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ז' שבט תשע"ב - 131/01/2012



 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 

 

 

 CORRIGENDA –תיקוני טעויות 
 

 .11/11פורסם בטעות להתנגדויות ביומן סימני המסחר  110021סימן מס' 
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בקשות לרישום סימנים שפורסמו להתנגדות
TRADE MARKS APPLICATIONS PUBLISHED FOR OPPOSITION PURPOSES

American Colony Jerusalem

אמריקאן קולוני ירושלים
Trade Mark No. 193397 מספר סימן

Application Date 31/08/2006 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: AMERICAN COLONY OF JERUSALEM LTD. שם: אמריקן קולוני אוף ג'רוסלם בע"מ

Address: 23 Nablus Road, P.O.B. 19215, Jerusalem, 
91191, Israel

כתובת : דרך שכם 23, ת.ד. 19215, ירושלים, 91191, ישראל

Identification No.: 510523343מספר זיהוי: 510523343

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: 43 סוג: 43

Hotel services, including rental of rooms and/or hotel 
halls, Hospitality, restaurant and coffee shop; all 
included in class 43.

שירותי בית מלון, לרבות השכרת חדרים ו/או אולמות בבית 
מלון, אירוח, מסעדה ו- בית קפה; הנכללים כולם בסוג 43.       

                                          

ז' שבט תשע"ב - 331/01/2012



American Colony Haifa

אמריקאן קולוני חיפה
Trade Mark No. 193398 מספר סימן

Application Date 31/08/2006 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: AMERICAN COLONY OF JERUSALEM LTD. שם: אמריקן קולוני אוף ג'רוסלם בע"מ

Address: 23 Nablus Road, P.O.B. 19215, Jerusalem, 
91191, Israel

כתובת : דרך שכם 23, ת.ד. 19215, ירושלים, 91191, ישראל

Identification No.: 510523343מספר זיהוי: 510523343

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: 43 סוג: 43

Hotel services, including rental of rooms and/or hotel 
halls, Hospitality, restaurant and coffee shop; all 
included in class 43.

שירותי בית מלון, לרבות השכרת חדרים ו/או אולמות בבית 
מלון, אירוח, מסעדה ו- בית קפה; הנכללים כולם בסוג 43.       

                                          

ז' שבט תשע"ב - 431/01/2012



American Colony Tel Aviv

אמריקאן קולוני תל אביב
Trade Mark No. 193399 מספר סימן

Application Date 31/08/2006 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: AMERICAN COLONY OF JERUSALEM LTD. שם: אמריקן קולוני אוף ג'רוסלם בע"מ

Address: 23 Nablus Road, P.O.B. 19215, Jerusalem, 
91191, Israel

כתובת : דרך שכם 23, ת.ד. 19215, ירושלים, 91191, ישראל

Identification No.: 510523343מספר זיהוי: 510523343

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: 43 סוג: 43

Hotel services, including rental of rooms and/or hotel 
halls, Hospitality, restaurant and coffee shop; all 
included in class 43.

שירותי בית מלון, לרבות השכרת חדרים ו/או אולמות בבית 
מלון, אירוח, מסעדה ו- בית קפה; הנכללים כולם בסוג 43.       

                                          

ז' שבט תשע"ב - 531/01/2012



American Colony Jaffa

אמריקאן קולוני יפו
Trade Mark No. 193400 מספר סימן

Application Date 31/08/2006 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: AMERICAN COLONY OF JERUSALEM LTD. שם: אמריקן קולוני אוף ג'רוסלם בע"מ

Address: 23 Nablus Road, P.O.B. 19215, Jerusalem, 
91191, Israel

כתובת : דרך שכם 23, ת.ד. 19215, ירושלים, 91191, ישראל

Identification No.: 510523343מספר זיהוי: 510523343

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: 43 סוג: 43

Hotel services, including rental of rooms and/or hotel 
halls, Hospitality, restaurant and coffee shop; all 
included in class 43.

שירותי בית מלון, לרבות השכרת חדרים ו/או אולמות בבית 
מלון, אירוח, מסעדה ו- בית קפה; הנכללים כולם בסוג 43.       

                                          

ז' שבט תשע"ב - 631/01/2012



American Colony Eilat

אמריקאן קולוני אילת
Trade Mark No. 193401 מספר סימן

Application Date 31/08/2006 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: AMERICAN COLONY OF JERUSALEM LTD. שם: אמריקן קולוני אוף ג'רוסלם בע"מ

Address: 23 Nablus Road, P.O.B. 19215, Jerusalem, 
91191, Israel

כתובת : דרך שכם 23, ת.ד. 19215, ירושלים, 91191, ישראל

Identification No.: 510523343מספר זיהוי: 510523343

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: 43 סוג: 43

Hotel services, including rental of rooms and/or hotel 
halls, Hospitality, restaurant and coffee shop; all 
included in class 43.

שירותי בית מלון, לרבות השכרת חדרים ו/או אולמות בבית 
מלון, אירוח, מסעדה ו- בית קפה; הנכללים כולם בסוג 43.       

                                          

ז' שבט תשע"ב - 731/01/2012



American Colony Catering

Trade Mark No. 193406 מספר סימן

Application Date 31/08/2006 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: AMERICAN COLONY OF JERUSALEM LTD. שם: אמריקן קולוני אוף ג'רוסלם בע"מ

Address: 23 Nablus Road, P.O.B. 19215, Jerusalem, 
91191, Israel

כתובת : דרך שכם 23, ת.ד. 19215, ירושלים, 91191, ישראל

Identification No.: 510523343מספר זיהוי: 510523343

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: 43 סוג: 43

Catering services for hotel guests; all included in 
class 43.

שירותי קטרינג לאורחי בית המלון; הנכללים כולם בסוג 43.     
            

ז' שבט תשע"ב - 831/01/2012



American Colony Restaurant

Trade Mark No. 193407 מספר סימן

Application Date 31/08/2006 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: AMERICAN COLONY OF JERUSALEM LTD. שם: אמריקן קולוני אוף ג'רוסלם בע"מ

Address: 23 Nablus Road, P.O.B. 19215, Jerusalem, 
91191, Israel

כתובת : דרך שכם 23, ת.ד. 19215, ירושלים, 91191, ישראל

Identification No.: 510523343מספר זיהוי: 510523343

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: 43 סוג: 43

Restaurant for hotel guests; all included in class 43. מסעדה לאורחי בית המלון; הנכללים כולם בסוג 43.               
    

ז' שבט תשע"ב - 931/01/2012



American Colony Cafe'

Trade Mark No. 193408 מספר סימן

Application Date 31/08/2006 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: AMERICAN COLONY OF JERUSALEM LTD. שם: אמריקן קולוני אוף ג'רוסלם בע"מ

Address: 23 Nablus Road, P.O.B. 19215, Jerusalem, 
91191, Israel

כתובת : דרך שכם 23, ת.ד. 19215, ירושלים, 91191, ישראל

Identification No.: 510523343מספר זיהוי: 510523343

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: 43 סוג: 43

Coffee shop for hotel guests; all included in class 43. בית קפה לאורחי בית המלון; הנכללים כולם בסוג 43.             
    

ז' שבט תשע"ב - 1031/01/2012



American Colony Bakery

Trade Mark No. 193409 מספר סימן

Application Date 31/08/2006 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: AMERICAN COLONY OF JERUSALEM LTD. שם: אמריקן קולוני אוף ג'רוסלם בע"מ

Address: 23 Nablus Road, P.O.B. 19215, Jerusalem, 
91191, Israel

כתובת : דרך שכם 23, ת.ד. 19215, ירושלים, 91191, ישראל

Identification No.: 510523343מספר זיהוי: 510523343

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: 43 סוג: 43

Bakery for hotel guests; all included in class 43. בית מאפה לאורחי בית המלון; הנכללים כולם בסוג 43.     

ז' שבט תשע"ב - 1131/01/2012



American Colony Tavern

Trade Mark No. 193410 מספר סימן

Application Date 31/08/2006 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: AMERICAN COLONY OF JERUSALEM LTD. שם: אמריקן קולוני אוף ג'רוסלם בע"מ

Address: 23 Nablus Road, P.O.B. 19215, Jerusalem, 
91191, Israel

כתובת : דרך שכם 23, ת.ד. 19215, ירושלים, 91191, ישראל

Identification No.: 510523343מספר זיהוי: 510523343

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: 43 סוג: 43

Pub and tavern for hotel guests; all included in class 
43.

פאב ומסבאה לאורחי בית המלון; הנכללים כולם בוג 43.         
          

ז' שבט תשע"ב - 1231/01/2012



American Colony Bar

Trade Mark No. 193411 מספר סימן

Application Date 31/08/2006 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: AMERICAN COLONY OF JERUSALEM LTD. שם: אמריקן קולוני אוף ג'רוסלם בע"מ

Address: 23 Nablus Road, P.O.B. 19215, Jerusalem, 
91191, Israel

כתובת : דרך שכם 23, ת.ד. 19215, ירושלים, 91191, ישראל

Identification No.: 510523343מספר זיהוי: 510523343

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: 43 סוג: 43

Bar and beverages services for hotel guests; all 
included in class 43.

שירותי בר ומשקאות לאורחי בית המלון; הנכללים כולם בסוג 
                           .43

ז' שבט תשע"ב - 1331/01/2012



American Colony Residence

Trade Mark No. 193413 מספר סימן

Application Date 31/08/2006 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: AMERICAN COLONY OF JERUSALEM LTD. שם: אמריקן קולוני אוף ג'רוסלם בע"מ

Address: 23 Nablus Road, P.O.B. 19215, Jerusalem, 
91191, Israel

כתובת : דרך שכם 23, ת.ד. 19215, ירושלים, 91191, ישראל

Identification No.: 510523343מספר זיהוי: 510523343

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: 43 סוג: 43

Providing temporary accommodation in a hotel; 
included in class 43.

שירות של לינה זמנית בבית מלון; הנכלל בסוג 43.                 
                            

ז' שבט תשע"ב - 1431/01/2012



Colony Jerusalem

קולוני ירושלים
Trade Mark No. 193434 מספר סימן

Application Date 31/08/2006 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: AMERICAN COLONY OF JERUSALEM LTD. שם: אמריקן קולוני אוף ג'רוסלם בע"מ

Address: 23 Nablus Road, P.O.B. 19215, Jerusalem, 
91191, Israel

כתובת : דרך שכם 23, ת.ד. 19215, ירושלים, 91191, ישראל

Identification No.: 510523343מספר זיהוי: 510523343

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: 43 סוג: 43

Hotel services, including rental of rooms and/or hotel 
halls, Hospitality, restaurant and coffee shop; all 
included in class 43.

שירותי בית מלון, לרבות השכרת חדרים ו/או אולמות בבית 
מלון, אירוח, מסעדה ו- בית קפה; הנכללים כולם בסוג 43.       

                                          

ז' שבט תשע"ב - 1531/01/2012



Trade Mark No. 210814 מספר סימן

Application Date 17/04/2008 תאריך הגשה

 Owners

Name: 3i Group plc

Address: London, United Kingdom

Identification No.: 51344

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Wolff, Bregman and Goller

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

שם: וולף, ברגמן וגולר

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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 35 סוג: 35

Business management consultancy and advisory 
services; business research and business analysis; 
business planning; business information services; 
personnel recruitment; personnel management; all 
included in class 35.

שירותי יעוץ והכוונת ניהול עסקים; מחקר עיסקי ואבחון עיסקי; 
תכנון עיסקי; שירותי מידע עיסקי; גיוס עובדים; ניהול כח אדם; 
כולם כלולים בסוג 35.                                                       
                                                                                    

                    

ז' שבט תשע"ב - 1631/01/2012



Trade Mark No. 210815 מספר סימן

Application Date 17/04/2008 תאריך הגשה

 Owners

Name: 3i Group plc

Address: London, United Kingdom

Identification No.: 51344

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

Financing and investment services; provision of 
funds for hire purchase and leasing; guarantee 
services; investment management; fund raising; 
financial advisory services; all included in class 36.

שירותי פיננסים והשקעות; הענקה של קרנות עבור חכירה 
ועבור השכרה; שירותי ערבות; ניהול השקעות; גיוס כספים; 

שירותי יעוץ פיננסיים; כולם כלולים בסוג 36.                         
                                                                              

ז' שבט תשע"ב - 1731/01/2012



OEKO-TEX

Trade Mark No. 216280 מספר סימן

Application Date 05/11/2008 תאריך הגשה

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

When the Hebrew version of the list of 
goods/services is not clear, not straightforward or 
incorrect, it should be interpreted according to the 
English version.

במקרה שהנוסח העברי של פרטת הסחורות/שירותים או חלק 
ממנו אינו ברור או חד משמעי או שגוי, יש לפרשו בהתאם 

לנוסח האנגלי.

 Owners

Name: OTI - Institut fur Okologie, Technik und 
Innovation abgekurzt OTI

Address: Spengergasse 20, Wien, A - 1050, Austria

Identification No.: 69732

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Eitan Mehulal & Sadot, Adv. & Patent Attorneys

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

שם: איתן, מהולל & שדות, עו"ד ועו"פ

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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 41 סוג: 41

Services of a technical college; performance of 
lectures, tutorials, training courses in the field of 
textile technology; included in class 41.

שירותים של מכללה טכנית, מתן הרצאות, שיעורים פרטיים, 
קורסי אימון בתחום טכנולוגית הטקסטיל; הנכללים בסוג 41.     

                                                                        

ז' שבט תשע"ב - 1831/01/2012



OEKO-TEX

Trade Mark No. 216281 מספר סימן

Application Date 05/11/2008 תאריך הגשה

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

When the Hebrew version of the list of 
goods/services is not clear, not straightforward or 
incorrect, it should be interpreted according to the 
English version.

במקרה שהנוסח העברי של פרטת הסחורות/שירותים או חלק 
ממנו אינו ברור או חד משמעי או שגוי, יש לפרשו בהתאם 

לנוסח האנגלי.

 Owners

Name: OTI - Institut fur Okologie, Technik und 
Innovation abgekurzt OTI

Address: Spengergasse 20, Wien, A - 1050, Austria

Identification No.: 69732

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Eitan Mehulal & Sadot, Adv. & Patent Attorneys

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

שם: איתן, מהולל & שדות, עו"ד ועו"פ

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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 42 סוג: 42

services of a research, development and test institute 
in the textile field, namely in the fields of textile 
finishing, colorimetry of textile materials, analysis and 
development of textile materials and products, textile 
ecology, environmental analytics in the textile sector, 
clothing physiology, textile cleaning, laundry, textile 
hygiene, microbiology and biotechnology of textile 
materials and products, textile data communication; 
development and performance of product tests and 
testing methods for textile materials and products; 
performance of material tests; consultation in the field 
of textile chemistry; development of manufacturing 
methods in clothing technology; quality certification; 
certification of textile materials and products; 
development of protective, work and functional 
clothing; preparation of demand analyses, design, 
size and fabrication standards for clothing; 
serviceability tests, acceptance analysis and quality 
inspection of clothing and textiles; development of 
industrial tailor-made clothing; development of 
protective measures and fabrics for textiles for 
medical and hospital use, preparation of technical 
expert opinions; research work in the field of textile 
technology, awarding of certification seals, in 
particular for textile products; included in class 42.

שירותי מחקר, פיתוח ובחינת מכון בתחום הטקסטיל, בפרט 
בתחום גימור הטקסטיל, מדידת צבעים של חומרי טקסטיל, 
ניתוח ופיתוח של חומרי ומוצרי טקסטיל, אקולוגית טקסטיל, 
ניתוח סביבתי במגזר הטקסטיל, פיזיולוגיית ביגוד, ניקוי 

טקסטיל, כביסה, הגיינת טקסטיל, מיקרוביולוגיה וביוטכנולוגיה 
של חומרי ומוצרי טקסטיל, תקשורת נתונים של טקסטיל; פיתוח 
וביצוע של בחינת מוצרים ומתודות בחינה של חומרי ומוצרי 
טקסטיל, ביצוע של בחינת חומרים, ייעוץ בתחום כימיית 

הטקסטיל, פיתוח שיטות ייצור בטכנולוגיית ביגוד; אישור איכות; 
אישור של חומרי ומוצרי טקסטיל; פיתוח ביגוד מגן לעבודה 

וביגוד פונקציונלי; הכנה של ניתוח על פי דרישה של סטנדרטים 
של לבוש לגבי עיצוב, מידה וייצור; בחינות עמידות, ניתוח קבלה 

ובקרת איכות של ביגוד וטקסטיל; פיתוח ביגוד תעשייתי 
מחוייט; פיתוח אמצעים מגינים ובדים לטקסטיל לשימוש רפואי 
ושל בית חולים, הכנת חוות דעת מומחים טכנים; עבודת מחקר 
בתחום טכנולוגיית הטקסיל, הענקת חותמי אישור, בייחוד עבור 
מוצרי טקסטיל; הנכללים בסוג 42.                                       
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    

                  

ז' שבט תשע"ב - 1931/01/2012



Trade Mark No. 217079 מספר סימן

Application Date 03/12/2008 תאריך הגשה

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

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

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

 Owners

Name: Pulse Network LLC

Address: Houston, TX, U.S.A.

Identification No.: 69921

(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: 36 סוג: 36

Financial services; electronic fund transfer and 
payment services; banking services; electronic 
banking services; providing automated teller services; 
data processing services in the field of electronic 
funds transfer massages between financial institution 
or to other electronic fundstransfer networks; credit 
card, debit card and pre- paid card services; all 
included in class 36.

שירותים פיננסיים; שירותי העברות כספים ותשלומים 
אלקטרוניים; שירותי בנקאות; שירותי בנקאות אלקטרוניים; 
אספקת שירותי קופה אוטומטיים; שירותי עיבוד מידע בתחום 
הודעות העברת כספים אלקטרוניות בין מוסדות בנקאיים או 
לרשתות העברת כספים אלקטרוניות אחרות; שירותי כרטיסי 

אשראי, כרטיסי חיוב וכרטיסים משולמים מראש; הנכללים כולם 
בסוג 36.                                                                         

                                                      

ז' שבט תשע"ב - 2031/01/2012



Trade Mark No. 217617 מספר סימן

Application Date 29/12/2008 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: Hemo Galmit Ltd. שם: חמו גלמית בע"מ

Address: Of Haorgim 25/25, P.O.B. 15173, Ashdod, 
Israel

כתובת : האורגים 25/25, ת.ד. 15173, אשדוד, ישראל

Identification No.: 513414003מספר זיהוי: 513414003

חברה פרטית

Name: Shimon Hemo שם: שמעון חמו

Address: Haorgim 25/25, P.O.B. 15173, Ashdod, Israel כתובת : האורגים 25/25, ת.ד. 15173, אשדוד, ישראל

Identification No.: 24004822מספר זיהוי: 24004822

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 27 סוג: 27

Synthetic grass (all models); artificial grass carpets 
for gardens; all included in class 27.

דשא סינטטי (את כל הדגמים); מרבדי דשא מלאכותי לגינות; 
כולם נכללים בסוג 27.                                         

ז' שבט תשע"ב - 2131/01/2012



TLT-BABCOCK

Trade Mark No. 218964 מספר סימן

Application Date 25/02/2009 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: TLT-Babcock Inc.

Address: 260 Springside Drive, Akron, OH, 44333, U.S.A.

Identification No.: 800119

(Delaware Corporation)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Eitan Mehulal & Sadot, Adv. & Patent Attorneys

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

שם: איתן, מהולל & שדות, עו"ד ועו"פ

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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 11 סוג: 11

Dampers for control, isolation and environmental 
applications including, but not limited to, single and 
double louver dampers, twin blade dampers, 
guillotine dampers, environmental control system 
dampers and diverter dampers, toggle arm, pivot, 
control, inlet vane, butterfly and isolation diverter 
dampers. Axial, centrifugal, and radial-type blowers 
and related components for ventilating, circulating, 
exhausting, or delivering large volumes of a gaseous 
medium.  Related components include, but are not 
limited to, dampers, motors, actuators, oil supply 
units, instrumentation and controls. Peripheral 
systems for industrial and utility solid-fuel-fired 
boilers, including, but not limited to, submerged chain 
conveyors, submerged apron conveyors, dry drag 
conveyors, mill reject sluice systems, ash storage 
silos, and ram ash extractors; included in class 11.

עמעמת לבקרה, אפליקציות סביבתיות ולבידוד כולל, אך לא 
מוגבל לתריס עמעמת יחיד או כפול, להבים זהים לעמעמת, 

עמעמת גיליוטינה, מערכות עמעמת בקרה סביבתיות ועמעמת 
מוסבת. צירי, צנטריפוגלי ורדיאלי- סוגי מפוחים ורכיבים נלווים 
עבור אוורור, הפצה, פליטה או העברת נפח גדול של גזי מדיום. 

רכיבים קשורים כולל, אך לא מוגבל לעמעמת, מכוניות, 
מפעילים, יחידות אספקת נפט, מכשור ובקרה.  

מערכות היקפיות תעשייתיות ועבור הציבור של מבעירי בוילר 
לדלק מוצק, כולל, אך לא מוגבל לשרשרת מסועים מושקעת, 
משטחים למטוסים מושקים, מסועי גרירה יבשים, מערכות 
לדחיית הצפת מים, סילו אחסון אפר, ומחלצי ניגוח אפר; 

הנכללים בסוג 11.                                                           
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                  

ז' שבט תשע"ב - 2231/01/2012



Trade Mark No. 219424 מספר סימן

Application Date 12/03/2009 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: Helena Rubinstein (Societe en Nom Collectif)

Address: Paris, France

Identification No.: 19353

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

Make-up products; all included in class 3. מוצרי איפור; הנכללים כולם בסוג 3.                   

ז' שבט תשע"ב - 2331/01/2012



PEACE, LOVE & ICE CREAM

Trade Mark No. 219510 מספר סימן

Application Date 17/03/2009 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: Unilever N.V.

Address: Rotterdam, Netherlands

Identification No.: 310

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Dr. Shlomo Cohen & Co.

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

שם: ד"ר שלמה כהן ושות'

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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 30 סוג: 30

Cocoa; pastry including cookies and biscuits; 
confectionery; desserts; preparations made from 
cereals; edible ices including water ices, ice cream 
and sorbets; frozen confectionery; ice; snacks; 
preparations for making the aforesaid products, in so 
far as not included in other classes; all included in 
class 30.

קקאו; דברי מאפה כולל עוגיות וביסקוויטים; ממתקים; קינוחים; 
מוצרים העשויים מדגנים; מוקפאים למאכל הכוללים מי קרח, 
גלידה ושרבטים; ממתקים קפואים; קרח; חטיפים; מוצרים 

להכנת הטובין האמורים, כל עוד אינם נכללים בסוגים אחרים; 
הנכללים כולם בסוג 30.                                                     
                                                                                    

              

ז' שבט תשע"ב - 2431/01/2012



PEACE, LOVE & ICE CREAM

Trade Mark No. 219538 מספר סימן

Application Date 17/03/2009 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: Unilever N.V.

Address: Rotterdam, Netherlands

Identification No.: 310

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Dr. Shlomo Cohen & Co.

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

שם: ד"ר שלמה כהן ושות'

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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 43 סוג: 43

Providing of food and drinks; catering, restaurant and 
scoop shops, snackbar services; all included in class 
43.

אספקת מזון ומשקאות; שירותי הסעדה, מסעדות וחנויות 
לממכר גלידה, שירותי דוכני מזון מהיר; הנכללים כולם בסוג 

           .43

ז' שבט תשע"ב - 2531/01/2012



REACH DEEP

Trade Mark No. 220100 מספר סימן

Application Date 19/04/2009 תאריך הגשה

Based on foreign registration מבוסס על רישום בחו"ל

European Community Trade Mark 
No. 008111395

איחוד האירופי לסימני מסחר מספר: 
008111395

Dated 24/09/2009 (Section 16) מיום 24/09/2009 (סעיף 16) 

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

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

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

האנגלי.

 Owners

Name: Johnson & Johnson

Address: One Johnson & Johnson Plaza, New Brunswick, 
New Jersey, 08933, U.S.A.

Identification No.: 604

(New Jersey Corporation)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Reinhold Cohn and Partners

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

שם: ריינהולד כהן ושותפיו

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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 21 סוג: 21

Toothbrushes; all included in class 21. מברשות שיניים; הנכללים כולם בסוג 21.       

ז' שבט תשע"ב - 2631/01/2012



CITIFX PULSE

Trade Mark No. 222371 מספר סימן

Application Date 26/07/2009 תאריך הגשה

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 36 סוג: 36

Financial services, namely, online trading of foreign 
exchange, securities, money market deposits, 
structured deposits and subscription based products; 
news and information services relating to foreign 
exchange, securities, money market deposits, 
structured deposits and subscription based products; 
financial reporting services; non of the 
aforementioned services relating to electronic fund 
transfer services, automatic teller services, payment 
services or any currency conversion related thereto, 
except as necessary to execute online trading 
services of perform services related thereto; all 
included in class 36

שירותים פיננסיים, דהיינו, מסחר מקוון של מטבע חוץ, ניירות 
ערך, הפקדות של שוק ההון, הפקדות מובנות ומוצרים 
המבוססים על מנויים; שירותי חדשות ומידע המתייחסים 
למטבע חוץ, ניירות ערך, הפקדות של שוק ההון, הפקדות 

מובנות ומוצרים המבוססים על מנויים; שירותי דיווח פיננסי; אף 
אחד מהשירותים המוזכרים לעיל קשורים לשירותי העברת 

כספים אלקטרונית, שירותי כספרות אוטומטיים, שירותי תשלום 
או כל שירותים הקשורים להמרת מטבע הקשורים לכך, מלבד 
מה שצריך לביצוע שירותי מסחר מקוונים או ביצוע שירותים 
הקשורים בכך; הכל נכלל 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)

U.S.A., 22/06/2009, No. 77/765309 ארה"ב, 22/06/2009, מספר 77/765309

Class: 36 סוג: 36

Financial services, namely, online trading of foreign 
exchange, securities, money market deposits, 
structured deposits and subscription based products; 
news and information services relating to foreign 
exchange, securities, money market deposits, 
structured deposits and subscription based products; 
financial reporting services; non of the 
aforementioned services relating to electronic fund 
transfer services, automatic teller services, payment 
services or any currency conversion related thereto, 
except as necessary to execute online trading 
services of perform services related thereto.

שירותים פיננסיים, דהיינו, מסחר מקוון של מטבע חוץ, ניירות 
ערך, הפקדות של שוק ההון, הפקדות מובנות ומוצרים 
המבוססים על מנויים; שירותי חדשות ומידע המתייחסים 
למטבע חוץ, ניירות ערך, הפקדות של שוק ההון, הפקדות 

מובנות ומוצרים המבוססים על מנויים; שירותי דיווח פיננסי; אף 
אחד מהשירותים המוזכרים לעיל קשורים לשירותי העברת 

כספים אלקטרונית, שירותי כספרות אוטומטיים, שירותי תשלום 
או כל שירותים הקשורים להמרת מטבע הקשורים לכך, מלבד 
מה שצריך לביצוע שירותי מסחר מקוונים או ביצוע שירותים 

הקשורים בכך.                                                                 
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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: Citigroup Inc.

Address: 399 Park Ave., New York, New York, 10043, 
U.S.A.

Identification No.: 6369

(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
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ALCO

Trade Mark No. 222881 מספר סימן

Application Date 20/08/2009 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: Emerson Electric Co.

Address: 8000 West Florissant Ave,, St. Louis, Missouri, 
63136, U.S.A.

Identification No.: 2448

(Missouri 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

Temperature controls; thermostats; liquid level 
controllers; liquid level indicators; moisture indicators; 
moisture gauges and pressure gauges, included in 
Class 9.

