehicles wheels; automobile wheel hubs; suspension 
shock absorbers for vehicles, shock absorbing 
springs for vehicles; head-rests for vehicle seats; 
vehicle seats; rearview mirrors; anti-theft alarms for 
land vehicles, anti-theft devices for vehicles; motor 
cars, cars, automobiles; locomotives; motorbuses, 
trucks, caravans, trailers and semi-trailers for 
vehicles, trailer hitches for vehicles; tractors; 
motorcycles, bicycles, cycles, mopeds, scooters 
(vehicles); chairlifts; funiculars; cable transport 
apparatus and installation, wheelchairs, carts, 
trolleys; omnibuses; airplanes; seaplanes; aircrafts; 
boats, ferry boats, ships, yachts.

Class: 36 סוג: 36

Insurance, medical insurance, insurance brokerage, 
accident insurance; financial affairs, monetary affairs, 
issuance of credit cards, banking, loans (financing), 
installment loans, credit bureaus, financial 
consultancy, hire-purchase financing, finance-leasing 
of vehicles, saving banks, real estate affairs, 
apartment house management, real estate 
management, real estate appraisal, rental of offices 
(real estate), renting of flats, real estate agencies, 
accommodation bureaus (apartments), leasing of real 
estates; services of an insurance agent; services of a 
financing broker; services of an estate agent; 
services of a stock broker; provision of estimates for 
repair costs.

ג' טבת תשע"ב - 54729/12/2011



 Owners

Name: Volkswagen Aktiengesellschaft

Address: 38436 Wolfsburg, Germany

Identification No.: 72865

(Germany Joint Stock Company)

Class: 37 סוג: 37

Reconstruction, repair, servicing, dismantling, 
cleaning, maintenance and varnishing of vehicles 
and their parts and motors and their parts, 
construction of vehicles and their parts and motors 
and their parts for others, vehicle repair in the course 
of vehicle breakdown service; customized carrying 
out of alterations on body, chassis and motor of 
automobiles (tuning), included in this class.

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

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

Germany, 15/10/2010, No. 30 2010 060 742.4/12 גרמניה, 15/10/2010, מספר 742.4/12 060 2010 30

Class: 12 סוג: 12

Class: 36 סוג: 36

Class: 37 סוג: 37

ג' טבת תשע"ב - 54829/12/2011



Trade Mark No. 238826 מספר סימן

Application Date 27/01/2011 תאריך הגשה

International Trademark No. 1080024 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: Lodestar Anstalt (a Liechtenstein company)

Address: Lova-Center,,PO Box 1150, FL-9490 Vaduz, 
Liechtenstein

Identification No.: 72876

(Liechtenstein Establishment)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 33 סוג: 33

Alcoholic beverages (except beers).

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

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

Liechtenstein, 27/07/2010, No. 15743 ליכטנשטיין, 27/07/2010, מספר 15743

Class: 33 סוג: 33

ג' טבת תשע"ב - 54929/12/2011



Trade Mark No. 238827 מספר סימן

Application Date 27/01/2011 תאריך הגשה

International Trademark No. 1080025 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: Lodestar Anstalt (a Liechtenstein company)

Address: Lova-Center,,PO Box 1150, FL-9490 Vaduz, 
Liechtenstein

Identification No.: 72876

(Liechtenstein Establishment)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 33 סוג: 33

Alcoholic beverages (except beers).

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

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

Liechtenstein, 27/07/2010, No. 15742 ליכטנשטיין, 27/07/2010, מספר 15742

Class: 33 סוג: 33

ג' טבת תשע"ב - 55029/12/2011



Trade Mark No. 238828 מספר סימן

Application Date 27/01/2011 תאריך הגשה

International Trademark No. 1080026 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: Lodestar Anstalt (a Liechtenstein company)

Address: Lova-Center,,PO Box 1150, FL-9490 Vaduz, 
Liechtenstein

Identification No.: 72876

(Liechtenstein Establishment)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 33 סוג: 33

Alcoholic beverages (except beers).

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

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

Liechtenstein, 27/07/2010, No. 15740 ליכטנשטיין, 27/07/2010, מספר 15740

Class: 33 סוג: 33

ג' טבת תשע"ב - 55129/12/2011



Trade Mark No. 238834 מספר סימן

Application Date 24/01/2011 תאריך הגשה

International Trademark No. 1080090 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: A. LOACKER S.p.A. - AG

Address: Via Gasterer, 3,,Auna di Sotto, I-39054 RENON 
(BZ), Italy

Identification No.: 72881

(Italy Joint stock company)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 30 סוג: 30

Biscuits, cereal-based snacks, wafers, chocolate, 
chocolate candies, candies, ice cream; cakes, bakery 
products, pastry and confectionery, cocoa, coffee 
and artificial coffee, flour and preparations made from 
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, 06/08/2010, No. MI2010C008541 MI2010C008541 איטליה, 06/08/2010, מספר

Class: 30 סוג: 30

ג' טבת תשע"ב - 55229/12/2011



Trade Mark No. 238937 מספר סימן

Application Date 18/02/2011 תאריך הגשה

International Trademark No. 1080251 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: CELLTRION, INC.

Address: 13-6, Songdo-dong,,Yeonsu-gu, Inchen 406-
840, Republic of Korea

Identification No.: 72915

(Republic of Korea Corporation)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 5 סוג: 5

Pharmaceutical preparations for the treatment of 
cancer.

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

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

Republic of Korea, 31/01/2011, No. 4020110005511 דרום קוריאה, 31/01/2011, מספר 4020110005511

Class: 5 סוג: 5

ג' טבת תשע"ב - 55329/12/2011



Trade Mark No. 238946 מספר סימן

Application Date 18/02/2011 תאריך הגשה

International Trademark No. 1080312 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: CELLTRION, INC.

Address: 13-6, Songdo-dong,,Yeonsu-gu, Inchen 406-
840, Republic of Korea

Identification No.: 72915

(Republic of Korea Corporation)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 5 סוג: 5

Pharmaceutical preparations for the treatment of 
cancer.

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

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

Republic of Korea, 31/01/2011, No. 4020110005460 דרום קוריאה, 31/01/2011, מספר 4020110005460

Class: 5 סוג: 5

ג' טבת תשע"ב - 55429/12/2011



Trade Mark No. 238947 מספר סימן

Application Date 18/02/2011 תאריך הגשה

International Trademark No. 1080313 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: CELLTRION, INC.

Address: 13-6, Songdo-dong,,Yeonsu-gu, Inchen 406-
840, Republic of Korea

Identification No.: 72915

(Republic of Korea Corporation)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 5 סוג: 5

Pharmaceutical preparations for the treatment of 
cancer.

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

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

Republic of Korea, 31/01/2011, No. 4020110005450 דרום קוריאה, 31/01/2011, מספר 4020110005450

Class: 5 סוג: 5

ג' טבת תשע"ב - 55529/12/2011



Trade Mark No. 238948 מספר סימן

Application Date 17/02/2011 תאריך הגשה

International Trademark No. 1080314 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: Secop GmbH

Address: Mads Clausen Str. 7, 24939 Flensburg, 
Germany

Identification No.: 72919

(Germany Limited Liability Company)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 7 סוג: 7

Compressors, being machines; compressors for 
refrigerators.

Class: 9 סוג: 9

Electronic controls for compressors; electronic 
starters for compressors; software; electronic 
apparatus for remote ignition; frequency converters 
and drives.

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

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

European Community Trade Mark, 07/09/2010, No. 
009359118

איחוד האירופי לסימני מסחר, 07/09/2010, מספר 
009359118

Class: 7 סוג: 7

Class: 9 סוג: 9

ג' טבת תשע"ב - 55629/12/2011



Trade Mark No. 238974 מספר סימן

Application Date 02/02/2011 תאריך הגשה

International Trademark No. 1080671 מספר סימן בינלאומי

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 9 סוג: 9

Encoded cards, magnetic; magnetic credit cards; 
identity cards, magnetic; smart cards.

Class: 16 סוג: 16

Credit card imprinters, non-electric; cards.

Class: 35 סוג: 35

Sales promotion for others; procurement services for 
others; presentation of goods on communication 
media, for retail purposes; advertising; updating of 
advertising material; direct mail advertising; on-line 
advertising on a computer network.

Class: 36 סוג: 36

Issuance of credit cards; debit card services; credit 
card services.

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

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

Russian Federation, 14/09/2010, No. 2010729542 רוסיה, 14/09/2010, מספר 2010729542

Class: 9 סוג: 9

Class: 16 סוג: 16

Class: 35 סוג: 35

Class: 36 סוג: 36

ג' טבת תשע"ב - 55729/12/2011



Conditions/Disclaimers

The mark is limited to the colours  word White, gray, 
light-blue, blue, dark-blue and red. as shown in the  
mark.

Registration of this mark shall give no right to the 
exclusive use of the The words whose transliteration 
is "DISKONTNAYA KARTA". separately, but in the 
combination of the mark.

 Owners

Name: Obshestvo s ogranichennoy otvetstvennost'yu 
"Vsemirnaya turisticheskaya kompaniya Rustur"

Address: Armyanskiy per., 7, RU-101000 Moscow, 
Russian Federation

Identification No.: 72931

(RUSSIAN FEDERATION Limited liability company)

ג' טבת תשע"ב - 55829/12/2011



Trade Mark No. 238986 מספר סימן

Application Date 01/02/2011 תאריך הגשה

International Trademark No. 1080874 מספר סימן בינלאומי

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 38 סוג: 38

Internet and peer-to-peer communications, electronic 
transmission of data and documents over computer 
terminals and instant messaging services; 
communications by means of or aided by computer; 
transmission of audio, video, images, text and other 
data by means of a communications network; 
communication of information and data; electronic, 
electric and digital transmission of voice, data, 
images, signals and messages; Telecommunications 
and information technology services, namely, 
transmission of voice, data, images, audio, video and 
information via telephone and global communication 
networks; wireless telecommunications services, 
namely, the wireless transmission of voice and data; 
telecommunications services, namely, providing 
voice over Internet protocol services; providing 
network access point; telecommunications services, 
namely, providing voice over Internet protocol 
services; providing network access point services for 
the exchange of Internet traffic among Internet traffic 
carriers; telecommunication services, namely, 
transmission of voice, data, graphics, images, audio 
and video by means of telecommunications 
networks, wireless communication networks, and the 
Internet; telecommunications services, namely, 
electronic transmission of data, messages and 
information; computer aided transmission of 
messages and images; messaging services, namely, 
sending, receiving and forwarding messages in the 
form of text, audio, images or video; provision and 
operation of electronic conferencing, discussion 
groups and chat rooms; Internet and video-
conference services; conference services, namely, 
conferences across a computer network; instant 
messaging services; streaming of audio-visual 
material on the Internet; providing on-line electronic 
bulletin boards and forums for transmission of 
messages among computer users; electronic 
transmission of messages and data; simple message 
service (SMS) and multimedia message service 
(MMS) via telecommunications and computer; 
communication services accessed by means of an 
access number; communications services through 
the use of subscriber identity module (SIM) cards; 
personal communications services; pager services; 
electronic mail services; providing multiple user 
interactive access to a global communications 
network; transmission and broadcast of audio and 
video programming of all types via telephone, 
television, and global communications networks; 
video and audio teleconferencing via the Internet, 

ג' טבת תשע"ב - 55929/12/2011



 Owners

Name: Viber Media, Inc.

Address: 40 Kimonos St., CY-3095 Limassol, Cyprus

Identification No.: 72936

(Panama Corporation)

Asynchronous Transfer Mode (ATM) services, 
Integrated Service Digital Network (ISDN) services, 
Internet Protocol (IP) communications services, 
Virtual Private Network (VPN) services and private 
line services; switched voice, data, video and 
multimedia services; providing facsimile services; 
voice mail services; telecommunications services, 
namely, providing toll free services and call routing 
services; messaging center services in the nature of 
telephone voice messaging services; video, audio 
and data telephone conference services; electronic 
messaging services; telecommunication services, 
namely, cellular telephone services; providing 
multiple-user access to a communications network; 
on-line forums for transmission of messages among 
computer users concerning software development; 
online chat rooms and electronic bulletin boards for 
registered users for transmission of messages 
concerning collegiate life, general interest, 
classifieds, virtual community, social networking, 
photo sharing, and transmission of photographic 
images; provision of on-line forums for the 
transmission of photographic images; provision of on-
line forums for communications on topics of general 
interest; providing access to computer, electronic and 
online databases; providing online forums for 
communication on topics of general interest; 
providing online communications links which transfer 
web site users to other local and global web pages; 
providing access to web sites for others hosted on 
computer servers accessible via a global computer 
network; providing access to third party web sites by 
enabling users to log in through a universal 
username and password via a global computer 
network and other communication networks; 
providing online chat rooms and electronic bulletin 
boards for transmission of messages among users in 
the field of general interest; audio, text and video 
broadcasting services over the Internet or other 
communications networks featuring the uploaded, 
posted and tagged audio, text and video content of 
others; audio, text and video broadcasting services 
over the Internet or other communications networks, 
namely, electronically transmitting audio clips, text 
and video clips of others; providing access to 
computer databases in the fields of social 
networking.

Goods/Services for which priority is claimed סחורות/שירותים לגביהם נטען דין קדימה
(If only classification code is indicated, Priority is claimed 
for all goods/services included in that class, and specified 
above under the 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., 27/01/2011, No. 85227957 ארה"ב, 27/01/2011, מספר 85227957

Class: 38 סוג: 38

ג' טבת תשע"ב - 56029/12/2011



Trade Mark No. 239175 מספר סימן

Application Date 24/02/2011 תאריך הגשה

International Trademark No. 1082200 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: SANOFI-AVENTIS

Address: 82 avenue Raspail, F-94255 Gentilly, France

Identification No.: 71277

(FRANCE société anonyme)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 10 סוג: 10

Medical apparatus for diagnosing blood sugar levels; 
insulin pen injectors.

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

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

France, 03/09/2010, No. 10 3 764 189 צרפת, 03/09/2010, מספר 189 764 3 10

Class: 10 סוג: 10

ג' טבת תשע"ב - 56129/12/2011



Trade Mark No. 239186 מספר סימן

Application Date 26/01/2011 תאריך הגשה

International Trademark No. 0381345 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: Novelis Deutschland GmbH

Address: Hannoversche Strasse 1, 37075 Göttingen, 
Germany

Identification No.: 73019

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 6 סוג: 6

Pipes and flexible pipes of metal.

Class: 17 סוג: 17

Pipes (semi-worked products) and flexible pipes of 
fabric or plastics.

ג' טבת תשע"ב - 56229/12/2011



Trade Mark No. 239353 מספר סימן

Application Date 17/02/2011 תאריך הגשה

International Trademark No. 1082830 מספר סימן בינלאומי

Conditions/Disclaimers

The mark is limited to the colours  word Brown 
(Pantone 7533 C) and green (Pantone 382 C). as 
shown in the  mark.

 Owners

Name: BANKIA, S.A.

Address: Monte Esquinza, 48, E-28010 Madrid, Spain

Identification No.: 73841

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 36 סוג: 36

Insurance; financial affairs; financial analysis; 
monetary affairs; banking; home banking; securities 
brokerage and stock exchange quotations; financial 
management and capital investments; management, 
brokerage and appraisal of real estate; real estate 
services; deposits of valuables; issuance of credit 
and debit cards; trusteeship; mutual funds and capital 
investment; establishing mortgages; banking, 
financial, monetary services, insurance and real 
estate online, by means of telecommunications 
networks (including mobile telephones), telematic 
networks and global computer communications 
networks.

ג' טבת תשע"ב - 56329/12/2011



Trade Mark No. 239354 מספר סימן

Application Date 15/02/2011 תאריך הגשה

International Trademark No. 1082831 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: NORTON HEALTHCARE LIMITED

Address: Regent House, 5-7 Broadhurst Gardens,,Swiss 
Cottag, London NW6 3RZ, United Kingdom

Identification No.: 73060

(Royaume-Uni A Limited company)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 5 סוג: 5

Pharmaceutical products and substances, for 
preventing or treating respiratory diseases and 
disorders, including asthma.

Class: 10 סוג: 10

Inhalation devices, inhalers, dose inhalers; parts, 
components and fittings for the aforementioned 
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)

Benelux, 07/10/2010, No. 1211293 בנלוקס, 07/10/2010, מספר 1211293

Class: 5 סוג: 5

Class: 10 סוג: 10

ג' טבת תשע"ב - 56429/12/2011



Trade Mark No. 239673 מספר סימן

Application Date 31/07/2011 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: SEGAL DRESSING LTD שם: הלבשה סגל בע"מ

Address: 6-8 Aliya St., Tel Aviv, Israel כתובת : רח' העלייה 6-8, תל אביב, ישראל

Identification No.: 510814460מספר זיהוי: 510814460

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 25 סוג: 25

Clothing; included in class 25. דברי הלבשה; הנכללים בסוג 25.       

ג' טבת תשע"ב - 56529/12/2011



Trade Mark No. 240100 מספר סימן

Application Date 18/08/2011 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: Shmuel Segev שם: שמואל שגב

Address: שואבה 147, שואבה, 90855, ישראל כתובת : שואבה 147, שואבה, 90855, ישראל

Identification No.: 23853831מספר זיהוי: 23853831

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Gilad Azulai, Adv.

Address: Koresh 6, Jerusalem, 94144, Israel

שם: גלעד אזולאי, עו"ד

כתובת : כורש 6, ירושלים, 94144, ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 20 סוג: 20

Furniture, beds and mattresses. all included in class 
20.

רהיטים, מיטות ומזרנים.הנכללים כולם בסוג 20.                   
          