בקרות חום; תרמוסטטים; שלטי מפלס נוזל; מחווני מפלס נוזל; 
מחווני לחות; מדדי לחות ומדדי לחץ, הנכללים בסוג 9.             
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Trade Mark No. 223475 מספר סימן

Application Date 13/09/2009 תאריך הגשה

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 41 סוג: 41

Teaching in the field of water, water treating and 
purifying, treatment of waste, destruction of waste 
and trash, urban cleansing, waste collection, 
sewerage maintenance, maintenance vehicles and 
equipment, waste management, customer reception, 
drive, maintenance of industrial installations, 
maintenance of energy and climate control systems, 
environmental protection, sustainable development 
and transport services; education, training, and 
provision of apprenticeships in the field of water, 
water treating and purifying, treatment of waste, 
destruction of waste and trash, urban cleansing, 
waste collection, sewerage maintenance, 
maintenance vehicles and equipment, waste 
management, customer reception, drive, 
maintenance of industrial installations, maintenance 
of energy and climate control systems, environmental 
protection, sustainable development and transport 
services; arranging and conducting of seminars, 
conferences and colloquiums in the field of water, 
water treating and purifying, treatment of waste, 
destruction of waste and trash, urban cleansing, 
waste collection, sewerage maintenance, 
maintenance vehicles and equipment, waste 
management, customer reception, drive, 
maintenance of industrial installations, maintenance 
of energy and climate control systems, environmental 
protection, sustainable development and transport 
services; publishing of texts (other than advertising) 
and of books, particularly on environmental 
protection and on the training and teaching in the 
field of water, water treating and purifying, treatment 
of waste, destruction of waste and trash, urban 
cleansing, waste collection, sewerage maintenance, 
maintenance vehicles and equipment, waste 
management, customer reception, drive, 
maintenance of industrial installations, maintenance 
of energy and climate control systems, environmental 
protection, sustainable development and transport 
services; entertainment services, namely, arranging 
of game competitions in the field of education or 
entertainment on the topics of water, water 
resources, environmental protection, sustainable 
development; providing online non-downloadable 
electronic publications for the training in the field of 
water, water treating and purifying, treatment of 
waste, destruction of waste and trash, urban 

הוראה בתחום המים, טיפול וטיהור מים, טיפול בפסולת, 
השמדת פסולת ואשפה, ניקיון עירוני, איסוף פסולת, אחזקת 
ביוב, אחזקת כלי רכב וציוד, ניהול פסולת, קבלת לקוחות, 

נהיגה, אחזקת התקנים תעשייתיים, אחזקת מערכות אנרגיה 
ובקרת אקלים, הגנה על הסביבה, פיתוח בר קיימא ושירותי 
הובלה; חינוך, הדרכה, ואספקת התמחויות בתחום המים, 
טיפול וטיהור מים, טיפול בפסולת, השמדת פסולת ואשפה, 
ניקיון עירוני, איסוף פסולת, אחזקת ביוב, אחזקת כלי רכב 
וציוד, ניהול פסולת, קבלת לקוחות, נהיגה, אחזקת התקנים 
תעשייתיים, אחזקת מערכות אנרגיה ובקרת אקלים, הגנה על 

הסביבה, פיתוח בר קיימא ושירותי הובלה; ארגון וניהול 
סמינרים, כנסים  וועידות בתחום המים, טיפול וטיהור מים, 
טיפול בפסולת, השמדת פסולת ואשפה, ניקיון עירוני, איסוף 
פסולת, אחזקת ביוב, אחזקת כלי רכב וציוד, ניהול פסולת, 
קבלת לקוחות, נהיגה, אחזקת התקנים תעשייתיים, אחזקת 
מערכות אנרגיה ובקרת אקלים, הגנה על הסביבה, פיתוח בר 
קיימא ושירותי הובלה; הוצאה לאור של טקסטים (להוציא 

פרסום) ושל ספרים, בייחוד על הגנת הסביבה והוראה בתחום 
המים, טיפול וטיהור מים, טיפול בפסולת, השמדת פסולת 

ואשפה, ניקיון עירוני, איסוף פסולת, אחזקת ביוב, אחזקת כלי 
רכב וציוד, ניהול פסולת, קבלת לקוחות, נהיגה, אחזקת 

התקנים תעשייתיים, אחזקת מערכות אנרגיה ובקרת אקלים, 
הגנה על הסביבה, פיתוח בר קיימא ושירותי הובלה; שירותי 
בידור, דהיינו, ארגון של משחקים תחרותיים בתחום החינוך 
והבידור בנושאי מים, מקורות מים, הגנה על הסביבה, פיתוח 

בר קיימא; אספקת פרסומים מקוונים אשר אינם ניתנים להורדה 
להדרכה בתחום המים, טיפול וטיהור מים, טיפול בפסולת, 
השמדת פסולת ואשפה, ניקיון עירוני, איסוף פסולת, אחזקת 
ביוב, אחזקת כלי רכב וציוד, ניהול פסולת, קבלת לקוחות, 

נהיגה, אחזקת התקנים תעשייתיים, אחזקת מערכות אנרגיה 
ובקרת אקלים, הגנה על הסביבה, פיתוח בר קיימא ושירותי 
הובלה; ארגון וניהול בחינות חינוכיות בתחום המים, טיפול 
וטיהור מים, טיפול בפסולת, השמדת פסולת ואשפה, ניקיון 
עירוני, איסוף פסולת, אחזקת ביוב, אחזקת כלי רכב וציוד, 
ניהול פסולת, קבלת לקוחות, נהיגה, אחזקת התקנים 

תעשייתיים, אחזקת מערכות אנרגיה ובקרת אקלים, הגנה על 
הסביבה, פיתוח בר קיימא ושירותי הובלה; צילום; הפקת 

סרטים; אספקת מידע והדרכות בתחום המים, טיפול וטיהור 
מים, טיפול בפסולת, השמדת פסולת ואשפה, ניקיון עירוני, 
איסוף פסולת, אחזקת ביוב, אחזקת כלי רכב וציוד, ניהול 

פסולת, קבלת לקוחות, נהיגה, אחזקת התקנים תעשייתיים, 
אחזקת מערכות אנרגיה ובקרת אקלים, הגנה על הסביבה, 

פיתוח בר קיימא ושירותי הובלה; הוצאה לאור שולחנית; הוצאה 
לאור אלקטרונית מקוונת של ירחונים וספרים בתחום המים, 
טיפול וטיהור מים, טיפול בפסולת, השמדת פסולת ואשפה, 
ניקיון עירוני, איסוף פסולת, אחזקת ביוב, אחזקת כלי רכב 
וציוד, ניהול פסולת, קבלת לקוחות, נהיגה, אחזקת התקנים 
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cleansing, waste collection, sewerage maintenance, 
maintenance vehicles and equipment, waste 
management, customer reception, drive, 
maintenance of industrial installations, maintenance 
of energy and climate control systems, environmental 
protection, sustainable development and transport 
services; arranging and conducting of educational 
examination in the field of water, water treating and 
purifying, treatment of waste, destruction of waste 
and trash, urban cleansing, waste collection, 
sewerage maintenance, maintenance vehicles and 
equipment, waste management, customer reception, 
drive, maintenance of industrial installations, 
maintenance of energy and climate control systems, 
environmental protection, sustainable development 
and transport services; videotaping; film production; 
providing information on training in the field of water, 
water treating and purifying, treatment of waste, 
destruction of waste and trash, urban cleansing, 
waste collection, sewerage maintenance, 
maintenance vehicles and equipment, waste 
management, customer reception, drive, 
maintenance of industrial installations, maintenance 
of energy and climate control systems, environmental 
protection, sustainable development and transport 
services; desktop publishing; electronic online 
publication of periodicals and books in the field of 
water, water treating and purifying, treatment of 
waste, destruction of waste and trash, urban 
cleansing, waste collection, sewerage maintenance, 
maintenance vehicles and equipment, waste 
management, customer reception, drive, 
maintenance of industrial installations, maintenance 
of energy and climate control systems, environmental 
protection, sustainable development and transport 
services; training consultancy, namely providing 
advice on training in the field of water, water treating 
and purifying, treatment of waste, destruction of 
waste and trash, urban cleansing, waste collection, 
sewerage maintenance, maintenance vehicles and 
equipment, waste management, customer reception, 
drive, maintenance of industrial installations, 
maintenance of energy and climate control systems, 
environmental protection, sustainable development 
and transport services; all included in class 41.

תעשייתיים, אחזקת מערכות אנרגיה ובקרת אקלים, הגנה על 
הסביבה, פיתוח בר קיימא ושירותי הובלה; ייעוץ הדרכה, 

דהיינו, אספקת ייעוץ להדרכה בתחום המים, טיפול וטיהור מים, 
טיפול בפסולת, השמדת פסולת ואשפה, ניקיון עירוני, איסוף 
פסולת, אחזקת ביוב, אחזקת כלי רכב וציוד, ניהול פסולת, 
קבלת לקוחות, נהיגה, אחזקת התקנים תעשייתיים, אחזקת 
מערכות אנרגיה ובקרת אקלים, הגנה על הסביבה, פיתוח בר 
קיימא ושירותי הובלה; 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.

The colors appearing in the mark are: red in pantone 
shade 485C and cool grey 10C.

הצבעים הנראים בסימן הם: אדום בגוון פנטון 485C ואפור 
.10C קריר

 Owners

Name: Veolia Environnement

Address: Paris, France

Identification No.: 55589

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. 223489 מספר סימן

Application Date 13/09/2009 תאריך הגשה

Goods/Services סחורות/שירותים

ז' שבט תשע"ב - 3331/01/2012



Class: 9 סוג: 9

Downloadable software for use in training in the field 
of water, water treating and purifying, treatment of 
waste, destruction of waste and trash, urban 
cleansing, waste collection, sewerage maintenance, 
maintenance vehicles and equipment, waste 
management, customer reception, drive, 
maintenance of industrial installations, maintenance 
of energy and climate control systems, environmental 
protection, sustainable development and transport 
services; recorded computer programs featuring on 
line manuals or other training media in the field of 
water, water treating and purifying, treatment of 
waste, destruction of waste and trash, urban 
cleansing, waste collection, sewerage maintenance, 
maintenance vehicles and equipment, waste 
management, customer reception, drive, 
maintenance of industrial installations, maintenance 
of energy and climate control systems, environmental 
protection, sustainable development and transport 
services; pre-recorded videotapes in the field of 
water, water treating and purifying, treatment of 
waste, destruction of waste and trash, urban 
cleansing, waste collection, sewerage maintenance, 
maintenance vehicles and equipment, waste 
management, customer reception, drive, 
maintenance of industrial installations, maintenance 
of energy and climate control systems, environmental 
protection, sustainable development and transport 
services; magnetic data media, namely software, pre-
recorded audio tapes, pre-recorded videotapes, pre-
recorded compact discs, pre-recorded audio 
cassettes featuring information on and for use in 
training in the field of water, water treating and 
purifying, treatment of waste, destruction of waste 
and trash, urban cleansing, waste collection, 
sewerage maintenance, maintenance vehicles and 
equipment, waste management, customer reception, 
drive, maintenance of industrial installations, 
maintenance of energy and climate control systems, 
environmental protection, sustainable development 
and transport services; pre-recorded audio and video 
compact discs and pre-recorded compact optical 
discs in the field of water, water treating and 
purifying, treatment of waste, destruction of waste 
and trash, urban cleansing, waste collection, 
sewerage maintenance, maintenance vehicles and 
equipment, waste management, customer reception, 
drive, maintenance of industrial installations, 
maintenance of energy and climate control systems, 
environmental protection, sustainable development 
and transport services; all included in class 9.

תוכנות הניתנות להורדה לשימוש בהדרכה בתחום המים, 
טיפול וטיהור מים, טיפול בפסולת, השמדת פסולת ואשפה, 
ניקיון עירוני, איסוף פסולת, אחזקת ביוב, אחזקת כלי רכב 
וציוד, ניהול פסולת, קבלת לקוחות, נהיגה, אחזקת התקנים 
תעשייתיים, אחזקת מערכות אנרגיה ובקרת אקלים, הגנה על 
הסביבה, פיתוח בר קיימא ושירותי הובלה; תוכניות מחשב 

מוקלטות המציגות מדריכים מקוונים או מדיות הדרכה אחרות 
בתחום המים, טיפול וטיהור מים, טיפול בפסולת, השמדת 
פסולת ואשפה, ניקיון עירוני, איסוף פסולת, אחזקת ביוב, 
אחזקת כלי רכב וציוד, ניהול פסולת, קבלת לקוחות, נהיגה, 
אחזקת התקנים תעשייתיים, אחזקת מערכות אנרגיה ובקרת 
אקלים, הגנה על הסביבה, פיתוח בר קיימא ושירותי הובלה; 

קלטות מוקלטות מראש בתחום המים, טיפול וטיהור מים, טיפול 
בפסולת, השמדת פסולת ואשפה, ניקיון עירוני, איסוף פסולת, 
אחזקת ביוב, אחזקת כלי רכב וציוד, ניהול פסולת, קבלת 

לקוחות, נהיגה, אחזקת התקנים תעשייתיים, אחזקת מערכות 
אנרגיה ובקרת אקלים, הגנה על הסביבה, פיתוח בר קיימא 
ושירותי הובלה; מדיית נתונים מגנטית, דהיינו תוכנה, קלטות 
המוקלטות מראש, דיסקים מוקלטים מראש, קלטות אודיו 

מוקלטות מראש המציגים מידע על ולשימוש בהדרכה בתחום 
המים, טיפול וטיהור מים, טיפול בפסולת, השמדת פסולת 

ואשפה, ניקיון עירוני, איסוף פסולת, אחזקת ביוב, אחזקת כלי 
רכב וציוד, ניהול פסולת, קבלת לקוחות, נהיגה, אחזקת 

התקנים תעשייתיים, אחזקת מערכות אנרגיה ובקרת אקלים, 
הגנה על הסביבה, פיתוח בר קיימא ושירותי הובלה; קלטות 
אודיו ווידאו ודיסקים מוקלטים מראש ודיסקים אופטיים 
מוקלטים מראש בתחום המים, טיפול וטיהור מים, טיפול 

בפסולת, השמדת פסולת ואשפה, ניקיון עירוני, איסוף פסולת, 
אחזקת ביוב, אחזקת כלי רכב וציוד, ניהול פסולת, קבלת 

לקוחות, נהיגה, אחזקת התקנים תעשייתיים, אחזקת מערכות 
אנרגיה ובקרת אקלים, הגנה על הסביבה, פיתוח בר קיימא 

ושירותי הובלה; הנכללים כולם בסוג 9.                                 
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    

                                                                

ז' שבט תשע"ב - 3431/01/2012



Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

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

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

האנגלי.

The colors appearing in the mark are: red in pantone 
shade 485C and cool grey 10C.

הצבעים הנראים בסימן הם: אדום בגוון פנטון 485C ואפור 
.10C קריר

 Owners

Name: Veolia Environnement

Address: Paris, France

Identification No.: 55589

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

ז' שבט תשע"ב - 3531/01/2012



Trade Mark No. 223512 מספר סימן

Application Date 13/09/2009 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 colors appearing in the mark are: red in pantone 
shade 485C and cool grey 10C.

הצבעים הנראים בסימן הם: אדום בגוון פנטון 485C ואפור 
.10C קריר

 Owners

Name: Veolia Environnement

Address: Paris, France

Identification No.: 55589

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

Personnel recruitment; computer file management; 
socio-economic studies; socio-economic forecasting; 
statistical information; all included in class 35.

גיוס כוח-אדם; ניהול קבצים במחשב; לימודים סוציו-אקונומיים; 
תחזיות סוציו-אקונומיות; מידע סטטיסטי; הנכללים כולם בסוג 

                                                                     .35

ז' שבט תשע"ב - 3631/01/2012



NEXT

Trade Mark No. 223568 מספר סימן

Application Date 14/09/2009 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: Next Group Plc

Address: Desford Road, Enderby, Leicester, 
Leicestershire, LE19 4AT, United Kingdom

Identification No.: 800589

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Seligsohn Gabrieli  & Co.

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

שם: זליגסון  גבריאלי ושות'

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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 35 סוג: 35

Retail services, including retail services offered via a 
general merchandising and clothing store, mail order 
catalogue, online, via television channel, via mobile 
phone and by direct marketing, all connected with the 
sale of clothing, headgear and footwear, jewellery, 
watches, fashion accessories, household articles, 
towels, bedding, textiles, furniture, lighting apparatus, 
toys, electrical products, cosmetics, non-medicated 
toilet preparations, eyewear, carrying cases, leather 
goods, handbags, sports bags, travel bags, shopping 
bags, toiletry bags, messenger bags, carrier bags, 
documents bags and children’s bags, kitchenware, 
paints, wallpaper, wall stickers and borders, pictures, 
picture frames, cameras; all of the aforementioned 
goods excluding bleaches, soaps and other 
substances for use in laundry and cleaning and 
excludingbranch boxes, junction boxes, boxes for 
electrical appliances, control apparatus, housings for 
electrical distributions, sockets, plugs, electrical 
contacts; the provision of information and advice in 
relation to retail services relating to the aforesaid 
goods; business management consultancy including 
giving assistance and advice in the management of 
retail stores in the field of the aforesaid goods, all 
included in Class 35.

שירותי מכירה בקמעונאות, לרבות שירותי קמעונאות המוצעים 
באמצעות מסחור כללי וחנות לדברי הלבשה, הזמנות עפ"י 
קטלוג בדואר, הזמנות מקוונות, באמצעות ערוץ טלוויזיה, 
באמצעות טלפון נייד ובאמצעות שיווק ישיר, הכל בקשר 

למכירה של הלבשה, כיסוי ראש והנעלה, תכשיטים, שעונים, 
עזרי אופנה, מוצרים למשק הבית, מגבות, כלי מיטה, 
טקסטילים, רהיטים, התקני תאורה, צעצועים, מוצרים 

חשמליים, תמרוקים, מוצרי טואלט שאינם רפואיים, משקפיים, 
תיבות נשיאה, סחורות עור, תיקי יד, תיקי ספורט, תיקי נסיעה, 
תיקי קנייה, תיקים לתמרוקים, תיקי שליחים, תיקי נשיאה, 

תיקים למסמכים ותיקים לילדים, צורכי מטבח, צבעים, טפטים, 
תוויות הדבקה ומסגרות לקיר, תמונות, מסגרות לתמונות, 

מצלמות; כל הטובין הנזכרים לעיל למעט תכשירי הלבנה, מיני 
סבון וחומרים אחרים המשמשים בכביסה וניקוי וכן למעט 

תיבות התפצלות, תיבות הצטלבות, תיבות למתקנים חשמליים, 
ציוד בקרה, בתים להפצות חשמליות, שקעים, תקעים, מגעים 

חשמליים; אספקת מידע וייעוץ בקשר לשירותי מכירה 
בקמעונאות הנוגעים לטובין האמורים; ייעוץ לניהול עסקים, 
לרבות מתן עזרה וייעוץ לניהול חנויות קמעונאיות בתחום 

הטובין האמורים, כולם נכללים בסוג 35.                               
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    

                                                    

ז' שבט תשע"ב - 3731/01/2012



CHAVAX

Trade Mark No. 223973 מספר סימן

Application Date 04/10/2009 תאריך הגשה

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

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

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

האנגלי.

 Owners

Name: Radiance Technologies B.V.

Address: Duinvoetlaan 4 NL-GL, Wassena, Netherlands

Identification No.: 800634

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

A vaccine against the Chagas illness which 
corresponds to tripanosoma cruzi; all included in 
class 5

חיסון נגד מחלת הצ'אגס הנגרמת מטריפנוזומה קרוזי; הנכללים 
כולם בסוג 5.                                                                 

ז' שבט תשע"ב - 3831/01/2012



VADEGI

Trade Mark No. 225005 מספר סימן

Application Date 09/11/2009 תאריך הגשה

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

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

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

שלסימונם נועד הסימן למעשה

 Owners

Name: Ares Trading S.A.

Address: Zone Industrielle de L'Ouriettaz, Aubonne, CH-
1170, Switzerland

Identification No.: 2110

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: nterpharm Laboratories Ltd.

Address: Hakishon 18, Yavne, 81220, Israel

שם: אינטרפרם מעבדות בע"מ

כתובת : הקישון 18, ת.ד. 151, יבנה, 81220, ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 5 סוג: 5

Pharmaceutical preparations for human use, namely 
preparations for the treatment of immunological 
diseases and disorders, inflammatory diseases and 
disorders, endocrinology diseases and disorders, 
oncological disease and disorders, neurological 
diseases and disorders, infertility diseases and 
disorders, metabolic diseases and disorders, 
rheumatological diseases and disorders, genetic 
diseases and disorders; all included in class 5.

תכשירי רוקחות דהיינו תכשירים לטיפול במחלות והפרעות 
אימונולוגיות, מחלות והפרעות דלקתיות, מחלות והפרעות 

אנדוקרינולוגיות, מחלות והפרעות אונקולוגיות, מחלות והפרעות 
נוירולוגיות, מחלות והפרעות פוריות, מחלות והפרעות 

הקשורות בחילוף חומרים, מחלות והפרעות ריאומטולוגיות, 
מחלות והפרעות גנטיות; הנכללים כולם בסוג  5 .                   
                                                                                    
                                                                                    

                                                                          

ז' שבט תשע"ב - 3931/01/2012



XUDACI

Trade Mark No. 225008 מספר סימן

Application Date 09/11/2009 תאריך הגשה

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

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

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

שלסימונם נועד הסימן למעשה

 Owners

Name: Ares Trading S.A.

Address: Zone Industrielle de L'Ouriettaz, Aubonne, CH-
1170, Switzerland

Identification No.: 2110

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: nterpharm Laboratories Ltd.

Address: Hakishon 18, Yavne, 81220, Israel

שם: אינטרפרם מעבדות בע"מ

כתובת : הקישון 18, ת.ד. 151, יבנה, 81220, ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 5 סוג: 5

Pharmaceutical preparations for human use, namely 
preparations for the treatment of immunological 
diseases and disorders, inflammatory diseases and 
disorders, endocrinology diseases and disorders, 
oncological disease and disorders, neurological 
diseases and disorders, infertility diseases and 
disorders, metabolic diseases and disorders, 
rheumatological diseases and disorders, genetic 
diseases and disorders; all included in class 5.

תכשירי רוקחות דהיינו תכשירים לטיפול במחלות והפרעות 
אימונולוגיות, מחלות והפרעות דלקתיות, מחלות והפרעות 

אנדוקרינולוגיות, מחלות והפרעות אונקולוגיות, מחלות והפרעות 
נוירולוגיות, מחלות והפרעות פוריות, מחלות והפרעות 

הקשורות בחילוף חומרים, מחלות והפרעות ריאומטולוגיות, 
מחלות והפרעות גנטיות; הנכללים כולם בסוג  5 .                   
                                                                                    
                                                                                    

                                                                          

ז' שבט תשע"ב - 4031/01/2012



BELCANZI

Trade Mark No. 225009 מספר סימן

Application Date 09/11/2009 תאריך הגשה

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

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

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

שלסימונם נועד הסימן למעשה

 Owners

Name: Ares Trading S.A.

Address: Zone Industrielle de L'Ouriettaz, Aubonne, CH-
1170, Switzerland

Identification No.: 2110

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: nterpharm Laboratories Ltd.

Address: Hakishon 18, Yavne, 81220, Israel

שם: אינטרפרם מעבדות בע"מ

כתובת : הקישון 18, ת.ד. 151, יבנה, 81220, ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 5 סוג: 5

Pharmaceutical preparations for human use, namely 
preparations for the treatment of immunological 
diseases and disorders, inflammatory diseases and 
disorders, endocrinology diseases and disorders, 
oncological disease and disorders, neurological 
diseases and disorders, infertility diseases and 
disorders, metabolic diseases and disorders, 
rheumatological diseases and disorders, genetic 
diseases and disorders; all included in class 5.

תכשירי רוקחות דהיינו תכשירים לטיפול במחלות והפרעות 
אימונולוגיות, מחלות והפרעות דלקתיות, מחלות והפרעות 

אנדוקרינולוגיות, מחלות והפרעות אונקולוגיות, מחלות והפרעות 
נוירולוגיות, מחלות והפרעות פוריות, מחלות והפרעות 

הקשורות בחילוף חומרים, מחלות והפרעות ריאומטולוגיות, 
מחלות והפרעות גנטיות; הנכללים כולם בסוג  5 .                   
                                                                                    
                                                                                    

                                                                          

ז' שבט תשע"ב - 4131/01/2012



SANZEZA

Trade Mark No. 225010 מספר סימן

Application Date 09/11/2009 תאריך הגשה

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

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

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

שלסימונם נועד הסימן למעשה

 Owners

Name: Ares Trading S.A.

Address: Zone Industrielle de L'Ouriettaz, Aubonne, CH-
1170, Switzerland

Identification No.: 2110

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: nterpharm Laboratories Ltd.

Address: Hakishon 18, Yavne, 81220, Israel

שם: אינטרפרם מעבדות בע"מ

כתובת : הקישון 18, ת.ד. 151, יבנה, 81220, ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 5 סוג: 5

Pharmaceutical preparations for human use, namely 
preparations for the treatment of immunological 
diseases and disorders, inflammatory diseases and 
disorders, endocrinology diseases and disorders, 
oncological disease and disorders, neurological 
diseases and disorders, infertility diseases and 
disorders, metabolic diseases and disorders, 
rheumatological diseases and disorders, genetic 
diseases and disorders; all included in class 5.

תכשירי רוקחות דהיינו תכשירים לטיפול במחלות והפרעות 
אימונולוגיות, מחלות והפרעות דלקתיות, מחלות והפרעות 

אנדוקרינולוגיות, מחלות והפרעות אונקולוגיות, מחלות והפרעות 
נוירולוגיות, מחלות והפרעות פוריות, מחלות והפרעות 

הקשורות בחילוף חומרים, מחלות והפרעות ריאומטולוגיות, 
מחלות והפרעות גנטיות; הנכללים כולם בסוג  5 .                   
                                                                                    
                                                                                    

                                                                          

ז' שבט תשע"ב - 4231/01/2012



SANZESA

Trade Mark No. 225011 מספר סימן

Application Date 09/11/2009 תאריך הגשה

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

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

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

שלסימונם נועד הסימן למעשה

 Owners

Name: Ares Trading S.A.

Address: Zone Industrielle de L'Ouriettaz, Aubonne, CH-
1170, Switzerland

Identification No.: 2110

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: nterpharm Laboratories Ltd.

Address: Hakishon 18, Yavne, 81220, Israel

שם: אינטרפרם מעבדות בע"מ

כתובת : הקישון 18, ת.ד. 151, יבנה, 81220, ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 5 סוג: 5

Pharmaceutical preparations for human use, namely 
preparations for the treatment of immunological 
diseases and disorders, inflammatory diseases and 
disorders, endocrinology diseases and disorders, 
oncological disease and disorders, neurological 
diseases and disorders, infertility diseases and 
disorders, metabolic diseases and disorders, 
rheumatological diseases and disorders, genetic 
diseases and disorders; all included in class 5.

תכשירי רוקחות דהיינו תכשירים לטיפול במחלות והפרעות 
אימונולוגיות, מחלות והפרעות דלקתיות, מחלות והפרעות 

אנדוקרינולוגיות, מחלות והפרעות אונקולוגיות, מחלות והפרעות 
נוירולוגיות, מחלות והפרעות פוריות, מחלות והפרעות 

הקשורות בחילוף חומרים, מחלות והפרעות ריאומטולוגיות, 
מחלות והפרעות גנטיות; הנכללים כולם בסוג  5 .                   
                                                                                    
                                                                                    

                                                                          

ז' שבט תשע"ב - 4331/01/2012



DAVIDOFF CHAMPION

Trade Mark No. 225795 מספר סימן

Application Date 22/12/2009 תאריך הגשה

 Owners

Name: ZINO DAVIDOFF SA

Address: Rue Faucigny 5, Fribourg, 1700, Switzerland

Identification No.: 9384

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Pearl Cohen Zedek Latzer

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

שם: פרל כהן צדק לצר

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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 3 סוג: 3

Soaps, especially toilet soaps; perfumery, essential 
oils, cosmetics; toiletries; sanitary products for the 
body; sun-care products for tanning the skin; bath 
products, bath and shower gels and foaming 
products, tonic products for body care, cosmetic 
lotions for the skin, moisturizing concentrates for 
body care (for non-medical use), after-shave 
products, especially after-shave oils, creams, gels, 
powders and lotions; pre-shave creams; eau de 
cologne, eau de toilette; deodorants (sprays and 
sticks), deodorants for personal use; all included in 
class 3.

סבונים, במיוחד סבוני טואלט; בישום, שמנים אתריים, 
קוסמטיקה; תכשירי טואלט; תכשירי היגיינה לגוף; מוצרים 

לשיזוף העור; מוצרי אמבט, תכשירי קצף וג'ל לאמבט ומקלחת, 
תכשירי טוניק לטיפוח הגוף; תחליבי קוסמטיקה לעור, תרכיזי 
לחות לגוף (לא לשימוש רפואי), מוצרים לאחר גילוח, במיוחד 
שמנים לאחר גילוח, קרמים, ג'לים, אבקות ותחליבים; קרמים 

לפני גילוח; מי-קולון ,מי טואלט, דאודורנטים (תרסיסים 
וסטיקים),,דאודורנטים לשימוש אישי; הנכללים כולם בסוג 3.     
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    

        

ז' שבט תשע"ב - 4431/01/2012



Trade Mark No. 226041 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.                                                       

ז' שבט תשע"ב - 4531/01/2012



Trade Mark No. 226042 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.                                                       

ז' שבט תשע"ב - 4631/01/2012



ATR

Trade Mark No. 226417 מספר סימן

Application Date 17/01/2010 תאריך הגשה

 Owners

Name: Collective Brands Cooperatief U.A.

Address: 1 Locatellikade, (1076 AZ), Amsterdam, 
Netherlands

Identification No.: 800909

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Dr. Shlomo Cohen & Co.

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

שם: ד"ר שלמה כהן ושות'

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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 25 סוג: 25

Footwear, clothing and headgear; all included in 
class 25.