ג' טבת תשע"ב - 56629/12/2011



Trade Mark No. 240304 מספר סימן

Application Date 09/02/2011 תאריך הגשה

International Trademark No. 1087385 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: BAYADERA MANAGEMENT LIMITED

Address: Karpenisiou, 30, P.C., CY-1660 Nicosia, Cyprus

Identification No.: 73044

(Cyprus Limited Liability Company)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 33 סוג: 33

Alcoholic beverages, except beer; aperitifs; arak 
(arrack); brandy; whisky; vermouths, wine; beverages 
containing wine; white wines, table wines; dessert 
wine; sparkling wines; liqueur wine; fortified wine; 
muscat wine; sweet wine; semi-dry wine; sparkling 
wine, rose wine; dry wines; red wine; fruit and berry 
wines; anisette (liqueur); anise (liqueur); hydromel 
(mead); vodka; kirsch; perry; gin; cocktails; curacao; 
liqueurs; peppermint liqueurs; distilled beverages; 
alcoholic beverages containing fruit; bitters; piquette; 
rice alcohol; rum; sake; cider; spirits (beverages); 
alcoholic extracts; alcoholic essences; digesters 
(liqueurs and spirits); fruit extracts, alcoholic.

ג' טבת תשע"ב - 56729/12/2011



Trade Mark No. 240546 מספר סימן

Application Date 14/02/2011 תאריך הגשה

International Trademark No. 1088068 מספר סימן בינלאומי

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 3 סוג: 3

Lip gloss; lip balm; non-medicated lip protector; non-
medicated lip coatings; non-medicated lip care 
preparations; lip protectors (cosmetic); non-
medicated lip protectors; non-medicated lip balm; lip 
gloss palette; non-medicated creams for the lips; 
non-medicated lip balms.

Class: 5 סוג: 5

Sun protectors for lips for medical purposes.

ג' טבת תשע"ב - 56829/12/2011



 Owners

Name: Hussain, Imran

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

Identification No.: 73452

Name: Hussain, Rizwana

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

Identification No.: 73453

Name: Hussain, Maariah

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

Identification No.: 73454

Name: Hussain, Danyaal

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

Identification No.: 73455

Name: Hussain, Zahra

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

Identification No.: 73456

ג' טבת תשע"ב - 56929/12/2011



Trade Mark No. 240643 מספר סימן

Application Date 01/02/2011 תאריך הגשה

International Trademark No. 1088642 מספר סימן בינלאומי

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 29 סוג: 29

Meat, meat and butcher's products, sausages, fish, 
poultry, venison, meat extracts, stock cubes, 
preserved, dried and cooked fruits and vegetables, 
fruit and vegetables preserved in alcohol, jellies, fruit 
jellies, jams, fruits boiled in water with sugar 
(compotes), eggs, powdered eggs, milk, milk 
products, milk beverages, beverages containing 
predominating amount of milk, yoghurts, kefirs, 
cheeses, edible oils and fats, butter, chocolate butter, 
cocoa butter, coconut butter, margarine, lard, fruit 
and vegetable products, frozen fruits and vegetables, 
frozen fruit and vegetable blended, frozen ready 
made vegetarian dishes and dishes with meat, fruit 
mousses, fruit and vegetable pomaces, fruit and 
vegetable salads, fruit peels, fruit pulp, gelatine for 
food, fruit chips, sugar-coated fruits, tinned fruits and 
vegetables, candied fruits, frutti di mare, soups, 
preparations for making soups, preserved 
mushrooms, frozen mushrooms, tomato 
concentrates, pollen prepared as foodstuff, raisins, 
grounded almonds, delicacies (mixtures of dried 
fruits, candied fruits and nuts).

Class: 32 סוג: 32

Beers, non-carbonated and carbonated water, 
mineral water, table waters, soft drinks, non-alcoholic 
beverages, fruit, vegetable and mixed fruit-vegetable 
juices, beverages and nectars, condensed fruit and 
vegetable juices, fruit and vegetable, mixed fruit-
vegetable puree juices, low-energy juices and drinks, 
fruit, vegetable and mixed fruit-vegetable juices and 
beverages enriched with vitamins and/or calcium, 
sorbets (drinks), isotonic beverages, energy drinks, 
whey beverages, syrups and preparations for the 
preparation of beverages, essences for beverages, 
extracts for beverages.

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

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

ג' טבת תשע"ב - 57029/12/2011



Conditions/Disclaimers

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

 Owners

Name: HORTEX HOLDING S.A.

Address: ul. Mszczonowska 2, PL-02-337 Warszawa, 
Poland

Identification No.: 73488

(Poland joint stock company)

Poland, 31/08/2010, No. Z-374767 Z-374767 פולין, 31/08/2010, מספר

Class: 29 סוג: 29

Class: 32 סוג: 32

ג' טבת תשע"ב - 57129/12/2011



THE TIMES OF ISRAEL

Trade Mark No. 240903 מספר סימן

Application Date 27/09/2011 תאריך הגשה

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 9 סוג: 9

Downloadable electronic publications; downloadable 
electronic publications for mobile devices and 
applications therefor, including mobile phones, 
portable media players and handheld computers; 
electronic publications recorded on computer media 
or on other electronic media; audio and/or visual 
recordings; downloadable audio and/or visual 
recordings; downloadable audio and/or visual 
recordings for mobile devices and applications 
therefor, including mobile phones, portable media 
players and handheld computers; downloadable 
audio and/or visual recordings, featuring news 
broadcasts and current affairs programs; audio 
and/or visual recordings recorded on computer media 
or on other electronic media; audio and/or visual 
recordings recorded on computer media or on other 
electronic media, featuring news broadcasts and 
current affairs programs; all included in Class 9

פרסומים אלקטרוניים הניתנים להורדה; פרסומים אלקטרוניים 
הניתנים להורדה למכשירים ניידים ואפליקציות עבורם, הכוללים 
טלפונים ניידים, נגני מדיה נישאים ומחשבים ניידים; פרסומים 

אלקטרוניים המוקלטים על מדיית מחשב או על מדיה 
אלקטרונית אחרת; הקלטות אודיו ו/או וידאו; הקלטות אודיו ו/או 

וידאו הניתנות להורדה; הקלטות אודיו ו/או וידאו הניתנות 
להורדה למכשירים ניידים ואפליקציות עבורם, הכוללים טלפונים 
ניידים, נגני מדיה נישאים ומחשבים ניידים; הקלטות אודיו ו/או 

וידאו הניתנות להורדה, המציגים שידורי חדשות ותכניות 
אקטואליה (חדשות היום); הקלטות אודיו ו/או וידאו המוקלטות 
על מדיית מחשב או על מדיה אלקטרונית אחרת; הקלטות אודיו 
ו/או וידאו המוקלטות על מדיית מחשב או על מדיה אלקטרונית 
אחרת, המציגים שידורי חדשות ותכניות אקטואליה (חדשות 
היום); הנכללים כולם בסוג 9.                                             
                                                                                    
                                                                                    

                                                      

Class: 41 סוג: 41

Entertainment services and educational services in 
the field of news and current affairs; online journals 
and blogs in the field of news and current affairs; 
news reporters services; non-downloadable 
electronic publications, online publications; non-
downloadable electronic publications and online 
publications for mobile devices and applications 
therefor, including mobile phones, portable media 
players and handheld computers; non-downloadable 
electronic publications and online publications in the 
field of news and current affairs; providing 
information on a variety of topics via a global 
computer network, including news and current affairs; 
providing a website featuring blogs and non-
downloadable publications in the nature of news and 
current affairs; providing an Internet news portal 
featuring links to news stories and articles in the field 
of current events; all included in Class 41

שירותי בידור ושירותים חינוכיים בתחום החדשות והאקטואליה 
(חדשות היום); יומנים מקוונים ובלוגים (יומני רשת) בתחום 

החדשות והאקטואליה (חדשות היום); שירותי חדשות 
עיתונאים; פרסומים אלקטרוניים שאינם ניתנים להורדה, 

פרסומים מקוונים; פרסומים אלקטרוניים שאינם ניתנים להורדה 
ופרסומים מקוונים למכשירים ניידים ואפליקציות עבורם, 

הכוללים טלפונים ניידים, נגני מדיה נישאים ומחשבים ניידים; 
פרסומים אלקטרוניים שאינם ניתנים להורדה ופרסומים מקוונים 

בתחום החדשות והאקטואליה (חדשות היום); מתן מידע 
במבחר נושאים באמצעות רשת מחשב גלובלית, הכולל חדשות 
ואקטואליה (חדשות היום); הפעלת אתר המציג בלוגים (יומני 

רשת) ופרסומים שאינם ניתנים להורדה בסגנון חדשותי 
ואקטואליה (חדשות היום); הפעלת פורטל חדשות אינטרנטי 
המציג קישורים לסיפורי חדשות ומאמרים בתחום האקטואליה; 
הנכללים כולם בסוג 41                                                     
                                                                                    
                                                                                    

                                                                          

ג' טבת תשע"ב - 57229/12/2011



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: ZMANEI YISRAEL LTD. שם: זמני ישראל בע"מ

Address: 30 Beit Ha’Aravah, Jerusalem, 93389, Israel כתובת : בית הערבה 30, ירושלים, 93389, ישראל

Identification No.: 514611599מספר זיהוי: 514611599

חברה פרטית (מוגבלת)

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

ג' טבת תשע"ב - 57329/12/2011



FIVERR

Trade Mark No. 241108 מספר סימן

Application Date 04/10/2011 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: Fiverr International Ltd. שם: פייבר אינטרנשיונל בע"מ

Address: 14 HaMelacha Street, Bina Bldg., Fl. 2, 
Binyamina, 30500, Israel

כתובת : רחוב המלאכה 14, בית בינה, קומה 2, בנימינה-ג.עדה, 
30500, ישראל

Identification No.: 514440874מספר זיהוי: 514440874

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

Operating on-line marketplaces for sellers of goods 
and/or services; all included in class 35

הפעלה של זירות מסחר מקוונות עבור נותני שירותים ו/או 
מוכרי מוצרים; הנכללים כולם בסוג 35               

ג' טבת תשע"ב - 57429/12/2011



FIVER

Trade Mark No. 241109 מספר סימן

Application Date 04/10/2011 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: Fiverr International Ltd. שם: פייבר אינטרנשיונל בע"מ

Address: 14 HaMelacha Street, Bina Bldg., Fl. 2, 
Binyamina, 30500, Israel

כתובת : רחוב המלאכה 14, בית בינה, קומה 2, בנימינה-ג.עדה, 
30500, ישראל

Identification No.: 514440874מספר זיהוי: 514440874

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

Operating on-line marketplaces for sellers of goods 
and/or services; all included in class 35

הפעלה של זירות מסחר מקוונות עבור נותני שירותים ו/או 
מוכרי מוצרים; הנכללים כולם בסוג 35               

ג' טבת תשע"ב - 57529/12/2011



GIG

Trade Mark No. 241110 מספר סימן

Application Date 04/10/2011 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: Fiverr International Ltd. שם: פייבר אינטרנשיונל בע"מ

Address: 14 HaMelacha Street, Bina Bldg., Fl. 2, 
Binyamina, 30500, Israel

כתובת : רחוב המלאכה 14, בית בינה, קומה 2, בנימינה-ג.עדה, 
30500, ישראל

Identification No.: 514440874מספר זיהוי: 514440874

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

Operating on-line marketplaces for sellers of goods 
and/or services; included in class 35

הפעלה של זירות מסחר מקוונות עבור נותני שירותים ו/או 
מוכרי מוצרים; הנכללים כולם בסוג 35       

ג' טבת תשע"ב - 57629/12/2011



GIGS

Trade Mark No. 241112 מספר סימן

Application Date 04/10/2011 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: Fiverr International Ltd. שם: פייבר אינטרנשיונל בע"מ

Address: 14 HaMelacha Street, Bina Bldg., Fl. 2, 
Binyamina, 30500, Israel

כתובת : רחוב המלאכה 14, בית בינה, קומה 2, בנימינה-ג.עדה, 
30500, ישראל

Identification No.: 514440874מספר זיהוי: 514440874

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

Operating on-line marketplaces for sellers of goods 
and/or services; included in class 35

הפעלה של זירות מסחר מקוונות עבור נותני שירותים ו/או 
מוכרי מוצרים; הנכללים כולם בסוג 35       

ג' טבת תשע"ב - 57729/12/2011



Trade Mark No. 241179 מספר סימן

Application Date 28/02/2011 תאריך הגשה

International Trademark No. 1091172 מספר סימן בינלאומי

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 9 סוג: 9

Downloadable computer game software for use on 
wireless devices and computers; computer game 
software; video games (terms considered too vague 
by the International Bureau - rule 13(2)(b)) of the 
Common Regulations); online games, and game 
related applications; computer development tools for 
computer games; interactive video game programs; 
electronic games and game related applications and 
development tools that may be downloaded via the 
internet, mobile computers and wireless devices; 
computer software to enable uploading, posting, 
showing, displaying, tagging, blogging, sharing or 
otherwise providing electronic media or information 
regarding the fields of virtual communities, electronic 
gaming, entertainment, and general interest via the 
Internet or other communications networks with third 
parties.

Class: 25 סוג: 25

Clothing, namely, t-shirts, sweatshirts, hooded 
pullovers, tank tops, footwear, socks, jackets, button 
down shirts, polo shirts, dresses, skirts, jeans, shorts, 
sweatpants, neckties, aprons, belts, gloves, jerseys, 
baseball caps and hats, and headwear.

Class: 41 סוג: 41

Entertainment services, provided via online computer 
and electronic games; entertainment services, 
provided via online computer games, enhancements 
within online computer games and game applications 
within online computer games; reviews of computer 
games and information relating to computer games 
provided online; entertainment services provided via 
virtual environments in which users can interact 
through social games for recreational, leisure or 
entertainment 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)

U.S.A., 25/02/2011, No. 85251774 ארה"ב, 25/02/2011, מספר 85251774

Class: 25 סוג: 25

Trinidad and Tobago, 14/09/2010, No. 42723 טרינידד וטובגו, 14/09/2010, מספר 42723

Class: 9 סוג: 9

Class: 41 סוג: 41

ג' טבת תשע"ב - 57829/12/2011



 Owners

Name: Zynga Inc.

Address: 365 Vermont Street, San Francisco CA 94103, 
U.S.A.

Identification No.: 73565

(Delaware, United States CORPORATION)

ג' טבת תשע"ב - 57929/12/2011



Trade Mark No. 241208 מספר סימן

Application Date 01/03/2011 תאריך הגשה

International Trademark No. 0702135 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: ETABLISSEMENTS GIFFARD & Cie, société 
anonyme

Address: Avenue de la Violette, F-49240 AVRILLE, 
France

Identification No.: 73699

(France société anonyme)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 32 סוג: 32

Syrups and other preparations for making beverages.

Class: 33 סוג: 33

Alcohols and brandy, liqueurs and spirits of various 
sorts.
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Trade Mark No. 241267 מספר סימן

Application Date 11/10/2011 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: Azzam Onallah שם: עזאם עונאללה

Address: Nazareth POB 735, P.O.B. 735, Nazareth, 
16000, Israel

כתובת : נצרת, ת.ד. 735, ת.ד. 735, נצרת, 16000, ישראל

Identification No.: 029922135מספר זיהוי: 029922135

Name: Muhamad Onallah שם: מוחמד עונאללה

Address: Nazareth POB 735, P.O.B. 735, Nazareth, 
16000, Israel

כתובת : נצרת, ת.ד. 735, ת.ד. 735, נצרת, 16000, ישראל

Identification No.: 066672833מספר זיהוי: 066672833

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: 41 סוג: 41

Event hall services for conducting events and 
celebrations; all included in class 41.

שירותי אולמות אירועים לעריכת אירועים ושמחות; הכלולים 
כולם בסוג 41.                                       

Class: 43 סוג: 43

Catering services; all included in class 43. שירותי קייטרינג; הכלולים כולם בסוג 43.             

ג' טבת תשע"ב - 58129/12/2011



Trade Mark No. 241268 מספר סימן

Application Date 11/10/2011 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: Azzam Onallah שם: עזאם עונאללה

Address: Nazareth POB 735, P.O.B. 735, Nazareth, 
16000, Israel

כתובת : נצרת, ת.ד. 735, ת.ד. 735, נצרת, 16000, ישראל

Identification No.: 029922135מספר זיהוי: 029922135

Name: Muhamad Onallah שם: מוחמד עונאללה

Address: Nazareth POB 735, P.O.B. 735, Nazareth, 
16000, Israel

כתובת : נצרת, ת.ד. 735, ת.ד. 735, נצרת, 16000, ישראל

Identification No.: 066672833מספר זיהוי: 066672833

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: 41 סוג: 41

Event hall services for conducting events and 
celebrations; all included in class 41.

שירותי אולמות אירועים לעריכת אירועים ושמחות; הכלולים 
כולם בסוג 41.                                       

Class: 43 סוג: 43

Catering services; all included in class 43. שירותי קייטרינג; הכלולים כולם בסוג 43.             

ג' טבת תשע"ב - 58229/12/2011



Trade Mark No. 241290 מספר סימן

Application Date 17/10/2011 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: 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.                                 