הנעלה, הלבשה וכיסויי ראש; הנכללים כולם בסוג 25.             
          

ז' שבט תשע"ב - 4731/01/2012



CUSHION OF COMFORT

Trade Mark No. 226909 מספר סימן

Application Date 01/02/2010 תאריך הגשה

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

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

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

האנגלי.

 Owners

Name: Bausch & Lomb Incorporated

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

Identification No.: 3191

(New York Corporation)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Reinhold Cohn and Partners

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

שם: ריינהולד כהן ושותפיו

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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 5 סוג: 5

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

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

                                                                  

ז' שבט תשע"ב - 4831/01/2012



SHARE THE LOVE OF JEWELRY

Trade Mark No. 227549 מספר סימן

Application Date 24/02/2010 תאריך הגשה

Based on foreign registration מבוסס על רישום בחו"ל

U.S.A. No. 3289589 ארה"ב מספר: 3289589

Dated 11/09/2007 (Section 16) מיום 11/09/2007 (סעיף 16) 

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

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

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

האנגלי.

 Owners

Name: 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: 14 סוג: 14

Jewelry; all included in class 14. תכשיטים; הנכללים כולם בסוג 14.         

ז' שבט תשע"ב - 4931/01/2012



wittywe

Trade Mark No. 227667 מספר סימן

Application Date 18/02/2010 תאריך הגשה

 Owners

Name: Bankynowledge S.A. 

Address: Callo 50 Edificio BCT, Panama, Republic of 
Panama

Identification No.: 70865

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Gabi Michaeli & Co., Advs.

Address: 40 Enzo Sereni Street, Givatayim, 53241, Israel

שם: גבי מיכאלי ושות', עו"ד

כתובת : רח' אנצו סירני 40, גבעתים, 53241, ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 28 סוג: 28

Play cards, play boards; all included in class 28. משחקי קלפים, משחקי לוח; הנכללים בסוג 28.                     

ז' שבט תשע"ב - 5031/01/2012



APOSTHERAPY

Trade Mark No. 228144 מספר סימן

Application Date 18/03/2010 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.

Ownersבעלים

Name: Apos - Medical and Sports Technologies Ltd. שם: אפוס טכנולוגיות רפואה וספורט בע"מ

Address: Beit Merkazim 2001, 1 Abba Even St., Herzliya 
Pituach, 46733, Israel

כתובת : בית מרכזים 2001, רח' אבא אבן 1, הרצליה פיתוח, 
46733, ישראל

Identification No.: 513592253מספר זיהוי: 513592253

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Ellen Shankman, Adv.

Address: 10 Plaut St., Rehovot, Israel

שם: אלן שנקמאן, עו"ד

כתובת : רחוב פלאוט 10, רחובות, ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 10 סוג: 10

Medical and orthopedic devices and apparatus; 
exercise apparatus specifically adapted for medical 
purposes; all included in Class 10.

התקנים ומכשירים רפואיים ואורתופדיים; מכשירי התעמלות 
המותאמים במיוחד למטרות רפואיות; הנכללים כולם בסוג 10.  

                                                       

ז' שבט תשע"ב - 5131/01/2012



Trade Mark No. 228434 מספר סימן

Application Date 25/03/2010 תאריך הגשה

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

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

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

האנגלי.

 Owners

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

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

Identification No.: 801096

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Reinhold Cohn and Partners

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

שם: ריינהולד כהן ושותפיו

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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 33 סוג: 33

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

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

ז' שבט תשע"ב - 5231/01/2012



Trade Mark No. 228564 מספר סימן

Application Date 04/04/2010 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; matche

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                                                                         
                                                                                    

                                  

ז' שבט תשע"ב - 5331/01/2012



Trade Mark No. 228565 מספר סימן

Application Date 04/04/2010 תאריך הגשה

 Owners

Name: Philip Morris Products S.A.

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

Identification No.: 38

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: D. Mirkin & Co., Advs.

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

שם: ד. מירקין ושות', עו"ד

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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 41 סוג: 41

Entertainment and cultural activities; all included in 
class 41.

בידור ופעילויות תרבות; הנכללים כולם בסוג 41.                   
                      

ז' שבט תשע"ב - 5431/01/2012



Trade Mark No. 228744 מספר סימן

Application Date 18/03/2010 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: Ilan Haim Eliyahu  שם: אילן חיים אליהו

Address: 26 Hasharon St, Haifa, Israel כתובת : רח' השרון 26, דירה 5, חיפה, ישראל

Identification No.: 022852446מספר זיהוי: 022852446

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Tshorny Ofir, Adv.

Address: Beit Hatextile, 14th Floor, 2 Koyfman St., Tel 
Aviv, Israel

שם: טשורני אופיר, עו"ד

כתובת : בית הטקסטיל, קומה 14, רח' קויפמן 2, תל אביב, 
ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 35 סוג: 35

Import and selling of surfboards, sport equimment, all 
included in class 28.

יבוא ומכירה של גלשנים וציוד ספורט; הנכללים כולם בסוג 28   
                                        

ז' שבט תשע"ב - 5531/01/2012



Trade Mark No. 228952 מספר סימן

Application Date 12/04/2010 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: WeSC AB (publ)

Address: Karlavägen 108, 14 tr, SE-102 53, Stockholm, 
Sweden

Identification No.: 801150

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Marc Phillip Bodner, Adv.

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

שם: מרק בדנר, עו"ד

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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 25 סוג: 25

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

ז' שבט תשע"ב - 5631/01/2012



Trade Mark No. 228954 מספר סימן

Application Date 12/04/2010 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: WeSC AB (publ)

Address: Karlavägen 108, 14 tr, SE-102 53, Stockholm, 
Sweden

Identification No.: 801150

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: 28 סוג: 28

Games and playthings; gymnastic and sporting 
articles not included in other classes, all the 
aforementioned items excluding; electronic games, 
video games, video game machines and hand held 
unit for playing video games and parts, components 
and accessories for the aforementioned goods; all 
included in class 28.

משחקים וצעצועים; צרכי התעמלות וספורט שאינם נכללים 
בסוגים אחרים כל הפריטים הנ"ל למעט: משחקים אלקטרוניים, 
משחקי וידאו, מכונות משחקי וידאו ויחידה לאחיזה ידנית עבור 
משחקי וידאו וחלקים, רכיבים ואביזרים לטובין הנ"ל; הנכללים 
כולם בסוג 28.                                                                 
                                                                                    

              

ז' שבט תשע"ב - 5731/01/2012



Trade Mark No. 228955 מספר סימן

Application Date 12/04/2010 תאריך הגשה

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 9 סוג: 9

Head phones and parts and components therefor; 
apparatus for recording, transmission or reproduction 
of sound or images; eyeglasses; sunglasses; frames 
for spectacles and sunglasses; spectacle and 
sunglass cases; chains for spectacles and for 
sunglasses; strings for spectacles and for 
sunglasses; all included in class 9.

אוזניות וחלקים ורכיבים שלהם; התקנים להקלטה, שידור או 
הפקה חדש של צלילים או דמויות; משקפי ראיה; משקפי שמש; 
מסגרות למשקפיים ומשקפי שמש; נרתיקים למשקפיים ומשקפי 
שמש; שרשראות למשקפיים ולמשקפי שמש; חוטים למשקפיים 
ולמשקפי שמש; הנכללים כולם בסוג 9.                                 
                                                                                    

                                              

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

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

European Community Trade Mark, 13/10/2009, No. 
008611063

איחוד האירופי לסימני מסחר, 13/10/2009, מספר 
008611063

Class: 9 סוג: 9

ז' שבט תשע"ב - 5831/01/2012



Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

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

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

האנגלי.

 Owners

Name: WeSC AB (publ)

Address: Karlavägen 108, 14 tr, SE-102 53, Stockholm, 
Sweden

Identification No.: 801150

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

ז' שבט תשע"ב - 5931/01/2012



ADX

Trade Mark No. 229053 מספר סימן

Application Date 18/04/2010 תאריך הגשה

Based on foreign registration מבוסס על רישום בחו"ל

European Community Trade Mark 
No. 0090391911

איחוד האירופי לסימני מסחר מספר: 
0090391911

Dated 04/10/2010 (Section 16) מיום 04/10/2010 (סעיף 16) 

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

When the Hebrew version of the list of 
goods/services is not clear, not straightforward or 
incorrect, it should be interpreted according to the 
English version.

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

האנגלי.

 Owners

Name: Google Inc.

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

Identification No.: 800088

(Delaware Corporation)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Ellen Shankman, Adv.

Address: 10 Plaut St., Rehovot, Israel

שם: אלן שנקמאן, עו"ד

כתובת : רחוב פלאוט 10, רחובות, ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 35 סוג: 35

Internet advertising services; providing online 
exchanges and online auctions for buying or selling 
advertising; advertising services for matching buyers 
and sellers of advertising, for tracking advertising 
performance, for managing, distributing and serving 
advertising, for analyzing advertising data, for 
reporting advertising data, and for optimizing 
advertising performance; creating and developing 
advertising materials campaigns for others; 
advertising and marketing consultancy services; all 
included in Class 35.

שירותי פרסום באינטרנט; מתן המרות מקוונות ומכירות 
פומביות מקוונות לקניה או מכירה של פרסום; שירותי פרסום 
עבור התאמת קונים ומוכרים של פרסום, עבור מעקב אחר 

ביצועי פרסום, עבור ניהול, הפצה ושירותי פרסום, עבור ניתוח 
נתוני פרסום, עבור דיווח נתוני פרסום, ועבור אופטימיזציה של 

ביצועי פרסום; הפקה ופיתוח של חומר פרסומי למסעות 
תעמולה (קמפיינים) עבור אחרים; שירותי ייעוץ פרסום ושיווק; 
הכל כלול בסיווג 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., 13/04/2010, No. 85013078 ארה"ב, 13/04/2010, מספר 85013078

Class: 35 סוג: 35

ז' שבט תשע"ב - 6031/01/2012



ADX

Trade Mark No. 229054 מספר סימן

Application Date 18/04/2010 תאריך הגשה

Based on foreign registration מבוסס על רישום בחו"ל

European Community Trade Mark 
No. 009039199

איחוד האירופי לסימני מסחר מספר: 
009039199

Dated 04/10/2010 (Section 16) מיום 04/10/2010 (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: Google Inc.

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

Identification No.: 800088

(Delaware Corporation)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Ellen Shankman, Adv.

Address: 10 Plaut St., Rehovot, Israel

שם: אלן שנקמאן, עו"ד

כתובת : רחוב פלאוט 10, רחובות, ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 42 סוג: 42

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

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

                                                  

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

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

U.S.A., 13/04/2010, No. 85013061 ארה"ב, 13/04/2010, מספר 85013061

Class: 42 סוג: 42

ז' שבט תשע"ב - 6131/01/2012



ADX

Trade Mark No. 229055 מספר סימן

Application Date 18/04/2010 תאריך הגשה

Based on foreign registration מבוסס על רישום בחו"ל

European Community Trade Mark 
No. 009039199

איחוד האירופי לסימני מסחר מספר: 
009039199

Dated 04/10/2010 (Section 16) מיום 04/10/2010 (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: Google Inc.

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

Identification No.: 800088

(Delaware Corporation)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Ellen Shankman, Adv.

Address: 10 Plaut St., Rehovot, Israel

שם: אלן שנקמאן, עו"ד

כתובת : רחוב פלאוט 10, רחובות, ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 9 סוג: 9

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

תוכנת מחשב לפיקוח על המרות מקוונות ומכירות פומביות 
מקוונות לקניה או מכירה של פרסום, עבור התאמת קונים 
ומוכרים של פרסום, עבור מעקב אחר ביצועי פרסום, עבור 
ניהול, הפצה ושירותי פרסום, עבור ניתוח נתוני פרסום, עבור 
דיווח נתוני פרסום, ועבור אופטימיזציה של ביצועי פרסום; הכל 
כלול בסיווג 9.                                                                 
                                                                                    

                                                

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

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

U.S.A., 13/04/2010, No. 85013061 ארה"ב, 13/04/2010, מספר 85013061

Class: 9 סוג: 9

ז' שבט תשע"ב - 6231/01/2012



Trade Mark No. 229571 מספר סימן

Application Date 05/05/2010 תאריך הגשה

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

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

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

האנגלי.

Ownersבעלים

Name: Apos - Medical and Sports Technologies Ltd. שם: אפוס טכנולוגיות רפואה וספורט בע"מ

Address: Beit Merkazim 2001, 1 Abba Even St., Herzliya 
Pituach, 46733, Israel

כתובת : בית מרכזים 2001, רח' אבא אבן 1, הרצליה פיתוח, 
46733, ישראל

Identification No.: 513592253מספר זיהוי: 513592253

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

Training services in the field of health care, 
orthopedics, neurology and pediatrics; 
neuromuscular and neuromuscular rehabilitation 
training; organization and provision of training 
courses; practical training (demonstration); coaching 
(education and training); provision of advice, 
consultancy and information relating to the aforesaid 
services; all included in Class 41.

שירותי הדרכה בתחומי הבריאות, אורטופדיה, נוירולוגיה 
ורפואת ילדים; הדרכה בנושא עצב-שריר ושיקום מערכת 
עצב-שריר; ארגון ומתן קורסי הדרכה; הדרכה מעשית 

(הדגמה); אימון (חינוך והדרכה); מתן שירותי ייעוץ, עצה ומידע 
לגבי הנושאים האמורים לעיל; הכל כלול בסיווג 41.                 
                                                                                    
                                                                                    

                                                            

ז' שבט תשע"ב - 6331/01/2012



APOS

Trade Mark No. 229575 מספר סימן

Application Date 05/05/2010 תאריך הגשה

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

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

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

האנגלי.

Ownersבעלים

Name: Apos - Medical and Sports Technologies Ltd. שם: אפוס טכנולוגיות רפואה וספורט בע"מ

Address: Beit Merkazim 2001, 1 Abba Even St., Herzliya 
Pituach, 46733, Israel

כתובת : בית מרכזים 2001, רח' אבא אבן 1, הרצליה פיתוח, 
46733, ישראל

Identification No.: 513592253מספר זיהוי: 513592253

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

Training services in the field of health care, 
orthopedics, neurology and pediatrics; 
neuromuscular and neuromuscular rehabilitation 
training; organization and provision of training 
courses; practical training (demonstration); coaching 
(education and training); provision of advice, 
consultancy and information relating to the aforesaid 
services; all included in Class 41.

שירותי הדרכה בתחומי הבריאות, אורטופדיה, נוירולוגיה 
ורפואת ילדים; הדרכה בנושא עצב-שריר ושיקום מערכת 
עצב-שריר; ארגון ומתן קורסי הדרכה; הדרכה מעשית 

(הדגמה); אימון (חינוך והדרכה); מתן שירותי ייעוץ, עצה ומידע 
לגבי הנושאים האמורים לעיל; הכל כלול בסיווג 41.                 
                                                                                    
                                                                                    

                                                            

ז' שבט תשע"ב - 6431/01/2012



Trade Mark No. 229824 מספר סימן

Application Date 06/05/2010 תאריך הגשה

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

Ownersבעלים

Name: RONET International Certification Services 
LTD.

שם: רונט שירותי הסמכה בינלאומיים בע"מ

Address: Moshav Maor, Israel כתובת : מושב מאור, ישראל

Identification No.: 512975657מספר זיהוי: 512975657

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Reuven Borokovsky & Co., Adv.

Address: Ha'azmaut Blvd., P.O.B. 585, Yavne, 81104, 
Israel

שם: ראובן בורוקובסקי ושות', עו"ד

כתובת : שדרות העצמאות, ת.ד. 585, יבנה, 81104, ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 42 סוג: 42

Scientific and industrial research; standardization; 
certification; quality management assurance and 
supervison of work procedures; all included in class 
42.

מחקר מדעי ותעשייתי; תקינה; התעדה; הבטחת ניהול איכות 
ופיקוח על נהלי עבודה; הנכללים כולם בסוג 42.                     
                                                                                    

                    

ז' שבט תשע"ב - 6531/01/2012



Trade Mark No. 229825 מספר סימן

Application Date 06/05/2010 תאריך הגשה

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

Ownersבעלים

Name: RONET International Certification Services 
LTD.

שם: רונט שירותי הסמכה בינלאומיים בע"מ

Address: מושב מאור, ישראל כתובת : מושב מאור, ישראל

Identification No.: 512975657מספר זיהוי: 512975657

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Reuven Borokovsky & Co., Adv.

Address: Ha'azmaut Blvd., P.O.B. 585, Yavne, 81104, 
Israel

שם: ראובן בורוקובסקי ושות', עו"ד

כתובת : שדרות העצמאות, ת.ד. 585, יבנה, 81104, ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 42 סוג: 42

Scientific and industrial research; standardization; 
certification; quality management assurance and 
supervison of work procedures; all included in class 
42.

מחקר מדעי ותעשייתי; תקינה; התעדה; הבטחת ניהול איכות 
ופיקוח על נהלי עבודה; הנכללים כולם בסוג 42.                     
                                                                                    

                    

ז' שבט תשע"ב - 6631/01/2012



SYNERGO

Trade Mark No. 229857 מספר סימן

Application Date 13/05/2010 תאריך הגשה

 Owners

Name: Medical Enterprises Ltd

Address: ASK Real Estate & Financial Services Inc, 
Bridgetown, 2nd Floor, Trident House Broad Street, 
Barbados

Identification No.: 801245

Medical Enterprises Ltd

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Dr. Mark Friedman Ltd.

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

שם: ד"ר מרק פרידמן בע"מ

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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 10 סוג: 10

Medical apparatus for cancer treatment which 
includes a system to deliver microwave or RF energy 
concomitant with chemotherapeutic agents and/or  its 
associated disposables with or without the 
chemotherapeutic agent; all included in class 10.

מכשיר רפואי לטיפול בסרטן הכולל מערכת להעברת גלי מיקרו 
או אנרגיית RF בו זמנית עם גורמים כימותרפוייטים ו/או עזרים 

מתכלים המשויכים למכשיר זה, עם או בלי הגורמים 
הכימותרפוייטים; הנכללים כולם בסוג 10.                             

                                                                    

ז' שבט תשע"ב - 6731/01/2012



Trade Mark No. 230043 מספר סימן

Application Date 23/05/2010 תאריך הגשה

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

Registration of this mark shall give no right to the 
exclusive use of the word SHANDY but in the form 
appearing in the mark.

 SHANDY רישום סימן זה לא יתן זכות לשימוש ייחודי במילה
אלא בצורה המופיעה בסימן.

The mark is limited to the colour GREEN as shown in 
the mark.

הסימן מוגבל לצבע הירוק הנראה בסימן.

Ownersבעלים

Name: TEMPO BEVERAGES LTD שם: טמפו משקאות בע"מ

Address: P.O.B. 127, Natanya, 42107, Israel כתובת : ת.ד. 127, נתניה, 42107, ישראל

Identification No.: 513682625מספר זיהוי: 513682625

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: 32 סוג: 32

Beer; included in Class 32. בירה; נכלל בסוג 32.                 

ז' שבט תשע"ב - 6831/01/2012



FEETNESS

Trade Mark No. 230137 מספר סימן

Application Date 26/05/2010 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: Arcos S.p.A.

Address: Via dell'Artigianato 47, Travagliato (Brescia), 
25039, Italy

Identification No.: 801269

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Eitan Mehulal & Sadot, Adv. & Patent Attorneys

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

שם: איתן, מהולל & שדות, עו"ד ועו"פ

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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 25 סוג: 25

Clothes for man, woman and children, namely socks, 
tights and collant; footwear for man, woman and 
children, namely slippers, shoes and boots.Included 
in class 25.

הלבשה לגברים, נשים וילדים, דהיינו, גרביים, טייצים, 
גרביונים; הנעלה לגברים, נשים וילדים, דהיינו נעלי-בית, נעלים 
ומגפיים.הכלולים בסוג 25.                                                 

        

ז' שבט תשע"ב - 6931/01/2012



HUNTAIR

Trade Mark No. 230288 מספר סימן

Application Date 02/06/2010 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: Huntair, Inc.

Address: 11555 SW Myslony Street, Tualatin, Oregon 
97062, U.S.A.

Identification No.: 801287

(Oregon 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: 11 סוג: 11

Clean rooms; air filtration units and blowers for clean 
rooms; temperature and humidity controllers sold as 
a unit with clean room air handling units; electric 
fans, blowers and air handling units; included in 
Class 11.

חדרים נקיים; יחידות סינון אוויר ומפוחים עבור חדרים נקיים; 
בקרי טמפרטורה ולחות הנמכרים כיחידה אחת עם יחידות 

ויסות אוויר לחדרים נקיים; מאווררים חשמליים; מפוחים ויחידות 
ויסות אוויר; הנכללים בסוג 11.                                           

      

ז' שבט תשע"ב - 7031/01/2012



PurCellin Oil

Trade Mark No. 230395 מספר סימן

Application Date 06/06/2010 תאריך הגשה

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

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

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

האנגלי.

 Owners

Name: Geneva Laboratories Limited, a British Virgin 
Islands company

Address: Road Town Tortola, Virgin Islands

Identification No.: 65862

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: 1 סוג: 1

Chemical emollient sold as a component ingredient 
for skin care products, namely oils, as well as creams 
and lotions that contain oils; all included in class 1.

משחה כימית הנמכרת כמרכיב עבור מוצרי טיפוח העור, דהיינו 
שמנים, קרמים ותחליבים המכילים שמנים; הנכללים כולם בסוג 
                                                                                 .1

                

ז' שבט תשע"ב - 7131/01/2012



Trade Mark No. 230539 מספר סימן

Application Date 03/06/2010 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: Nava Miller-Bolokan שם: נאוה מילר-בולוקן 

Address: Hazafzafot St. 25/14, Herzeleya, 46308, Israel כתובת : רח' הצפצפות 25 , דירה 14, ת.ד. 128, הרצליה, 
46308, ישראל

Identification No.: 036365997מספר זיהוי: 036365997

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 16 סוג: 16

Hebrew grammar learning and teaching materials; all 
included in class 16.

חומרי לימוד והוראה בתחום הלשון; הנכללים כולם בסוג 16.     
                                    

ז' שבט תשע"ב - 7231/01/2012



ONCO-SAFE-OS

Trade Mark No. 230555 מספר סימן

Application Date 15/06/2010 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: EBEWE Pharma Ges.m.b.H. Nfg. KG

Address: Unterach, Austria

Identification No.: 56896

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: 20 סוג: 20

Plastic containers for shipping, storage and handling 
of medicines; all included in class 20.

מיכלי פלסטיק עבור משלוח, אחסון וטיפול בתרופות; הנכללים 
כולם בסוג 20.                                                   

ז' שבט תשע"ב - 7331/01/2012



Trade Mark No. 230628 מספר סימן

Application Date 20/06/2010 תאריך הגשה

 Owners

Name: BRAVO S.p.A.

Address: Via Lago di Molveno 4, Vicenza, Italy

Identification No.: 801343

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: 43 סוג: 43

Services for providing food and drink in the field of 
confectionery, gastronomy, ice cream; all included in 
Class 43.

שירותים לאספקת מזון ושתיה בתחום דברי מתיקה, 
גסטרונומיה, גלידריה ; הכל כלול בסוג 43.                           

                                          

ז' שבט תשע"ב - 7431/01/2012



פניסטיל
Trade Mark No. 230787 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: 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 for the treatment of 
dermatological disorders; all included in class 5

תכשירי רוקחות בהפרעות דרמטולוגיות; הנכללים כולם בסוג 5  
                                                                                     

  

ז' שבט תשע"ב - 7531/01/2012



Trade Mark No. 230798 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: 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 for the treatment of 
dermatological disorders; all included in class 5

תכשירי רוקחות לטיפול בהפרעות דרמטולוגיות; הנכללים כולם 
בסוג 5                                                                           

ז' שבט תשע"ב - 7631/01/2012



Trade Mark No. 230800 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: 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 for the treatment of 
dermatological disorders; all included in class 5

תכשיר רוקחות לטיפול בהפרעות דרמטולוגיות; הנכללים כולם 
בסוג 5                                                                           

  

ז' שבט תשע"ב - 7731/01/2012



MOXO

Trade Mark No. 230859 מספר סימן

Application Date 28/06/2010 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: Neuro - Technology Solutions Ltd. שם: פתרונות נוירו - טכנולוגים בע"מ

Address: 24, Kfar Mordechai, 76854, Israel כתובת : 24, כפר מרדכי, 76854, ישראל

Identification No.: 514105287מספר זיהוי: 514105287

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Reinhold Cohn and Partners

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

שם: ריינהולד כהן ושותפיו

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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 42 סוג: 42

Providing on-line non-downloadable software for 
diagnostics, testing, evaluation, assessment, 
monitoring, documentation, training, developing and 
improving of cognitive, behavioral and learning skills; 
all for non-clinical purposes, for clinical purposes and 
clinical research purposes; all included in class 42.

אספקת תוכנה מקוונת שאינה ניתנת להורדה - לאבחון, בחינה, 
הערכה, אמידה, פיקוח, תיעוד, אימון, פיתוח ושיפור של 

כישורים קוגניטיביים, התנהגותיים וכישורי למידה; הכל למטרות 
שאינן קליניות, למטרות קליניות  ומחקר קליני; הנכללים כולם 
בסוג 42                                                                         
                                                                                    

            

ז' שבט תשע"ב - 7831/01/2012



מזומנית 
Trade Mark No. 230941 מספר סימן

Application Date 22/06/2010 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: INKAS FINANCIALS SERVICES (ISRAEL) LTD. שם: אינקס שירותים פיננסיים (ישראל) בע"מ

Address: כתובת : חיים פקריס 3, רחובות, פארק המדע רחובות, ישראל

Identification No.: 513917062מספר זיהוי: 513917062

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Medalia-Alter, Law Office

Address: 17 Yitzchak Sade, Tel Aviv, Israel

שם: מדליה-אלתר, משרד עו"ד

כתובת : רח' יצחק שדה 17, תל אביב, ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 36 סוג: 36

Financial Services. included in class 36. שירותים פיננסיים; הנכללים כולם בסוג 36.     

ז' שבט תשע"ב - 7931/01/2012



SHARPE

Trade Mark No. 231534 מספר סימן

Application Date 20/07/2010 תאריך הגשה

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

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

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

האנגלי.

 Owners

Name: Smith-Cooper International, Inc.

Address: 2867 Vail Avenue, Commerce, California 
90040, U.S.A.

Identification No.: 801435

California Corporation

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Reinhold Cohn and Partners

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

שם: ריינהולד כהן ושותפיו

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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 9 סוג: 9

Automatic valves; all included in class 9. שסתומים אוטומאטיים; הנכללים כולם בסוג 9.     

ז' שבט תשע"ב - 8031/01/2012



SHARPE

Trade Mark No. 231535 מספר סימן

Application Date 20/07/2010 תאריך הגשה

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

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

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

האנגלי.

 Owners

Name: Smith-Cooper International, Inc.

Address: 2867 Vail Avenue, Commerce, California 
90040, U.S.A.

Identification No.: 801435

California Corporation

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Reinhold Cohn and Partners

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

שם: ריינהולד כהן ושותפיו

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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 6 סוג: 6

Metal valves and manually operated valves; all 
included in class 6.

שסתומי מתכת ושסתומים מופעלים ידנית; הנכללים כולם בסוג 
                       .6

ז' שבט תשע"ב - 8131/01/2012



Trade Mark No. 231657 מספר סימן

Application Date 25/07/2010 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: Home Center (D.I.Y) Ltd. שם: הום סנטר (עשה זאת בעצמך) בע"מ

Address: Rishon Lezion, Israel כתובת : ראשון לציון, ישראל

Identification No.: 513147736מספר זיהוי: 513147736

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Seligsohn Gabrieli  & Co.

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

שם: זליגסון  גבריאלי ושות'

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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 35 סוג: 35

Services of retail stores for selling telephony products 
and mobile phones; included in Class 35

 שרותי חנויות קמעונאיות לממכר מוצרי טלפוניה וטלפונים 
סלולאריים; הנכללים בסוג 35                                   

ז' שבט תשע"ב - 8231/01/2012



FIXWELL 

Trade Mark No. 231664 מספר סימן

Application Date 21/07/2010 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: Baruch Rosenstein (1969) L.T.D שם: ברוך רוזנשטיין (1969) בע"מ

Address: 60 Matalon st, Tel Aviv, 66856, Israel כתובת : רח' מטלון 60, תל אביב, 66856, ישראל

Identification No.: 510541808מספר זיהוי: 510541808

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 8 סוג: 8

Kitchen knifes; included in class 8. סכיני מטבח; הנכללים בסוג 8.                   

ז' שבט תשע"ב - 8331/01/2012



Trade Mark No. 231695 מספר סימן

Application Date 27/07/2010 תאריך הגשה

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

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

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

האנגלי.