ג' טבת תשע"ב - 58329/12/2011



Trade Mark No. 241327 מספר סימן

Application Date 24/01/2011 תאריך הגשה

International Trademark No. 1091532 מספר סימן בינלאומי

Goods/Services סחורות/שירותים

ג' טבת תשע"ב - 58429/12/2011



Class: 12 סוג: 12

Automobiles, trucks, buses, tow trucks, tractors, 
refrigerated vehicles, namely, trailers, trucks, 
vehicles mixing and transporting concrete, military 
vehicles for transport purposes, namely, boats, 
automobiles; ambulances, watering trucks, hose 
trucks, sports cars, motorized golf carts, garbage 
trucks, mobile funeral service vehicles, namely, 
hearses; mobile kitchens, namely, trailers containing 
kitchens, forklifts, namely, forklift trucks, sewage 
trucks, automobile engines, automobile chassis, 
axles for land vehicles; automobile parts, namely, 
axletrees, connecting rods for land vehicles other 
than parts of motors and engines; transmissions 
gearboxes, parts for land vehicles, namely, clutches; 
jet engines for use with land vehicles, transmission 
chains for land vehicles, gears for vehicles, land 
vehicle tires, wheel rims for vehicles, connecting 
pushrods for land vehicles, not being engine parts; 
automobile bodies, automobile bumpers, land vehicle 
doors, automobile hoods, automobile fenders, vehicle 
parts, namely shock absorbers; hydraulic, pneumatic, 
electric or mechanical suspension springs for motor 
cars, vehicle parts, namely cylinders and parts, 
namely, springs for shock absorbers for motor cars, 
brake cylinders; brakes for land vehicles, brake 
linings and shoes for land vehicles, fuel tanks for 
vehicles, namely, land vehicles, automobiles; 
mudguards for bicycles and motorbikes, bicycles, 
motorbikes, mopeds and motorized scooters, and 
their bodies, handlebars; land vehicle trunks, tipping 
bodies for lorries, tractor trailers, frigorific trunks for 
trailers; vehicle seats, head supports for motor car 
seats, safety seats for children in vehicles, shaped 
and fitted vehicle covers, sunshades for automobile 
windshields, trailer hitches for vehicles, profile bars 
made of metal or synthetic materials for vehicles for 
decoration purposes; directional signals for vehicles, 
windshield wipers for vehicles, windshield wiper arms 
for land vehicles; tires, inner tubes and tubeless tires, 
all for vehicles; tire-fixing sets comprised of tire 
patches and tire valves; rubber patches for vehicle 
tires, adhesive rubber patches for repairing inner 
tubes; valves for vehicle tires; windows for vehicles, 
safety windows for vehicles, rearview mirrors and 
side mirrors for vehicles; land vehicle parts, namely 
tire chains, car door wedges; bicycle and ski carriers, 
saddles for vehicles, namely, bicycles; tire inflating 
pumps; anti-theft alarms for motor cars, horns for 
vehicles, namely automobiles; safety belts for 
automobiles, airbags for vehicles, vehicle seat 
covers; baby strollers, wheelchairs, baby carriages; 
railway hand cars, shopping carts, single or multi-
cycle, carrier tricycles, and household goods handling 
carts, namely shopping carts; railway vehicles, 
namely locomotives, trains, tramways, street cars, 
wagon cars; water vehicles and parts, namely, 
vessels, rowboats, motorboats, ships, yachts, cutter 
boats, boats, ferryboats, canoes, steering gears, 
rudders, spars, timbers, fenders, screw propellers, 
funnels (smokestacks), hulls for water vehicles; air 
vehicles and parts, namely vehicles and parachutes.

ג' טבת תשע"ב - 58529/12/2011



Class: 37 סוג: 37

Construction services, namely, planning, laying out 
and custom construction of residential and 
commercial communities, building construction and 
repair, building demolition, consultation relating to 
painting of buildings, underwater repair, underwater 
building and construction, road paving, providing 
information relating to the rental of construction 
equipment, rental of construction and building 
equipment, rental of earth moving equipment and 
excavators, rental of bulldozers, rental of excavators; 
cleaning of clothing, buildings, vehicles, cleaning of 
external surfaces of buildings, street sweeping 
services, chimney sweeping services, window 
cleaning services, rental of street cleaning machines, 
medical waste, disinfection of equipment and linen, 
vermin extermination services other than for 
agriculture; car (or vehicle) repair and maintenance; 
repair or maintenance of vessels; aircraft repair and 
maintenance; upholstering services, upholstery repair 
services, furniture restoration, repair and 
maintenance; installation, repair and maintenance of 
heating equipment, repair or maintenance of air-
conditioning apparatus for industrial purposes; 
clothing repair, mending clothing, cleaning of clothing 
services, leather cleaning and repair; laundry 
services for cloth, clothing, fabric, linen, textiles 
washing of cloth, clothing, fabric, linen, textiles; repair 
or maintenance of movie projectors, repair or 
maintenance of photographic machines and 
apparatus, repair or maintenance of office machines 
and apparatus, installation and maintenance of 
burglar and/or fire alarms, repair or maintenance of 
elevators and lifts, artificial snow-making services; 
clock and watch repair or maintenance, wallpaper 
hanging; mining extraction, repair or maintenance of 
mining machines and apparatus, floor sanding 
services, knife sharpening services, safe 
maintenance or repair; umbrella repair services, shoe 
repair services.

ג' טבת תשע"ב - 58629/12/2011



 Owners

Name: UZMAR UZMANLAR DENİZCİLİK TİCARET VE 
SANAYİ LİMİTED ŞİRKETİ

Address: Cumhuriyet Bulvarı No:87,Erden İşhanı K:7 
Pasaport, Konak-İzmir, Turkey

Identification No.: 73716

(TURKEY LIMITED COMPANY)

Class: 39 סוג: 39

Land, air and sea transport of passengers; transport 
commission agency services in the nature of 
arranging excursions for tourists, freight commission 
agency services in the nature of freight brokerage, 
ship agency services in the nature of freight ship 
transport, ambulance transport services, private 
chauffeur services, airplane piloting services, tourist 
bureau services in the nature of tourist agency 
services and tour guide services, making 
reservations and bookings for transportation and 
travel and tour tickets, tour organization services, 
message and goods delivery by courier, distribution 
of goods by mail services, namely, cargo handling, 
shipping and delivery services, namely, pickup, 
transportation, and delivery of packages and letters 
by various modes of transportation, distribution 
services, namely, delivery of newspapers, package 
delivery services via airline transportation; rental of 
land, air and sea vehicles; parking lot services, 
garage space rental services; boat sheltering 
services in the nature of boat storage; pipeline 
transport services, namely, transmission of oil and 
gas through pipelines; electricity distribution services; 
water supply services; vehicle and goods rescue 
services; storage, packaging and crating of 
baggages; garbage storage and transport services, 
waste collection and transport services; rental of 
divers' decompression chambers.

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

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

Turkey, 12/01/2011, No. 2011/02149 טורקיה, 12/01/2011, מספר 2011/02149

Class: 12 סוג: 12

Class: 37 סוג: 37

Class: 39 סוג: 39

ג' טבת תשע"ב - 58729/12/2011



Trade Mark No. 241502 מספר סימן

Application Date 16/02/2011 תאריך הגשה

International Trademark No. 1036770 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: FONEKS KOZMETİK SAĞLIK VE EĞITİM 
HİZMETLERİ SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

Address: Karadeniz Mahallesi Mehmet Akif,Caddesi 
1117/1 Sk., İstanbul, Turkey

Identification No.: 73833

(Turkey Limited Liability Company)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 3 סוג: 3

Toothpastes, dental care products, dentifrices.

ג' טבת תשע"ב - 58829/12/2011



Trade Mark No. 241610 מספר סימן

Application Date 14/02/2011 תאריך הגשה

International Trademark No. 1093348 מספר סימן בינלאומי

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 3 סוג: 3

Lip gloss; lip balm; lip coatings [cosmetic]; non-
medicated lip protectors; sun protectors for lips 
[cosmetics]; non-medicated lip coatings; non-
medicated lip care preparations; non-medicated lip 
salves; lip protectors [cosmetic]; lip balm [non-
medicated]; non-medicated lip balms.

Class: 5 סוג: 5

Medicated lip care preparations; medicated lip 
protectors; sun protectors for lips for medical 
purposes; medicated lip coatings; medicated lip 
balm; medicated lip balms; medicated lip salves.

ג' טבת תשע"ב - 58929/12/2011



Conditions/Disclaimers

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

 Owners

Name: Zahra Hussain

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

Identification No.: 73861

Name: Imran Hussain

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

Identification No.: 73862

Name: Rizwana Hussain

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

Identification No.: 73863

Name: Maariah Hussain

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

Identification No.: 73864

Name: Danyaal Hussain

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

Identification No.: 73865

ג' טבת תשע"ב - 59029/12/2011



Trade Mark No. 241736 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                         
                    

ג' טבת תשע"ב - 59129/12/2011



Trade Mark No. 241898 מספר סימן

Application Date 07/11/2011 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: BEIT AVOT EDNA Ltd שם: בית אבות עדנה בע"מ

Address: KAKAL 76, Kiryat-Tivon, Israel כתובת : קקל 76, קרית טבעון, ישראל

Identification No.: 512314394מספר זיהוי: 512314394

בית אבות עדנה 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: 43 סוג: 43

,Protected tenancy and parental homes services; all 
included in class 43.

שירותי דיור מוגן ובתי אבות; הנכללים כולם בסוג 43.             
                                    

ג' טבת תשע"ב - 59229/12/2011



ISRAEL MY WAY

Trade Mark No. 242066 מספר סימן

Application Date 08/11/2011 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: Israel My Way Ltd. שם: ישראל מיי וויי בע"מ

Address: 26 Hayarkom St., Haifa, Israel כתובת : הירקון 26, חיפה, ישראל

Identification No.: 514553718מספר זיהוי: 514553718

חברה פרטית

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Shiri Kasher-Hitin, Adv. 

Address: 26 Habarzel St., Tel Aviv, Israel

שם: שירי כשר-חיטין, עו"ד 

כתובת : רח' הברזל 26, תל אביב, ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 39 סוג: 39

Organization of tours; tours operator services; 
organization of sightseeing tours; arranging of 
cruises; transport reservation; travel reservation; 
escorting of travelers; transportation information; all 
included in class 39.

ארגון טיולים; ארגון טיולי תיירים; ארגון סיור באתרים; ארגון 
טיולי שייט; הזמנת מקומות לנסיעות; הזמנת מקומות לטיולים; 
ליווי תיירים; מידע על תחבורה; הנכללים כולם בסוג 39.           
                                                                                    

                        

ג' טבת תשע"ב - 59329/12/2011



ישראל מיי וויי
Trade Mark No. 242067 מספר סימן

Application Date 08/11/2011 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: Israel My Way Ltd. שם: ישראל מיי וויי בע"מ

Address: 26 Hayarkom St., Haifa, Israel כתובת : הירקון 26, חיפה, ישראל

Identification No.: 514553718מספר זיהוי: 514553718

חברה פרטית

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Shiri Kasher-Hitin, Adv. 

Address: 26 Habarzel St., Tel Aviv, Israel

שם: שירי כשר-חיטין, עו"ד 

כתובת : רח' הברזל 26, תל אביב, ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 39 סוג: 39

Organization of tours; tours operator services; 
organization of sightseeing tours; arranging of 
cruises; transport reservation; travel reservation; 
escorting of travelers; transportation information; all 
included in class 39.

ארגון טיולים; ארגון טיולי תיירים; ארגון סיור באתרים; ארגון 
טיולי שייט; הזמנת מקומות לנסיעות; הזמנת מקומות לטיולים; 
ליווי תיירים; מידע על תחבורה; הנכללים כולם בסוג 39.           
                                                                                    

                        

ג' טבת תשע"ב - 59429/12/2011



Trade Mark No. 242194 מספר סימן

Application Date 28/02/2011 תאריך הגשה

International Trademark No. 0799280 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: Hermann Pfanner Getränke Gesellschaft mbH

Address: Alte Landstrasse 10, A-6923 Lauterach, Austria

Identification No.: 74075

(Austria Private limited company)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 5 סוג: 5

Dietetic beverages adapted for medical purposes.

Class: 30 סוג: 30

Tea and tea-based beverages; iced tea.

Class: 32 סוג: 32

Mineral water and aerated water and other non-
alcoholic beverages; fruit juice beverages and fruit 
juices; syrups and other preparations for making 
beverages.

Class: 33 סוג: 33

Alcoholic beverages (except beer).

ג' טבת תשע"ב - 59529/12/2011



Trade Mark No. 242202 מספר סימן

Application Date 29/10/2010 תאריך הגשה

International Trademark No. 0961722 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: SANTINI SRL

Address: Via Romagna, 23, I-62010 MORROVALLE 
(MACERATA), Italy

Identification No.: 74080

(ITALY PRIVATE LIMITED COMPANY)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 18 סוג: 18

Leather and imitation leather, goods made of these 
materials not included in other classes; suitcases.

Class: 25 סוג: 25

Clothing, footwear.

ג' טבת תשע"ב - 59629/12/2011



Trade Mark No. 242263 מספר סימן

Application Date 20/11/2011 תאריך הגשה

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 7 סוג: 7

Sewing machine; food processors and blenders; 
meat grinder; juicer and garbage disposal; 
dishwashers; Washing machines, vacuum cleaners; 
all included in class 7.

מכונת תפירה; מעבדי מזון ובלנדרים; מטחנות בשר; מסחטות; 
טוחני אשפה; מדיחי כלים; מכונות כביסה; שואבי אבק; 

הנכללים כולם בסוג 7.

                                                                     

Class: 8 סוג: 8

Shaving machines, hair removal machines, beard 
clippers; all included in class 8.

מכונות גילוח, מסירי שיער ומכונות לעיצוב זקן; הנכללים כולם 
בסוג 8.                                 

Class: 9 סוג: 9

Photography apparatus; cameras; camcorder; 
memory cards; camera lenses; tripods; films; 
Photographic flashes; photography peripheral 
devices; memory cards readers; camera cases; car 
stereo;car CD player; car LCD screen; car DVD 
player; car speakers; mounting devices; remote 
controls; charges; batteries; MP3 players; projectors; 
security cameras; dj equipment; video/ audio tapes; 
electronic book readers; electronic book reader case; 
televisions; audio systems; DVD 
players;entertainment electronic products; irons; 
hairstyling; cables and adapters; all included in class 
9.

התקנים לצילום; מצלמות; מצלמות וידיאו; כרטיס זיכרון; 
עדשות מצלמה; חצובות; סרטי צילום; פלאשים למצלמות; ציוד 
הקפי לצילום; קוראי כרטיסים; תיקים למצלמות; סטריאו לרכב; 

רדיו דיסק לרכב; מסכים לרכב; רדיו דיסק DVD לרכב; 
רמקולים לרכב; מתקני תלייה; שלטים; מטענים; סוללות; נגני 
MP3; מקרנים; מצלמות אבטחה; ציוד לתקליטנים; קלטות 

וידיאו/אודיו; קוראי ספרים אלקטרוניים; נרתיקים לקוראי ספרים 
אלקטרוניים; טלוויזיות; מערכות שמע; מכשירי די.וי.די.; מוצרי 
אלקטרוניקה בידורית; מגהצים; מעצבי שיער; כבלים ומתאמים; 
הנכללים כולם בסוג 9.                                                       
                                                                                    

Class: 11 סוג: 11

Home heating and cooling devices; air conditioner; 
radiators; heater and heat diffusers; solar water 
heater; fans;hair dryers; microwave; refrigerators; 
freezers; hoods; kettles; baking ovens; coffee, tea, 
ice- cream and popcorn machines; toasters; bread 
making machine; water installations; wine fridge; 
electric cooking pots and frying; electric hot plate; 
clothes dryers; steam cleaning kits; all included in 
class 11

התקנים לחימום וקירור הבית; מזגנים; רדיאטורים; תנורים 
ומפזרי חום; דודי שמש; מאווררים; מייבשי שיער;  מכשירי 

מיקרוגל;  מקררים; מקפיאים; קולטי אדים; קומקומים ומחמים; 
תנורי אפייה; מכונות קפה,תה, גלידה ופופקורן; טוסטרים; 
אופה לחם; מתקני מים; מקררי יין; סירי בישול וטיגון; פלטה 
חשמלית; מייבשי כביסה; ערכות ניקוי בקיטור; הנכללים כולם 
בסוג 11.                                                                         
                                                                                    

                

ג' טבת תשע"ב - 59729/12/2011



 בעלים

שם: דורי מעיין גנים סחר והשקעות בע"מ

כתובת : רחוב הרכבת 28, תל אביב, 67770, ישראל

מספר זיהוי: 513882878

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Erez Gabai

Address: 28 Harakevet St., Tel Aviv, 66185, Israel

שם: ארז גבאי, עו"ד

כתובת : רח' הרכבת 28, תל אביב, 66185, ישראל

ג' טבת תשע"ב - 59829/12/2011



Trade Mark No. 242372 מספר סימן

Application Date 20/09/2010 תאריך הגשה

International Trademark No. 0726073 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: GLOBAL EQUITIES

Address: 23 rue Balzac, F-75008 PARIS, France

Identification No.: 71313

(France Société Anonyme)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 16 סוג: 16

Pamphlets, journals, periodicals, newspapers, books.

Class: 36 סוג: 36

Financial and stock exchange research services, 
financial and stock exchange analyses, stock 
exchange and financial information, financial and 
stock exchange consultancy, financial and stock 
exchange operations, capital investment, stocks and 
bonds brokerage.

Class: 41 סוג: 41

Publishing of texts on financial and stock exchange 
matters, arranging and conducting of colloquiums, 
seminars, conferences, symposia, conventions.

ג' טבת תשע"ב - 59929/12/2011



Trade Mark No. 242381 מספר סימן

Application Date 01/10/2010 תאריך הגשה

International Trademark No. 0927893 מספר סימן בינלאומי

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 16 סוג: 16

Printed matter, publications, leaflets, pamphlets, 
manuals, books; instructional and teaching material 
(except apparatus); all the aforesaid goods 
concerning legal, fiscal, administrative and 
commercial services.

Class: 35 סוג: 35

Advertising and advertisement promotion in the legal, 
fiscal, administrative and commercial fields; advisory 
services for company management, for acquisitions 
and mergers; commercial investigations and 
inquiries; public relations; organization of events of all 
kinds for commercial or promotional purposes in the 
legal, fiscal, administrative and commercial fields; 
information, advice and assistance in connection with 
all the aforesaid services.

Class: 36 סוג: 36

Fiscal investigations and inquiries; fiscal services, 
fiscal planning and fiscal assessment services; 
financial sponsorship; information, advice and 
assistance in connection with all the aforesaid 
services.

Class: 41 סוג: 41

Education; training; teaching; publishing and 
distribution services for books, newspapers, leaflets, 
pamphlets and periodicals in connection with legal, 
fiscal, administrative and commercial services; on-
line publishing services, not for advertising purposes; 
arranging and conducting conferences, colloquiums 
and seminars; all the aforesaid services in the legal, 
fiscal, financial and commercial fields.

Class: 45 סוג: 45

Legal services; legal and fiscal investigations and 
inquiries; legal services in connection with company 
incorporation and registration; establishment and 
management of intellectual property rights; legal 
counseling services with regard to licensing and 
franchising; attorney services; conflict resolution, 
conciliation, mediation and arbitration settlement 
services; legal services for companies; information, 
advice and assistance in connection with all the 
aforesaid services.