 Owners

Name: Zanshin dba iPost

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

Identification No.: 800539

Corporation of California

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: S. Horowitz & Co.

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

שם: ש. הורוביץ ושות'

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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 35 סוג: 35

Providing and analyzing business information for 
others; providing marketing services and electronic 
marketing services for others; conducting and 
providing marketing researching and analytic 
services for others; consulting regarding any of the 
foregoing services; all included in class 35..

אספקה וניתוח מידע עסקי עבור אחרים; אספקה של שירותי 
שיווק ושירותי שיווק אלקטרוניים עבור אחרים; ניהול ואספקה 
של מחקר שווקים ושירותי ניתוח עבור אחרים; ייעוץ לגבי כל 
השירותים הנ"ל; הנכללים כולם בסוג 35.                             
                                                                                    

                                                                          

ז' שבט תשע"ב - 8431/01/2012



JX Nippon Mining and Metals

Trade Mark No. 231780 מספר סימן

Application Date 29/07/2010 תאריך הגשה

Goods/Services סחורות/שירותים

ז' שבט תשע"ב - 8531/01/2012



Class: 9 סוג: 9

Magnetic disks and magnetic tapes whereon 
computer software is recorded; computer peripheral 
devices; electric calculating machines; billing 
machines; slide-rules; 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 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; 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; 
data processing devices; computers; magnetic data 
media and carriers; computer software; computer 
programmes; 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.

דיסקים מגנטיים וסרטים מגנטיים עליהם מוקלטת תכנת 
מחשב; ציוד הקפי למחשב; מכונות חישוב חשמליים; מכונות 
חיוב; סרגלי חישוב; 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 

ושרטוו; 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 
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;התקני עיבוד 
נתונים; מחשבים; מדיה ונשאים של נתונים מגנטיים; תוכנת 
מחשב; תוכנות מחשב; 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

ז' שבט תשע"ב - 8731/01/2012



INTENT.INSIGHT.IMPACT.

Trade Mark No. 232089 מספר סימן

Application Date 11/08/2010 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.

Ownersבעלים

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

Address: Raanana, Israel כתובת : רעננה, ישראל

Identification No.: 520036872מספר זיהוי: 520036872

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Ellen Shankman, Adv.

Address: 10 Plaut St., Rehovot, Israel

שם: אלן שנקמאן, עו"ד

כתובת : רחוב פלאוט 10, רחובות, ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 42 סוג: 42

Technical support services, namely, troubleshooting 
of computer software problems; Computer 
technology support services, namely, help desk 
services; Technical consulting in the field of 
computer-based information systems and 
components and communications systems; New 
product design services; Customization of computer 
hardware and software; Computer systems 
integration services; Maintenance of computer 
software; all of the foregoing are offered for use with 
the digital recording of voice, video, radio, VoIP, 
email, instant messaging, social media interactions, 
text messages, worldwide web, intranet, screen, 
wireless and other multimedia communication, 
transmitted over telecommunication equipment and 
networks; all included in class 42.

שירותי תמיכה טכניים, דהיינו, איתור וטיפול בבעיות של תוכנות 
מחשב; שירותי תמיכה לטכנולוגיות מחשב, דהיינו, שירותי 

מרכזי תמיכה; יעוץ טכני בתחום של מערכות מידע המבוססות 
על מחשבים ומרכיבים ומערכות תקשורת; שירותים לתכנון 
מוצרים חדשים; התאמה אישית של תוכנות וחמרת מחשב; 

שירותי שילוב מערכות מחשב; תחזוקה של תוכנות מחשב; כל 
הנזכר לעיל מוצעים לשימוש בהקלטה דיגיטאלית של קול, 
וידיאו, רדיו, VOIP, דואר אלקטרוני, מסרים מיידיים, 

אינטראקציות במדיה חברתית, הודעות טקסט, רשת עולמית, 
אינטרנט, מסך, אלחוטי ותקשורת מולטימדיה אחרת, 

המשודרת באמצעות ציוד ורשתות טלקומוניקציה; הנכללים 
כולם בסוג 42.                                                                 
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    

                        

ז' שבט תשע"ב - 8831/01/2012



Trade Mark No. 232174 מספר סימן

Application Date 09/08/2010 תאריך הגשה

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

Registration of this mark shall give no right to the 
exclusive use of the words קניון, חוצות, כרמיאל 
separately, but in the combination of the mark.

רישום סימן זה לא יתן זכות לשימוש ייחודי במילים קניון, 
חוצות, כרמיאל בנפרד, אלא בהרכב הסימן.

Ownersבעלים

Name: GAVRIELIM PROMOTION AND INVESTMENTS 
LTD

שם: גבריאלים יזום והשקעות בע"מ

Address: 5 Ma'ale camun St., P.O.B. 2036, Carmiel, 
20100, Israel

כתובת : רח' מעלה כמון 5, ת.ד. 2036, כרמיאל, 20100, ישראל

Identification No.: 512145780מספר זיהוי: 512145780

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Gabi Michaeli & Co., Advs.

Address: 40 Enzo Sereni Street, Givatayim, 53241, Israel

שם: גבי מיכאלי ושות', עו"ד

כתובת : רח' אנצו סירני 40, גבעתים, 53241, ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 35 סוג: 35

Shopping center services; mall; commerce center 
and office services; business management; business 
administration; office functions; advertising; all goods 
included in class 35.

שירותי מרכז קניות, קניון; מרכז מסחרי ומשרדים; ניהול 
עסקים; טיפול בעסקים; פעולות משרדיות; פרסומת; הנכללים 
כולם בסוג 35.                                                                 

                                                      

Class: 36 סוג: 36

Management and /or sale and/or rent of shops and/or 
ofices and/or business space; management and/or 
sale and/or rent of spaces inside a mall and its 
outdoor; all included in class 36.

ניהול מכירהו/או השכרה של שטחי מסחר בקניון; ניהול מכירה 
ו/או השכרה של חנויות ו/או משרדים ו/או שטחים בקניון 

ובסביבתו; הנכללים כולם בסוג 36.                                     
                                                        

ז' שבט תשע"ב - 8931/01/2012



HP OMNI

Trade Mark No. 232333 מספר סימן

Application Date 25/08/2010 תאריך הגשה

 Owners

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

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

Identification No.: 800142

(Texas Limited Partnership)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Sanford T. Colb & Co.

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

שם: סנפורד ט. קולב ושות'

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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 9 סוג: 9

Computers; computer hardware; computer software; 
computer peripherals; computer and communications 
networking hardware; data processing and data 
storage systems comprised of servers for processing 
and storing information, data, sound or images; 
printers; facsimile machines; scanners; photocopiers; 
calculators; telephones; and parts for all of the 
foregoing; all included in Class 9.

מחשבים; חמרת מחשב; תכנת מחשב; ציוד היקפי למחשב; 
חמרה למחשב ולרישות תקשורת; מערכות עיבוד נתונים 
ואחסון נתונים הכוללות שרתים לעיבוד ואחסון של מידע, 
נתונים, קולות או תמונות; מדפסות; מכשירי פקס; סורקים; 
מכונות צילום; מחשבונים; טלפונים; וחלקים לכל הנ"ל; 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., 05/03/2010, No. 77/952,138 ארה"ב, 05/03/2010, מספר 77/952,138

Class: 9 סוג: 9

ז' שבט תשע"ב - 9031/01/2012



HIPERFORMA

Trade Mark No. 232351 מספר סימן

Application Date 26/08/2010 תאריך הגשה

 Owners

Name: Wuxi Suntech Power Co., Ltd.

Address: 9 Xinhua Road, New District, Wuxi City, Jiangsu 
Province 214028, People's Republic of China

Identification No.: 801520

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: 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

Photovoltaic solar cells; photovoltaic solar modules; 
photovoltaic solar modules for integration into 
roofing, walls, and other structures of buildings; all 
included in Class 9.

תאים סולאריים חשמלוריים; מודולים סולאריים חשמלוריים; 
מודולים סולאריים חשמלוריים לשילוב בגגות, קירות ומבנים 
אחרים של בנינים; הכל כלול בסוג 9.                                   

                                        

ז' שבט תשע"ב - 9131/01/2012



Trade Mark No. 232380 מספר סימן

Application Date 18/08/2010 תאריך הגשה

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

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

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

האנגלי.

Ownersבעלים

Name: Magic Spices Ltd. שם: תבליני הקסם בע"מ

Address: 58B Haatzmaut st., Haifa, Israel כתובת : רח' העצמאות 58ב, חיפה, ישראל

Identification No.: 513541060מספר זיהוי: 513541060

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Amir Fridman & Co., Adv.

Address: 3 Badner St., Ramat Gan, 52542, Israel

שם: עמיר פרידמן ושות', משרד עו"ד

כתובת : רח' בדנר 3, רמת גן, 52542, ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 30 סוג: 30

Spices, coffee, tea, cocoa, artificial coffee and salt; 
all included in class 30.

תבלינים, קפה, תה, קקאו, תחליפי קפה ומלח; הנכללים כולם 
בסוג 30.                                       

ז' שבט תשע"ב - 9231/01/2012



Trade Mark No. 232381 מספר סימן

Application Date 18/08/2010 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: Magic Spices Ltd. שם: תבליני הקסם בע"מ

Address: רח' העצמאות 58ב, חיפה, ישראל כתובת : רח' העצמאות 58ב, חיפה, ישראל

Identification No.: 513541060מספר זיהוי: 513541060

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Amir Fridman & Co., Adv.

Address: 3 Badner St., Ramat Gan, 52542, Israel

שם: עמיר פרידמן ושות', משרד עו"ד

כתובת : רח' בדנר 3, רמת גן, 52542, ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 30 סוג: 30

Spices, coffee, tea, cocoa, artificial coffee and salt; 
all included in class 30.

תבלינים, קפה, תה, קקאו, תחליפי קפה ומלח; הנכללים כולם 
בסוג 30.                                       

ז' שבט תשע"ב - 9331/01/2012



THINK TANK

Trade Mark No. 232447 מספר סימן

Application Date 01/09/2010 תאריך הגשה

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 9 סוג: 9

Carrying cases, namely, backpacks with and without 
rolling wheels, belt packs, foam padded cases, 
shoulder bags, rolling carry-on cases, rolling non-
carry-on cases, tote bags, and pouches, all specially 
adapted for use in carrying cameras, photographic 
equipment, optical equipment, video cameras, 
videographic equipment, cinema cameras, 
cinematographic equipment, audio and visual 
electronic equipment, namely, MP3 players, CD 
players, DVD players, HD DVD players, personal 
digital assistants, optical and magneto-optical disc 
players, cellular telephones, and accessories for the 
foregoing audio and visual electronic equipment, 
computers and computer accessories, 
communications electronic equipment, and industrial 
electronic equipment, namely, electronic testing 
equipment; waist harnesses, shoulder harnesses, 
and straps designed for use with the foregoing 
goods; padded interior divider sets specifically 
designed for use with the foregoing goods; pocket 
wallets specially adapted for use with memory cards; 
pop-up sunshields designed for use with computers; 
covers and eyepieces designed for use with 
photographic equipment to protect from rain, dirt and 
sand; all included in class 9.

תיקי נשיאה, דהיינו תרמילים עם גלגלים וללא גלגלים, פאוץ 
מותן, תיקים מרופדים , תיקי כתף, תיקי טרולי נישאים, תיקי 
טרולי שאינם נישאים, תיקי בד ופאוצ'ים, כולם מותאמים 

במיוחד לשימוש בנשיאה של מצלמות, ציוד צילום, ציוד אופטי, 
מצלמות וידאו, ציוד וידאו-גראפי, מצלמות קולנוע, ציוד קולנועי, 
ציוד אלקטרוני אודיו ויזואלי, כלומר נגני MP3, נגני תקליטורים, 
נגני DVD, נגני DVD HD, ומחשבי כף יד, נגני דיסק אופטיים 
ומגנטיים, טלפונים סלולריים, ואביזרים לציוד אלקטרוני אודיו 
ויזואלי האמור לעיל, מחשבים ואביזרי מחשב, ציוד תקשורת 
אלקטרוני, ציוד אלקטרוני תעשייתי, כלומר, ציוד בדיקה 

אלקטרוני, רתמות למותניים, רתמות הכתף, ורצועות המיועדת 
לשימוש עם מוצרי לעיל, מחשבים ואביזרי מחשב, ציוד 

אלקטרוני תקשורת, וציוד אלקטרוני תעשייתי, דהיינו, ציוד 
בדיקה אלקטרוני; טרפז מותניים, חגורות חזה ורצועות אשר 
עוצבו לשימוש במוצרים הנ"ל; תאים עם חוצצים מרופדים 

לשימוש עם המוצרים שלעיל;  כיסים מותאמים במיוחד לכרטיסי 
זיכרון; מגני שמש מוקפץ אשר מיועדים לשימוש עם מחשבים; 
כיסויים ועדשות המיועדים לשימוש עם ציוד צילום כדי להגן 

מפני הגשם, עפר וחול; הנכללים כולם בסוג 9.                       
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    

                                                                          

Class: 18 סוג: 18

Luggage, namely, backpacks with and without rolling 
wheels, carrying cases, shoulder bags, rolling carry-
on cases, rolling non-carry-on cases, organizer bags, 
padded cases; belt packs; carry-all bags; tote bags; 
briefcases; attach'e cases; pouches; and pocket 
wallets; anti-theft bags in the nature of traveling bags, 
cases and backpacks with security locks; waist 
harnesses, shoulder harnesses, and straps designed 
for use with the foregoing goods; padded interior 
divider sets specifically designed for use with the 
foregoing goods; luggage identification tags; all 
included in class 18.

כבודה, דהיינו תרמילים עם ובלי גלגלים, תיקי נשיאה, תיקי 
כתף, מזוודה נישאת על גלגלים, מזוודה גדולה על גלגלים; תיקי 
ארגון, תיקים מרופדים; פאוץ מותן; כלבו תיקים; תיקי מסע; 
תיקי ספרים; תיקי מסמכים; פאוצ'ים; וארנק כיסים; תיקים עם 
מערכת למניעת גניבה, מזוודות, תיקים, תרמילים עם מנעולים; 

טרפז מותניים, חגורות חזה ורצועות אשר עוצבו לשימוש 
במוצרים הנ"ל; תאים עם חוצצים מרופדים לשימוש עם 

המוצרים שלעיל; לוחיות זיהוי עבור כבודה; הנכללים כולם בסוג 
                                                                               .18
                                                                                    
                                                                                    

                                                        

ז' שבט תשע"ב - 9431/01/2012



Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

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

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

האנגלי.

 Owners

Name: Think Tank Photo, Inc.

Address: 3636 North Laughlin Road, Suite 170, Santa 
Rosa, California, 95403, U.S.A.

Identification No.: 801550

California USA corporation

Address for serviceהמען למסירת הודעות

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

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

שם: גי.אי. ארליך (1995) בע"מ

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

ז' שבט תשע"ב - 9531/01/2012



Trade Mark No. 232464 מספר סימן

Application Date 01/09/2010 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: M. Mustix Ltd. שם: מ. מסטיקס בע"מ

Address: Meshek 36, Moshav Even Sapir, Israel כתובת : משק 36, אבן ספיר, ישראל

Identification No.: 512873688מספר זיהוי: 512873688

כן

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: 30 סוג: 30

Chewing gum, candy, halva, marshmallow, liquorish, 
confectionery, assorted sweets ; all included in class 
30

מסטיקים, סוכריות, חלבה, מרשמלו, לקריץ, ממתקים, דברי 
מתיקה שונים ; הנכללים כולם בסוג 30                                 

            

ז' שבט תשע"ב - 9631/01/2012



Trade Mark No. 232554 מספר סימן

Application Date 12/09/2010 תאריך הגשה

Ownersבעלים

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

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

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

Identification No.: 510313778מספר זיהוי: 510313778

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Reinhold Cohn and Partners

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

שם: ריינהולד כהן ושותפיו

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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 36 סוג: 36

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

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

                                        

Class: 37 סוג: 37

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

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

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

                      

ז' שבט תשע"ב - 9731/01/2012



SURGITAL

Trade Mark No. 232599 מספר סימן

Application Date 31/08/2010 תאריך הגשה

 Owners

Name: SURGITAL S.P.A 

Address: Via Bastia n. 16/1 - Frazione Lavezzola, 
CONSELICE (RA)., 48017, Italy

Identification No.: 71169

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Ben-Ami & Co.

Address: P.O.B. 94, Rechovot, 76100, Israel

שם: בן-עמי ושות', עורכי פטנטים

כתובת : ת.ד. 94, רחובות, 76100, ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 30 סוג: 30

Pasta products including filled and unfilled pasta, 
pasta filled with cheese, pasta filled with vegetables, 
pasta filled with fish products; rice including risotto; 
sauces, pasta sauces; dough, crepes including filled 
crepes; all included in class 30.

מוצרי פסטה כולל פסטה ממולאת ולא ממולאת, פסטה 
ממולאת בגבינה, פסטה ממולאת בירקות, פסטה ממולאת 
במוצרי דגים; אורז כולל ריזוטו; רטבים, רטבים לפסטה; 

בצקים; קרפים כולל קרפים ממולאים; הנכללים כולם בסוג 30.  
                                                                                     

                      

ז' שבט תשע"ב - 9831/01/2012



Trade Mark No. 232601 מספר סימן

Application Date 31/08/2010 תאריך הגשה

 Owners

Name: SURGITAL S.P.A 

Address: Via Bastia n. 16/1 - Frazione Lavezzola, 
CONSELICE (RA)., 48017, Italy

Identification No.: 71169

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Ben-Ami & Co.

Address: P.O.B. 94, Rechovot, 76100, Israel

שם: בן-עמי ושות', עורכי פטנטים

כתובת : ת.ד. 94, רחובות, 76100, ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 30 סוג: 30

Pasta products including filled and unfilled pasta, 
pasta filled with cheese, pasta filled with vegetables, 
pasta filled with fish products; rice including risotto; 
sauces, pasta sauces; dough, crepes including filled 
crepes; all included in class 30.

מוצרי פסטה כולל פסטה ממולאת ולא ממולאת, פסטה 
ממולאת בגבינה, פסטה ממולאת בירקות, פסטה ממולאת 
במוצרי דגים; אורז כולל ריזוטו; רטבים, רטבים לפסטה; 

בצקים; קרפים כולל קרפים ממולאים; הנכללים כולם בסוג 30.  
                                                                                     

                      

ז' שבט תשע"ב - 9931/01/2012



iHebrew

Trade Mark No. 232719 מספר סימן

Application Date 14/09/2010 תאריך הגשה

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 9 סוג: 9

Electronic publications and information provided on 
line from databases or the internet; downloadable 
electronic publications; sound and video recordings; 
films and video films; magnetic media for carrying 
information; computer software concerned with 
education, training and entertainment; electric 
computer games adapted for use with video 
apparatus or television receivers; electronic books 
and publications; hand held electronic games 
apparatus and software; interactive entertainment 
and education software for use with computers; 
prerecorded media including video tapes and 
cassettes, compact discs (CD), audio cassette tapes, 
digital versatile discs (DVDs), video game cartridges 
and computer discs; prerecorded compact interactive 
discs; electronic games; all included in class 9

פרסומים אלקטורניים ומידע המסופקים באופן מקוון מבסיסי 
נתונים או האינטרנט; פרסומים אלקטרוניים הניתנים להורדה; 
הקלטות קול ווידאו; מדיה מגנטית לנשיאת מידע; תוכנות 
מחשב בתחום חינוך, הוראה ובידור; משחקי מחשב 

אלקטרוניים המותאמים לשימוש במכשירי וידאו או מקלטי 
טלוויזיה; ספרים ופרסומים אלקטרוניים; ציוד נישא למשחקים 
אלקטרוניים; ציוד נישא למשחקים אלקטרוניים ותוכנות נלוות; 
משחקים חינוכיים אינטראקטיביים המותאמים לשימוש עם 
מכשירי וידאו או מקלטי טלוויזיה; תוכנת בידור ולימוד 

אינטראקטיבית לשימוש עם מחשבים; מדיה מוקלטת לרבות 
קלטות, קלטות וידאו, תקליטורים (CD), קלטות שמע, די,וי,די, 
(DVD), משחקי וידאו המוקלטים על גבי מחסניות ותקליטורי 
מחשב; תקליטורים אינטראקטיביים מוקלטים; משחקים 

אלקטרוניים; הנכללים כולם בסוג 9.                                     
                                                                                    

                                                      

Class: 16 סוג: 16

Paper, cardboard and goods made from these 
materials, namely, paper advertisement boards, 
cardboards advertisement boards, cardboard boxes, 
paper boxes, paper based identification cards, paper 
badges, paper based files, paper signs, cardboard 
signs; printed matter, namely, almanacs, atlases, 
notebooks, magazines, paper flags, index cards, 
greeting cards, periodicals, art prints, postcards, note 
cards, posters, books, letters, pamphlets, 
newsletters, reviews, calendars, catalogs, stickers; 
photograph and memento albums; writing materials, 
namely, pens, pencils, markers, erasers, pencil 
sharpeners; artists' supplies such as brushes, paints, 
colored pencils; office equipment (except furniture); 
adhesives for stationary purposes; paper table mats, 
paper ribbons; paper bags; plastic bags and small 
bags, namely, wrappings and pouches for packaging 
purposes; paper table napkins; paper face towels; 
photographs; printed teaching aids and instructional 
material, except apparatus; all included in class 16.

נייר, קרטון וטובין העשויים מחומרים אלו, דהיינו, לוחות פרסום 
מנייר, לוחות פרסום מקרטון, קופסאות קרטון, קופסאות נייר, 
כרטיסי זיהוי מבוססי נייר, תגים מנייר, תיקים מבוססי נייר, 
שלטי נייר, שלטי קרטון; דברי דפוס, דהיינו לוחות שנה, 

אטלסים, יומנים, מגזינים, דגלי נייר, כרטיסי תזכיר, כרטיסי 
ברכה, כתבי עת, הדפסי אמנות, גלויות, כרטיסי רישום, 

פוסטרים, ספרים, עלונים, חוברות, עיתונים, מאמרים, יומני 
שנה, קטלוגים, מדבקות; תצלומים ואלבומי תמונות; צרכי 

כתיבה, דהיינו, עטים, עפרונות, התקני סימון, מחקים, מחדדים; 
ציוד אומנים, כדוגמת מברשות, צבעים, עפרונות צבעוניים; ציוד 

משרדי (למעט רהיטים); חומרי הדבקה למטרות כתיבה; 
שטיחוני שולחן מנייר, סרטי שולחן, שקיות נייר; שקיות פלסטיק 
ותיקים קטנים, דהיינו עטיפות וכיסונים למטרות אריזה; מפיות 
שולחן מנייר; מגבות פנים מנייר; תצלומים; עזרי לימוד מודפסים 
וחומרי הדרכה, למעט התקנים; הנכללים כולם בסוג 16.         
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    

                              

ז' שבט תשע"ב - 10031/01/2012



Ownersבעלים

Name: ULPAN-OR INTERNATIONAL LTD. שם: אולפן-אור אינטרנשיונל בע"מ

Address: 1 Mendele Mocher Sefarim St., Jerusalem, 
92147, Israel

כתובת : רח' מנדלה מוכר ספרים 1, ירושלים, 92147, ישראל

Identification No.: 514030691מספר זיהוי: 514030691

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

Class: 41 סוג: 41

Education services, namely, providing classes, 
seminars, lectures, workshops, courses, tutoring and 
mentoring services; training services in the field of 
education, language studies, psychology and history; 
entertainment in the nature of musical events, 
performances, linguistic games, educational films; 
organizing community sporting and cultural events; 
organizing sporting events, namely, competitions and 
tournaments in the field of ball and racing games; 
multimedia entertainment services in the nature of 
recording, production and post-production services in 
the field of music, video and films; publication of 
almanacs, atlases, notebooks, magazines, paper 
flags, index cards, greeting cards; periodicals, art 
prints, postcards, note cards, posters, books, leaflets, 
pamphlets newsletters, reviews, calendars, catalogs, 
and stickers; publications of electronic publications; 
news agencies, namely, gathering and dissemination 
of news; consultations and information services 
relating to education or entertainment provided online 
from a computer database or the internet; on line 
publications of almanacs, atlases, notebooks, 
magazines, paper flags, index cards, greeting cards, 
periodicals, art prints, postcards, note cards, posters, 
books, leaflets, pamphlets, newsletters, reviews, 
calendars, catalogs and sticks; providing courses in 
the field of language studies and school 
management; all included in class 41.

שירותי חינוך, דהיינו הענקת שיעורים, סמינרים הרצאות, 
סדנאות, קורסים, שירותי הוראה והדרכה; שירותי אימון 

בתחומים של חינוך, לימוד שפה, פסיכולוגיה והיסטוריה; בידור 
מסוג של אירועים מוזיקאליים, הופעות,, משחקי בלשנות, 

סרטים חינוכיים; ארגון אירועי ספורט ותרבות קהילתיים; ארגון 
אירועי ספורט, דהיינו, תחרויות וטורנירים בתחום של משחקי 

כדור ומרוץ; שירותי בידור, מולטימדיה מסוג של שירותי 
הקלטה, הפקה ולאחר הפקה בתחומי של מוזיקה, וידאו 

וסרטים; פרסום לוחות שנה, אטלסים, יומנים, מגזינים, דגלי 
נייר, כרטיסי תזכיר, כרטיסי ברכה, כתבי עת, תצלומי אמנות, 
גלויות, כרטיסי רישום, פוסטרים, ספרים, עלונים, חוברות 

עיתונים, מאמרים, יומני שנה, קטלוגים ומדבקות; פרסום של 
פרסומים אלקטרוניים; סוכנויות חדשות, דהיינו, איסוף והפצה 
של חדשות; שירותי יעוץ ומידע המתייחסים לחינוך ובידור 
המוענקים בזמן אמתי של לוחות שנה, אטלסים, יומנים, 

מגזימנים, דגלי נייר, כרטיסי תזכיר גלויות, כתבי עת, תצלומי 
אומנות, גלויות, כרטיסי רישום, פוסטרים, ספרים, כתבי עת, 
חוברות, עיתונים, מאמרים, יומני שנה, קטלוגים ומדבקות; 
הענקת שעורים בתחום של לימוד שפה וניהול בית ספר; 

הנכללים כולם בסוג 41.                                                     
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    

                                                            

ז' שבט תשע"ב - 10131/01/2012



PIXIA

Trade Mark No. 232790 מספר סימן

Application Date 28/09/2010 תאריך הגשה

 Owners

Name: KCI Licensing, Inc.

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

Identification No.: 56856

(Delaware Corporation)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: D. Mirkin & Co., Advs.

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

שם: ד. מירקין ושות', עו"ד

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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 5 סוג: 5

Dressings including dressings for wound healing and 
treatment; wound dressings for negative pressure 
tissue treatment; all included in class 5.

חבישות לרבות חבישות לריפוי ולטיפול בפצעים; חבישות 
פצעים לטיפול ברקמות באמצעות תת לחץ; כולם נכללים בסוג 
                                                                             .5

ז' שבט תשע"ב - 10231/01/2012



TRANSITION

Trade Mark No. 232838 מספר סימן

Application Date 03/10/2010 תאריך הגשה

Based on foreign registration מבוסס על רישום בחו"ל

Germany No. 302010019306 גרמניה מספר: 302010019306

Dated 30/03/2010 (Section 16) מיום 30/03/2010 (סעיף 16) 

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

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

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

האנגלי.

 Owners

Name: Wella GmbH

Address: Sulzbacher Strasse 40, 65824 Schwallbach am 
Taunus, Germany

Identification No.: 801277

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Eitan Mehulal & Sadot, Adv. & Patent Attorneys

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

שם: איתן, מהולל & שדות, עו"ד ועו"פ

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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 3 סוג: 3

Preparation for the care, treatment, conditioning and 
beautification of the scalp and hair, not for medicated 
use

תכשירים לטיפוח, טיפול, ייצוב וייפוי הקרקפת והשיער, שאינם 
לשימוש תרופתי                                                               

                        

ז' שבט תשע"ב - 10331/01/2012



Trade Mark No. 232850 מספר סימן

Application Date 04/10/2010 תאריך הגשה

 Owners

Name: Baikal Limited Liability Company

Address: 27, Rabochego Shtaba, Irkutsk 664001, 
Russian Federation

Identification No.: 801609

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Sanford T. Colb & Co.

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

שם: סנפורד ט. קולב ושות'

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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 33 סוג: 33

Vodka; included in Class 33. וודקה; כלול בסוג 33.                 

ז' שבט תשע"ב - 10431/01/2012



DRAMATIZE

Trade Mark No. 232851 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: Wella GmbH

Address: Sulzbacher Strasse 40, 65824 Schwallbach am 
Taunus, Germany

Identification No.: 801277

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Eitan Mehulal & Sadot, Adv. & Patent Attorneys

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

שם: איתן, מהולל & שדות, עו"ד ועו"פ

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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 3 סוג: 3

Preparation for the care, treatment, conditioning and 
beautification of the scalp and hair ,not for medicated 
use; all included in class 3.