ג' טבת תשע"ב - 60029/12/2011



Conditions/Disclaimers

The mark is limited to the colours  word Reddish 
brown, white. as shown in the  mark.

 Owners

Name: AFSCHRIFT Thierry

Address: Rue Lens 13, B-1000 BRUXELLES, Belgium

Identification No.: 74135

ג' טבת תשע"ב - 60129/12/2011



Trade Mark No. 242424 מספר סימן

Application Date 23/11/2011 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: Avraham Gabay שם: אברהם גבאי

Address: 14 Eisenberg St., Rehovot, 76290, Israel כתובת : רח' אייזנברג 14, רחובות, 76290, ישראל

Identification No.: 58455528מספר זיהוי: 58455528

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Alkalay & Co. Adv.

Address: 4 Berkovitz St., Museum Tower, Tel Aviv, 
61339, Israel

שם: אלקלעי ושות', עו"ד

כתובת : ברקוביץ 4, מגדל המוזיאון, ת.ד. 33111, תל אביב, 
61330, ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 43 סוג: 43

Providing of food and drink, namely, supply of toast 
and dalads; all included in class 43.

שרותי אספקת מזון, דהיינו, אספקת טוסטים וסלטים. הכלולים 
בסוג43.; הנכללים כולם בסוג 43.           

ג' טבת תשע"ב - 60229/12/2011



Trade Mark No. 242460 מספר סימן

Application Date 28/11/2011 תאריך הגשה

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 35 סוג: 35

Service of sale of mobile equipment, mobile 
communications, accessories mobile equipment, 
data management services; operation and 
management of programs for customers; card 
services for customers; answering services and 
handling telephone messages, handling inquiries by 
service representatives; supply of advertising for 
goods and services; organization and management 
of programs for the encouragement and loyalty of 
business; providing information and advice regarding 
the supply and promotion of goods and selection and 
display of goods; providing information and advice to 
potential purchasers of goods and merchandise, all 
the above provided by online computerized database 
or the Internet or otherwise; telephone answering 
services, messaging, telex, telegram and telephone 
services; all are included in the type 35

שרותי ממכר של ציוד קצה סלולרי, תקשורת סלולרית, אביזרים 
נלווים לציוד קצה סלולרי, שירותי ניהול נתונים; הפעלה וניהול 
של תוכניות ללקוחות; שירותי כרטיסי לקוחות; שירותי מענה 
טלפוני וטיפול בהודעות טלפוניות, טיפול בפניות על ידי נציגי 
שירות באמצעות הטלפון; אספקת שטח באתרי אינטרנט 
לפרסום סחורות ושירותים; ארגון וניהול של תוכניות לעידוד 
ולנאמנות של עסקים; הספקת מידע וייעוץ בקשר להספקה 
וקידום של סחורות ולבחירה ותצוגה של טובין; הספקת מידע 
וייעוץ לרוכשים הצפויים של טובין ומצרכים; כל הנ"ל מסופקים 
בדרך מקוונת של מסד נתונים ממוחשב או דרך האינטרנט או 
בדרך אחרת; שירותי מענה טלפוני להודעות, טלקס, מברק 

ושירותי טלפון; הנכללים כולם נכללים בסוג 35                       
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    

                          

ג' טבת תשע"ב - 60329/12/2011



Ownersבעלים

Name: Alon Cellular Ltd. שם: אלון סלולר בע"מ

Address: Amal 2 St., Rosh Haaw'in, 48092, Israel כתובת : רח' עמל 2, ראש העין, 48092, ישראל

Identification No.: 514493899מספר זיהוי: 514493899

Class: 38 סוג: 38

Communication services (telecommunications) using 
a mobile radio telephone (cellular services), 
telecommunications, telephone, mobile device, 
prepaid communication services using a calling card; 
rent, lease or rental of devices, equipment, 
installations or components for use in providing these 
services; supply access to information and content 
via the Internet, including through mobile phones and 
mobile devices; providing access to an online 
electronic network that allows retrieval of information, 
including using mobile phones and television sets; 
transmitting and receiving data and a computerized 
data base information or through the Internet; 
Information on related Telecommunications services ; 
transferring data via telecommunications; providing 
access to music sites on the Internet, including sites, 
MP3, Internet; run channel interactive TV; telephone, 
facsimile, telex, receiving messages and transferring, 
receiving messages, keeping and processing of data 
and information; services for data exchange; 
telecommunications satellites; mobile 
communications, peripherals mobile equipment 
maintenance edge mobile services accessories 
terminal equipment mobile, telecommunications; 
detection services, and e-mail services, including 
services that allow user to send and / or receive 
messages through a network of information wireless; 
services single and bi directional detection; telex, 
telegram and telephone services Renting and leasing 
of communication systems, advising on electronic 
communications; collection and delivery service 
messages; transfer of data and information by 
electronic means. Sharing services while 
communications systems; providing access to remote 
communication (Electronic Communications); 
sending messages by electronic transmission; 
delivery service through links and access to networks 
of electronic communications for the purpose of 
transfer or receipt of the contents of multimedia audio 
or video; providing access to music sites on the 
Internet; providing access to MP3 sites on the 
Internet; transfer digital music via Distance; providing 
a data link to the Internet or by communication 
distance; providing user access to the Internet; video 
or recorded communication Distance communication 
network; information and consulting services relating 
to the above; all included in the type 38.

שירותי תקשורת-רחק (טלקומוניקציה) באמצעות רדיו טלפון 
נייד (שירותים סלולאריים), שירותי תקשורת, טלפון, ציוד קצה 
סלולרי, שירותי תקשורת בתשלום מראש באמצעות כרטיס 
חיוג; שכירות, חכירה או השכרה של התקנים, מכשירים, 

מתקנים או רכיבים לשימוש באספקת שירותים אלו; אספקת 
גישה לשירותי מידע ותוכן באמצעות האינטרנט, לרבות 

באמצעות טלפונים סלולאריים וציוד קצה סלולרי; אספקת גישה 
לרשת אלקטרונית מקוונת המאפשרת שליפת מידע, לרבות 
באמצעות טלפונים סלולאריים ומקלטי טלוויזיה; שידור וקבלת 
נתונים ומידע ממאגר מידע ממוחשב או באמצעות האינטרנט; 
שירותי מידע ברשת הקשורים לטלקומוניקציה; שירותי חילוף 
מידע; העברת נתונים באמצעות טלקומוניקציה; אספקת גישה 
לאתרי מוסיקה באינטרנט, לרבות אתרי MP3, באינטרנט; 
הפעלת ערוץ אינטראקטיבי בטלוויזיה; טלפון, פקסימיליה, 

טלקס, קבלת מסרים והעברתם, קבלת מסרים, שמירה ועיבוד 
נתונים ומידע; שירותי חילוף נתונים; שירותי תקשורת לויינית; 
תקשורת סלולרית, ציוד קצה סלולרי, תחזוקה לציוד קצה 

סלולרי, שירותים לאביזרים נלווים לציוד קצה סלולרי, תקשורת 
מרחוק; שירותי איתור, ושירותי דואר אלקטרוני, כולל שירותים 
המאפשרים למשתמש לשלוח ו/או לקבל הודעות דרך רשת 
מידע אלחוטית; שירותי איתור חד ודו כיווניים; טלקס, מברק 
ושירותי טלפון; השכרה וליסינג של מערכות תקשורת; יעוץ 

תקשורת אלקטרונית; שירותי איסוף ומסירת הודעות; העברת 
נתונים ואינפורמציה באמצעים אלקטרוניים. שירותי שיתוף זמן 
למערכות תקשורת; אספקת גישה לתקשורת רחק (תקשורת 
אלקטרונית); שליחת הודעות על ידי העברה אלקטרונית; 

אספקת שירות של אמצעי קישורים וגישה לרשתות תקשורת 
אלקטרוניות למטרת העברה או קבלת תכולת מולטימדיה של 
שמע או וידאו; מתן גישה לאתרי מוסיקה באינטרנט; מתן גישה 
לאתרי MP3 באינטרנט; העברת מוסיקה דיגיטאלית באמצעות 

תקשורת רחק; מתן קישור לאינטרנט או לנתונים על ידי 
תקשורת רחק; מתן גישת משתמש לאינטרנט; וידאו או 

תקשורת רחק המוקלטים באמצעות רשת תקשורתית; מידע, 
שירותי ייעוץ לכל הנוגע לנאמר לעיל; הנכללים כולם בסוג 38.   
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    

                                                              

ג' טבת תשע"ב - 60429/12/2011



Trade Mark No. 242463 מספר סימן

Application Date 28/11/2011 תאריך הגשה

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 35 סוג: 35

Service of sale of mobile equipment, mobile 
communications, accessories mobile equipment, 
data management services; operation and 
management of programs for customers; card 
services for customers; answering services and 
handling telephone messages, handling inquiries by 
service representatives; supply of advertising for 
goods and services; organization and management 
of programs for the encouragement and loyalty of 
business; providing information and advice regarding 
the supply and promotion of goods and selection and 
display of goods; providing information and advice to 
potential purchasers of goods and merchandise, all 
the above provided by online computerized database 
or the Internet or otherwise; telephone answering 
services, messaging, telex, telegram and telephone 
services; all included class 35.

שרותי ממכר של ציוד קצה סלולרי, תקשורת סלולרית, אביזרים 
נלווים לציוד קצה סלולרי, שירותי ניהול נתונים; הפעלה וניהול 
של תכניות ללקוחות; שירותי כרטיסי לקוחות; שירותי מענה 
טלפוני וטיפול בהודעות טלפוניות, טיפול בפניות על ידי נציגי 
שירות באמצעות הטלפון; אספקת שטח באתרי אינטרנט 
לפרסום סחורות ושירותים; ארגון וניהול של תכניות לעידוד 
ולנאמנות של עסקים; הספקת מידע וייעוץ בקשר להספקה 
וקידום של סחורות ולבחירה ותצוגה של טובין; הספקת מידע 
וייעוץ לרוכשים הצפויים של טובין ומצרכים; כל הנ"ל מסופקים 
בדרך מקוונת של מסד נתונים ממוחשב או דרך האינטרנט או 
בדרך אחרת; שירותי מענה טלפוני להודעות, טלקס, מברק 

ושירותי טלפון; הנכללים כולם בסוג 35.                                 
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    

              

ג' טבת תשע"ב - 60529/12/2011



Ownersבעלים

Name: Alon Cellular Ltd. שם: אלון סלולר בע"מ

Address: רח' עמל 2, ראש העין, 48092, ישראל כתובת : רח' עמל 2, ראש העין, 48092, ישראל

Identification No.: 514493899מספר זיהוי: 514493899

Class: 38 סוג: 38

Communication services (telecommunications) using 
a mobile radio telephone (cellular services), 
telecommunications, telephone, mobile device, 
prepaid communication services using a calling card; 
rent, lease or rental of devices, equipment, 
installations or components for use in providing these 
services; supply access to information and content 
via the Internet, including through mobile phones and 
mobile devices; providing access to an online 
electronic network that allows retrieval of information, 
including using mobile phones and television sets; 
transmitting and receiving data and a computerized 
data base information or through the Internet; 
Information on related Telecommunications services ; 
transferring data via telecommunications; providing 
access to music sites on the Internet, including sites, 
MP3, Internet; run channel interactive TV; telephone, 
facsimile, telex, receiving messages and transferring, 
receiving messages, keeping and processing of data 
and information; services for data exchange; 
telecommunications satellites; mobile 
communications, peripherals mobile equipment 
maintenance edge mobile services accessories 
terminal equipment mobile, telecommunications; 
detection services, and e-mail services, including 
services that allow user to send and / or receive 
messages through a network of information wireless; 
services single and bi directional detection; telex, 
telegram and telephone services Renting and leasing 
of communication systems, advising on electronic 
communications; collection and delivery service 
messages; transfer of data and information by 
electronic means. Sharing services while 
communications systems; providing access to remote 
communication (Electronic Communications); 
sending messages by electronic transmission; 
delivery service through links and access to networks 
of electronic communications for the purpose of 
transfer or receipt of the contents of multimedia audio 
or video; providing access to music sites on the 
Internet; providing access to MP3 sites on the 
Internet; transfer digital music via Distance; providing 
a data link to the Internet or by communication 
distance; providing user access to the Internet; video 
or recorded communication Distance communication 
network; information and consulting services relating 
to the above; all  included class 38.

שירותי תקשורת-רחק (טלקומוניקציה) באמצעות רדיו טלפון 
נייד (שירותים סלולאריים), שירותי תקשורת, טלפון, ציוד קצה 
סלולרי, שירותי תקשורת בתשלום מראש באמצעות כרטיס 
חיוג; שכירות, חכירה או השכרה של התקנים, מכשירים, 

מתקנים או רכיבים לשימוש באספקת שירותים אלו; אספקת 
גישה לשירותי מידע ותוכן באמצעות האינטרנט, לרבות 

באמצעות טלפונים סלולאריים וציוד קצה סלולרי; אספקת גישה 
לרשת אלקטרונית מקוונת המאפשרת שליפת מידע, לרבות 
באמצעות טלפונים סלולאריים ומקלטי טלוויזיה; שידור וקבלת 
נתונים ומידע ממאגר מידע ממוחשב או באמצעות האינטרנט; 
שירותי מידע ברשת הקשורים לטלקומוניקציה; שירותי חילוף 
מידע; העברת נתונים באמצעות טלקומוניקציה; אספקת גישה 
לאתרי מוסיקה באינטרנט, לרבות אתרי MP3, באינטרנט; 
הפעלת ערוץ אינטראקטיבי בטלוויזיה; טלפון, פקסימיליה, 

טלקס, קבלת מסרים והעברתם, קבלת מסרים, שמירה ועיבוד 
נתונים ומידע; שירותי חילוף נתונים; שירותי תקשורת לויינית; 
תקשורת סלולרית, ציוד קצה סלולרי, תחזוקה לציוד קצה 

סלולרי, שירותים לאביזרים נלווים לציוד קצה סלולרי, תקשורת 
מרחוק; שירותי איתור, ושירותי דואר אלקטרוני, כולל שירותים 
המאפשרים למשתמש לשלוח ו/או לקבל הודעות דרך רשת 
מידע אלחוטית; שירותי איתור חד ודו כיווניים; טלקס, מברק 
ושירותי טלפון; השכרה וליסינג של מערכות תקשורת; יעוץ 

תקשורת אלקטרונית; שירותי איסוף ומסירת הודעות; העברת 
נתונים ואינפורמציה באמצעים אלקטרוניים. שירותי שיתוף זמן 
למערכות תקשורת; אספקת גישה לתקשורת רחק (תקשורת 
אלקטרונית); שליחת הודעות על ידי העברה אלקטרונית; 

אספקת שירות של אמצעי קישורים וגישה לרשתות תקשורת 
אלקטרוניות למטרת העברה או קבלת תכולת מולטימדיה של 
שמע או וידאו; מתן גישה לאתרי מוסיקה באינטרנט; מתן גישה 
לאתרי MP3 באינטרנט; העברת מוסיקה דיגיטאלית באמצעות 

תקשורת רחק; מתן קישור לאינטרנט או לנתונים על ידי 
תקשורת רחק; מתן גישת משתמש לאינטרנט; וידאו או 

תקשורת רחק המוקלטים באמצעות רשת תקשורתית; מידע, 
שירותי ייעוץ לכל הנוגע לנאמר לעיל; הנכללים כולם בסוג 38.   
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    

                                                    

ג' טבת תשע"ב - 60629/12/2011



Trade Mark No. 242464 מספר סימן

Application Date 28/11/2011 תאריך הגשה

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 35 סוג: 35

Service of sale of mobile equipment, mobile 
communications, accessories mobile equipment, 
data management services; operation and 
management of programs for customers; card 
services for customers; answering services and 
handling telephone messages, handling inquiries by 
service representatives; supply of advertising for 
goods and services; organization and management 
of programs for the encouragement and loyalty of 
business; providing information and advice regarding 
the supply and promotion of goods and selection and 
display of goods; providing information and advice to 
potential purchasers of goods and merchandise, all 
the above provided by online computerized database 
or the Internet or otherwise; telephone answering 
services, messaging, telex, telegram and telephone 
services; all included class 35.

שרותי ממכר של ציוד קצה סלולרי, תקשורת סלולרית, אביזרים 
נלווים לציוד קצה סלולרי, שירותי ניהול נתונים; הפעלה וניהול 
של תכניות ללקוחות; שירותי כרטיסי לקוחות; שירותי מענה 
טלפוני וטיפול בהודעות טלפוניות, טיפול בפניות על ידי נציגי 
שירות באמצעות הטלפון; אספקת שטח באתרי אינטרנט 
לפרסום סחורות ושירותים; ארגון וניהול של תכניות לעידוד 
ולנאמנות של עסקים; הספקת מידע וייעוץ בקשר להספקה 
וקידום של סחורות ולבחירה ותצוגה של טובין; הספקת מידע 
וייעוץ לרוכשים הצפויים של טובין ומצרכים; כל הנ"ל מסופקים 
בדרך מקוונת של מסד נתונים ממוחשב או דרך האינטרנט או 
בדרך אחרת; שירותי מענה טלפוני להודעות, טלקס, מברק 

ושירותי טלפון; הנכללים כולם בסוג 35.                                 
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    

              

ג' טבת תשע"ב - 60729/12/2011



Ownersבעלים

Name: Alon Cellular Ltd. שם: אלון סלולר בע"מ

Address: רח' עמל 2, ראש העין, 48092, ישראל כתובת : רח' עמל 2, ראש העין, 48092, ישראל

Identification No.: 514493899מספר זיהוי: 514493899

Class: 38 סוג: 38

Communication services (telecommunications) using 
a mobile radio telephone (cellular services), 
telecommunications, telephone, mobile device, 
prepaid communication services using a calling card; 
rent, lease or rental of devices, equipment, 
installations or components for use in providing these 
services; supply access to information and content 
via the Internet, including through mobile phones and 
mobile devices; providing access to an online 
electronic network that allows retrieval of information, 
including using mobile phones and television sets; 
transmitting and receiving data and a computerized 
data base information or through the Internet; 
Information on related Telecommunications services ; 
transferring data via telecommunications; providing 
access to music sites on the Internet, including sites, 
MP3, Internet; run channel interactive TV; telephone, 
facsimile, telex, receiving messages and transferring, 
receiving messages, keeping and processing of data 
and information; services for data exchange; 
telecommunications satellites; mobile 
communications, peripherals mobile equipment 
maintenance edge mobile services accessories 
terminal equipment mobile, telecommunications; 
detection services, and e-mail services, including 
services that allow user to send and / or receive 
messages through a network of information wireless; 
services single and bi directional detection; telex, 
telegram and telephone services Renting and leasing 
of communication systems, advising on electronic 
communications; collection and delivery service 
messages; transfer of data and information by 
electronic means. Sharing services while 
communications systems; providing access to remote 
communication (Electronic Communications); 
sending messages by electronic transmission; 
delivery service through links and access to networks 
of electronic communications for the purpose of 
transfer or receipt of the contents of multimedia audio 
or video; providing access to music sites on the 
Internet; providing access to MP3 sites on the 
Internet; transfer digital music via Distance; providing 
a data link to the Internet or by communication 
distance; providing user access to the Internet; video 
or recorded communication Distance communication 
network; information and consulting services relating 
to the above; all included in class 38.