תכשירים לטיפוח, טיפול, ייצוב וייפוי הקרקפת והשיער, שאינם 
לשימוש תרופתי; הנכללים כולם בסוג 3.                               

                                                                

ז' שבט תשע"ב - 10531/01/2012



OPGAL EYE-Q 

Trade Mark No. 232901 מספר סימן

Application Date 20/09/2010 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: Opgal Optronic Industries Ltd. שם: אופגל תעשיות אופטרוניות בע"מ

Address: Industrial Zone, P.O.B. 462, Karmiel, Israel כתובת : אזור התעשייה, ת.ד. 462, כרמיאל, ישראל

Identification No.: 520041849מספר זיהוי: 520041849

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

Thermal cameras and parts therefor; all included in 
class 09.

מצלמות תרמיות וחלקים עבורם; הנכללים כולם בסוג 9.           
                

ז' שבט תשע"ב - 10631/01/2012



CREATIONS

Trade Mark No. 232915 מספר סימן

Application Date 06/10/2010 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: Unilever PLC

Address: Port Sunlight, Wirral, Mersyside, CH62 4ZD, 
United Kingdom

Identification No.: 66954

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

Fabric conditioning preparations; all included in class 
3.

תכשירים לריכוך בדים; הנכללים כולם בסוג 3.                       
            

ז' שבט תשע"ב - 10731/01/2012



ROOMIEZ 

Trade Mark No. 232921 מספר סימן

Application Date 21/09/2010 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: SPOTREND DIGITAL LTD שם: ספוטרנד דיגיטל בע"מ

Address: 28 Magshimim St., Tel Aviv, 69696, Israel כתובת : רח' מגשימים 28, תל אביב, 69696, ישראל

Identification No.: 514481068מספר זיהוי: 514481068

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Blum, Gador & Co., Adv.

Address: 53 Derech Hashalom, Givatayim, 53454, Israel

שם: בלום, גדור ושות', עו"ד

כתובת : דרך השלום 53, גבעתיים, 53454, ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 42 סוג: 42

Computer services, namely, creating an on-line 
community for registered users to participate in 
discussions, competitions, showcase their skills, get 
feedback from their peers, from virtual communities, 
engage in social networking featuring instant 
interactions, online activities, social updates and 
aggregating social networks; included in class 42.

שרותי מחשב, דהיינו, יצירת קהילה מקוונת של משתמשים 
רשומים על מנת להשתתף בדיונים, תחרויות, להציג את 

כישוריהם, לקבל משוב מחבריהם, להקים קהילות וירטואליות, 
לעסוק ברישות חברתית, מערכות אינסטלציה וסניטציה, צנרת 
ואביזרים עבורם; הנכללים כולם בסוג 42.                             
                                                                                    
                                                                                    

                      

ז' שבט תשע"ב - 10831/01/2012



Trade Mark No. 232922 מספר סימן

Application Date 21/09/2010 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: Aviv Yael Daromah Ltd. שם: אביב יעל דרומה בע"מ

Address: 61 Jabotinsky St., Petach Tikva, Israel כתובת : רחוב ז'בוטינסקי 61, פתח תקוה, ישראל

Identification No.: 510184476מספר זיהוי: 510184476

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Fischer, Behar, Chen, Well, Orion & Co., Advs.

Address: 3 Daniel Frisch St., Tel Aviv, 64731, Israel

שם: פישר, בכר, חן, וול, אוריון ושות', עו"ד

כתובת : דניאל פריש 3, קומה 9, תל אביב, 64731, ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 35 סוג: 35

Online retail store of selling office and writing 
equipment and and office requisites; all included in 
class 35.

חנות מקוונת למכירת ציוד משרדי, מוצרי כתיבה וצרכי משרד; 
הנכללים כולם בסוג 35.                                                     

                    

ז' שבט תשע"ב - 10931/01/2012



SEE WHAT COULD BE

Trade Mark No. 232954 מספר סימן

Application Date 07/10/2010 תאריך הגשה

Based on foreign registration מבוסס על רישום בחו"ל

European Community Trade Mark 
No. 006765747

איחוד האירופי לסימני מסחר מספר: 
006765747

Dated 14/01/2009 (Section 16) מיום 14/01/2009 (סעיף 16) 

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 5 סוג: 5

Pharmaceutical preparations for treating ophthalmic 
conditions; contact lens cleaning and wetting 
solutions; eye drops; all included in class 5.

תכשירים רוקחיים לטיפול במצבים של העין; תמיסות לניקוי 
והרטבה של עדשות מגע; טיפות עיניים; הנכללים כולם בסוג 5. 

                                                                        

Class: 9 סוג: 9

Vision correction lenses, namely, contact lenses and 
spectacle lenses; computer software, namely 
multimedia software recorded on CD-ROM featuring 
eye care and vision correction information; all 
included in class 9.

עדשות לתיקון ראייה, דהיינו, עדשות מגע ועדשות ראייה; 
CD- תוכנת מחשב, שהיא תוכנת מולטימדיה המוקלטת על
ROM ומציגה מידע על טיפולי עיניים ותיקון ראייה; הנכללים 
כולם בסוג 9.                                                                   

                              

Class: 16 סוג: 16

Publications, namely, brochures, flyers, pamphlets, 
and newsletters in the field of vision correction and 
eye care and the development and use of 
pharmaceuticals, medicaments and medical products 
related to vision correction and eye care; all included 
in class 16.

פרסומים, דהיינו, עלונים, עלוני פרסומת, חוברות, ודפי מידע 
בתחום תיקון הראייה וטיפול בעין והפיתוח והשימוש של 

תכשירים רוקחיים, תרופות ומוצרים רפואיים הקשורים לתיקון 
ראייה וטיפול בעין; הנכללים כולם בסוג 16.                           
                                                                                    

              

Class: 35 סוג: 35

Business consulting services related to vision care 
and correction; all included in class 35.

שירותי ייעוץ עסקי הקשורים לטיפול ולתיקון ראייה; הנכללים 
כולם בסוג 35.                                                 

Class: 41 סוג: 41

Educational services, namely, workshops and 
seminars, in the field of vision care and correction; all 
included in class 41.

שירותי חינוך, דהיינו, סדנאות וסמינרים, בתחום טיפול ותיקון 
הראייה; הנכללים כולם בסוג 41.                                         

                                

Class: 44 סוג: 44

Professional services, namely providing medical 
information services in the field of vision care and 
correction; all included in class 44.

שירותים מקצועיים, דהיינו מתן שירותי מידע רפואי בתחום 
טיפול ותיקון הראייה; הנכללים כולם בסוג 44.                       

                                                                

ז' שבט תשע"ב - 11031/01/2012



Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

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

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

האנגלי.

 Owners

Name: Johnson & Johnson

Address: One Johnson & Johnson Plaza, New Brunswick, 
New Jersey, 08933, U.S.A.

Identification No.: 604

(New Jersey Corporation)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Reinhold Cohn and Partners

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

שם: ריינהולד כהן ושותפיו

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

ז' שבט תשע"ב - 11131/01/2012



Trade Mark No. 232991 מספר סימן

Application Date 03/10/2010 תאריך הגשה

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

Registration of this mark shall give no right to the 
slogan "ללמוד מהעבר להנהיג אל המחר"  separately, but 
in the combination of the mark.

רישום סימן זה לא יתן זכות לשימוש ייחודי בסימסמא "ללמוד 
מהעבר להנהיג אל המחר" בנפרד, אלא בהרכב הסימן.

Ownersבעלים

Name: Efect- Tiv Ltd. שם: "אפקט-טיב" העצמה ומנהיגות, פיתוח ארגוני והדרכה 
בע"מ

Address: P.O.B. 361, Mevaseret Zion, Israel כתובת : ת.ד. 361, מבשרת ציון, ישראל

Identification No.: 513731380מספר זיהוי: 513731380

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Gutglick, Shifman, Adv.

Address: Jerusalem, 94583, Israel

שם: גוטגליק, שיפמן, משרד עו"ד

כתובת : בית הדפוס 11, בניין לב הגבעה, ירושלים, 94583, 
ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 41 סוג: 41

Education; all included in class 41. חינוך; הנכללים כולם בסוג 41.                 

ז' שבט תשע"ב - 11231/01/2012



Trade Mark No. 233097 מספר סימן

Application Date 10/10/2010 תאריך הגשה

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

Registration of this mark shall give no right to the 
exclusive use of the slogen the result is up to you 
separately, but in the combination of the mark.

the   רישום סימן זה לא יתן זכות לשימוש ייחודי בסיסמה
result is up to you בנפרד, אלא בהרכב הסימן.

Ownersבעלים

Name: Tzahi knaan שם: צחי כנען

Address: כתובת : יאיר 50, רמת גן, ישראל

Identification No.: 29381969מספר זיהוי: 29381969

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 44 סוג: 44

consulting and supervision related to weight loss and 
weight control; all included in class 44.

שירותי ייעוץ ופיקוח בתחום ההרזיה והשמירה על המשקל; 
הנכללים כולם בסוג 44.                                               

ז' שבט תשע"ב - 11331/01/2012



CAL-FIX

Trade Mark No. 233119 מספר סימן

Application Date 17/10/2010 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: ISRAEL CREDIT CARDS LTD. שם: כרטיסי אשראי לישראל בע"מ

Address: 13 Tfutzot Yisrael Street, Givatayim, Israel כתובת : רחוב תפוצות ישראל 13, גבעתיים, ישראל

Identification No.: 510827678מספר זיהוי: 510827678

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

Credit Cards, included in Class 9 כרטיסי אשראי, הנכללים בסוג 9           

Class: 16 סוג: 16

Printed matter leaflets and brochures; magazines; 
coupons, stamps and various documents used as 
means of payment, included in Class 16

דברי דפוס, עלונים וברושורים; מגזינים; שוברים, תווי קניה 
ומסמכים שונים המשמשים כאמצעי תשלום, הנכללים בסוג 16  

                                                     

Class: 35 סוג: 35

Advertising; financial businesses management, 
included in Class 35

פרסום; ניהול עסקים בתחום הפיננסי, הנכללים בסוג 35         
                          

Class: 36 סוג: 36

Bank services; financial services, included in Class 
36

שירותים בנקאיים; שירותים פיננסיים, הנכללים בסוג 36         
  

ז' שבט תשע"ב - 11431/01/2012



Trade Mark No. 233201 מספר סימן

Application Date 16/09/2010 תאריך הגשה

International Trademark No. 0947620 מספר סימן בינלאומי

Based on foreign registration מבוסס על רישום בחו"ל

United Kingdom No. 917390 ממלכה מאוחדת מספר: 917390

Dated 17/11/1967 (Section 16) מיום 17/11/1967 (סעיף 16) 

 Owners

Name: AVIAGEN LIMITED

Address: Stratford Hatchery,,Alscott Industrial 
Estate,,Ath, Warwickshire CV37 8BH, United Kingdom

Identification No.: 71247

(a company incorporated under the laws of England and 
Wales.)

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

Live chickens and chicks all for breeding and 
growing.

ז' שבט תשע"ב - 11531/01/2012



Trade Mark No. 233206 מספר סימן

Application Date 14/09/2010 תאריך הגשה

International Trademark No. 1051779 מספר סימן בינלאומי

Conditions/Disclaimers

The mark is limited to the colours  Gray (ref.: PMS 
432) and red (ref.: PMS 485). as shown in the  mark.

 Owners

Name: MANITOWOC CRANE GROUP FRANCE

Address: 18, Chemin de Charbonnieres, F-69130 Ecully, 
France

Identification No.: 71252

(FRANCE Société par Actions Simplifiée)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Reinhold Cohn and Partners

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

שם: ריינהולד כהן ושותפיו

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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 7 סוג: 7

Machines and machine tools; fixed and mobile 
cranes, spare parts and components parts thereof, 
winches; handling and hoisting machines and 
apparatus, lifts, goods lifts, aerial lift baskets; scissor, 
telescopic and articulated lift baskets, hoisting 
platforms, roller bridges, gantry cranes; parts and 
apparatus for checking, controlling or manoeuvering 
all these devices, machines and apparatus; hoist 
motors and more generally all motors for hoisting, 
traction and pulling apparatus; transmission 
couplings and belts; earth moving and civil 
engineering machinery in the form of machines and 
components and spare parts 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)

European Community Trade Mark, 19/03/2010, No. 
008966087

איחוד האירופי לסימני מסחר, 19/03/2010, מספר 
008966087

Class: 7 סוג: 7

ז' שבט תשע"ב - 11631/01/2012



Trade Mark No. 233247 מספר סימן

Application Date 21/10/2010 תאריך הגשה

Ownersבעלים

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

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

Identification No.: 510182702מספר זיהוי: 510182702

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Reuven Bilet, Adv.

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

שם: ראובן בילט, עו"ד

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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 29 סוג: 29

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

ז' שבט תשע"ב - 11731/01/2012



Trade Mark No. 233335 מספר סימן

Application Date 23/09/2010 תאריך הגשה

International Trademark No. 1052615 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: Altera Corporation

Address: 101 Innovation Drive, San Jose, CA 95134, 
U.S.A.

Identification No.: 71283

(Delaware, United States CORPORATION)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Ellen Shankman, Adv.

Address: 10 Plaut St., Rehovot, Israel

שם: אלן שנקמאן, עו"ד

כתובת : רחוב פלאוט 10, רחובות, ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 9 סוג: 9

Semiconductors, integrated circuits, programmable 
logic devices, and microprocessors.

ז' שבט תשע"ב - 11831/01/2012



Air-Synergy

Trade Mark No. 233386 מספר סימן

Application Date 01/11/2010 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: Airspan Networks, Inc.

Address: 777 Yamato Road, Boca Raton, Florida 33431, 
U.S.A.

Identification No.: 801541

(Washington Corporation)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Reinhold Cohn and Partners

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

שם: ריינהולד כהן ושותפיו

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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 9 סוג: 9

Telecommunications equipment, namely, electronic 
hardware and computer software for providing 
wireless connectivity to telecommunications 
subscribers and a variety of vertical markets; all 
included in class 9.

ציוד תקשורות רחק, דהיינו, חמרה ותכנת מחשב אלקטרוניים 
לאספקת קישוריות אל-חוטיות למנויי תקשורות רחק ומגוון 

שווקים אנכיים; הנכללים כולם בסוג 9.                                 
                                                                                    

                      

ז' שבט תשע"ב - 11931/01/2012



Air-Harmony

Trade Mark No. 233388 מספר סימן

Application Date 01/11/2010 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: Airspan Networks, Inc.

Address: 777 Yamato Road, Boca Raton, Florida 33431, 
U.S.A.

Identification No.: 801541

(Washington Corporation)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Reinhold Cohn and Partners

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

שם: ריינהולד כהן ושותפיו

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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 9 סוג: 9

Telecommunications equipment, namely, electronic 
hardware and computer software for providing 
wireless connectivity to telecommunications 
subscribers and a variety of vertical markets; all 
included in class 9.

ציוד תקשורות רחק, דהיינו, חמרה ותכנת מחשב אלקטרוניים 
לאספקת קישוריות אל-חוטיות למנויי תקשורות רחק ומגוון 

שווקים אנכיים; הנכללים כולם בסוג 9.                                 
                                                                                    

                      

ז' שבט תשע"ב - 12031/01/2012



Trade Mark No. 233459 מספר סימן

Application Date 14/09/2010 תאריך הגשה

International Trademark No. 1053483 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: BORYUNG PHARMACEUTICAL CO., LTD

Address: #66-21, Boryung Bldg.,,Wonnam-dong, 
Chongro-ku, SEOUL 110-750, Republic of Korea

Identification No.: 71327

(Republic of Korea (KR) Corporation)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Eitan Mehulal & Sadot, Adv. & Patent Attorneys

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

שם: איתן, מהולל & שדות, עו"ד ועו"פ

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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 5 סוג: 5

Pharmaceutical preparation for inhalation for the 
treatment of pulmonary hypertension; 
antihypertensives.

Goods/Services for which priority is claimed סחורות/שירותים לגביהם נטען דין קדימה
(If only classification code is indicated, Priority is claimed 
for all goods/services included in that class, and specified 
above under the 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, 25/03/2010, No. 4020100015856 דרום קוריאה, 25/03/2010, מספר 4020100015856

Class: 5 סוג: 5

ז' שבט תשע"ב - 12131/01/2012



Trade Mark No. 233470 מספר סימן

Application Date 13/09/2010 תאריך הגשה

International Trademark No. 0702722 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: Schütz GmbH & Co. KGaA

Address: Schützstraße 12, 56242 Selters, Germany

Identification No.: 71336

(Germany GmbH & Co. KGaA)

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: 6 סוג: 6

Packages of metal in the form of barrels and drums; 
transport and storage containers of metal; pipes of 
metal.

Class: 19 סוג: 19

Pipes of plastics.

Class: 20 סוג: 20

Packages of plastics in the form of barrels and 
drums; transport and storage containers of plastics; 
flexible transport and storage containers of plastics.

ז' שבט תשע"ב - 12231/01/2012



Trade Mark No. 233479 מספר סימן

Application Date 01/09/2010 תאריך הגשה

International Trademark No. 1023719 מספר סימן בינלאומי

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 3 סוג: 3

Essential oils, washing and bleaching agents; 
perfumed sprays for personal use; perfumery, 
deodorants for personal use; soaps; body care and 
beauty products; hair care products including hair 
lotions; dentifrices; non-medicinal mouthwashes.

Class: 9 סוג: 9

Eyewear including sunglasses and parts thereof.

Class: 14 סוג: 14

Precious metals and their alloys as well as goods 
made thereof or coated therewith (included in this 
class); jewelry, costume jewelry; clocks and watches.

Class: 18 סוג: 18

Leather and leather imitations as well as goods made 
therefrom (included in this class), in particular, small 
articles of leather; trunks and suitcases; bags; 
umbrellas and parasols.

Class: 24 סוג: 24

Woven fabrics and textile goods (included in this 
class), in particular, handkerchiefs and towels; pocket 
handkerchiefs; bed and table linen, textile wall 
coverings.

Class: 25 סוג: 25

Articles of clothing for ladies, gentlemen and children; 
socks and stockings; head coverings; underwear; 
nightwear; swimwear; bathrobes; belts; scarves and 
shawls; accessories, namely head scarves, neck 
scarves, shoulder scarves; ties; gloves; shoes and 
boots.

ז' שבט תשע"ב - 12331/01/2012



Conditions/Disclaimers

The mark is limited to the colours  Pantone 717C 
(orange). as shown in the  mark.

 Owners

Name: HUGO BOSS Trade Mark Management GmbH 
& Co. KG

Address: Dieselstr. 12, 72555 Metzingen, Germany

Identification No.: 71344

(Federal Republic of Germany GmbH & Co. KG)

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

Class: 35 סוג: 35

Retail services in the sector clothing, clocks and 
watches, eyewear, fashion accessories, cosmetics 
and perfumery, leather goods, household textiles, 
luggage, sports articles and tobacco products; 
marketing; market research and market analysis; 
advertizing; leasing of advertising space; distribution 
of goods and advertising material for advertising 
purposes, also via electronic media and via the 
Internet; presentation of goods, especially shop and 
shop window decoration; organization of sales 
exhibitions; promotion of business relations; business 
consultancy and administration, organization 
consultancy, business economics consultancy; sales 
consultancy; business management consultancy; all 
of the aforesaid services for third parties.

ז' שבט תשע"ב - 12431/01/2012



Trade Mark No. 233483 מספר סימן

Application Date 01/10/2010 תאריך הגשה

International Trademark No. 1053138 מספר סימן בינלאומי

Conditions/Disclaimers

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

 Owners

Name: Beachbody, LLC

Address: 3301 Exposition Boulevard,3rd Floor, Santa 
Monica, CA 90404, U.S.A.

Identification No.: 71346

(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: 9 סוג: 9

Pre-recorded video tapes, cassettes, DVDs, and 
CDs, featuring exercise, fitness and dietary 
information and instruction.

ז' שבט תשע"ב - 12531/01/2012



Trade Mark No. 233492 מספר סימן

Application Date 04/11/2010 תאריך הגשה

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 10 סוג: 10

Arterial blood pressure measuring apparatus; 
physiotherapy apparatus; massage apparatus; 
ultraviolet radiator units for therapeutic purposes; 
infrared radiator units for therapeutic purposes; 
ultrasonic therapy machines and apparatus; beds for 
medical purposes; abdominal belts; belts, electric, for 
medical purposes; vertebral orthopedic apparatus; 
moxibustion apparatus; blanket, electric, for medical 
purposes; chiropractic apparatus, electric, for medical 
purposes; cushions for medical purposes; heating 
cushions, electric, for medical purposes; heating 
pads, electric, for medical purposes; heating beds, 
electric, for medical purposes; therapeutic apparatus, 
electric, for medical purposes; hot air therapeutic 
apparatus; hot air vibrators for medical purposes; 
physical exercise apparatus, for medical purposes; 
electric massage apparatus for household use; all 
included in class 10.

התקן למדידת לחץ-דם עורקי; התקן פיזיותרפיה; התקן עיסוי; 
רדיאטורים אולטרא-סגולות למטרות תרפויטיות; רדיאטורים 
אינפרא-אדומות למטרות תרפויטיות; התקן ומכונות תרפיה 
אולטראסוניות; מיטות למטרות רפואיות; חגורות בטן; חגורות 
חשמליות למטרות רפואיות; התקן אורתופדי חולייתי; התקן 

מוקסיבוטי; שמיכה חשמלית למטרות רפואיות; מתקן 
כירופרקטי חשמלי למטרות רפואיות; כריות למטרות רפואיות; 
כריות חימום חשמליות, למטרות רפואיות; רפידות חימום 

חשמליות, למטרות רפואיות; מיטות חימום רפואיות, למטרות 
רפואיות; התקן תרפויטי חשמלי, למטרות רפואיות; מתקן אוויר 
חם תרפויטי; ויברטורי אוויר חם, למטרות רפואיות; מתקן כושר 
גופני, למטרות רפואיות; התקן עיסוי חשמלי, לשימוש ביתי; 

הנכללים כולם בסוג 10.                                                     
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    

    

Class: 44 סוג: 44

Chiropractics; convalescent homes; health care; 
sanatoriums; massage; medical assistance; physical 
therapy; rental of chiropractic apparatus; rental of 
massage apparatus; rental of physiotherapy 
apparatus; rental of therapeutic apparatus; rental of 
medical and health care equipment; beauty salons; 
beauty consultancy; all included in class 44.

כירופרקטיקה; בתי החלמה; שירותי בריאות; בתי הבראה 
(סנטוריום); עיסוי; סיוע רפואי; פיזיותרפיה; השכרת מתקן 
כירופרקטי; השכרת מתקן עיסוי; השכרת מתקן פיזיותרפי; 
השכרת מתקן תרפויטי; השכרת ציוד רפואי ובריאותי; סלוני 

יופי; ייעוץ יופי; הנכללים כולם בסוג 44

                                                                                     
                                                                                    

                      

ז' שבט תשע"ב - 12631/01/2012



Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

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

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

האנגלי.

 Owners

Name: Ceragem Co., Ltd.

Address: 177-14 Osaekdang-ri, Seonggeo-eup, Seobuk-
gu, Cheonan-si, Chungcheongnam-do, Democratic 
People's Republic of Korea

Identification No.: 69951

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

ז' שבט תשע"ב - 12731/01/2012



Trade Mark No. 233517 מספר סימן

Application Date 07/11/2010 תאריך הגשה

 Owners

Name: Otkrytoe aktsionernoe obshchestvo “Aston 
Produkty Pitania i Pishchevye Ingredienty” (Joint 
Stock Company Aston Foods and Food Ingredients)

Address: 3B, ul. 1-ya Lugovaya, Rostov-na-Donu 344002, 
Russian Federation

Identification No.: 801676

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Seligsohn Gabrieli  & Co.

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

שם: זליגסון  גבריאלי ושות'

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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 30 סוג: 30

All goods included in Class 30 כל הטובין הנכללים בסוג 30           

Class: 31 סוג: 31

All goods included in Class 31 כל הטובין הנכללים בסוג 31           

ז' שבט תשע"ב - 12831/01/2012



Trade Mark No. 233520 מספר סימן

Application Date 07/11/2010 תאריך הגשה

 Owners

Name: Otkrytoe aktsionernoe obshchestvo “Aston 
Produkty Pitania i Pishchevye Ingredienty” (Joint 
Stock Company Aston Foods and Food Ingredients)

Address: 3B, ul. 1-ya Lugovaya, Rostov-na-Donu 344002, 
Russian Federation

Identification No.: 801676

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: 31 סוג: 31

All goods included in Class 31 כל הטובין הנכללים בסוג 31           

ז' שבט תשע"ב - 12931/01/2012



Trade Mark No. 233532 מספר סימן

Application Date 04/11/2010 תאריך הגשה

Ownersבעלים

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

Address: 20 Eliahu Eitan St. New Industrial Zone, Rishon 
Le Zion, 75703, Israel

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 matteresses, chairs, t.v. recliners and 
massage chairs, beds, pillows, massagers, pttomans, 
orthopedic seats, orthopedic cushions, health comfort 
and life style products and the related to them; 
included in class 20.

מכירת מזרונים, כסאות, כורסאות טלויזיה ועיסוי, מיטות, כריות 
שינה, מכשירי עיסוי, הדומי רגליים, מושבים אורטופדיים, כריות 
תמיכה, כל מוצרי הנוחות הבריאות ואיכות החיים והקשור להם; 
הנכללים כולם בסוג 20.                                                     

        

ז' שבט תשע"ב - 13031/01/2012



Trade Mark No. 233563 מספר סימן

Application Date 02/11/2010 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: Galil development authority שם: הרשות לפיתוח הגליל

Address: Bar-Lev industrial zone, Misgav, 20156, Israel כתובת : אזור התעשייה בר-לב, משגב, 20156, ישראל

Identification No.: 90000מספר זיהוי: 90000

תאגידים שונים

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Avi Goldhamer & Co., Advs.

Address: 2 Palyam Ave., Haifa, 33095, Israel

שם: אבי גולדהמר ושות', עו"ד

כתובת : שד' פלים 2, חיפה, 33095, ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 41 סוג: 41

Wine events, in the galil, academic conference 
relating to wine,  wineries visits in the Galil, Golan 
and Valley; all included in class 41.

אירועי יין בגליל, כנס אקדמי בנושא יין וביקורים ביקבים ברחבי 
הגליל, הגולן והעמקים; הנכללים כולם בסוג 41.                     

                                                    

ז' שבט תשע"ב - 13131/01/2012



Trade Mark No. 233647 מספר סימן

Application Date 10/11/2010 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: Itay Shvo  שם: איתי שבו

Address: P.O.B. 138, Shilat, 73188, Israel כתובת : ת.ד. 138, שילת, 73188, ישראל

Identification No.: 034811760מספר זיהוי: 034811760

Name: Yaniv Levi  שם: יניב לוי

Address: Shderot hatmarim, Ramat gan, Israel כתובת : רח' שדרות התמרים, רמת גן, ישראל

Identification No.: 032919128מספר זיהוי: 032919128

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 39 סוג: 39

Travel agents services; tourisim services; consulting 
services and organized of tours;  reservation of 
holiday travel, air travel and travels; all included in 
class 39.

שירותי סוכנות נסיעות, שירותי תיירות, שירותי ייעוץ וארגון 
טיולים; שירותי הזמנות עבור נופשים, טיסות ונסיעות; הנכללים 
כולם בסוג 39.                                                                 

                

ז' שבט תשע"ב - 13231/01/2012



הג'ונגל של אלי 
Trade Mark No. 233648 מספר סימן

Application Date 10/11/2010 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: Eliy Ahu Tamam שם: אליהו תמם

Address: 13 Hara tselet Hasharan St., Netanya, Israel כתובת : רח' החבדלת השרון 13, נתניה, ישראל

Identification No.: 057923591מספר זיהוי: 057923591

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Rami Nusel & Co., Advs.

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

שם: רמי נוסל ושות', עו"ד

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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 35 סוג: 35

shop for selling pets equipment and foods for pets; all 
included in class 35.

חנות לממכר חיות בית וחיות מחמד, ציוד ומזון לבעלי חיים; 
הנכללים כולם בסוג 35.   

ז' שבט תשע"ב - 13331/01/2012



Trade Mark No. 233658 מספר סימן

Application Date 11/11/2010 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: AEROTEL LTD. שם: אירוטל בע"מ

Address: Holon, Israel כתובת : חולון, ישראל

Identification No.: 41358מספר זיהוי: 41358

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Gelbard, Amit, Wexler, Adv.

Address: 12 Heh Be'Iyar St. Kikar Hamedina, Tel Aviv, 
62093, Israel

שם: גלברד, עמית, וקסלר, עו"ד

כתובת : רח' ה' באייר 12 כיכר המדינה, תל אביב, 62093, 
ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 9 סוג: 9

Devices and instruments, generating electromagnetic 
field at different frequencies, for science, research, 
measurement, signal, devices and instruments 
generating electromagnetic field at different 
frequencies, for transmission, switching and 
regulation or control, and magnetic data carriers; all 
included in class 9.