שירותי תקשורת-רחק (טלקומוניקציה) באמצעות רדיו טלפון 
נייד (שירותים סלולאריים), שירותי תקשורת, טלפון, ציוד קצה 
סלולרי, שירותי תקשורת בתשלום מראש באמצעות כרטיס 
חיוג; שכירות, חכירה או השכרה של התקנים, מכשירים, 

מתקנים או רכיבים לשימוש באספקת שירותים אלו; אספקת 
גישה לשירותי מידע ותוכן באמצעות האינטרנט, לרבות 

באמצעות טלפונים סלולאריים וציוד קצה סלולרי; אספקת גישה 
לרשת אלקטרונית מקוונת המאפשרת שליפת מידע, לרבות 
באמצעות טלפונים סלולאריים ומקלטי טלוויזיה; שידור וקבלת 
נתונים ומידע ממאגר מידע ממוחשב או באמצעות האינטרנט; 
שירותי מידע ברשת הקשורים לטלקומוניקציה; שירותי חילוף 
מידע; העברת נתונים באמצעות טלקומוניקציה; אספקת גישה 
לאתרי מוסיקה באינטרנט, לרבות אתרי MP3, באינטרנט; 
הפעלת ערוץ אינטראקטיבי בטלוויזיה; טלפון, פקסימיליה, 

טלקס, קבלת מסרים והעברתם, קבלת מסרים, שמירה ועיבוד 
נתונים ומידע; שירותי חילוף נתונים; שירותי תקשורת לויינית; 
תקשורת סלולרית, ציוד קצה סלולרי, תחזוקה לציוד קצה 

סלולרי, שירותים לאביזרים נלווים לציוד קצה סלולרי, תקשורת 
מרחוק; שירותי איתור, ושירותי דואר אלקטרוני, כולל שירותים 
המאפשרים למשתמש לשלוח ו/או לקבל הודעות דרך רשת 
מידע אלחוטית; שירותי איתור חד ודו כיווניים; טלקס, מברק 
ושירותי טלפון; השכרה וליסינג של מערכות תקשורת; יעוץ 

תקשורת אלקטרונית; שירותי איסוף ומסירת הודעות; העברת 
נתונים ואינפורמציה באמצעים אלקטרוניים. שירותי שיתוף זמן 
למערכות תקשורת; אספקת גישה לתקשורת רחק (תקשורת 
אלקטרונית); שליחת הודעות על ידי העברה אלקטרונית; 

אספקת שירות של אמצעי קישורים וגישה לרשתות תקשורת 
אלקטרוניות למטרת העברה או קבלת תכולת מולטימדיה של 
שמע או וידאו; מתן גישה לאתרי מוסיקה באינטרנט; מתן גישה 
לאתרי MP3 באינטרנט; העברת מוסיקה דיגיטאלית באמצעות 

תקשורת רחק; מתן קישור לאינטרנט או לנתונים על ידי 
תקשורת רחק; מתן גישת משתמש לאינטרנט; וידאו או 

תקשורת רחק המוקלטים באמצעות רשת תקשורתית; מידע, 
שירותי ייעוץ לכל הנוגע לנאמר לעיל; הנכללים כולם בסוג 38.   
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    

                                                        

ג' טבת תשע"ב - 60829/12/2011



ANITA

אניטה
Trade Mark No. 242476 מספר סימן

Application Date 29/11/2011 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: ANITA GLIDA LTD. שם: אניטה גלידה בע"מ

Address: 42 Shabazi St., Tel Aviv, 65144, Israel כתובת : רח' שבזי 42, תל אביב, 65144, נווה צדק, ישראל

Identification No.: 514302504מספר זיהוי: 514302504

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: 43 סוג: 43

Providing food and beverages, ice cream parlor, 
coffee shops, cafeterias, restaurants, catering; all 
included in class 43.

הספקת מזון ומשקאות, גלידריות, בתי קפה וקפיטריות, 
מסעדות, קייטרינג; הנכללים כולם בסוג 43.                           

                                          

ג' טבת תשע"ב - 60929/12/2011



Trade Mark No. 242567 מספר סימן

Application Date 15/12/2010 תאריך הגשה

International Trademark No. 0586345 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: OLANG S.p.A.

Address: Via Sile, 5, I-31040 VOLPAGO DEL 
MONTELLO (TV), Italy

Identification No.: 74184

(ITALY Corporation)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 25 סוג: 25

Clothing, footwear and hats.

ג' טבת תשע"ב - 61029/12/2011



Trade Mark No. 242575 מספר סימן

Application Date 20/10/2010 תאריך הגשה

International Trademark No. 0753515 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: ELCHIM S.P.A.

Address: Via Tito Livio, 3, I-20137 MILANO, Italy

Identification No.: 74189

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 11 סוג: 11

Apparatus for lighting, heating, cooking, refrigerating, 
namely apparatus for baking, cooking and grilling, 
apparatus for heating in a double saucepan, ovens, 
lamps, solar lamps, for irradiating, heating and 
drying, hair-drying apparatus, refrigerating 
installations and cabinets, purifiers and apparatus for 
making water potable, thermo-electric units for 
cooking, heating, apparatus for air conditioning, 
humidifying, filtering and heating ambient air, 
apparatus for ventilation, machines for preparing 
herbal teas; refrigerating machines and their parts, 
evaporators for liquids, apparatus for sterilizing, 
purifying and ozonizing air and water, salon-type hair 
driers and hair driers; coffee machines; apparatus 
and filters for holding back powders; drying 
machines.

ג' טבת תשע"ב - 61129/12/2011



Trade Mark No. 242582 מספר סימן

Application Date 01/02/2011 תאריך הגשה

International Trademark No. 0770113 מספר סימן בינלאומי

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 5 סוג: 5

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

Class: 9 סוג: 9

Scientific, nautical, surveying, photographic, 
cinematographic, optical, weighing, measuring, 
signalling, checking (supervision), life-saving and 
teaching apparatus and instruments; apparatus and 
instruments for conducting, switching, transforming, 
accumulating, regulating or controlling electricity; 
apparatus for recording, transmission or reproduction 
of sound or images; magnetic data carriers, recording 
discs; automatic vending machines and mechanisms 
for coin-operated apparatus; cash registers, 
calculating machines, data processing equipment 
and computers; fire-extinguishing apparatus.

Class: 16 סוג: 16

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

ג' טבת תשע"ב - 61229/12/2011



 Owners

Name: Merck KGaA

Address: Frankfurter Strasse 250, 64293 Darmstadt, 
Germany

Identification No.: 74196

ג' טבת תשע"ב - 61329/12/2011



Trade Mark No. 242596 מספר סימן

Application Date 29/10/2010 תאריך הגשה

International Trademark No. 0962990 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: SANTINI SRL

Address: Via Romagna, 23, I-62010 MORROVALLE 
(MACERATA), Italy

Identification No.: 74080

(ITALY PRIVATE LIMITED COMPANY)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 18 סוג: 18

Leather and imitation leather, goods made of these 
materials not included in other classes; suitcases.

Class: 25 סוג: 25

Clothing, footwear.

ג' טבת תשע"ב - 61429/12/2011



TECH DECK

Trade Mark No. 242625 מספר סימן

Application Date 04/12/2011 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: 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, namely, miniature toy 
skateboards, miniature toy vehicles and parts and 
accessories therefor, namely, miniature tools, 
wheels, stickers and decals sold as a set, miniature 
toy structures and accessories therefor, miniature toy 
skate riding park sets, carrying display and collector 
cases; all included in class 28       

צעצועים, משחקים ודברי משחק, דהיינו, צעצועי סקייטבורד 
מיניאטוריים, צעצועי כלי רכב מיניאטוריים וחלקים ואביזרים 
לאמור לעיל, דהיינו, כלים מיניאטוריים, גלגלים, מדבקות 
ודקלוקמניה הנמכרים כסט, צעצועי מבנים מיניאטוריים 

ואביזרים לאמור לעיל, סטים מיניאטוריים של פארקי צעצוע 
לרכיבת סקטים, קופסאות נשיאה לתצוגה וקופסאות נשיאה 

לאספנים ; הנכללים כולם בסוג 28

ג' טבת תשע"ב - 61529/12/2011



Trade Mark No. 242819 מספר סימן

Application Date 10/02/2011 תאריך הגשה

International Trademark No. 0866989 מספר סימן בינלאומי

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 8 סוג: 8

Leather strops; flower shears; bread knives; non-
electric can-openers; non-electric egg-cutters; 
flatware; non-electric finger nail polishers; carving 
forks; slicing knives; forks; gardener's shears; poultry 
shears; vegetable peelers; vegetable knives; non 
electric hair cutters; cleavers; hand-operated tools; 
hair scissors; household shears; cuticle scissors; 
callus removers; abrading instruments; hand-
operated sharpening instruments; cheese planes; 
waiter's knives; blades; chefs knives; kitchen shears; 
spoons; manicure sets; knives; knife cases; knife 
sharpeners; cutlery; nail files; cuticle tweezers; nail 
clippers; non-electric nail care instruments; non-
electric nail scissors; nail nippers; nail extractors; nut-
crackers, not of precious metal; pedicure sets; 
tweezers; non electric pizza cutters; electric and non-
electric razors; razor blades; razor knives; razor sets; 
Santoku knives (special Japanese knives); peeling 
knives; scissors; sharpening stones; cutting knives; 
tailor's shears; asparagus peelers; pocket knives; 
multi-purpose shears; sharpening steels; sharpening 
rods; mincing knives; eye lash tongs.

Class: 21 סוג: 21

Pastry brushes; containers for household and kitchen 
use not of precious metal; frying pans; cutting 
boards; brushes for body and beauty care; non 
electric pressure cookers; lids for pots; egg cups, not 
of precious metal; ice buckets; cruets, not of precious 
metal; chopsticks; bottle openers; stew-pans; garlic 
presses; cookery moulds; non electric cooking 
utensils; cooking pot sets; cauldrons; cooking pots; 
cork screws; cosmetic utensils; knife rests for the 
table; knife blocks; knife storage systems; hand 
operated mills for household use; pasta spoons; 
pasta tongs; turners; shaving brushes; holders for 
shaving brushes; graters, household utensils; mixing 
spoons; spatulas; scoops; skimming ladles; non 
electric whisks for household purposes; household 
sponges; sieves and strainers for household 
purposes; pastry cutters; rolling pins; pots; oven cloth 
and oven gloves; pie servers; mincing knife boards; 
woks.

ג' טבת תשע"ב - 61629/12/2011



 Owners

Name: ZWILLING J.A. Henckels AG

Address: Grünewalder Straße 14-22, 42657 Solingen, 
Germany

Identification No.: 74296

(Germany Joint Stock Company)

ג' טבת תשע"ב - 61729/12/2011



Trade Mark No. 242830 מספר סימן

Application Date 18/02/2011 תאריך הגשה

International Trademark No. 0914591 מספר סימן בינלאומי

Conditions/Disclaimers

The mark is limited to the colours  word Dark blue, 
yellow and red. as shown in the  mark.

 Owners

Name: MOMENTI S.R.L.

Address: Via Trani, Km. 749+480, I-70051 Barletta (BA), 
Italy

Identification No.: 72550

(ITALY Limited Liability Company)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 9 סוג: 9

Spectacles, sunglasses, spectacle cases.

Class: 18 סוג: 18

Leather and imitations of leather, and goods made of 
these materials and not included in other classes; 
trunks, traveling bags, purses, wallets, umbrellas.

Class: 25 סוג: 25

Clothing, namely tee-shirts, shirts, pullovers, 
trousers, skirts, jeans, jackets, footwear, headgear.

ג' טבת תשע"ב - 61829/12/2011



Trade Mark No. 242832 מספר סימן

Application Date 10/02/2011 תאריך הגשה

International Trademark No. 0925619 מספר סימן בינלאומי

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 8 סוג: 8

Leather strops; flower shears; bread knives; non-
electric can-openers; non-electric egg-cutters; table 
cutlery; non-electric finger nail polishers; carving 
forks; slicing knives; forks; gardener's shears; poultry 
shears; vegetable peelers; vegetable knives; non 
electric hair cutters; cleavers; hand-operated tools; 
hair scissors; household shears; cuticle scissors; 
callus removers; hand-operated sharpening 
instruments; cheese planes; waiter's knives; blades; 
chef's knives; kitchen shears; spoons; manicure sets; 
knives; knife cases; knife sharpeners; cutlery; nail 
files; cuticle tweezers; nail clippers; non-electric nail 
care instruments; non-electric nail scissors; nail 
nippers; nail extractors; nut crackers, not of precious 
metal; pedicure sets; tweezers; non electric pizza 
cutters; electric and non-electric razors; razor blades; 
razor knives; razor sets; santoku knives; peeling 
knives; scissors; sharpening stones; cutting knives; 
tailor's shears; asparagus peelers; pocket knives; 
multi purpose shears; sharpening steels; sharpening 
rods; mincing knives; eye lash tongs; knife blocks.

ג' טבת תשע"ב - 61929/12/2011



 Owners

Name: ZWILLING J.A. Henckels AG

Address: Grünewalder Straße 14-22, 42657 Solingen, 
Germany

Identification No.: 74296

(Germany Joint Stock Company)

Class: 21 סוג: 21

Pastry brushes; containers for household and kitchen 
use not of precious metal; frying pans; cutting 
boards; brushes for body and beauty care; non 
electric pressure cookers; lids for pots; egg cups, not 
of precious metal; ice buckets; cruets, not of precious 
metal; chopsticks; bottle openers; stew-pans; garlic 
presses; cookery moulds; non electric cooking 
utensils; cooking pot sets; cauldrons; cooking pots; 
corkscrews; cosmetic utensils; knife rests for the 
table; hand operated mills for household use; pasta 
spoons; pasta tongs; turners; shaving brushes; 
holders for shaving brushes; graters, (household 
utensils); mixing spoons; spatulas; scoops; sponges 
for household purposes; skimming ladles; non 
electric whisks for household purposes; sieves and 
strainers for household purposes; pastry cutter; 
rolling pins; pots; oven cloth and oven gloves; pie 
servers; mincing knife boards; woks.

ג' טבת תשע"ב - 62029/12/2011



Trade Mark No. 242843 מספר סימן

Application Date 18/11/2010 תאריך הגשה

International Trademark No. 1005808 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: JAKKO İNŞAAT MALZEMELERİ SANAYİ ve 
DİŞ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

Address: Ortaköy Sanayi Bölgesi 149,,Ada 3, Parsel A, 
Block, SİLİVRİ-İSTANBUL, Turkey

Identification No.: 74314

(Turkey Limited Company)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 19 סוג: 19

Building materials (non-metallic); non-metallic rigid 
pipes for building; asphalt, pitch and bitumen; non-
metallic transportable buildings; monuments, not of 
metal.

ג' טבת תשע"ב - 62129/12/2011



PADDLE LINK

Trade Mark No. 242881 מספר סימן

Application Date 11/12/2011 תאריך הגשה

 Owners

Name: Eyal Postelnik

Address: 4486 Winged Foot Circle SE, Marietta, Georgia, 
30067, U.S.A.

Identification No.: 802358

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

Electronic device for reading, tracking, recording and 
transmitting 3D movements and accelerations to a 
reader, in order to measure and improve paddling 
performance, technique and efficiency; all included in 
class 9

מכשיר אלקטרוני לקריאה, מעקב, הקלטה והעברה של תנועות 
תלת מימדיות ותאוצות למכשיר קורא, על מנת למדוד ולשפר 
ביצועים ,טכניקה ויעילות של חתירה במשוטים; הנכללים כולם 
בסוג 9                                                                           

                          

ג' טבת תשע"ב - 62229/12/2011



Trade Mark No. 242892 מספר סימן

Application Date 08/12/2011 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: Shmuel Levinger שם: שמואל לוינגר

Address: Nahal Ein Gedi 47, Beit Shemesh, Israel כתובת : נחל עין גדי 47, בית שמש, ישראל

Identification No.: 050744713מספר זיהוי: 050744713

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Guy Avidan, Adv.

Address: 28 Yavne St., Tel Aviv, 65791, Israel

שם: גיא אבידן, עו"ד

כתובת : רח' יבנה 28, תל אביב, 65791, ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 43 סוג: 43

Services for providing food and drink; beverages 
restaurant services ; all included in class 43

שירותים להספקת מזון ומשקה; שירותי מסעדות; הנכללים 
כולם בסוג 43                                                                 

  

ג' טבת תשע"ב - 62329/12/2011



Trade Mark No. 242934 מספר סימן

Application Date 11/12/2011 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: Asaf Epstein שם: אסף אפשטיין

Address: כתובת : תל אביב, ישראל

Identification No.: 032912016מספר זיהוי: 032912016

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Barak Tal-Or Adv.

Address: 65 Yigal Alon, P.O.B. 319, Tel Aviv, 67443, 
Toyota Twower A, 9 th Flor, Israel

שם: ברק טל-אור עו"ד

כתובת : יגאל אלון 65, ת.ד. 319, תל אביב, 67443, מגדלי 
טויוטה, קומה 9, ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 9 סוג: 9

Motion picture prepared for exhibition; pre-recorded 
magnetic tapes and cassettes therefor; sound and 
video apparatus and instruments,
Pre-recorded sound and video tapes, discs, 
cassettes, motion pictures, video games, electronic 
games adapted for use with television receivers; all 
included in class 9.

סרטי קולנוע להצגה; סרטים מוקלטים מראש והקלטות לשם 
כך; מכשירים והתקני שמע וחוזית קלטות וידאו וקול המוקלטים 

מראש דיסקים קסטות, סרטים, משחקי וידאו, משחקים 
אלקטרוניים מותאמים לשימוש עם מכשירי טלוויזיה; הנכללים 
כולם בסוג 9.                                                                   
                                                                                    

                      

ג' טבת תשע"ב - 62429/12/2011



Trade Mark No. 243070 מספר סימן

Application Date 14/02/2011 תאריך הגשה

International Trademark No. 1065722 מספר סימן בינלאומי

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 6 סוג: 6

Common metals and their alloys as well as goods 
made of these materials (included in this class); 
fitter's tools and ironmongery (included in this class); 
pitons made of metal; ice screws made of metal; 
rock-pitons made of metal; carabiners made of metal; 
clamping wedges made of metal; crampons; 
crampon bindings; ascenders made of metal; tent 
poles made of metal; tent pegs made of metal; belay 
devices and descenders made of metal, included in 
this class; transportable buildings of metal; 
containers of metal; ropes of metal.

Class: 8 סוג: 8

Hand tools (included in this class); ice picks; ice 
axes; rock hammers (hand tools); shovels (hand 
tools); knives, table cutlery; hammers (hand tools); tin 
openers (non-electric); cutting tools; belts for tools; 
chisels (hand-operated tools); ditchers (hand tools); 
manicure sets.

Class: 18 סוג: 18

Bags; rucksacks; hip bags and belt bags; suitcases; 
rain covers for rucksacks and bags; shoulder belts; 
rucksack-water-tank-systems; school bags; 
mountaineering sticks and hiking sticks; umbrellas; 
parasols; matchsacks; trekking sticks; sports bags; 
handbags; purses; camping bags; leather and 
imitations of leather as well as goods made of these 
materials (included in this class); small leather goods, 
included in this class.

Class: 20 סוג: 20

Sleeping bags for camping purposes; covers for 
sleeping bags for camping purposes; air mattresses 
(not for medical purposes); mattresses; tent poles 
and tent pegs, not of metal; bolsters; camping 
furniture; cushions; deck chairs.

Class: 22 סוג: 22

Ropes; belts, included in this class; nets; underlays; 
tents and accessories for tents (included in this 
class); tarpaulins; sails; bags (included in this class); 
tent bags; sacks and bags for packaging made out of 
textile material; down; textile and plastic fibres for 
textile purposes.

Class: 25 סוג: 25

Clothing; footwear; headgear; hosiery; underwear; 
weatherproof outdoor clothing; sport clothing; hip-
belts; belts; gloves; scarves.

ג' טבת תשע"ב - 62529/12/2011



 Owners

Name: SALEWA Sportgeräte GmbH

Address: Saturnstrasse 63, 85609 Aschheim, Germany

Identification No.: 74407

(Germany limited liability company)

Class: 28 סוג: 28

Sports articles (included in this class); ski bindings; 
ski sticks; skiing accessories (included in this class); 
skis; sports equipment; games; coverings for skis; ski 
bags; sleighs (sports articles); climbing harnesses 
(sports articles); abseiling harnesses (sports articles); 
mountaineering articles (included in this class).

ג' טבת תשע"ב - 62629/12/2011



Meso Roller

מזו רולר
Trade Mark No. 243094 מספר סימן

Application Date 18/12/2011 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: Or Fox שם: אור פוקס

Address: 44, bnei atarot, 60991, Israel כתובת : 44, בני עטרות, 60991, ישראל

Identification No.: 306227711מספר זיהוי: 306227711

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: 10 סוג: 10

Micro-needle roller; all included in class 10 גלגלת מחטים זעירות; הנכללים כולם בסוג 10           
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HERODS

הרודס
Trade Mark No. 243111 מספר סימן

Application Date 15/12/2011 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

חברה ציבורית

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Gornitzky & Co., Advs.

Address: 45 Rothchild Blvd., P.O.B. 29141, Tel Aviv, 
65784, Israel

שם: גורניצקי ושות', עו"ד

כתובת : שדרות רוטשילד 45, ת.ד. 29141, תל אביב, 65784, 
ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 43 סוג: 43

Hotel services included in class 43. שירותי מלונאות; הנכללים בסוג 43.         
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HERODS BOUTIQUE

הרודס בוטיק
Trade Mark No. 243113 מספר סימן

Application Date 15/12/2011 תאריך הגשה

Ownersבעלים

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

Address: החוף הצפוני, P.O.B. 4142, אילת, ישראל כתובת : החוף הצפוני, ת.ד. 4142, אילת, ישראל

Identification No.: 512142936מספר זיהוי: 512142936

חברה ציבורית

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Gornitzky & Co., Advs.

Address: 45 Rothchild Blvd., P.O.B. 29141, Tel Aviv, 
65784, Israel

שם: גורניצקי ושות', עו"ד

כתובת : שדרות רוטשילד 45, ת.ד. 29141, תל אביב, 65784, 
ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 43 סוג: 43

Hotel services included in class 43. שירותי מלונאות; הנכללים בסוג 43.         
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HERODS PALACE

הרודס פאלאס
Trade Mark No. 243114 מספר סימן

Application Date 15/12/2011 תאריך הגשה

Ownersבעלים

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

Address: החוף הצפוני, P.O.B. 4142, אילת, ישראל כתובת : החוף הצפוני, ת.ד. 4142, אילת, ישראל

Identification No.: 512142936מספר זיהוי: 512142936

חברה ציבורית

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Gornitzky & Co., Advs.

Address: 45 Rothchild Blvd., P.O.B. 29141, Tel Aviv, 
65784, Israel

שם: גורניצקי ושות', עו"ד

כתובת : שדרות רוטשילד 45, ת.ד. 29141, תל אביב, 65784, 
ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 43 סוג: 43

Hotel services included in class 43. שירותי מלונאות; הנכללים בסוג 43.         
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Trade Mark No. 243188 מספר סימן

Application Date 28/02/2011 תאריך הגשה

International Trademark No. 1099701 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, deodorants 
for personal use, disinfectant soaps, deodorant soap, 
sachets for perfuming linen, toilet waters, hair dyeing 
preparations, hairspray, shampoos, hair lotions, skin 
cream, skin care preparations, false eyelashes, 
colognes, cosmetics, cosmetic pencils, cosmetic bath 
preparations, decorative transfers for cosmetic 
purposes, cleansing chalk, artificial nails, lacquer 
removing preparations, lavender oil, lavender water, 
leather bleaching preparations, creams for leather, 
leather preservation preparations, lipsticks, lotions for 
cosmetic purposes, make-up, almond milk for 
cosmetic purposes, almond oil, almond soap, 
medical soaps, oral care products, not for medical 
purposes, enamel for nails, nail care preparation, 
beauty masks, sunscreens, toiletries, cakes of soap, 
toilet water, cosmetic preparations for eyelashes, 
mascara, dentifrices.
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Class: 9 סוג: 9

Batteries; spectacles; compact disc players; 
television sets, telephone apparatus, loudspeakers, 
photocopiers, calculating machines, pocket 
calculators, water wings, swimming jackets, 
telephone sets, thermometers, not for medical use, 
video cassettes, video recorders, apparatus for 
games adapted for use with television receivers only, 
video game cartridges, cartoons, mousepads 
(mousemats), illuminated signs, electric and 
electromagnetic data carriers; computer and video 
game cassettes, floppy discs, cartridges, discs and 
tapes and other programs and databases recorded 
on machine-readable data carriers or memories, the 
aforesaid goods included in this class; pre-recorded 
and blank sound recording carriers, in particular 
recording discs, compact discs, sound tapes and 
sound cassettes (compact cassettes), audio DVDs; 
recorded and unrecorded image carriers, included in 
this class, in particular DVDs, video discs (image 
discs), video compact discs (CD-video, CD-ROMs, 
CD-Is and DVDs), video films, cassettes and tapes; 
pre-recorded magnetic, magneto-optical and optical 
carriers for sound and/or images; coded telephone 
cards; data-processing equipment and computers; 
computer programs; electric, electrotechnical or 
electronic apparatus, equipment and instruments, 
included in this class; apparatus for recording or 
reproduction of data, speech, text, signals, sound 
and images; apparatus for recording and reproducing 
sound and/or images, including portable apparatus 
and apparatus for digital image and sound signals; 
apparatus for interactive television viewing.

Class: 15 סוג: 15

Musical instruments of all kinds, tuning forks.

Class: 16 סוג: 16

Transfers, aquarelles, beer mats, pictures, framed or 
unframed, comics, flags, pennants; tickets, chromos, 
song books, catalogues, works of art, included in this 
class; bookmarks, hand towels of paper, posters, 
boxes of paper or cardboard, signs, writing 
implements, handwriting specimens for copying, 
seals, sealing wax, tickets, table coverings of paper, 
table napkins of paper, toilet tissue, numbers, paper, 
cardboard and goods made from these materials, 
included in this class; printed matter of all kinds, 
books, newspapers, periodicals and magazines; 
bookbinding material; photographs, posters, 
calendars and picture calendars; stationery; adhesive 
materials (stationery); artists' materials; paint 
brushes; typewriters and office requisites (except 
furniture); instructional and teaching material (except 
apparatus); plastic materials for packaging (included 
in this class); printers' type; printing blocks; note 
books; address stamps; albums; announcement 
cards (stationery); stickers (stationery); writing paper; 
brochures; book covers; tickets; labels (not of textile); 
greeting cards; graphic representations; graphic 
reproductions; manuals; jotters; files (office 
requisites); portraits; postcards; leaflets; 
transparencies (stationery).
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Class: 25 סוג: 25

Suits, babies' napkin pants, babies' napkins of textile, 
baby wear, swimsuits, bathing trunks, bathrobes, 
bathing caps, bath sandals, bath slippers, swimwear 
and beachwear, bandanas, berets, clothing of 
leather, clothing made from imitation leather, 
motorists' clothing, clothing of paper, clothing, 
included in this class, boas, bodysuits, brassieres, 
frocks, insoles, fancy-dress costumes, mittens, 
football shoes, gabardines, clothing for gymnastics, 
gymnastic shoes, belts, shoes, ankle boots, scarves, 
gloves, slippers, slips (undergarments), jumpers, 
dickies, shirts, detachable collars, wooden shoes, 
trousers, included in this class, trouser straps, 
braces, girdles, hats, jackets, jerseys (clothing), 
hoods, garment bags, ready-made clothing, 
headgear, camisoles, corsets, collars, ties, skull 
caps, leatherwear, underwear, liveries, bibs, not of 
paper, maniples, cuffs, mantillas, bodices, robes, 
coats, caps, cap peaks, outerclothing, earmuffs, 
overalls, slippers, parkas, pelerines, furs, petticoats, 
jumpers, pyjamas, cyclists' clothing, raincoats, skirts, 
sandals, saris, sashes, scarves, pyjamas, veils, 
panties, lace boots, iron fittings for boots, shoes, 
included in class; welts, shoe soles, footwear, 
included in this class, dress shields, aprons, ski 
shoes, briefs, socks, sock suspenders, sports shoes, 
boots, included in this class, boot uppers, 
headbands, esparto shoes, shawls, studs for football 
boots (shoes), beachwear, beach shoes, garters, 
heelpieces for stockings, suspenders, panty hose, 
stockings, sweaters, sweatshirts, T-shirts, togas, 
knitwear, singlets, uniforms, underclothing, knickers, 
underwear, pockets for clothing, leggings, wetsuits 
for water-skiing, waistcoats, included in this class, top 
hats, topcoats.
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Class: 28 סוג: 28

Rattles, baseball gloves, building games, building 
blocks, both being playthings, billiard table cushions, 
skittles, chalk for billiard cues, billiard balls, billiard 
cues, billiard tables, coin-operated billiard tables, 
bobsleighs, body training apparatus, archery 
implements, boxing gloves, board games, Christmas 
trees of synthetic material, decorations for Christmas 
trees, included in this class, Christmas tree stands, 
draughts, draughtboards, gut for racquets, discuses 
for sports, dominoes, kites, skating boots, electronic 
games, elbow protectors, elbow guards for sporting 
articles, chest expanders, stationery exercise 
bicycles, miniature car models, toy masks, fencing 
gauntlets, fencing masks, fencing weapons, 
badminton sets, foils for fencing, physical exercise 
machines, conjuring apparatus, parlour games, 
paragliders, bells for Christmas trees, gloves for golf, 
golf clubs, golf bags, with or without wheels, 
gymnastic apparatus, hang-gliders, dumb-bells, 
hockey sticks, horseshoe games, counters for 
games, card games, merry-go-rounds, skittles, 
candle holders for Christmas trees, landing nets for 
anglers, climbers harnesses, Christmas crackers, 
knee guards, spinning tops, cricket bags, 
marionettes, mechanical devices and equipment for 
bowling alleys, marbles, nets for sporting purposes, 
paragliders, toy pistols, soft toys, quoits, billiard 
markers, dolls, dolls' beds, dolls' feeding bottles, 
dolls' bouses, dolls' clothes, playhouses, ring games, 
sledges, roller skates; strings for racquets, 
chessboards, chess sets, swings, rocking horses, 
novelties for parties, shin guards, targets, batting 
gloves, sledges, ice skates, skating boots, skates, 
skating boots with skates attached, snowboards, 
protective paddings, flippers for swimming, 
sailboards, soap bubbles, skateboards, skis, 
snowboards, toy balls, games, playing cards, toys, 
included in this class, playing balls, tables for indoor 
football, dice, toys, toys for pets, toy vehicles, 
racquets, surfboards, teddy bears, tennis nets, 
theatrical masks, tables for table tennis, trampolines, 
apparatus for gymnastic exercises, gymnastic and 
sporting articles, included in this class, swings, cups 
for dice, darts, quoits, caps for guns, percussion 
caps, both for games.
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Class: 32 סוג: 32

Non-alcoholic fruit extracts, non-alcoholic fruit juice 
drinks, non-alcoholic fruit nectars, non-alcoholic 
drinks, aperitifs, non-alcoholic, beers, beer wort, 
powder for effervescing beverages, pastilles for 
effervescing beverages, cocktails, non-alcoholic, 
peanut milk, preparations for making mineral water, 
preparations for making aerated water, essences for 
use in making beverages, fruit nectars, non-alcoholic, 
fruit based beverages and fruit juices, vegetable 
juice, extracts of hops for making beer, ginger beer, 
isotonic beverages, aerated water, lemonades, 
syrups for lemonade, lithia water, malt beer, malt 
wort, milk of almonds, mineral waters and aerated 
water and other non-alcoholic drinks, whey 
beverages, must, non-alcoholic, preparations for 
making drinks, preparations for making liqueurs, 
sarsaparilla, seltzer water, syrups for beverages, 
soda water, sorbets, table waters, tomato juice, 
grape must, waters.

Class: 38 סוג: 38

Information about telecommunications, TV 
broadcasting, radio broadcasting, cable television 
broadcasting, providing a hotline, providing access to 
Internet portals for others, telecommunications; 
providing access to a global computer network; 
provision of telecommunication information on the 
Internet; providing access to platforms on the 
Internet; providing access to portals on the Internet; 
broadcasting a teleshopping channel; electronic 
exchange of messages via chat rooms, chatlines and 
forums; electronic mail; electronic mail services; 
computer-aided transmission of messages and 
images; transmission of news; satellite transmission; 
message sending; forwarding of messages of all 
kinds to Internet addresses (Web-messaging), 
telephone services; teletext services, e-commerce 
services, e-mail data services, electronic message 
sending, added value services, namely SMS 
services, mobile radiotelephone services, 
webmessaging, namely the forwarding of messages 
of all kinds to Internet addresses.
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 Owners

Name: Rammstein GbR

Address: Greifswalderstr. 224, 10405 Berlin, Germany

Identification No.: 74419

(Germany Gesellschaft bürgerlichen rechts (GbR)/civil 
law association)

Class: 41 סוג: 41

Publishing, film production, film rental, multimedia 
publishing services, radio and television 
entertainment, theatre productions, ticket agency 
services, education; providing of training; 
entertainment; sporting and cultural activities; 
production, showing and recording of musical 
performances; arranging and conducting of concerts, 
shows, musical events and live events, including the 
aforesaid services for recorded programmes or live 
broadcasts on radio, on the Internet or on television; 
composing of music; recording studio services; rental 
of sound recordings; club services (entertainment); 
organisation of entertainment shows; production of 
shows; entertainment information; publication of 
books, periodicals and other printed matter, and of 
corresponding electronic media, conducting of games 
on the Internet, publication of printed matter, 
publication of printed matter in electronic form, 
including on the Internet, publication of periodicals 
and books, publication of periodicals and books in 
electronic form, including on the Internet, online 
services regarding games (on computer networks), 
online publication of electronic books and periodicals.
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Trade Mark No. 243271 מספר סימן

Application Date 03/02/2011 תאריך הגשה

International Trademark No. 0591695 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: Evonik Goldschmidt GmbH

Address: Goldschmidtstrasse 100, 45127 Essen, 
Germany

Identification No.: 74470

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 1 סוג: 1

Chemicals for industrial use, namely surface-active 
substances and surface-active agents, in particular 
emulsifiers, dispersants, hardeners, solubilizing 
agents for technical use.

Class: 3 סוג: 3

Solubilizing agents for cosmetic use.