התקנים ומכשירים מחוללי שדות אלקטרומגנטיים בתדרים 
שונים, לשימוש במדע, במחקר, במדידה, באיתות, התקנים 
ומכשירים מחוללי שדות אלקטרומגנטיים בתדרים שונים, 
להולכה, מיתוג וויסות או בקרה ונושאי נתונים מגנטיים; 

הנכללים כולם בסוג 9.
                                                                                     
                                                                                    

                            

Class: 10 סוג: 10

Devices and equipment, generating electromagnetic 
field at different frequencies, for medical and 
veterinary use and are designed to improve health in 
humans and animals; all included in class 10

התקנים ומכשירים, מחוללי שדות אלקטרומגנטיים בתדרים 
שונים, המשמשים לרפואה ולריפוי וטרינרי ומיועדים לשיפור 

מצב בריאותי אצל בני אדם וחיות; הנכללים כולם בסוג 10.       
                                                                        

ז' שבט תשע"ב - 13431/01/2012



G33

Trade Mark No. 233688 מספר סימן

Application Date 16/11/2010 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: BASF SE

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

Identification No.: 67585

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Reinhold Cohn and Partners

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

שם: ריינהולד כהן ושותפיו

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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 1 סוג: 1

Chemicals used in industry, in particular antifreeze, 
not including catalysts or catalyst carriers; all 
included in class 1.

כימיקלים לשימוש בתעשייה, במיוחד חומר נגד קפיאה, לא 
כולל זרזים או נשאי זרזים; הנכללים כולם בסוג 1.                   

                                    

ז' שבט תשע"ב - 13531/01/2012



G40

Trade Mark No. 233689 מספר סימן

Application Date 16/11/2010 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: BASF SE

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

Identification No.: 67585

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Reinhold Cohn and Partners

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

שם: ריינהולד כהן ושותפיו

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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 1 סוג: 1

Chemicals used in industry, in particular antifreeze, 
not including catalysts or catalyst carriers; all 
included in class 1.

כימיקלים לשימוש בתעשייה, במיוחד חומר נגד קפיאה, לא 
כולל זרזים או נשאי זרזים; הנכללים כולם בסוג 1.                   

                                    

ז' שבט תשע"ב - 13631/01/2012



G34

Trade Mark No. 233691 מספר סימן

Application Date 16/11/2010 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: BASF SE

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

Identification No.: 67585

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Reinhold Cohn and Partners

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

שם: ריינהולד כהן ושותפיו

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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 1 סוג: 1

Chemicals used in industry, in particular antifreeze, 
not including catalysts or catalyst carriers; all 
included in class 1.

כימיקלים לשימוש בתעשייה, במיוחד חומר נגד קפיאה, לא 
כולל זרזים או נשאי זרזים; הנכללים כולם בסוג 1.                   

                                    

ז' שבט תשע"ב - 13731/01/2012



G48

Trade Mark No. 233692 מספר סימן

Application Date 16/11/2010 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: BASF SE

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

Identification No.: 67585

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Reinhold Cohn and Partners

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

שם: ריינהולד כהן ושותפיו

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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 1 סוג: 1

Chemicals used in industry, in particular antifreeze, 
not including catalysts or catalyst carriers; all 
included in class 1.

כימיקלים לשימוש בתעשייה, במיוחד חומר נגד קפיאה, לא 
כולל זרזים או נשאי זרזים; הנכללים כולם בסוג 1.                   

                                    

ז' שבט תשע"ב - 13831/01/2012



G30

Trade Mark No. 233693 מספר סימן

Application Date 16/11/2010 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: BASF SE

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

Identification No.: 67585

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Reinhold Cohn and Partners

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

שם: ריינהולד כהן ושותפיו

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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 1 סוג: 1

Chemicals used in industry, in particular antifreeze, 
not including catalysts or catalyst carriers; all 
included in class 1.

כימיקלים לשימוש בתעשייה, במיוחד חומר נגד קפיאה, לא 
כולל זרזים או נשאי זרזים; הנכללים כולם בסוג 1.                   

                                    

ז' שבט תשע"ב - 13931/01/2012



Trade Mark No. 233698 מספר סימן

Application Date 17/11/2010 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: IDEAL SOLAR BOILERS LTD שם: אידיאל דודי שמש בע"מ

Address: 25 Talmei Yosef,, IZ Mishor Adumim, 98510, 
Israel

כתובת : תלמי יוסף 25, א.ת. מישור אדומים, מעלה אדמים, 
98510, ישראל

Identification No.: 512908146מספר זיהוי: 512908146

חברה

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Glusman Chem-Tov Chowers Broid & Co.

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

שם: גלוזמן שם-טוב חוברס ברויד ושות'

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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 11 סוג: 11

Apparatus and systems for solar and electric heating 
of water; sun-heated water tanks, electric-heated 
water tanks and solar collectors; all included in class 
11.

התקנים ומערכות לחימום סולארי וחשמלי של מים; דודי שמש, 
דודי חשמל וקולטי שמש; חלקים ואבזרים עבורם; הנכללים 

כולם בסוג 11                                                                 
                          

Class: 37 סוג: 37

Installation, repair and maintenance of sun-heated 
water tanks, electric-heated water tanks, solar 
collectors and solar and electric systems for water 
heating; all included in class 37

התקנה, תיקון ותחזוקה של דודי שמש, דודי חשמל קולטי שמש 
ומערכות סולאריות וחשמליות לחימום מים; הנכללים כולם בסוג 
                                                                                 37

                                                                

ז' שבט תשע"ב - 14031/01/2012



Trade Mark No. 233727 מספר סימן

Application Date 19/10/2010 תאריך הגשה

International Trademark No. 0814895 מספר סימן בינלאומי

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

 Owners

Name: Organizzazione delle Nazioni Unite per 
l'Alimentazione e l'Agricoltura (FAO)

Address: Viale delle Terme di Caracalla, I-00153 Roma, 
Italy

Identification No.: 71402

(United Nations Organization)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Reinhold Cohn and Partners

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

שם: ריינהולד כהן ושותפיו

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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 19 סוג: 19

Semi-worked woods and veneers.

Class: 20 סוג: 20

Containers and boxes of wood, loading and transport 
pallets of wood.

Class: 37 סוג: 37

Disinfection services and vermin exterminating for 
semi-worked woods and veneers, containers and 
boxes of wood, loading and transport pallets of wood.

ז' שבט תשע"ב - 14131/01/2012



Trade Mark No. 233740 מספר סימן

Application Date 18/09/2010 תאריך הגשה

International Trademark No. 0934427 מספר סימן בינלאומי

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

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

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

שלסימונם נועד הסימן למעשה

 Owners

Name: Merz Pharma GmbH & Co. KGaA

Address: Eckenheimer Landstr. 100, 60318 Frankfurt am 
Main, Germany

Identification No.: 71412

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; sanitary preparations 
for medical purposes.

ז' שבט תשע"ב - 14231/01/2012



PROTECTBUY

Trade Mark No. 233757 מספר סימן

Application Date 18/11/2010 תאריך הגשה

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

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

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

 Owners

Name: Discover Financial Services

Address: 2500 Lake Cook Road, Riverwoods, 60015, IL, 
U.S.A.

Identification No.: 800513

(Delaware Corporation)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Reinhold Cohn and Partners

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

שם: ריינהולד כהן ושותפיו

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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 36 סוג: 36

Financial services, namely, banking, credit card 
services, debit card services and point-of-sale 
transactions; financial advisory services pertaining to 
security methodology for the encryption of payment 
information and related data; all included in class 36.

שירותים פיננסיים, דהיינו, בנקאות, שירותי כרטיסי אשראי, 
שירותי כרטיסי חיוב ועסקאות בנקודות מכירה; שירותי יעוץ 

פיננסי הקשורים למתודולוגיית אבטחה לקידוד מידע על תשלום 
ונתונים קשורים; הנכללים כולם בסוג 36.                             
                                                                                    

    

Class: 45 סוג: 45

Purchaser and merchant authentication services for 
financial transactions; all included in class 45.

שירותי אימות רוכש וסוחר לעסקאות פיננסיות; הנכללים כולם 
בסוג 45.                                                                         

  

ז' שבט תשע"ב - 14331/01/2012



Trade Mark No. 233760 מספר סימן

Application Date 18/11/2010 תאריך הגשה

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

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

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

 Owners

Name: Diners Club International Ltd.

Address: 2500 Lake Cook Road, Riverwoods, IL, 60015, 
U.S.A.

Identification No.: 800230

(New York Corporation)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Reinhold Cohn and Partners

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

שם: ריינהולד כהן ושותפיו

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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 36 סוג: 36

Financial services, namely, banking, credit card 
services, debit card services and point-of-sale 
transactions; financial advisory services pertaining to 
security methodology for the encryption of payment 
information and related data;  all included in class 36.

שירותים פיננסיים, דהיינו, בנקאות, שירותי כרטיסי אשראי, 
שירותי כרטיסי חיוב ועסקאות בנקודות מכירה; שירותי יעוץ 

פיננסי הקשורים למתודולוגיית אבטחה לקידוד מידע על תשלום 
ונתונים קשורים; הנכללים כולם בסוג 36.                             
                                                                                    

      

Class: 45 סוג: 45

Purchaser and merchant authentication services for 
financial transactions; all included in class 45.

שירותי אימות רוכש וסוחר לעסקאות פיננסיות; הנכללים כולם 
בסוג 45.                                                                         

  

ז' שבט תשע"ב - 14431/01/2012



Trade Mark No. 233761 מספר סימן

Application Date 18/11/2010 תאריך הגשה

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

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

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

 Owners

Name: Discover Financial Services

Address: 2500 Lake Cook Road, Riverwoods, 60015, IL, 
U.S.A.

Identification No.: 800513

(Delaware Corporation)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Reinhold Cohn and Partners

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

שם: ריינהולד כהן ושותפיו

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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 36 סוג: 36

Financial services, namely, banking, credit card 
services, debit card services and point-of-sale 
transactions; financial advisory services pertaining to 
security methodology for the encryption of payment 
information and related data;  all included in class 36.

שירותים פיננסיים, דהיינו, בנקאות, שירותי כרטיסי אשראי, 
שירותי כרטיסי חיוב ועסקאות בנקודות מכירה; שירותי יעוץ 

פיננסי הקשורים למתודולוגיית אבטחה לקידוד מידע על תשלום 
ונתונים קשורים; הנכללים כולם בסוג 36.                             
                                                                                    

      

Class: 45 סוג: 45

Purchaser and merchant authentication services for 
financial transactions; all included in class 45.

שירותי אימות רוכש וסוחר לעסקאות פיננסיות; הנכללים כולם 
בסוג 45.                                                                         

  

ז' שבט תשע"ב - 14531/01/2012



טוי פלנט 
Trade Mark No. 233838 מספר סימן

Application Date 17/11/2010 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: Hypertoy Toys Center Ltd. שם: היפרטוי מרכז הצעצועים בע"מ

Address: 7 Tolipman St., Rishon le Zion, Israel כתובת : רח' טוליפמן 7, ראשון לציון, ישראל

Identification No.: 511587107מספר זיהוי: 511587107

Address for serviceהמען למסירת הודעות

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

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

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

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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 35 סוג: 35

Sales and demonstration of games and toys, 
multimedia and entertainment electronics, furniture, 
textiles, clothing and footwear for babies, children 
and youth, baby carriages and car safety device; 
advertising, included in class 35.

מכירה והצגה של משחקים וצעצועים, מולטימדיה ואלקטרוניקה 
בידורית, ריהוט, טכסטיל, ביגוד והנעלה לתינוקות ילדים ונוער, 
עגלות תינוק והתקני בטיחות לרכב; פרסום; הנכללים כולם 

בסוג 35.                                                                         
                                              

ז' שבט תשע"ב - 14631/01/2012



MOTAXIV 

Trade Mark No. 233849 מספר סימן

Application Date 18/11/2010 תאריך הגשה

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

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

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

שלסימונם נועד הסימן למעשה

 Owners

Name: Ares Trading S.A.

Address: Zone Industrielle de L'Ouriettaz, Aubonne, CH-
1170, Switzerland

Identification No.: 2110

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Henry Einav, Patent Attorney

Address: Interpharm Laboratories Ltd. 18 Hakishon 
Street, Yavne, 81220, Israel

שם: הנרי עינב, עו"פ

כתובת : אינטרפרם מעבדות בע"מ רחוב הקישון 18, יבנה, 
81220, ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 5 סוג: 5

Pharmautical preparations for human use; included in 
class 5.

תכשירי רוקחות לשימוש בני אדם; הנכללים כולם בסוג 5.         
              

ז' שבט תשע"ב - 14731/01/2012



NIMSURA 

Trade Mark No. 233851 מספר סימן

Application Date 18/11/2010 תאריך הגשה

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

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

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

שלסימונם נועד הסימן למעשה

 Owners

Name: Ares Trading S.A.

Address: Zone Industrielle de L'Ouriettaz, Aubonne, CH-
1170, Switzerland

Identification No.: 2110

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Henry Einav, Patent Attorney

Address: Interpharm Laboratories Ltd. 18 Hakishon 
Street, Yavne, 81220, Israel

שם: הנרי עינב, עו"פ

כתובת : אינטרפרם מעבדות בע"מ רחוב הקישון 18, יבנה, 
81220, ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 5 סוג: 5

Pharmaceutical preparation for human use; included 
in class 5.

תכשירי רוקחות לשימוש בני אדם; הנכללים כולם בסוג 5.         
                

ז' שבט תשע"ב - 14831/01/2012



ג'ינסי
Trade Mark No. 233863 מספר סימן

Application Date 24/11/2010 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: Shilav Direct Marketing To Mothers To Be Ltd. שם: שילב שיווק ישיר לבית היולדת בע"מ

Address: 1 Kineret Street, Airport City, Lod, 70151, Israel כתובת : רחוב כנרת 1, קרית שדה התעופה, לוד, 70151, ישראל

Identification No.: 510722291מספר זיהוי: 510722291

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

All goods included in class 25. כל הסחורות הנכללות בסוג 25.         

ז' שבט תשע"ב - 14931/01/2012



Trade Mark No. 233864 מספר סימן

Application Date 24/11/2010 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: Shilav Direct Marketing To Mothers To Be Ltd. שם: שילב שיווק ישיר לבית היולדת בע"מ

Address: 1 Kineret Street, Airport City, Lod, 70151, Israel כתובת : רחוב כנרת 1, קרית שדה התעופה, לוד, 70151, ישראל

Identification No.: 510722291מספר זיהוי: 510722291

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 for babies infants 
and children some of which are made of jeans fabric, 
fabric with jeans print and jeans like fabric; all 
included in class 25.

הלבשה, הנעלה וכיסויי ראש המיועדים לתינוקות, לפעוטות 
ולילדים שחלקם כוללים ו/או עשויים מבדי ג'ינס, בדים בהדפס 
ובדים דמויי ג'ינס; הנכללים כולם בסוג 25.                             

                            

ז' שבט תשע"ב - 15031/01/2012



JEANSY

Trade Mark No. 233865 מספר סימן

Application Date 24/11/2010 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: Shilav Direct Marketing To Mothers To Be Ltd. שם: שילב שיווק ישיר לבית היולדת בע"מ

Address: 1 Kineret Street, Airport City, Lod, 70151, Israel כתובת : רחוב כנרת 1, קרית שדה התעופה, לוד, 70151, ישראל

Identification No.: 510722291מספר זיהוי: 510722291

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

All goods included in class 25. כל הסחורות הנכללות בסוג 25.         

ז' שבט תשע"ב - 15131/01/2012



Trade Mark No. 233895 מספר סימן

Application Date 09/09/2010 תאריך הגשה

International Trademark No. 1056690 מספר סימן בינלאומי

Conditions/Disclaimers

The mark is limited to the colours  word Blue 
(Pantone 2627C), blue (Pantone 292C), yellow 
(Pantone yellow 102), orange (Pantone Hexachrom
(R) orange) and red (Pantone red 032C). as shown in 
the  mark.

 Owners

Name: CARRILLO GONZALEZ Joseph Daniel

Address: Le San Pieru,,Pont de Tarco, F-20135 CONCA, 
France

Identification No.: 71431

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

Food supplement for the treatment of cold sores, 
fever blisters and herpes. 

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

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

France, 10/03/2010, No. 10 3 720 124 צרפת, 10/03/2010, מספר 124 720 3 10

Class: 5 סוג: 5

ז' שבט תשע"ב - 15231/01/2012



Trade Mark No. 233920 מספר סימן

Application Date 12/10/2010 תאריך הגשה

International Trademark No. 1056676 מספר סימן בינלאומי

Conditions/Disclaimers

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

 Owners

Name: Carlson, Inc.

Address: Carlson Parkway, P.O. Box 59159, Minneapolis, 
MN 554598249, U.S.A.

Identification No.: 71450

(Minnesota, United States CORPORATION)

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: 43 סוג: 43

Hotel services featuring an incentive program 
providing special guest services, amenities and 
awards to members.

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

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

U.S.A., 07/10/2010, No. 85147640 ארה"ב, 07/10/2010, מספר 85147640

Class: 43 סוג: 43

ז' שבט תשע"ב - 15331/01/2012



Trade Mark No. 233931 מספר סימן

Application Date 04/10/2010 תאריך הגשה

International Trademark No. 0952215 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: Boehringer Ingelheim International GmbH

Address: 55218 Ingelheim, Germany

Identification No.: 71457

(Germany Corporation organized under the laws of 
Germany)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Reinhold Cohn and Partners

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

שם: ריינהולד כהן ושותפיו

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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 5 סוג: 5

Pharmaceutical preparations and substances for the 
treatment of diseases and disorders of the respiratory 
system; antineoplastics for the use in the treatment of 
various cancer.

ז' שבט תשע"ב - 15431/01/2012



TRU

Trade Mark No. 233971 מספר סימן

Application Date 28/11/2010 תאריך הגשה

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 9 סוג: 9

Telecommunications, telephonic and 
communications apparatus and instruments; radio 
telephones, mobile and fixed telephones; digital 
telecommunications apparatus; software for 
communication apparatus and instruments; software 
that provides customers with access to and use of 
global wireless communication and computer 
networks via personal computers and other wireless 
devices, cellular phones or handheld and personal 
digital assistants; software and apparatus featuring 
voice over Internet protocol (VOIP) technology; 
computer games; software incorporating computer 
games; electronic and satellite navigational and 
positional apparatus and instruments including global 
positioning systems; software that enables the 
location of wireless communication networks and 
computer networks; software incorporating address 
book management systems and contact 
management systems; electrical and electronic 
accessories and peripheral equipment designed for 
use with telecommunications and communications 
apparatus, computers, computer networks; software 
for secure data storage and retrieval and 
transmission of confidential customer information 
used by individuals, companies and financial 
institutions; hardware and software used to identify 
subscribers on telecommunications apparatus and 
SIM cards; credit cards, debit cards and payment 
cards including cards containing an integrated circuit 
chip ("smartcards"); identity cards; encoded club 
membership cards; encoded loyalty cards; SIM 
cards; radio frequency identification devices 
(transponders); radio, television, cable and satellite 
recordings; media for storage and/or reproduction of 
sound and/or visual images; sound and video 
recordings; interactive and multi-media software; 
electronic media apparatus; mousepads and other 
computer accessories; publications in electronic 
form, on-line publications; software incorporating 
computer games for mobile telephones; software 
featuring voice over Internet protocol (VOIP) 
technology; software providing downloadable 
computer games delivered via telecommunications 
and wireless communications networks; computer 
programs for sales purposes; all included in class 9.

אמצעי טלקומוניקציה, מכשירים והתקנים לתקשורת וטלפוניה; 
רדיו-טלפון, טלפונים ניידים ונייחים; מיכשור טלקומוניקציה 

דיגיטאלי; תוכנות למכשירי והתקני תקשורת; תוכנות 
המאפשרות ללקוחות גישה ושימוש בתקשורת אלחוטית 

גלובאלית וברשתות מחשבים גלובאליות באמצעות מחשבים 
אישיים ומכשירים אלחוטיים אחרים, טלפונים סלולאריים או 
מחשבי כף-יד ועזרים דיגיטאליים אישיים; תוכנה ומכשירים 
הכוללים טכנולוגיית VoIP; משחקי מחשב; תוכנה המשלבת 
משחקי מחשב; התקנים ומכשירים לניווט ומיקום אלקטרוני 
ולווייני לרבות מערכות למיקום גלובאלי (GPS); תוכנה 
המאפשרת איתור מיקום של מערכות תקשורת אלחוטיות 
ורשתות מחשבים; תוכנות הכוללות מערכות ניהול ספרי 

כתובות ומערכות ניהול אנשי קשר; עזרים וציוד היקפי חשמלי 
ואלקטרוני המיועדים לשימוש עם מכשירי טלקומוניקציה 

ותקשורת, מחשבים ורשתות מחשבים; תוכנה לאחסון מידע 
מאובטח ואיחזור ושליחת מידע חסוי בדבר לקוחות המשמשת 
יחידים, חברות וארגונים כלכליים; חומרה ותוכנה המשמשות 
לזיהוי מנויים על התקני טלקמוניקציה וכרטיסי SIM; כרטיסי 
אשראי, כרטיסי חיוב וכרטיסי תשלום לרבות כרטיסים הכוללים 
שבב מעגל משולב ("כרטיסים חכמים"); כרטיסי זיהוי; כרטיסי 
 ;SIM חברי מועדון מוצפנים; כרטיסי נאמנות מוצפנים; כרטיסי

מכשור לזיהוי תדרי רדיו (טרנספונדרים); הקלטות רדיו, 
טלוויזיה, כבלים ולוויין; מדיה לאחסון ו/או שיחזור של קול ו/או 
תמונות ויזואליות; הקלטות קול ווידאו; תוכנות אינטראקטיביות 

ותוכנות מולטי-מדיה; מכשור מדיה אלקטרוני; משטחים 
לעכבר-מחשב ואביזרי מחשב אחרים; פרסומים אלקטרונים, 
פרסומים מקוונים; תוכנה המשלבת משחקי מחשב לטלפונים 

סלולאריים; תוכנה הכוללת טכנולוגיית (VoIP);  תוכנה 
המספקת משחקי מחשב הניתנים להורדה באמצעות 

טלקמוניקציה ורשתות תקשורת אלחוטיות; תוכנות מחשב 
המיועדות למכירה; הנכללים כולם בסוג 9.                             
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    

                                                          

ז' שבט תשע"ב - 15531/01/2012



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: Truphone Limited

Address: 4 Royal Mint Court, London, EC3N 4HJ, United 
Kingdom

Identification No.: 63246

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Soroker-Agmon, Adv.

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

שם: סורוקר-אגמון, עו"ד

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

Class: 38 סוג: 38

Telecommunications services; communications 
services; providing access to telecommunications 
networks via wireless communications and computer 
networks; operation of telecommunications systems 
featuring voice over Internet protocol (VOIP) 
technology; communications services, namely, 
telephone, mobile telephone, message collection and 
transmission, radio-paging, call diversion, answer 
phone, directory enquiries and electronic mail 
services; transmission, delivery and reception of 
sound, data, images, games, music and information; 
personal numbering services (telephony); operation 
of telecommunication systems featuring multiple 
mobile subscriber identity module technology; 
providing telecommunications connections to 
computer databases, the Internet or other electronic 
networks; providing user access to the Internet; 
providing access to databases including through 
wireless networks; delivery of audio, video and data 
by telecommunications; providing online directory 
information services also featuring hyperlinks to other 
websites; leasing of access time to a computer 
database via a dedicated line; provision of advice 
and information in relation to communications and 
communication technologies; all included in class 38.

שירותי טלקומוניקציה; שירותי תקשורת; אספקת גישה 
לרשתות טלקומוניקציה באמצעות תקשורת אלחוטית ורשתות 
מחשבים; תפעול מערכות טלקומיוניקציה הכוללות טכנולוגיית 
VoIP; שירותי תקשורת, דהיינו, טלפון, טלפון נייד, איסוף 

ומשלוח הודעות, איתור אלחוטי, הסטת שיחות, מענה טלפוני, 
מדריך וספריית שאילתות ודואר אלקטרוני; שידור, העברת 

וקליטה של צלילים, נתונים, תמונות, משחקים, מוסיקה ומידע; 
שירותי הכוונת שיחות למספרים (טלפוניה); תפעול מערכות 

טלקומוניקציה הכוללות טכנולוגיה המכילה מודול (חלק מתכנית 
מחשב הניתן להרצה בנפרד) לזיהוי מנויים ניידים מרובים; 
אספקת חיבור של טלקומוניקציה לבסיסי נתונים ממוחשבים, 
לאינטרנט או לרשתות אלקטרוניות אחרות; אספקת שירותי 

גישת משתמש לאינטרנט; אספקת גישה לבסיסי נתונים לרבות 
באמצעות רשתות אלחוטיות; העברת נתוני שמע, וידאו ומידע 

באמצעות טלקומוניקציה; אספקת שירותי מידע והדרכה 
מקוונים הכוללים גם היפר-קישורים לאתרי אינטרנט אחרים; 
השכרת זמן גישה למאגרי מידע ממוחשבים באמצעות קו 

ייעודי; מתן ייעוץ ומידע הנוגע לתקשורת וטכנולוגיות תקשורת; 
הנכללים כולם בסוג 38.                                                     
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    

                                                                            

ז' שבט תשע"ב - 15631/01/2012



SEROSTIM 

Trade Mark No. 233975 מספר סימן

Application Date 25/11/2010 תאריך הגשה

 Owners

Name: Ares Trading S.A.

Address: Zone Industrielle de L'Ouriettaz, Aubonne, CH-
1170, Switzerland

Identification No.: 2110

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Henry Einav, Patent Attorney

Address: Interpharm Laboratories Ltd. 18 Hakishon 
Street, Yavne, 81220, Israel

שם: הנרי עינב, עו"פ

כתובת : אינטרפרם מעבדות בע"מ רחוב הקישון 18, יבנה, 
81220, ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 5 סוג: 5

Pharmaceutical preparations for human use for 
treatment of AIDS associated catabolism/wasting; all 
included in class 5.

תכשיר רוקחות לשימוש בבני אדם לטיפול בקטבוליזם/דלדול 
הקשורים ב AIDS; הנכללים כולם בסוג 5.                             

                                  

ז' שבט תשע"ב - 15731/01/2012



STILAMIN 

Trade Mark No. 233976 מספר סימן

Application Date 25/11/2010 תאריך הגשה

 Owners

Name: Ares Trading S.A.

Address: Zone Industrielle de L'Ouriettaz, Aubonne, CH-
1170, Switzerland

Identification No.: 2110

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Henry Einav, Patent Attorney

Address: Interpharm Laboratories Ltd. 18 Hakishon 
Street, Yavne, 81220, Israel

שם: הנרי עינב, עו"פ

כתובת : אינטרפרם מעבדות בע"מ רחוב הקישון 18, יבנה, 
81220, ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 5 סוג: 5

Pharmaceutical prepations for human use fot 
treatment of gastrointestinal hemorrhaging, 
inflammation of the pancreas, diseases of the liver; 
all included in class 5.

תכשירי רוקחות לשימוש בבני אדם לטיפול בדימום של הקיבה 
והמעיים, דלקת של הלבלב, מחלות כבד; הנכללים כולם בסוג 
                                                                                 .5

                                  

ז' שבט תשע"ב - 15831/01/2012



Trade Mark No. 234006 מספר סימן

Application Date 25/11/2010 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: HALA T.V. LTD שם: הלא טי.וי. בע"מ

Address: רח' ברקוביץ' 4, תל אביב, 64238, ישראל כתובת : רח' ברקוביץ' 4, תל אביב, 64238, ישראל

Identification No.: 514520659מספר זיהוי: 514520659

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: 38 סוג: 38

communication by television; television broadcasting; 
broadcasting of television programs; communication 
services and messaging services via the internet and 
television; interactive communications services via 
the internet and television; telecommunications 
services via the internet and television; television 
broadcasting services by cable and/or satellite; 
broadcasting of motion pictures by cable and/or 
satellite; communication of information by cable 
and/or satellite; transmission services by cable 
and/or satellite, satellite broadcasting services; all 
included in class 38.