Class: 5 סוג: 5

Solubilizing agents for pharmaceutical use.
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.Journal" No")("יומן" מס' 04/2011

232623

.Journal" No")("יומן" מס' 05/2011

233800

.Journal" No")("יומן" מס' 06/2011

231593 232655 232886 233036 233038 233039 233061 233062 
233379 234148 234350

סימני מסחר שנרשמו
TRADE MARKS REGISTERED
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.Journal" No")("יומן" מס' 08/2011

208882 208885 208887 219215 219216 219217 219218 220429 
221037 221522 223840 224050 224523 224525 225139 225141 
225160 226017 226294 226309 226750 226910 226911 226912 
227150 227889 229060 229480 229481 229482 229700 229883 
229945 229946 229947 230035 230036 230037 230096 230097 
230181 230265 230524 230573 230574 230575 230587 230588 
230626 230645 230649 230658 230684 230689 230749 230817 
231149 231345 231531 231567 231584 231601 231602 231639 
231676 231718 231726 231760 231773 231785 231786 231787 
231792 231820 231867 231903 231937 232341 232344 232439 
232498 232499 232500 232555 232557 232560 232563 232587 
232590 232621 232736 232737 232834 233076 233082 233083 
233089 233102 233130 233169 233187 233211 233217 233313 
233314 233323 233350 233352 233468 233854 234009 234052 
234107 234188 234203 234205 234209 234210 234211 234212 
234214 234215 234217 234218 234219 234221 234222 234253 
234257 234258 234259 234260 234262 234263 234264 234265 
234266 234267 234356 234357 234393 234440 234441 234442 
234443 234445 234446 234448 234449 234450 234452 234454 
234456 234468 234474 234478 234479 234480 234481 234482 
234483 234485 234487 234490 234492 234493 234495 234496 
234497 234498 234500 234501 234507 234508 234532 234570 
234574 234576 234580 234581 234583 234584 234588 234590 
234593 234594 234595 234597 234598 234599 234601 234629 
234646 234688 234699 234707 234709 234710 234728 234730 
234731 234740 234742 234745 234746 234748 234759 234761 
234763 234783 234784 234785 234786 234787 234788 234789 
234790 234791 234792 234793 234794 234795 234796 234797 
234798 234861 234862 234863 234866 234868 234870 234872 
234873 234874 234875 234879 234880 234881 234882 234884 
234885 234886 234887 234891 234892 234894 234896 234897 
234898 234900 234901 234902 234903 234907 234908 234910 
234915 234916 234917 234919 234920 234921 234922 234923 
234924 234929 234931 234932 234933 234935 234936 234937 
234938 234940 234941 234942 234945 234946 234950 234959 
234960 235032 235040 235046 235048 235049 235054 235055 
235057 235059 235062 235063 235064 235066 235067 235069 
235070 235071 235077 235079 235082 235083 235084 235085 
235086 235087 235088 235089 235090 235091 235092 235095 
235096 235097 235098 235099 235100 235103 235104 235111 
235112 235113 235114 235119 235120 235123 235124 235125 
235126 235127 235128 235129 235130 235131 235132 235135 
235136 235137 235138 235139 235140 235143 235349 235478 
235481 235491 235495 235496 235506 235576 235594 235602 
235604 235605 235606 235607 235608 235613 235687 235689 
235693 235695 235697 235705 235706 235722 235852 235853 
235864 235886 235894 235961 235977 235987 235998 236068 
236142 236152 236160 236161 236178 236180 236344 236354 
236455 236606 236618 236627 236896 236931 237002 237003 
237004 237005 237006 237007 237179 237202 237219 237254 
237422 237440 237448 237647 238558 238585 238592 238618 
238619 238935 239131 239191 239439 239440 239441 239442 

239443 239444 239445 239617 240070 240233

רשות לשימוש בסימני מסחר
AUTHORIZATION TO USE TRADE MARKS

בהעדר ציון אחר, הרשות ניתנה לכל הטובין שלגביהן רשום הסימן

Unless otherwise staled, the authorisation has been given for all the goods in respect of which the 
mark is registered
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186664 187310 223342 224798

ריינהולד כהן ושותפיו

ת.ד. 13239 ,   תל אביב

Reinhold Cohn and Partners

Ashland Inc.

Covington, Kentucky, U.S.A.

P.O.B. 13239 ,   Tel Aviv

201134 201139 201140

מרק בדנר, עו"ד

מגדלי טויוטה רחוב יגאל אלון 65 ,   תל אביב

Marc Phillip Bodner, Adv.

Bree Rotbart Raz & Co., Certified Public Accountants

ברי רוטברט רז ושות' -  רואה חשבון

תל אביב, ישראל

Toyota Towers 65 Yigal Alon Street ,   Tel 
Aviv

201134 201139 201140

מרק בדנר, עו"ד

מגדלי טויוטה רחוב יגאל אלון 65 ,   תל אביב

Marc Phillip Bodner, Adv.

Brit Pikuach 2000 Agricultural Cooperative Society Ltd.

ברית פיקוח 2000 אגודה שיתופית חקלאית בע"מ

תל אביב, ישראל

Toyota Towers 65 Yigal Alon Street ,   Tel 
Aviv

50128

איתן, מהולל, פאפו, קוגלר

מגדל אקרשטיין C ת.ד. 2081 שדרות אבא אבן 10 ,   
הרצליה

Eitan Mehulal Law Group

Coty B.V.

2031 CC Haarlem, Netherlands

Akerstein Tower C P.O.B. 2081 10 Aba Aven 
St. ,   Herzelia
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233626

ריינהולד כהן ושותפיו

ת.ד. 13239 ,   תל אביב

Reinhold Cohn and Partners

Lachish - Moshav Ovdim Lehityashvut Haklait Shitufit 
Ltd.

לכיש - מושב עובדים להתיישבות חקלאית שיתופית בע"מ

לכיש, ישראל

P.O.B. 13239 ,   Tel Aviv

201134 201139 201140

מרק בדנר, עו"ד

מגדלי טויוטה רחוב יגאל אלון 65 ,   תל אביב

Marc Phillip Bodner, Adv.

Mabat Consultants Founded on Brit Pikuach and Tip 
Consultants Ltd.

מבט יועצים מיסודן של ברית פיקוח וטיפ יועצים בע"מ

תל אביב, ישראל

Toyota Towers 65 Yigal Alon Street ,   Tel 
Aviv

227639 230462 230656

גלוזמן שם-טוב חוברס ברויד ושות'

מרכז עזריאלי 5 המגדל המרובע , קומה 29 ,   תל אביב

Glusman Chem-Tov Chowers Broid & Co.

Reckitt Benckiser (Near East) Limited

Hod Hasharon, Israel

Azrieli Center 5 , The Square Tower , 29th 
Floor ,   Tel Aviv

108164 108165 163534

ריינהולד כהן ושותפיו

ת.ד. 13239 ,   תל אביב

Reinhold Cohn and Partners

Montenegro S.r.l.

40069 Zola Predosa, Bologna, Italy

P.O.B. 13239 ,   Tel Aviv

העברת בעלות

TRANSFER OF PROPRIETORSHIP
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10874 29711 29850 33114 35265 43733 51885 72323 85728 112150 146200 150974 
160851 166382 177393 181405 187579 188826 196713 198730 198837 200552 203074 
204114 222423 222863 223619 225545 226611 226612 226613 227175 229061 229062

ד"ר שלמה כהן ושות'

ת.ד. 11490 ,   תל אביב

Dr. Shlomo Cohen & Co.

JT International S.A.

Geneva, Switzerland

P.O.B. 11490 ,   Tel Aviv

114003 114004

ארדינסט, בן נתן ושות', עו"ד

רחוב ברקוביץ' 4   ,   תל אביב

Erdinast, Ben Nathan & Co., Advs.

Ilana Dayan

אילנה דיין

שרש, ישראל

4 Berkovich Street , Tel Aviv

118674 132888 132889 160402 160404

סנפורד ט. קולב ושות'

ת.ד. 2273 ,   רחובות

Sanford T. Colb & Co.

Jolly Motor s.r.l.

Dosson di Casier (TV), Italy

P.O.B. 2273 ,   Rehovot

132458 133107

וולף, ברגמן וגולר

ת.ד. 1352 ,   ירושלים

Wolff, Bregman and Goller

3i Group plc

London, United Kingdom

P.O.B. 1352 ,   Jerusalem

ג' טבת תשע"ב - 64229/12/2011



132828

ד"ר שלמה כהן ושות'

ת.ד. 11490 ,   תל אביב

Dr. Shlomo Cohen & Co.

Unilever PLC

Port Sunlight, Wirral, Merseyside, United Kingdom

P.O.B. 11490 ,   Tel Aviv

132886 132887

סנפורד ט. קולב ושות'

ת.ד. 2273 ,   רחובות

Sanford T. Colb & Co.

Came Group S.p.A.

Dosson Di Casier (Treviso), Italy

P.O.B. 2273 ,   Rehovot

133097

ריינהולד כהן ושותפיו

ת.ד. 13239 ,   תל אביב

Reinhold Cohn and Partners

Intel Mobile Communications GmbH

85579 Neubiberg, Germany

P.O.B. 13239 ,   Tel Aviv

149702

ריינהולד כהן ושותפיו

ת.ד. 13239 ,   תל אביב

Reinhold Cohn and Partners

AB Gustaf Kahr

382 28 Nybro, Sweden

P.O.B. 13239 ,   Tel Aviv

ג' טבת תשע"ב - 64329/12/2011



15258 32336 32337

איתן, מהולל, פאפו, קוגלר

מגדל אקרשטיין C ת.ד. 2081 שדרות אבא אבן 10 ,  
 הרצליה

Eitan Mehulal Law Group

FRAM Group IP LLC ; (Delaware Limited Liability 
Company)

Danbury, CT, U.S.A.

Akerstein Tower C P.O.B. 2081 10 Aba Aven 
St. , Herzelia

153049

ד"ר יצחק הס ושותפיו

ת.ד. 6451 ,   תל אביב

Dr. Yitzhak Hess & Partners

ASAHI KASEI E-MATERIALS CORPORATION

Chiyoda-ku, Tokyo, Japan

P.O.B. 6451 ,   Tel Aviv

153722 210321 210322 210323

ד"ר שלמה כהן ושות'

ת.ד. 11490 ,   תל אביב

Dr. Shlomo Cohen & Co.

Narciso Rodriguez Corporation ; (New York 
Corporation)

New York, New York, U.S.A.

P.O.B. 11490 ,   Tel Aviv

158666 158667

ורגון דנון ושות' עו"ד

רח' אבא אחימאיר 14א  ,   רמת גן

Vargon Danon & Co. Adv.

NOVA JOYA LTD

נובה ג'ויה בע"מ

נתניה, ישראל

14A' Aba Ahimeir st , Ramat Gan

ג' טבת תשע"ב - 64429/12/2011



162093

ריינהולד כהן ושותפיו

ת.ד. 13239 ,   תל אביב

Reinhold Cohn and Partners

Metaform Ltd.

מטאפורם בע"מ

הוד השרון, ישראל

P.O.B. 13239 ,   Tel Aviv

162729

שלי נחום, עו"ד

ת.ד. 50472 ,   תל אביב

Shali Nahum, Adv.

One Way Ltd.

וואן וויי בע"מ

יהוד, ישראל

P.O.B. 50472 ,   Tel Aviv

167873 167874 167875 167876 167877 167878 167879

וולף, ברגמן וגולר

ת.ד. 1352 ,   ירושלים

Wolff, Bregman and Goller

Fit for Fun Verlag GmbH

20251 Hamburg, Germany

P.O.B. 1352 ,   Jerusalem

171392

ד"ר יצחק הס ושותפיו

ת.ד. 6451 ,   תל אביב

Dr. Yitzhak Hess & Partners

NEXTER Systems ; (French Corporation)

42328 Roanne, France

P.O.B. 6451 ,   Tel Aviv

ג' טבת תשע"ב - 64529/12/2011



180911

פרל כהן צדק לצר

ת.ד. 12704 ,   הרצליה

Pearl Cohen Zedek Latzer

Loncin Motor Co., Ltd.

Jiulong Park, Jiulongpo District, Chongqing 400052, 
People's Republic of China

P.O.B. 12704 ,   Herzelia

183545

ד"ר יצחק הס ושותפיו

ת.ד. 6451 ,   תל אביב

Dr. Yitzhak Hess & Partners

Impulse (Qingdao) Health Tech Ltd.

Jimo, Qingdao, People's Republic of China

P.O.B. 6451 ,   Tel Aviv

184071

יוסף עזגד, עו"ד

רחוב המסגר 59   ,   תל אביב

Yosef Azgad, Adv.

DLITE 2005 LTD.

דילייט 2005 בע"מ

פתח תקוה, ישראל

59 Hamasger Street , Tel Aviv

190334 201091

AMYYE GROUP LTD.

אמי גרופ בע"מ

ירושלים, ישראל

 , 

ג' טבת תשע"ב - 64629/12/2011



195571

ריינהולד כהן ושותפיו

ת.ד. 13239 ,   תל אביב

Reinhold Cohn and Partners

Apple Inc. ; (California Corporation)

Cupertino, California, U.S.A.

P.O.B. 13239 ,   Tel Aviv

195807

ריינהולד כהן ושותפיו

ת.ד. 13239 ,   תל אביב

Reinhold Cohn and Partners

FMS Future Medical System S.A. 

Meyrin 1217, Switzerland

P.O.B. 13239 ,   Tel Aviv

202655 202656

ד"ר שלמה כהן ושות'

ת.ד. 11490 ,   תל אביב

Dr. Shlomo Cohen & Co.

Greenfield World Trade, Inc. ; (Florida Corporation)

Fort Lauderdale, FL 33331, U.S.A.

P.O.B. 11490 ,   Tel Aviv

203592

דר' אייל ברסלר, עו"פ

בית לזרום, רחוב תובל 11 ,   רמת גן

Dr Eyal Bressler, Patent Attorney

MEDIGLOBE LTD.

מדיגלוב בע"מ

יעד, ישראל

Lazrom House, 11 Tuval Street , Ramt Gan

ג' טבת תשע"ב - 64729/12/2011



203786 208201

סנפורד ט. קולב ושות'

ת.ד. 2273 ,   רחובות

Sanford T. Colb & Co.

Nanny State Limited

Pilsworth, Bury, Lancashire BL9 8RR, United Kingdom

P.O.B. 2273 ,   Rehovot

205079

אלן שנקמאן, עו"ד

רחוב פלאוט 10 ,   רחובות

Ellen Shankman, Adv.

Sapph Fashion B.V.

1102 AN Amsterdam Zuidoost, Netherlands

10 Plaut St. , Rehovot

206143

ריינהולד כהן ושותפיו

ת.ד. 13239 ,   תל אביב

Reinhold Cohn and Partners

GR.SARANTIS ANONYMI VIOMICHANIKI & 
EMPORIKI ETAIRIA KALLYNTIKON ENDYMATON 

OIKIAKON & PHARMAKEFTIKON EIDON

151 25 Maroussi, Greece

P.O.B. 13239 ,   Tel Aviv

212775

שמעון לביא

רחוב הרצוג 21   ,   ירושלים

Simon Lavie

Mansour Maher

מנסור מאהר

טירה, ישראל

21 Herzog Street , Jerusalem

ג' טבת תשע"ב - 64829/12/2011



213996

ד"ר מרק פרידמן בע"מ

מגדל משה אביב (קומה 54) רחוב ז'בוטינסקי 7 ,   
רמת גן

Dr. Mark Friedman Ltd.

Airnettress Ltd.

איירנטרס בע"מ

תל אביב, ישראל

Moshe Aviv Tower (54th Floor) 7 Jabotinsky 
Street , Ramat Gan

214483 214484 214485

הרצוג, פוקס, נאמן ושות', עו"ד

רחוב ויצמן 4   ,   תל אביב

Herzog, Fox, Neeman & Co., Adv.

Wenger S.A.

Delemont, Switzerland

4 Weizman Street , Tel Aviv

216557 216582 218822

ריינהולד כהן ושותפיו

ת.ד. 13239 ,   תל אביב

Reinhold Cohn and Partners

Zeemote Technology Inc.

Daan District, Taipei, Taiwan

P.O.B. 13239 ,   Tel Aviv

217312

סנפורד ט. קולב ושות'

ת.ד. 2273 ,   רחובות

Sanford T. Colb & Co.

AGAVERA CAMICHINES, S.A. DE C.V.

Tlaqueplaque, Jalisco, C.P. 45601, Mexico

P.O.B. 2273 ,   Rehovot

ג' טבת תשע"ב - 64929/12/2011



218226

ד"ר יצחק הס ושותפיו

ת.ד. 6451 ,   תל אביב

Dr. Yitzhak Hess & Partners

FRAM Group IP LLC ; (Delaware Limited Liability 
Company)

Danbury, CT, U.S.A.

P.O.B. 6451 ,   Tel Aviv

223790

ZEUS AVIV LTD.

זאוס אביב בע"מ

תל אביב, ישראל

 , 

229347

לפידות את לפידות, עו"ד

הגיבורים 8   ,   בנימינה

Lapidot & Lapidot, Adv.

Expose Fashion Ltd.

אקספוז אופנה בע"מ

קיסריה, ישראל

8 Hagiborim , Binyamina

233800

בוסתנאי, עורכי-דין

הארבעה 21 , מגדל הפלטינום   תל אביב

Bustanai, Law Offices

3A ANTONINI S.P.A.

Verona, Italy

The Platinum Tower 21 Haarbaa St. , Tel 
Aviv

ג' טבת תשע"ב - 65029/12/2011



23599

ריינהולד כהן ושותפיו

ת.ד. 13239 ,   תל אביב

Reinhold Cohn and Partners

WWRD IPCo LLC ; (Delaware Limited Liability 
Company)

Wilmington, DE 19808, U.S.A.

P.O.B. 13239 ,   Tel Aviv

31465 32945 32946 81267 134352 137300

ריינהולד כהן ושותפיו

ת.ד. 13239 ,   תל אביב

Reinhold Cohn and Partners

IT Technologies Services S.A.

Road Town, Tortola, British Virgin Islands

P.O.B. 13239 ,   Tel Aviv

41203 128397

ריינהולד כהן ושותפיו

ת.ד. 13239 ,   תל אביב

Reinhold Cohn and Partners

WWRD Ireland IPCo LLC ; (Delaware Limited Liability 
Company)

Wilmington, DE 19808, U.S.A.