תקשורת באמצעות טלוויזיה; שידור של תוכניות טלוויזיה; 
שירותי תקשורת והעברת מסרים באמצעות האינטרנט 
והטלוויזיה; שירותי תקשורת אינטראקטיבית באמצעות 

האינטרנט והטלווזיה; שירותי תקשורת רחק (טלקומוניקציה)  
באמצעות האינטרנט והטלוויזיה ; שידורי טלוויזיה באמצעות 
כבלים ו/או לוויין, שירותי שידורי סרטים באמצעות כבלים ו/או 
לוויין, שירותי העברת נתונים באמצעות כבלים ו/או לוויין; 

שירותי תקשורת באמצעות כבלים ו/או לוויין; שירותי תמסורת 
באמצעות כבלים ו/או לוויין; שירותי שידור לווייני; הנכללים כולם 
בסוג 38.                                                                         
                                                                                    

                              

ז' שבט תשע"ב - 15931/01/2012



Trade Mark No. 234007 מספר סימן

Application Date 25/11/2010 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: HALA T.V. LTD שם: הלא טי.וי. בע"מ

Address: רח' ברקוביץ' 4, תל אביב, 64238, ישראל כתובת : רח' ברקוביץ' 4, תל אביב, 64238, ישראל

Identification No.: 514520659מספר זיהוי: 514520659

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: 38 סוג: 38

Communication by television; television 
broadcasting; broadcasting of television programs; 
communication services and messaging services via 
the internet and television; interactive 
communications services via the internet and 
television; telecommunications services via the 
internet and television; television broadcasting 
services by cable and/or satellite; broadcasting of 
motion pictures by cable and/or satellite; 
communication of information by cable and/or 
satellite; transmission services by cable and/or 
satellite, satellite broadcasting services; all included 
in class 38

תקשורת באמצעות טלוויזיה; שידור של תוכניות טלוויזיה; 
שירותי תקשורת והעברת מסרים באמצעות האינטרנט 
והטלוויזיה; שירותי תקשורת אינטראקטיבית באמצעות 

האינטרנט והטלווזיה; שירותי תקשורת רחק (טלקומוניקציה) 
באמצעות האינטרנט והטלוויזיה ; שידורי טלוויזיה באמצעות 
כבלים ו/או לוויין, שירותי שידורי סרטים באמצעות כבלים ו/או 
לוויין, שירותי העברת נתונים באמצעות כבלים ו/או לוויין; 

שירותי תקשורת באמצעות כבלים ו/או לוויין; שירותי תמסורת 
באמצעות כבלים ו/או לוויין; שירותי שידור לווייני; הנכללים כולם 
בסוג 38.                                                                         
                                                                                    

                              

ז' שבט תשע"ב - 16031/01/2012



ھال تلفزیون من بلدنا
Trade Mark No. 234008 מספר סימן

Application Date 25/11/2010 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: HALA T.V. LTD שם: הלא טי.וי. בע"מ

Address: רח' ברקוביץ' 4, תל אביב, 64238, ישראל כתובת : רח' ברקוביץ' 4, תל אביב, 64238, ישראל

Identification No.: 514520659מספר זיהוי: 514520659

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: 38 סוג: 38

Communication by television; television 
broadcasting; broadcasting of television programs; 
communication services and messaging services via 
the internet and television; interactive 
communications services via the internet and 
television; telecommunications services via the 
internet and television; television broadcasting 
services by cable and/or satellite; broadcasting of 
motion pictures by cable and/or satellite; 
communication of information by cable and/or 
satellite; transmission services by cable and/or 
satellite, satellite broadcasting services; all included 
in class 38

תקשורת באמצעות טלוויזיה; שידור של תוכניות טלוויזיה; 
שירותי תקשורת והעברת מסרים באמצעות האינטרנט 
והטלוויזיה; שירותי תקשורת אינטראקטיבית באמצעות 

האינטרנט והטלווזיה; שירותי תקשורת רחק (טלקומוניקציה) 
באמצעות האינטרנט והטלוויזיה ; שידורי טלוויזיה באמצעות 
כבלים ו/או לוויין, שירותי שידורי סרטים באמצעות כבלים ו/או 
לוויין, שירותי העברת נתונים באמצעות כבלים ו/או לוויין; 

שירותי תקשורת באמצעות כבלים ו/או לוויין; שירותי תמסורת 
באמצעות כבלים ו/או לוויין; שירותי שידור לווייני; הנכללים כולם 
בסוג 38.                                                                         
                                                                                    

                              

ז' שבט תשע"ב - 16131/01/2012



STEALTH

Trade Mark No. 234014 מספר סימן

Application Date 01/12/2010 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: Goldman, Sachs & Co.

Address: 200 West St., New York, New York, 10282, 
U.S.A.

Identification No.: 46247

(New York Limited Partnership)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Reinhold Cohn and Partners

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

שם: ריינהולד כהן ושותפיו

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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 36 סוג: 36

Financial services, namely, securities brokerage 
services; electronic trading of securities; financial 
portfolio management services; investment 
management and advisory services; trading of 
financial securities; financial transactions; hedge 
fund/mutual fund investment management services; 
financial planning services; management of financial 
accounts; trading of securities via an online platform; 
execution of securities trade orders; routing of 
securities trade orders; financial transaction and 
portfolio investment advisory services; financial 
research services; all included in class 36.

שירותים פיננסיים, דהיינו, שירותי תיווך בביטחונות; סחר 
אלקטרוני בביטחונות; שירותי ניהול תיקים פיננסיים; שירותי 
ניהול ויעוץ השקעות; סחר בביטחונות פיננסיים; עסקאות 
פיננסיות; שירותי ניהול השקעות קרן גידור/קרן משותפת; 

שירותי תכנון פיננסי; ניהול חשבונות פיננסיים; סחר בביטחונות 
באמצעות פלטפורמה מקוונת; הוצאה לפועל של הזמנות לסחר 
בביטחונות; ניתוב הזמנות לסחר בביטחונות; שירותי ייעוץ 
לעסקאות פיננסיות ותיקי השקעות; שירותי מחקר פיננסי; 

הנכללים כולם בסוג 36.                                                     
                                                                                    
                                                                                    

                                                                      

ז' שבט תשע"ב - 16231/01/2012



RAZOR

Trade Mark No. 234024 מספר סימן

Application Date 01/12/2010 תאריך הגשה

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 12 סוג: 12

Vehicles, namely, automatic guided vehicles; electric 
vehicles, namely, electric cars, electric scooters; land 
vehicles, namely, low-speed electric vehicles; motor 
vehicles, namely, automobiles, trucks, vans; 
motorized vehicles, namely, go-carts; self-propelled 
electric vehicle; two-wheeled motor vehicles; three-
wheeled motor vehicles; four-wheeled motor 
vehicles; two-wheeled electric vehicles; three-
wheeled electric vehicles; four-wheeled electric 
vehicles; apparatus for locomotion by land, air or 
water, namely, automobiles, trucks, vans, bicycles, 
motorbikes; vehicles being scooters; electrically 
operated scooters; motor scooters; motorized and 
non-motorized scooters for personal transportation; 
electric powered vehicles; motorized and non-
motorized vehicles; tricycles, bicycles, scooters; 
motorbikes and mopeds; pedal scooters; go-karts; 
quad bikes; land vehicles; tricycles; scooters; dirt 
bikes; motorcycles; toy haulers; wheels, parts and 
fittings for all the aforesaid goods in Class 12; all 
included in class 12.

כלי רכב, דהיינו, רכבים מוכוונים אוטומטית; רכבים חשמליים, 
דהיינו, מכוניות חשמליות, קטנועים חשמליים; רכבי יבשה, 
דהיינו, רכבים חשמליים במהירות נמוכה; רכבים מנועיים, 
דהיינו, מכוניות, משאיות, טנדרים; רכבים ממונעים, דהיינו, 
רכבי קרטינג; רכבים חשמליים בעלי הנעה עצמית; רכבים 
מנועיים דו גלגליים; רכבים מנועיים תלת גלגליים; רכבים 

מנועיים בעלי ארבעה גלגלים; התקנים לתנועה ביבשה, באוויר 
או במים, דהיינו, מכוניות, טנדרים, מכוניות מסחריות, אופניים, 
אופנועים; כלי רכב שהם קטנועים; קטנועים המופעלים באופן 
חשמלי; קטנועים ממונעים; קטנועים ממונעים ולא ממונעים 

המיועדים לתחבורה אישית; כלי רכב המופעלים באופן חשמלי; 
כלי רכב ממונעים ולא ממונעים; תלת אופן, אופניים, קטנועים; 
אופנועים ואופניים ממונעים; קטנועי דיווש; מכוניות מירוץ; 

טרקטורונים; כלי רכב יבשתיים; תלת אופן; קטנועים; אופנועי 
שטח; אופנועים; קראוון נסיעה; גלגלים, חלקים ואביזרים עבור 
כל הסחורה הנזכרת לעיל בסוג 12; הכלולים כולם בסוג 12.     
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    

                                                                  

Class: 28 סוג: 28

Toys, games, plaything, sporting equipment, sporting 
goods, sports equipment, sporting apparatus, yo-yos, 
protective equipment, namely, protective athletic 
cups, protective covers for rackets, protective 
padding for snowboarding, protective padding for 
skateboarding, protective supports for shoulders and 
elbows, protective bras; pads and gear, namely, knee 
pads for athletic use, shin pads for athletic use, 
shoulder pad elastic for athletic use; recreation 
apparatus, namely, pogo sticks, caster-propelled 
caster boards; ramps and slides for bicycles, 
skateboards, scooters, caster boards, cambering 
boards, fingerboards, toy vehicles, ride-on toys, 
rideable toy vehicles, toy scooters, radio controlled 
cars; toy vehicles; skates; roller skates; toy bicycles; 
toy scooters; fingerboards; ride-on toys; rideable 
toys; radio-controlled cars; radio-controlled vehicles; 
caster propelled vehicles; recreation apparatus in the 
nature of cambering boards in the nature of a deck 
with small wheels on swivels that one rocks to propel; 
skateboards; cambering boards; caster boards; 
scooters; toy motorcycles; three-wheeled scooters; 
wheels for all of the aforesaid goods; parts and fitting 
for all of the aforesaid goods; carrying bags for all of 
the aforesaid goods; carrying bags for rideable toys; 
carrying bags for scooters; carrying bags for caster 
boards; bags specially adapted for sports equipment; 
sports bags; carrying bags for toys; carrying bags 
sporting goods; carrying bags for toy vehicles in 
Class 28; all included in class 28

צעצועים, משחקים, דברי משחק, ציוד לפעילויות ספורט, 
סחורות המיועדות לספורט, ציוד ספורט, התקנים המיועדים 
לספורט, יו-יו, ציוד מגן, דהיינו, מגני ראש אתלטיים, כיסויי מגן 
למחבטים, ריפוד מגן לסנובורדינג, ריפוד מגן לסקייטבורדינג, 
מגנים תומכי כתפיים ומרפקים, חזיות מגנות; ריפודים וציוד, 
דהיינו, ריפודי ברכיים לשימוש אתלטי, ריפודים לשוקיים 
לשימוש אתלטי, ריפודי כתפיים אלסטיים לשימוש אתלטי; 

התקנים לבילוי ושעשוע, דהיינו, מקלות פוגו, קרש על גלגלים 
המונע על גלגלים; רמפות ומגלשות לאופניים, סקייטבורד, 
קטנועים, לוחות גלגלית, לוחות קמורים, סקייטבורד בגודל 
אצבע, כלי רכב צעצוע, צעצועים שניתן לרכב בהם, כלי רכב 
צעצוע שניתן לנסוע בהם, קטנועי צעצוע, מכוניות נשלטות על 
ידי רדיו; מכוניות צעצוע; גלגיליות; רולר-סקטים; אופנועי צעצוע; 
קטנועי צעצוע; סקייטבורד בגודל אצבע; צעצועים שניתן לרכב 
בהם; כלי רכב צעצוע שניתן לנסוע בהם; מכוניות נשלטות על 
ידי רדיו; כלי רכב הנשלטים על ידי רדיו; כלי רכב גלגלית 

מונעת; התקנים לבילוי ושעשוע בצורת לוחות קמורים ובצורת 
לוח עץ עם גלגלים קטנים על סביבולים שמתנועעים עליו כדי 
להזיזו; סקייטבורדים; לוחות קמורים; לוחות גלגלית; קטנועים; 
אופנועי צעצוע; קטנועים בעלי שלושה גלגלים; גלגלים עבור כל 

הטובין המוזכרים לעיל; חלקים ואביזרים עבור כל הטובין 
המוזכרים לעיל; תיקי נשיאה עבור כל הטובין המוזכרים לעיל; 
תיקי נשיאה לצעצועי רכיבה; תיקי נשיאה לקטנועים; תיקי 
נשיאה ללוחות גלגלית; תיקים המותאמים במיוחד לציוד 

ספורט; תיקי ספורט, תיקי נשיאה לצעצועים; תיקי נשיאה לציוד 
ספורט; תיקי נשיאה לכלי רכב צעצוע בסוג 28; הנכללים כולם 
בסוג 28.                                                                         
                                                                                    

                                                                      

ז' שבט תשע"ב - 16331/01/2012



Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

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

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

האנגלי.

 Owners

Name: Razor USA LLC

Address: 16200-A Carmenita Road, Cerritos, California, 
90703, U.S.A.

Identification No.: 62642

(Delaware Limited Liability Company)

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

ז' שבט תשע"ב - 16431/01/2012



Trade Mark No. 234025 מספר סימן

Application Date 01/12/2010 תאריך הגשה

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 12 סוג: 12

Vehicles, namely, automatic guided vehicles; electric 
vehicles, namely, electric cars, electric scooters; land 
vehicles, namely, low-speed electric vehicles; motor 
vehicles, namely, automobiles, trucks, vans; 
motorized vehicles, namely, go-carts; self-propelled 
electric vehicle; two-wheeled motor vehicles; three-
wheeled motor vehicles; four-wheeled motor 
vehicles; two-wheeled electric vehicles; three-
wheeled electric vehicles; four-wheeled electric 
vehicles; apparatus for locomotion by land, air or 
water, namely, automobiles, trucks, vans, bicycles, 
motorbikes; vehicles being scooters; electrically 
operated scooters; motor scooters; motorized and 
non-motorized scooters for personal transportation; 
electric powered vehicles; motorized and non-
motorized vehicles; tricycles, bicycles, scooters; 
motorbikes and mopeds; pedal scooters; go-karts; 
quad bikes; land vehicles; tricycles; scooters; dirt 
bikes; motorcycles; toy haulers; wheels, parts and 
fittings for all the aforesaid goods in Class 12; all 
included in class 12.

כלי רכב, דהיינו, רכבים מוכוונים אוטומטית; רכבים חשמליים, 
דהיינו, מכוניות חשמליות, קטנועים חשמליים; רכבי יבשה, 
דהיינו, רכבים חשמליים במהירות נמוכה; רכבים מנועיים, 
דהיינו, מכוניות, משאיות, טנדרים; רכבים ממונעים, דהיינו, 
רכבי קרטינג; רכבים חשמליים בעלי הנעה עצמית; רכבים 
מנועיים דו גלגליים; רכבים מנועיים תלת גלגליים; רכבים 

מנועיים בעלי ארבעה גלגלים; התקנים לתנועה ביבשה, באוויר 
או במים, דהיינו, מכוניות, טנדרים, מכוניות מסחריות, אופניים, 
אופנועים; כלי רכב שהם קטנועים; קטנועים המופעלים באופן 
חשמלי; קטנועים ממונעים; קטנועים ממונעים ולא ממונעים 

המיועדים לתחבורה אישית; כלי רכב המופעלים באופן חשמלי; 
כלי רכב ממונעים ולא ממונעים; תלת אופן, אופניים, קטנועים; 
אופנועים ואופניים ממונעים; קטנועי דיווש; מכוניות מירוץ; 

טרקטורונים; כלי רכב יבשתיים; תלת אופן; קטנועים; אופנועי 
שטח; אופנועים; קראוון נסיעה; גלגלים, חלקים ואביזרים עבור 
כל הסחורה הנזכרת לעיל בסוג 12; הכלולים כולם בסוג 12.    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    

                                                                    

ז' שבט תשע"ב - 16531/01/2012



Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

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

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

האנגלי.

 Owners

Name: Razor USA LLC

Address: 16200-A Carmenita Road, Cerritos, California, 
90703, U.S.A.

Identification No.: 62642

(Delaware Limited Liability Company)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Soroker-Agmon, Adv.

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

שם: סורוקר-אגמון, עו"ד

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

Class: 28 סוג: 28

Toys, games, plaything, sporting equipment, sporting 
goods, sports equipment, sporting apparatus, yo-yos, 
protective equipment, namely, protective athletic 
cups, protective covers for rackets, protective 
padding for snowboarding, protective padding for 
skateboarding, protective supports for shoulders and 
elbows, protective bras; pads and gear, namely, knee 
pads for athletic use, shin pads for athletic use, 
shoulder pad elastic for athletic use; recreation 
apparatus, namely, pogo sticks, caster-propelled 
caster boards; ramps and slides for bicycles, 
skateboards, scooters, caster boards, cambering 
boards, fingerboards, toy vehicles, ride-on toys, 
rideable toy vehicles, toy scooters, radio controlled 
cars; toy vehicles; skates; roller skates; toy bicycles; 
toy scooters; fingerboards; ride-on toys; rideable 
toys; radio-controlled cars; radio-controlled vehicles; 
caster propelled vehicles; recreation apparatus in the 
nature of cambering boards in the nature of a deck 
with small wheels on swivels that one rocks to propel; 
skateboards; cambering boards; caster boards; 
scooters; toy motorcycles; three-wheeled scooters; 
wheels for all of the aforesaid goods; parts and fitting 
for all of the aforesaid goods; carrying bags for all of 
the aforesaid goods; carrying bags for rideable toys; 
carrying bags for scooters; carrying bags for caster 
boards; bags specially adapted for sports equipment; 
sports bags; carrying bags for toys; carrying bags 
sporting goods; carrying bags for toy vehicles in 
Class 28; all included in class 28

צעצועים, משחקים, דברי משחק, ציוד לפעילויות ספורט, 
סחורות המיועדות לספורט, ציוד ספורט, התקנים המיועדים 
לספורט, יו-יו, ציוד מגן, דהיינו, מגני ראש אתלטיים, כיסויי מגן 
למחבטים, ריפוד מגן לסנובורדינג, ריפוד מגן לסקייטבורדינג, 
מגנים תומכי כתפיים ומרפקים, חזיות מגנות; ריפודים וציוד, 
דהיינו, ריפודי ברכיים לשימוש אתלטי, ריפודים לשוקיים 
לשימוש אתלטי, ריפודי כתפיים אלסטיים לשימוש אתלטי; 

התקנים לבילוי ושעשוע, דהיינו, מקלות פוגו, קרש על גלגלים 
המונע על גלגלים; רמפות ומגלשות לאופניים, סקייטבורד, 
קטנועים, לוחות גלגלית, לוחות קמורים, סקייטבורד בגודל 
אצבע, כלי רכב צעצוע, צעצועים שניתן לרכב בהם, כלי רכב 
צעצוע שניתן לנסוע בהם, קטנועי צעצוע, מכוניות נשלטות על 
ידי רדיו; מכוניות צעצוע; גלגיליות; רולר-סקטים; אופנועי צעצוע; 
קטנועי צעצוע; סקייטבורד בגודל אצבע; צעצועים שניתן לרכב 
בהם; כלי רכב צעצוע שניתן לנסוע בהם; מכוניות נשלטות על 
ידי רדיו; כלי רכב הנשלטים על ידי רדיו; כלי רכב גלגלית 

מונעת; התקנים לבילוי ושעשוע בצורת לוחות קמורים ובצורת 
לוח עץ עם גלגלים קטנים על סביבולים שמתנועעים עליו כדי 
להזיזו; סקייטבורדים; לוחות קמורים; לוחות גלגלית; קטנועים; 
אופנועי צעצוע; קטנועים בעלי שלושה גלגלים; גלגלים עבור כל 

הטובין המוזכרים לעיל; חלקים ואביזרים עבור כל הטובין 
המוזכרים לעיל; תיקי נשיאה עבור כל הטובין המוזכרים לעיל; 
תיקי נשיאה לצעצועי רכיבה; תיקי נשיאה לקטנועים; תיקי 
נשיאה ללוחות גלגלית; תיקים המותאמים במיוחד לציוד 

ספורט; תיקי ספורט, תיקי נשיאה לצעצועים; תיקי נשיאה לציוד 
ספורט; תיקי נשיאה לכלי רכב צעצוע בסוג 28; הנכללים כולם 
בסוג 28.                                                                         
                                                                                    

                                                                      

ז' שבט תשע"ב - 16631/01/2012



Trade Mark No. 234043 מספר סימן

Application Date 14/10/2010 תאריך הגשה

International Trademark No. 0993156 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: NOVARTIS AG

Address: CH-4002 Basel, Switzerland

Identification No.: 71436

(Suisse (Switzerland) Société anonyme (Corporation))

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Luzzatto & Luzzatto

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

שם: לוצאטו את לוצאטו

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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 5 סוג: 5

Pharmaceutical preparations for the treatment and 
prevention of diseases and disorders of the 
respiratory system; all included in class 5 .

ז' שבט תשע"ב - 16731/01/2012



KALINKA

Trade Mark No. 234059 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         
                                                                                    

ז' שבט תשע"ב - 16831/01/2012



CONQUER THE KAIRU

Trade Mark No. 234070 מספר סימן

Application Date 05/12/2010 תאריך הגשה

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 28 סוג: 28

Toys, namely, action figure toys, attachable, 
wearable or magnetic toy figurines, battery operated 
action toys, collectable toy figures, electric action 
toys, electronic action toys, fantasy character toys, 
non-electronic toy vehicles, plastic character toys, 
transforming robotic toys, three dimensional toys for 
use in games; toys, namely, battery-powered 
computer games with LCD screen which feature 
animation and sound effects; games, namely, action 
skill games, action-type target games; apparatus for 
electronic games other than those adapted for use 
with an external display screen or monitor; battery-
powered computer game with LCD screen; hand held 
units for playing electronic games and video games 
other than those adapted for use with an external 
display screen or monitor; playing cards, animated 
card holders for game play; all included in class 28.

 צעצועים, דהיינו, בובות פעולה, פסלוני צעצוע אשר ניתנים 
לחיבור, ניתנים ללבישה או מגנטיים, צעצועי פעולה ובובות 
פעולה המופעלים באמצעות סוללה, בובות פעולה אשר הם 
פרטי איסוף, צעצועי פעולה ובובות פעולה חשמליים, צעצועי 
פעולה ובובות פעולה אלקטרוניים, צעצועים המבוססים על 

דמויות דמיוניות, רכבי צעצועי שאינם חשמליים, דמויות צעצוע 
מפלסטיק, צעצועי רובוטים המשנים צורה, צעצועים תלת 

ממדיים לשימוש במשחקים; משחקים, דהיינו, משחקי מחשב 
עם מסך LCD המופעלים באמצעות סוללה אשר כוללים 

אנימציה ואפקטים קוליים; משחקים, דהיינו, משחקי מיומנות 
פעולה, מיני משחקי פעולה שמטרתם קליעה; מתקן למשחקים 
אלקטרוניים שאינם מותאמים לשימוש עם מסך או מוניטור 
חיצוני; משחקי מחשב המופעלים באמצעות סוללה הכוללים 
מסך LCD; מתקני כף יד למשחק במשחקים אלקטרוניים 

ומשחקי וידאו אשר אינם מותאמים לשימוש עם מסך או מוניטור 
חיצוני; קלפי משחק, מחזיקי קלפים מאויירים ומונפשים 

למשחק; הכלולים כולם בסוג 28.                                   

ז' שבט תשע"ב - 16931/01/2012



Class: 41 סוג: 41

Entertainment services, namely, arranging, 
organizing, conducting, and hosting social 
entertainment events; entertainment in the nature of 
visual and audio performances, and musical, variety, 
news and comedy shows; entertainment in the nature 
of visual and audio performances, namely, musical 
band, rock group, gymnastic, dance, and ballet 
performances; entertainment in the nature of live 
radio personality performances; entertainment in the 
nature of visual and audio performances by an actor; 
entertainment services in the nature of live, televised 
and movie appearances by a professional 
entertainer; entertainment in the nature of providing 
an informational and entertainment website in the 
fields of celebrity gossip, entertainment, sports and 
fitness; entertainment information services, namely, 
providing information and news releases about a 
musical artist; entertainment media production 
services for motion pictures, television and Internet; 
entertainment services, namely, providing on-line 
computer games; entertainment services, namely, 
conducting contests; creating and developing 
concepts for television programs; editing of television 
programs; distribution of television programs for 
others; production of television programs; provision 
of non-downloadable television programs via a video-
on-demand service; rental of facilities and equipment 
for the production of television programs; television 
program syndication; animation production services; 
special effects animation services for animated 
cartoon programs and motion picture films; 
distribution of animated cartoon programs and motion 
picture films; motion picture film production; provision 
of information relating to distribution of animated 
cartoon programs and motion picture films; rental and 
computerized on-line rental services of animated 
cartoon programs and motion picture films; on-line 
video games, namely, on-line computer games, 
providing online electronic games by means of any 
communications network including the Internet to 
devices including personal computers, home video 
game consoles, mobile telephones, mobile and 
portable games platforms, computer enabled 
household devices, computer tablet devices, 
interactive televisions and interactive public kiosks; 
all included in class 41.

שירותי בידור, דהיינו, סידור, ארגון, עריכה ואירוח אירועי בידור 
חברתיים; בידור בדמות הופעות ויזואליות ושמע, ותוכניות 

מוסיקליות, מגוונות, חדשותיות וקומיות; בידוק בדמות הופעות 
ויזואליות ושמע, דהיינו, להקות מוסיקליות, קבוצות רוק, 

הופעות התעמלות, ריקוד, ובלט; בידור בדמות הופעות רדיו 
חיות של אישיות; בידור בדמות הופעות ויזואליות ואודיו 

המבוצעות על ידי שחקן; שירותי בידור אשר טבען הופעות 
חיות, הופעות בטלוויזיה והופעות בסרטים המבוצעות על ידי 
בדרן מקצועי; בידור בדמות אספקת מידע ואתר אינטרנט 
בידורי בתחום רכילות על סלבריטאים, בידור, ספורט וכושר 
גופני; שירותי מידע בידורי, דהיינו, אספקת מידע והודעות 

לעיתונות בדבר אמנים מוסיקליים; שירותי הפקת מדיה בידורית 
לסרטים, טלוויזיה ואינטרנט; שירותי בידור, דהיינו, אספקת 

משחקי מחשב מקוונים; שירותי בידור, דהיינו, עריכת תחרויות; 
יצירה ופיתוח של רעיונות לתוכניות טלוויזיה; עריכה של תוכניות 

טלוויזיה; הפצת תוכניות טלוויזיה עבור אחרים; הפקה של 
תוכניות טלוויזיה; אספקת תוכניות טלוויזיה שאינן ניתנות 
 ;(VOD (video-on-demand להורדה באמצעות שירות

השכרת מתקנים וציוד והפקת תוכניות טלוויזיה; סינדיקציה של 
תוכניות טלוויזיה; שירותי הפקת אנימציות; שירותי אנימציה של 
 אפקטים מיוחדים לתוכניות אנימציה מצוירות לסרטי קולנוע; 
הפצת תוכניות טלוויזיה וסרטי אנימציה מצוירים; הפקה של 

סרטי קולנוע; אספקת מידע לגבי הפצת תוכניות וסרטי אנימציה 
מצוירים; שירותי השכרה ושירותי השכרה ממוחשבים ומקוונים 
של סרטים ותוכניות אנימציה מצוירות; משחקי וידאו מקוונים, 
דהיינו משחקי מחשב מקוונים, אספקת משחקים אלקטרוניים 

מקוונים באמצעות כל רשת תקשורת ובכללן האינטרנט 
למכשירים ובכללם מחשבים אישיים, קונסולות משחק ביתיות, 
טלפונים סלולריים, פלטפורמות משחק ניידות, מכשירים ביתיים 
שניתן להשתמש בהם באמצעות המחשב, מכשירי טאבלט, 
קיוסקים ציבוריים אינטראקטיביים וקיוסקים טלוויזיוניים; 

הכלולים כולם בסוג 41.

                                                                                     
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    

              

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

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

Canada, 30/11/2010, No. 1505903 קנדה, 30/11/2010, מספר 1505903

Class: 28 סוג: 28

Class: 41 סוג: 41

ז' שבט תשע"ב - 17031/01/2012



 Owners

Name: Spin Master Ltd.

Address: 450 Front Street West, Toronto, Ontario M5V 
1B6, Canada

Identification No.: 70500

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

ז' שבט תשע"ב - 17131/01/2012



REDAKAI

Trade Mark No. 234071 מספר סימן

Application Date 05/12/2010 תאריך הגשה

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 28 סוג: 28

Toys, namely, action figure toys, attachable, 
wearable or magnetic toy figurines, battery operated 
action toys, collectable toy figures, electric action 
toys, electronic action toys, fantasy character toys, 
non-electronic toy vehicles, plastic character toys, 
transforming robotic toys, three dimensional toys for 
use in games; toys, namely, battery-powered 
computer games with LCD screen which feature 
animation and sound effects; games, namely, action 
skill games, action-type target games; apparatus for 
electronic games other than those adapted for use 
with an external display screen or monitor; battery-
powered computer game with LCD screen; hand held 
units for playing electronic games and video games 
other than those adapted for use with an external 
display screen or monitor; playing cards, animated 
card holders for game play; all included in class 28.