P.O.B. 13239 ,   Tel Aviv

41936

ריינהולד כהן ושותפיו

ת.ד. 13239 ,   תל אביב

Reinhold Cohn and Partners

Luwa Air Engineering AG

8610 Uster, Switzerland

P.O.B. 13239 ,   Tel Aviv

ג' טבת תשע"ב - 65129/12/2011



42589

ד"ר שלמה כהן ושות'

ת.ד. 11490 ,   תל אביב

Dr. Shlomo Cohen & Co.

W.C. Bradley/Zebco Holdings, Inc. ; (Georgia 
Corporation)

Tulsa, OK, U.S.A.

P.O.B. 11490 ,   Tel Aviv

47922 47923

ריינהולד כהן ושותפיו

ת.ד. 13239 ,   תל אביב

Reinhold Cohn and Partners

Tyco Flow Services AG

8200 Schaffhausen, Switzerland

P.O.B. 13239 ,   Tel Aviv

52279 52280 214370

זליגסון  גבריאלי ושות'

ת.ד. 1426 ,   תל אביב-יפו

Seligsohn Gabrieli  & Co.

AZ Electronic Materials (Luxembourg) S.a.r.l.

L-1653 Luxembourg, Luxembourg

P.O.B. 1426 ,   Tel Aviv

62099

וולף, ברגמן וגולר

ת.ד. 1352 ,   ירושלים

Wolff, Bregman and Goller

NATUREX

Montfavet 84140 Avignon, France

P.O.B. 1352 ,   Jerusalem

ג' טבת תשע"ב - 65229/12/2011



71841

ריינהולד כהן ושותפיו

ת.ד. 13239 ,   תל אביב

Reinhold Cohn and Partners

SARBEC DEVELOPPEMENT

59960 Neuville en Ferrain, France

P.O.B. 13239 ,   Tel Aviv

87354 156705

דייויד וולברג, עו"ד

ת.ד. 3726 ,   כפר נטר

David Wolberg, Adv.

Ansell Limited

Richmond, Victoria, Australia

P.O.B. 3726 ,   Kfar Neter

91181 91182 91183 91184 93918 130318

סנפורד ט. קולב ושות'

ת.ד. 2273 ,   רחובות

Sanford T. Colb & Co.

AT &T INTELLECTUAL PROPERTY II, L.P. ; (Nevada 
Limited Partnership)

Reno, Nevada, U.S.A.

P.O.B. 2273 ,   Rehovot

91673 91674 91675

פרל כהן צדק לצר

ת.ד. 12704 ,   הרצליה

Pearl Cohen Zedek Latzer

Mitsubushi Kagaku Imaging Corporation ; (Delaware 
Corporation)

San Fernando, CA 91340, U.S.A.

P.O.B. 12704 ,   Herzelia

ג' טבת תשע"ב - 65329/12/2011



95919

ריינהולד כהן ושותפיו

ת.ד. 13239 ,   תל אביב

Reinhold Cohn and Partners

Tyco Electronics UK Ltd.

Dorcan, Swindon, Wiltshire SN3 5HH, United Kingdom

P.O.B. 13239 ,   Tel Aviv

98213

ש. הורוביץ ושות'

ת.ד. 2499 ,   תל אביב

S. Horowitz & Co.

Unichema Chemie BV

Gouda 2802 BE, Netherlands

P.O.B. 2499 ,   Tel Aviv

שינויי בעלות (הוספת בעלים)
CHANGES IN PROPRIETORSHIP (ADDITION OF PROPRIETORS)

194867

ציון בנו

Tsion Beno

194867

 רביד בר כהנא

Ravid Bar Kahana

שינויי בעלות (ביטול בעלות)
CHANGES IN PROPRIETORSHIP (OMITTING OF PROPRIETORS)

194867

דפנה וידה

Dafna Vida

194867

כפיר וידה

Kfir Vida

שינויים בפרטי בעלים
CHANGES IN PROPRIETORS' DETAILS

ג' טבת תשע"ב - 65429/12/2011



107742

 The name of the proprietor has beenשם בעל הסימן שונה ל:
changed to:

Carlson, Inc. ; (Minnesota Corporation)

114354 114355

 The name of the proprietor has beenשם בעל הסימן שונה ל:
changed to:

Kantar Media UK Ltd.

116617 116618

 The name of the proprietor has beenשם בעל הסימן שונה ל:
changed to:

COMPAGNIA ITALIANA FORME ACCIAIO S.p.A. (CIFA S.p.A.)

124659 131497 217331 217333 217334 217338

 The name of the proprietor has beenשם בעל הסימן שונה ל:
changed to:

Asahi Group Holdings, Ltd.

126617 126618 126619 194194 194195 194196 194197 194198 
194199 194200 194201 194202 199340 211955 211956 211957 

211958

 The name of the proprietor has beenשם בעל הסימן שונה ל:
changed to:

H.C. Starck GmbH

ג' טבת תשע"ב - 65529/12/2011



134405 134406

 The name of the proprietor has beenשם בעל הסימן שונה ל:
changed to:

LIXIL NITTAN COMPANY, LIMITED

135978 135979

 The name of the proprietor has beenשם בעל הסימן שונה ל:
changed to:

Ziehl-Abegg AG

147019 147021 209587 209589

 The name of the proprietor has beenשם בעל הסימן שונה ל:
changed to:

ALLIANZ GLOBAL ASSISTANCE S.A.S. ; (Societe par actions simplifiee)

154612 169868 169869 169870 169872

 The name of the proprietor has beenשם בעל הסימן שונה ל:
changed to:

כפר השעשועים רשת חנויות צעצועים בע"מ

Kfar Hachachouim Toys Chain Stores

163977 163978 163979

 The name of the proprietor has beenשם בעל הסימן שונה ל:
changed to:

Lonza Cologne GmbH

ג' טבת תשע"ב - 65629/12/2011



184763 184764

 The name of the proprietor has beenשם בעל הסימן שונה ל:
changed to:

CEDC INTERNATIONAL SP. Z O.O.

191141 206460

 The name of the proprietor has beenשם בעל הסימן שונה ל:
changed to:

ט.פ.י פל ים בע"מ

T.P.Y. Pal-Yam Ltd.

194583

 The name of the proprietor has beenשם בעל הסימן שונה ל:
changed to:

JJGC INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS DENTARIOS S.A.

197944 197945 197946 197947 197948 197949 197950 197951 
208794 208795 208796 208797 208798 208799 208800 208801 
208802 208803 208804 208806 208807 208809 213421 213422

 The name of the proprietor has beenשם בעל הסימן שונה ל:
changed to:

Automobili Lamborghini S.p.A.

198895 198896

 The name of the proprietor has beenשם בעל הסימן שונה ל:
changed to:

OLTEO S.A.

ג' טבת תשע"ב - 65729/12/2011



201356

 The name of the proprietor has beenשם בעל הסימן שונה ל:
changed to:

DailyCandy, LLC ; (Delaware Limited Liability Company)

207582 207583 207584 207585 233238

 The name of the proprietor has beenשם בעל הסימן שונה ל:
changed to:

Gas Turbine Efficiency Limited

209588

 The name of the proprietor has beenשם בעל הסימן שונה ל:
changed to:

ALLIANZ GLOBAL ASSISTANCE S.A.S.

21174 21175 21176 21178

 The name of the proprietor has beenשם בעל הסימן שונה ל:
changed to:

Schaeffer Technologies GmbH & Co. KG

215761

 The name of the proprietor has beenשם בעל הסימן שונה ל:
changed to:

אספירה בע"מ

AESPIRA LTD.

ג' טבת תשע"ב - 65829/12/2011



22060 22061

 The name of the proprietor has beenשם בעל הסימן שונה ל:
changed to:

VWR International ; (Societe par actions simplifiee)

222369

 The name of the proprietor has beenשם בעל הסימן שונה ל:
changed to:

Moleskine S.r.l.

225266 230846 237417 241266

 The name of the proprietor has beenשם בעל הסימן שונה ל:
changed to:

אלביט מערכות ל"א וסיגינט - אלישרא בע"מ

Elbit Systems EW and Sigint - Elisra Ltd.

232278 232279 232280

 The name of the proprietor has beenשם בעל הסימן שונה ל:
changed to:

Automobili Lamborghini S.p.A.

240550

 The name of the proprietor has beenשם בעל הסימן שונה ל:
changed to:

American Pistachio Growers ; (California, United States INCORPORATED ASSOCIATION)

ג' טבת תשע"ב - 65929/12/2011



25831 25832

 The name of the proprietor has beenשם בעל הסימן שונה ל:
changed to:

Fratelli Branca Distillerie S.r.l.

29713

 The name of the proprietor has beenשם בעל הסימן שונה ל:
changed to:

APTALIS PHARMA S.r.l.

42415 42416 42417 48587 48588 48589

 The name of the proprietor has beenשם בעל הסימן שונה ל:
changed to:

Foundation for Language and Educational Centres

53697 79524 148701 148702 148721 148722 148723 148724 
148725 148726 148727 149126 149128 149129 149130 149132 

149134 149137 149138 149143

 The name of the proprietor has beenשם בעל הסימן שונה ל:
changed to:

Automobili Lamborghini S.p..A.

71843 124795

 The name of the proprietor has beenשם בעל הסימן שונה ל:
changed to:

Societe Anonyme des Eaux Minerales d'Evian

ג' טבת תשע"ב - 66029/12/2011



78606 85183

 The name of the proprietor has beenשם בעל הסימן שונה ל:
changed to:

MANITOWOC CRANE GROUP FRANCE ; (Societe par actions simplifiee)

87348

 The name of the proprietor has beenשם בעל הסימן שונה ל:
changed to:

BROOKS BROTHERS GROUP INC. ; (Delaware Corporation)

95070 188226 188227 188228 188229

 The name of the proprietor has beenשם בעל הסימן שונה ל:
changed to:

Pfizer Italia S.r.l.

ג' טבת תשע"ב - 66129/12/2011



שינויים בכתובת בעלים
CHANGES IN PROPRIETORS' ADDRESS

10638

 The address of the proprietor hasכתובת בעל הסימן שונתה ל:
been changed to:

Anchorage Gateway  5 Anchorage Quay, 
Salford , M50 3XE , United Kingdom

176673 176816 191744

 The address of the proprietor hasכתובת בעל הסימן שונתה ל:
been changed to:

Stratford Hatchery, Alscott Industrial Estate   
Ath, Warwickshire CV37 8BH , United 
Kingdom

227176

 The address of the proprietor hasכתובת בעל הסימן שונתה ל:
been changed to:

118-127 Park Lane  London W1K 7AG , 
United Kingdom

236419 237994 238456 238457 238458 238464 238465 238466 238575 239175 239180

 The address of the proprietor hasכתובת בעל הסימן שונתה ל:
been changed to:

82 avenue Raspail  F-94255 Gentilly , France

237280 239012 239176 239177 239178 239179 239523 240004

 The address of the proprietor hasכתובת בעל הסימן שונתה ל:
been changed to:

82 avenue Raspail  F-94255 Gentilly , France

43548 50269 115941 118411

 The address of the proprietor hasכתובת בעל הסימן שונתה ל:
been changed to:

Vrieseweg 82  3311 NX Dordrecht , 
Netherlands

ג' טבת תשע"ב - 66229/12/2011



חידושים
RENEWALS

4037 9951 10024 10042 10079 21581 21609 21680 21684 21693 21711 21751 
21768 21796 43224 43263 43264 43469 43492 43564 43565 43571 43662 43675 
43699 43712 43718 43747 77383 77871 77922 78097 78119 78126 78128 78130 
78136 78137 78162 78166 78228 78298 78339 78356 78359 78361 78362 78363 
78364 78380 78405 78406 78407 78409 78410 78411 78445 78446 78498 78539 
78547 78552 78553 78554 78557 78580 78584 78602 78615 78619 78806 78807 
78808 78839 78863 78880 78881 78882 78908 78958 78959 78960 79014 79015 

79055 150798 153056 153300 153301 153399 153532 153752 153753 153754 
153915 153917 153997 154000 154136 154597 154598 154599 154600 154601 

154612 154615 154752 155038 155039 155682 155813

אי תשלום אגרת חידוש
RENEWAL FEE HAS NOT BEEN PAID

4024 4025 9940 9943 9944 9952 10002 10004 21501 21502 21518 43311 43313 
43347 43377 43402 43405 43415 43421 43437 43438 43448 43464 43471 43474 
78331 78334 78345 78346 78347 78348 78349 78350 78351 78352 78360 78366 
78369 78371 78373 78377 78378 78387 78389 78395 78396 78397 78413 78414 
78424 78425 78427 78431 78432 78433 78436 78437 78438 78439 78440 78441 
78456 78457 78477 78478 78482 78484 78485 78490 78492 78495 78499 78502 
78503 78505 78520 78521 78537 78538 78540 78555 78560 78564 78565 78566 
78581 78582 78585 78586 78587 78588 78592 78593 78597 78603 78604 78605 

78607 78609 78610 78614 153579 153584 153611 153729 153778 153779 153794 
153888 153951 153962 153979 153980 153981 153982 153983 153984 154027 
154031 154042 154044 154046 154047 154052 154143 154158 154191 154214 

154220 154221 154241 154243 154249 154250 154251 154252 159983

נמחק מחמת אי תשלום אגרת חידוש
CANCELLATION THROUGH NON-PAYMENT OF RENEWAL FEE

3785 9788 9789 20860 20864 20874 20879 20888 20890 42460 42463 42465 
42480 42487 42524 42537 42542 42543 42544 76551 76554 76559 76564 76573 
76574 76575 76578 76580 76581 76588 76589 76590 76591 76592 76593 76594 
76595 76596 76605 76610 76611 76653 76654 76657 76662 76674 76678 76682 
76688 76693 76707 76708 76709 76710 76711 76712 76714 76715 76722 76725 
76726 76741 76745 76746 76754 76758 76760 76765 76767 76776 76777 76779 

76788 76801 149519 149520 149556 149714 149715 149806 149807 149901 
149902 149949 149950 150113 150244 150249 150303
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מחיקה על פי בקשת הבעלים
CANCELLATION AT THE REQUEST OF THE PROPRIETORS

153881 153882

Limited Liability Company "Heineken Breweries"

221480

SkyFiber, Inc.

222530

N.V. Sumatra Tobacco Trading Company

228851 228852 228853 228854 228855

PIQUADRO S.p.A.

סימני מסחר שנמחקו
TRADE MARKS CANCELLED

44646 44647 44652 44656 44662 44665 171394 177050 177051 177052 177788 
177789 227516 233013

שינויים ברשימת סחורות
CHANGES  OF THE LIST OF GOODS

194100

The specification of goods was changed as 
follows

פרטת הסחורות תוקנה כדלקמן

Class: 5

Pharmaceutical preparations for the treatment of 
cardiovascular diseases and disorders; all 
included in class 5.

סוג: 5

תכשירים רוקחיים לטיפול במחלות והפרעות של הלב וכלי 
הדם; הנכללים כולם בסוג 5.                                         

                                  
194101

The specification of goods was changed as 
follows

פרטת הסחורות תוקנה כדלקמן

Class: 5

Pharmaceutical preparations for the treatment of 
cardiovascular diseases and disorders; all 
included in class 5.

סוג: 5

תכשירים רוקחיים לטיפול במחלות והפרעות של הלב וכלי 
הדם; הנכללים כולם בסוג 5.                                         

                                  

ג' טבת תשע"ב - 66429/12/2011



ביטול רשות לשימוש בסימני מסחר

CANCELLATION OF ENTRY OF USERS

136605 136609

Hoerbiger Rings & Packings Ltd.

194102

The specification of goods was changed as 
follows

פרטת הסחורות תוקנה כדלקמן

Class: 5

Pharmaceutical preparations for the treatment of 
cardiovascular diseases and disorders; all 
included in class 5.

סוג: 5

תכשירים רוקחיים לטיפול במחלות והפרעות של הלב וכלי 
הדם; הנכללים כולם בסוג 5.                                         

                                  
194103

The specification of goods was changed as 
follows

פרטת הסחורות תוקנה כדלקמן

Class: 5

Pharmaceutical preparations for the treatment of 
cardiovascular diseases and disorders; all 
included in class 5.

סוג: 5

תכשירים רוקחיים לטיפול במחלות והפרעות של הלב וכלי 
הדם; הנכללים כולם בסוג 5.                                         

                                  
214674

The specification of goods was changed as 
follows

פרטת הסחורות תוקנה כדלקמן

Class: 19

Non-metal building materials, namely, cement for 
leveling floors, walls and roofs in the form of 
primers and self-leveling cement-based 
underlayment for use over various substrates, 
namely, concrete, pvc, vct, wood, ceramic, vinyl 
and tile; all included in class 19.

סוג: 19

חומרי בניה לא מתכתיים, דהיינו, מלט ליישור רצפות, 
קירות וגגות בצורה של חומרי יסוד ומצע מבוסס מלט 

המתפלס בעצמו לשימוש על גבי תשתיות מגוונות, דהיינו 
בטון, VCT, PVC, עץ, קרמיקה, ויניל ואריח; הנכללים 

כולם בסוג 19.                                                           
                                                          

224217

The specification of goods was changed as 
follows

פרטת הסחורות תוקנה כדלקמן

Class: 9

A system which transfers data from end units 
(such as inter alia, detectors, gauges and 
electricity meters) on an external communication 
infrastructure (such as inter alia, a cellular network 
or the internet) for display and analysis by an end 
customer, and a system for connecting between 
various types of machines and a computerized 
center; included in class 9.

סוג: 9

מערכת המשמשת להעברת נתונים מיחידות קצה (כגון 
גלאים, מונים, שעוני חשמל ועוד), על גבי תשתית תקשורת 

חיצונית (כגון רשת סלולארית, רשת האינטרנט ועוד) 
להצגה וניתוח על ידי לקוח קצה, וכן, כמערכת קישור בין 

סוגים שונים של מכונה למרכז ממוחשב; הנכללת בסוג 9.   
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שינוי סימן
ALTERATION OF MARK

231362

hypo²
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