 צעצועים, דהיינו, בובות פעולה, פסלוני צעצוע אשר ניתנים 
לחיבור, ניתנים ללבישה או מגנטיים, צעצועי פעולה ובובות 
פעולה המופעלים באמצעות סוללה, בובות פעולה אשר הם 
פרטי איסוף, צעצועי פעולה ובובות פעולה חשמליים, צעצועי 
פעולה ובובות פעולה אלקטרוניים, צעצועים המבוססים על 

דמויות דמיוניות, רכבי צעצועי שאינם חשמליים, דמויות צעצוע 
מפלסטיק, צעצועי רובוטים המשנים צורה, צעצועים תלת 

ממדיים לשימוש במשחקים; משחקים, דהיינו, משחקי מחשב 
עם מסך LCD המופעלים באמצעות סוללה אשר כוללים 

אנימציה ואפקטים קוליים; משחקים, דהיינו, משחקי מיומנות 
פעולה, מיני משחקי פעולה שמטרתם קליעה; מתקן למשחקים 
אלקטרוניים שאינם מותאמים לשימוש עם מסך או מוניטור 
חיצוני; משחקי מחשב המופעלים באמצעות סוללה הכוללים 
מסך LCD; מתקני כף יד למשחק במשחקים אלקטרוניים 

ומשחקי וידאו אשר אינם מותאמים לשימוש עם מסך או מוניטור 
חיצוני; קלפי משחק, מחזיקי קלפים מאויירים ומונפשים 

למשחק; הכלולים כולם בסוג 28.

                       

ז' שבט תשע"ב - 17231/01/2012



Class: 41 סוג: 41

אנגלית

Entertainment services, namely, arranging, 
organizing, conducting, and hosting social 
entertainment events; entertainment in the nature of 
visual and audio performances, and musical, variety, 
news and comedy shows; entertainment in the nature 
of visual and audio performances, namely, musical 
band, rock group, gymnastic, dance, and ballet 
performances; entertainment in the nature of live 
radio personality performances; entertainment in the 
nature of visual and audio performances by an actor; 
entertainment services in the nature of live, televised 
and movie appearances by a professional 
entertainer; entertainment in the nature of providing 
an informational and entertainment website in the 
fields of celebrity gossip, entertainment, sports and 
fitness; entertainment information services, namely, 
providing information and news releases about a 
musical artist; entertainment media production 
services for motion pictures, television and Internet; 
entertainment services, namely, providing on-line 
computer games; entertainment services, namely, 
conducting contests; creating and developing 
concepts for television programs; editing of television 
programs; distribution of television programs for 
others; production of television programs; provision 
of non-downloadable television programs via a video-
on-demand service; rental of facilities and equipment 
for the production of television programs; television 
program syndication; animation production services; 
special effects animation services for animated 
cartoon programs and motion picture films; 
distribution of animated cartoon programs and motion 
picture films; motion picture film production; provision 
of information relating to distribution of animated 
cartoon programs and motion picture films; rental and 
computerized on-line rental services of animated 
cartoon programs and motion picture films; on-line 
video games, namely, on-line computer games, 
providing online electronic games by means of any 
communications network including the Internet to 
devices including personal computers, home video 
game consoles, mobile telephones, mobile and 
portable games platforms, computer enabled 
household devices, computer tablet devices, 
interactive televisions and interactive public kiosks; 
all included in class 41.

שירותי בידור, דהיינו, סידור, ארגון, עריכה ואירוח אירועי בידור 
חברתיים; בידור בדמות הופעות ויזואליות ושמע, ותוכניות 

מוסיקליות, מגוונות, חדשותיות וקומיות; בידוק בדמות הופעות 
ויזואליות ושמע, דהיינו, להקות מוסיקליות, קבוצות רוק, 

הופעות התעמלות, ריקוד, ובלט; בידור בדמות הופעות רדיו 
חיות של אישיות; בידור בדמות הופעות ויזואליות ואודיו 

המבוצעות על ידי שחקן; שירותי בידור אשר טבען הופעות 
חיות, הופעות בטלוויזיה והופעות בסרטים המבוצעות על ידי 
בדרן מקצועי; בידור בדמות אספקת מידע ואתר אינטרנט 
בידורי בתחום רכילות על סלבריטאים, בידור, ספורט וכושר 
גופני; שירותי מידע בידורי, דהיינו, אספקת מידע והודעות 

לעיתונות בדבר אמנים מוסיקליים; שירותי הפקת מדיה בידורית 
לסרטים, טלוויזיה ואינטרנט; שירותי בידור, דהיינו, אספקת 

משחקי מחשב מקוונים; שירותי בידור, דהיינו, עריכת תחרויות; 
יצירה ופיתוח של רעיונות לתוכניות טלוויזיה; עריכה של תוכניות 

טלוויזיה; הפצת תוכניות טלוויזיה עבור אחרים; הפקה של 
תוכניות טלוויזיה; אספקת תוכניות טלוויזיה שאינן ניתנות 
 ;(VOD (video-on-demand להורדה באמצעות שירות

השכרת מתקנים וציוד והפקת תוכניות טלוויזיה; סינדיקציה של 
תוכניות טלוויזיה; שירותי הפקת אנימציות; שירותי אנימציה של 
אפקטים מיוחדים לתוכניות אנימציה מצוירות לסרטי קולנוע; 
הפצת תוכניות טלוויזיה וסרטי אנימציה מצוירים; הפקה של 

סרטי קולנוע; אספקת מידע לגבי הפצת תוכניות וסרטי אנימציה 
מצוירים; שירותי השכרה ושירותי השכרה ממוחשבים ומקוונים 
של סרטים ותוכניות אנימציה מצוירות; משחקי וידאו מקוונים, 
דהיינו משחקי מחשב מקוונים, אספקת משחקים אלקטרוניים 

מקוונים באמצעות כל רשת תקשורת ובכללן האינטרנט 
למכשירים ובכללם מחשבים אישיים, קונסולות משחק ביתיות, 
טלפונים סלולריים, פלטפורמות משחק ניידות, מכשירים ביתיים 
שניתן להשתמש בהם באמצעות המחשב, מכשירי טאבלט, 
קיוסקים ציבוריים אינטראקטיביים וקיוסקים טלוויזיוניים; 

הכלולים כולם בסוג 41.                                                     
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                

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

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

Canada, 16/11/2010, No. 1503979 קנדה, 16/11/2010, מספר 1503979

Class: 28 סוג: 28

Class: 41 סוג: 41

ז' שבט תשע"ב - 17331/01/2012



 Owners

Name: Spin Master Ltd.

Address: 450 Front Street West, Toronto, Ontario M5V 
1B6, Canada

Identification No.: 70500

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

ז' שבט תשע"ב - 17431/01/2012



BOKER

Trade Mark No. 234075 מספר סימן

Application Date 05/12/2010 תאריך הגשה

 Owners

Name: Leonardo Rodriguez-Moreno

Address: 42 Arboleda de la Hacienda, Atizapan de 
Zaragoza, Mexico

Identification No.: 801725

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Fisher Weiler Jones, Adv, and Patent Attorneys

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

שם: פישר וילר ג'ונס, עו"ד ועו"פ

כתובת : רח' הברזל 26, תל אביב, 69710, רמת החי"ל, ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 33 סוג: 33

Vodka; included in class 33 וודקה ; הנכללת בסוג 33           

ז' שבט תשע"ב - 17531/01/2012



PAREXEL

Trade Mark No. 234081 מספר סימן

Application Date 05/12/2010 תאריך הגשה

 Owners

Name: PAREXEL INTERNATIONAL CORPORATION

Address: 195 West Street, Waltham, MA 02451, U.S.A.

Identification No.: 39106

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Pearl Cohen Zedek Latzer

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

שם: פרל כהן צדק לצר

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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 35 סוג: 35

Market research in the field of international health, 
the pharmaceutical industry, the biotechnology 
industry and the medical device and diagnostics 
industries; business marketing consulting services in 
the field of international health, the pharmaceutical 
industry, the biotechnology industry and the medical 
device and diagnostics industries; market analysis; 
providing business information, namely, information 
useful for the introduction of new products in the field 
of international health, the pharmaceutical industry, 
the biotechnology industry and the medical device 
and diagnostics industries; providing statistical 
information in the field of international health, the 
pharmaceutical industry, the biotechnology industry 
and the medical device and diagnostics industries; 
and data processing services in the field of 
international health, the pharmaceutical industry, the 
biotechnology industry and the medical device and 
diagnostics industries; all included in class 35.

מחקר שוק בתחום הבריאות הבינלאומי, תעשיית התרופות, 
תעשיית ביו-טכנולוגיה ותעשיות מכשירים רפואיים 

ודיאגנוסטיקה; שירותי ייעוץ לשיווק עסקי בתחום הבריאות 
הבינלאומי, תעשיית התרופות, תעשיית ביו-טכנולוגיה ותעשיות 
מכשירים רפואיים ודיאגנוסטיקה; ניתוח השוק; אספקת מידע 
עסקי, דהיינו מידע שימושי להצגת מוצרים חדשים בתחום 

הבריאות הבינלאומי, תעשיית התרופות, תעשיית ביו-טכנולוגיה 
ותעשיות מכשירים רפואיים ודיאגנוסטיקה; אספקת מידע 
סטטיסטי בתחום הבריאות הבינלאומי, תעשיית התרופות, 

תעשיית ביו-טכנולוגיה ותעשיות מכשירים רפואיים 
ודיאגנוסטיקה; ושירותי עיבוד מידע בתחום הבריאות 

הבינלאומי, תעשיית התרופות, תעשייה ביו-טכנולוגיה ותעשיות 
מכשירים רפואיים ודיאגנוסטיקה; הנכללים כולם בסוג 35.       
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    

                                                

ז' שבט תשע"ב - 17631/01/2012



Trade Mark No. 234084 מספר סימן

Application Date 05/12/2010 תאריך הגשה

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 5 סוג: 5

Pharmaceutical preparations for the treatment of 
diabetes, arteriosclerosis, cancer, cancer metastasis, 
high blood pressure, skin disease, arthritis, asthma 
and allergy; medical diagnostic reagents; reagents 
for medical and clinical diagnostic purposes; 
chemical preparations for medical purposes; 
reagents for genetic testing for medical and 
veterinary purposes; reagents comprising gene chips 
used for clinical diagnosis for medical and diagnostic 
purposes; reagents used for diagnosing certain 
diseases by analyzing the patterns of gene 
expression with DNA chips and protein chips; 
reagent kits for immunodiagnosis comprising gene 
and protein for medical and veterinary use; reagents 
for genetic detection of foods poisoning bacteria; 
chemical reagents for medical and veterinary 
purposes; analytical reagents for medical purposes; 
measuring reagents for medical purposes; 
pharmaceutical preparations for clinical diagnostic 
purposes; diagnostic reagents for urine analysis; 
diagnostic reagents for blood analysis; diagnostic 
reagents for analyzing electrolyte in body fluid; 
diagnostic reagents for immunoassay analysis; 
diagnostic reagents for measuring glucose; 
diagnostic reagents for measuring glycohemoglobin; 
diagnostic reagents for measuring ammonia; medical 
diagnostic test strips for urine analysis; medical 
diagnostic test strips for blood analysis; dietetic food 
preparations adapted for medical purposes; micro 
capsules for administering medicine, gene and other 
diagnostic product or preparation internally; dietetic 
foods adapted for medical purposes; dietetic 
beverages adapted for medical purposes; dietetic 
foods consisting primarily of plants for medical 
purposes; dietetic processed foods adapted for 
medical purposes; dental materials; oiled paper for 
medical purposes; sanitary masks; pharmaceutical 
wafer; gauze for dressings; empty capsules for 
pharmaceuticals; ear bandages; eyepatches for 
medical purposes; menstruation bandages; 
menstruation tampons; sanitary napkins; sanitary 
panties; absorbent cotton; adhesive plasters; 
bandages for dressings; all included in class 5.

תכשירים רוקחיים לטיפול בסוכרת, טרשת עורקים, סרטן, 
גרורות סרטניות, לחץ דם גבוה, מחלות עור, דלקת פרקים, 

אסטמה ואלרגיות; מגיבים אבחוניים רפואיים; מגיבים למטרות 
אבחוניות רפואיות וקליניות;תכשירים כימיים למטרות רפואיות; 
מגיבים לבדיקות גנטיות למטרות רפואיות ווטרינריות; מגיבים 
המכילים שבבי גנים המשמשים לאבחון קליני למטרות רפואיות 
ואבחוניות; מגיבים המשמשים לאבחון מחלות מסוימות על-ידי 
ניתוח דפוסים של ביטויי גנים עם שבבי DNA ושבבי חלבון; 
ערכות מגיבים לאימונודיאגנוזה המכילים גן וחלבון לשימוש 
רפואי ווטרינרי; מגיבים לאיתור גנטי של בקטריה המרעילה 
מזון; מגיבים כימיים למטרות רפואיות ווטרינריות; מגיבים 
אנליטיים למטרות רפואיות; מגיבי מדידה למטרות רפואיות; 

תכשירים רוקחיים למטרות אבחוניות קליניות; מגיבים אבחוניים 
לבדיקות שתן; מגיבים אבחוניים לניתוח דם; מגיבים אבחוניים 

לניתוח אלקטרוליט בנוזל גוף; מגיבים אבחוניים לניתוח 
אימונואסיי; מגיבים אבחוניים למדידת גלוקוזה; מגיבים 

אבחוניים למדידת גליקוהמוגלובין; מגיבים אבחוניים למדידת 
אמוניה; רצועות טסט אבחוניות רפואיות לניתוח שתן; רצועות 
טסט אבחוניות רפואיות לניתוח דם; תכשירי מזון דיאטטיים 

המותאמים למטרות רפואיות; קפסולות מיקרו למתן תרופה, גן 
ותוצר אבחוני אחר או תכשיר מבפנים; מזונות דיאטטיים 

המותאמים למטרות רפואיות; משקאות דיאטטיים המותאמים 
למטרות רפואיות; מזונות דיאטטיים המורכבים בעיקר מצמחים 

למטרות רפואיות; מזונות דיאטטיים מעובדים המותאמים 
למטרות רפואיות; חומרים דנטאליים; נייר משומן למטרות 

רפואיות; מסכות סניטריות; מדבקות רוקחיות; גאזה לחבישות; 
קפסולות ריקות לחומרים רוקחיים; תחבושות אוזניים; רטיות 
עיניים למטרות רפואיות; תחבושות למחזור; טמפונים למחזור; 
ממחטות סניטאריות; תחתוניות סניטאריות; כותנה סופגת; 

פלסטרים דביקים; תחבושות לחבישות; הנכללים כולם בסוג 5.  
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Class: 9 סוג: 9

Laboratory apparatus and instruments; laboratory 
devices for genetic testing; optical analyzers; foods 
analyzers; chemical composition analyzers; gas 
analyzers; telecommunication devices and 
apparatus; electronic machines, apparatus and their 
parts; computer operating programs, recorded; 
downloadable computer programs; computer 
software, recorded; downloadable electronic 
publications featuring computers or computer 
programs; computer software for use in medical data 
management, recorded; downloadable computer 
programs for use in medical data management; 
apparatus for consumer games adopted for use with 
an external display screen or monitor; measuring or 
testing machines and instruments; electronic 
publications; all included in class 9.

מכשירים וכלים למעבדה; התקני מעבדה לבדיקות גנטיות; 
מנתחים אופטיים; מנתחי מזונות; מנתחי הרכבים כימיים; 
מנתחי גז; התקנים ומכשירים לתקשורת רחק; מכונות 

אלקטרוניות, מכשירים וחלקיהם; תוכניות הפעלה למחשב, 
מוקלטות; תוכניות מחשב הניתנות להורדה; תוכנות מחשב, 
מוקלטות; פרסומים אלקטרוניים הניתנים להורדה המציגים 
מחשבים או תוכניות מחשב; תוכנות מחשב לשימוש בניהול 
מידע רפואי, מוקלטות; תוכניות מחשב הניתנות להורדה 
לשימוש בניהול מידע רפואי; מכשירים למשחקי צרכן 

המותאמים לשימוש עם מסך תצוגה או מוניטור חיצוניים; 
מכונות וכלים למדידה או בדיקה; פרסומים אלקטרוניים; 

הנכללים כולם בסוג 9.                                                       
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    

                                                        

Class: 10 סוג: 10

Medical apparatus and instruments; blood analyzers 
for medical purposes and their parts; automated 
biochemical analyzers for medical purposes and their 
parts; diagnostic apparatus for urine analysis and 
their parts; medical apparatus for measuring glycated 
hemoglobin and their parts; medical apparatus for 
determining osmotic pressure and their parts; blood 
gas analyzers for medical purposes and their parts; 
medical apparatus for drawing blood samples; blood 
glucose meters and their parts; sensors for 
monitoring blood glucose level as part of blood 
glucose meters; puncture apparatus for blood 
drawing and their parts; lancets; lancets for blood 
drawing; surgical apparatus and instruments; 
veterinary apparatus and instruments; artificial 
tympanic membranes; prosthetic or filling materials, 
not for dental use; electric massage apparatus for 
household use; gloves for medical purposes; urinals 
for medical purposes; bed pans; contraceptives, non-
chemical; ear picks; all included in class 10.

מכשירים וכלים רפואיים; מנתחי דם למטרות רפואיות 
וחלקיהם; מנתחים ביו-כימיים אוטומטיים למטרות רפואיות 

וחלקיהם; מכשירים אבחוניים לניתוח שתן וחלקיהם; מכשירים 
רפואיים למדידת המוגלובין שעבר גליקציה וחלקיהם; מכשירים 

רפואיים לקביעת לחץ אוסמוטי וחלקיהם; מנתחי גז בדם 
למטרות רפואיות וחלקיהם; מכשירים רפואיים להוצאת דגימות 
דם; מדדי גלוקוזה בדם וחלקיהם; חיישנים להשגחה על רמות 
גלוקוזה בדם כחלק של מדדי גלוקוזה בדם; מכשירי ניקוב 

להוצאת דם וחלקיהם; דוקרנים; דוקרנים להוצאת דם; מכשירים 
וכלים כירורגיים; מכשירים וכלים וטרינריים; ממברנות תופיות 
מלאכותיות; חומרי תותבות או מילוי, לא לשימוש דנטאלי; 

מכשירי עיסוי חשמליים לשימוש במשק בית; כפפות למטרות 
רפואיות; משתנות למטרות רפואיות; סירי מיטה; אמצעי מניעה, 
לא כימיים; מקלות אוזניים; הנכללים כולם בסוג 10.                 
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    

            

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

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

Japan, 08/06/2010, No. 2010045180 יפן, 08/06/2010, מספר 2010045180

Class: 5 סוג: 5

Class: 9 סוג: 9

Class: 10 סוג: 10

ז' שבט תשע"ב - 17831/01/2012



Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

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

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

האנגלי.

The colors appearing in the mark are: silver gray in 
pantone shade 4800C, and white in pantone shade 
11-0601.

 ,4800C הצבעים הנראים בסימן הם: כסוף אפור בגוון פנטון
ולבן בגוון פנטון 11-0601.

 Owners

Name: ARKRAY, Inc.

Address: Kyoto, Japan

Identification No.: 55153

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

ז' שבט תשע"ב - 17931/01/2012



ENDURACE

Trade Mark No. 234116 מספר סימן

Application Date 07/12/2010 תאריך הגשה

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

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

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

 Owners

Name: Apollo Tyres A.G.

Address: Mellingerstrasse 2a, 5400 Baden, Switzerland

Identification No.: 800659

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: S. Horowitz & Co.

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

שם: ש. הורוביץ ושות'

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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 12 סוג: 12

Tyres, tubes and flaps for automobiles; all included in 
class 12.

צמיגים, אבובים ומגיני בוץ למכוניות; הנכללים כולם בסוג 12.   
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STANTEX

Trade Mark No. 234118 מספר סימן

Application Date 07/12/2010 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: Fashion Chemicals GmbH & Co. KG

Address: Am Trippelsberg 92, Düsseldorf, 40589, 
Germany

Identification No.: 801729

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Reinhold Cohn and Partners

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

שם: ריינהולד כהן ושותפיו

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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 1 סוג: 1

Chemical products for industrial purposes, auxiliary 
products for the textile-, leather- and paper industry, 
deinking preparations, defoaming agents, emulsifying 
agents, dispersing agents, wetting agents, finishing 
and tanning preparations, chemical auxiliaries used 
in agriculture, basic and intermediate products for 
use in the plastic and coating industry, especially 
chemical preparations in liquid form used in the 
finishing of textile fibres, twisted and untwisted yarns, 
coning oils, piece goods, and as an assistant to sizes 
and finishes imparting pliability, good running 
properties, and drapery effect; all included in class 1.

מוצרים כימיים למטרות תעשייתיות, מוצרים עזר לתעשיית 
הטקסטיל, העור והנייר, תכשירים להסרת דיו, גורמים להסרת 

קצף, גורמים מתחלבים, גורמים מפזרים, גורמי הרטבה, 
תכשירי גימור ובורסקאות, עזרים כימיים המשמשים בחקלאות, 

מוצרי בסיס וביניים לשימוש בתעשיית הפלסטיק והציפוי, 
במיוחד תכשירים כימיים בצורת נוזל המשמשים בגימור של 
סיבי טקסטיל, חוטי צמר מלופפים ושאינם מלופפים, שמני 
קונינג, פיסות טקסטיל מדודות, וכמסייעים לדבקים וגימורים 
המקנים גמישות, מאפייני תנועה טובים ואפקט קפלים; 

הנכללים כולם בסוג 1.                                                       
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Trade Mark No. 234130 מספר סימן

Application Date 02/12/2010 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: DKLH Energy Investments Iimited Partnership שם: דקלה אנרגיה השקעות שותפות מוגבלת

Address: 34 Neve Reim, Ramat Hasharon, Israel כתובת : רח' נווה רעים 34, רמת השרון, ישראל

Identification No.: 550235824מספר זיהוי: 550235824

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Fischer, Behar, Chen, Well, Orion & Co., Advs.

Address: 3 Daniel Frisch St., Tel Aviv, 64731, Israel

שם: פישר, בכר, חן, וול, אוריון ושות', עו"ד

כתובת : דניאל פריש 3, קומה 9, תל אביב, 64731, ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 35 סוג: 35

Managing and handling businesses in the field of 
alternative and renewable energy, including 
investments, investments management, and initiating 
and developing projects in that field; all included in 
class 35.

ניהול עסקים וטיפול בעסקים בתחום האנרגיה החלופית 
והאנרגיה המתחדשת, לרבות ביצוע השקעות, ניהול השקעות 
וייזום וקידום פרויקטים בתחום; הנכללים כולם בסוג 35.           
                                                                                    

                        

Class: 36 סוג: 36

Investments and investments management in the 
field of altemative and renewable energy, including 
searching opportunities for equity investments, and 
initiating, developing and financing of projects in that 
field; all included in class 36.

השקעות וניהול השקעות בתחום האנרגיה החלופית והאנרגיה 
המתחדשת, לרבות איתור הזדמנויות להשקעות הון וייזום, 

קידום ומימון פרויקטים בתחום; הנכללים כולם בסוג 36.           
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Trade Mark No. 234140 מספר סימן

Application Date 08/12/2010 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: Guangzhou Blixz Co., Ltd.

Address: No. 35, Wei Ming South Road, Zhang Bian Cun, 
Nan Cun Town, Pan Yu District, Guangzhou, Guangdong 
Province, People's Republic of China

Identification No.: 801731

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: 8 סוג: 8

Hairdressing tools, hand tools for use inspas and 
salons, knives and scissors, nail files; nail sticker 
application tool; nail scissors; nail cutter in the nature 
of nail clippers; cuticle scissors; all included in class 
08.                         

כלי ספרות, כלים ידנייםלשימוש בבתי ספא  וסלון, סכינים 
ומספריים, פצירות ציפורניים; כלי להדבקת ציפורניים; מספריים 

לציפורניים; חותך ציפורניים בצורה של קוצץ ציפורניים; 
מספריים לאפידרמיס (עור מת, בייחוד סביב הציפורניים); 

הנכללים כולם בסוג 08.
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Trade Mark No. 234159 מספר סימן

Application Date 10/11/2010 תאריך הגשה

International Trademark No. 1057794 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: SOREMARTEC SA

Address: Rue Joseph Netzer, 5, B-6700 ARLON, Belgium

Identification No.: 71496

(Société Anonyme)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Reinhold Cohn and Partners

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

שם: ריינהולד כהן ושותפיו

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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 29 סוג: 29

Milk and milk based products.

Class: 30 סוג: 30

Coffee, coffee based beverages, tea based 
beverages, cocoa based beverages, chocolate based 
beverages, confectionery, ice cream.

Class: 32 סוג: 32

Non alcoholic drinks.

Goods/Services for which priority is claimed סחורות/שירותים לגביהם נטען דין קדימה
(If only classification code is indicated, Priority is claimed 
for all goods/services included in that class, and specified 
above under the 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, 13/05/2010, No. 1202958 בנלוקס, 13/05/2010, מספר 1202958

Class: 29 סוג: 29

Class: 30 סוג: 30

Class: 32 סוג: 32
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Trade Mark No. 234187 מספר סימן

Application Date 01/10/2010 תאריך הגשה

International Trademark No. 1057851 מספר סימן בינלאומי

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 9 סוג: 9

Surveying instruments; photographic projector, 
numeric camera; cinematographic cameras; optical 
disk drivers, telescopes; weighing scales; scientific 
measuring instruments related to space research and 
technology; signal processors; lifejackets; blank 
magnetic disk; acoustic conduits; optical disk of 
compilation and description of standardization 
products; floppy computer discs of compilation and 
description of standardization products; checking 
(supervision) apparatus and instruments; apparatus 
for recording, transmission, reproduction or 
processing of sound or images; calculating 
machines, data processing equipment and 
computers; extinguishers; batteries, electric; 
detectors; diving suits, gloves or masks; clothing for 
protection against accidents, irradiation and fire; 
protection devices for personal use against 
accidents; spectacles (optics); optical goods; 
spectacle cases; diagnostic apparatus, not for 
medical purposes; safety tarpaulins; integrated circuit 
cards (smart cards); computer software, recorded; 
computer peripheral devices; satellites for scientific 
purposes; satellite navigation apparatus; control, 
monitoring, database, archiving and telemetry 
software; software for navigating and communicating 
in space; magnetic, electronic and optical data media 
for space activity; software and databases for space 
activity; database server centers (software).
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Class: 35 סוג: 35

Advertising in the field of marketing business and 
standardization services of others through 
conferences and congresses; direct mail advertising; 
arranging newspaper subscriptions for others; 
business management and organization consultancy; 
book-keeping; document reproduction; employment 
agencies; computerized file management; 
organization of exhibitions for commercial or 
advertising purposes; on-line advertising on a 
computer network; rental of advertising time on 
communication media; publication of publicity texts; 
rental of advertising space; dissemination of 
advertising matter; public relations; advertising 
through conferences and congresses on business 
and standardization; bringing together for others 
(excluding the transport thereof) of parts of an 
engineering system and standardized parts for the 
aircraft industry, transportation, telecommunications, 
computing; bringing together for others (excluding the 
transport thereof) of computer hardware, software, 
monitoring apparatus, space suits, robots, helmets, 
rockets, satellites, space stations and component 
parts thereof, rocket launchers and satellites.

Class: 42 סוג: 42

Scientific and technological evaluations in the field of 
establishment of norms for space activity; 
assessments and research carried out by engineers 
in the field of establishment of norms for space 
activity ; design and development of computers and 
software in the field of establishment of norms for 
space activity ; research and development for others; 
technical project studies; architecture; design of 
interior decor; development (design), installation, 
maintenance, updating or rental of software; 
computer programming; consultancy in the field of 
computer hardware; data conversion of computer 
programs and data; conversion of data or documents 
from physical to electronic media; vehicle 
roadworthiness testing; graphic arts design services; 
styling (industrial design); authenticating works of art; 
development of standards and means of 
standardization (engineering); quality control and 
performance testing services, technical research in 
the field of standard setting and standardization; 
research in the field of quality control and 
performance testing.

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

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

France, 01/04/2010, No. 10 3 726 741 צרפת, 01/04/2010, מספר 741 726 3 10

Class: 9 סוג: 9

Class: 35 סוג: 35

Class: 42 סוג: 42

ז' שבט תשע"ב - 18631/01/2012



 Owners

Name: AGENCE SPATIALE EUROPEENNE (ESA)

Address: 8/10 rue Mario Nikis, F-75015 PARIS, France

Identification No.: 71520

(France Organisation intergouvernementale)

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

ז' שבט תשע"ב - 18731/01/2012



 בעד עצמי
Trade Mark No. 234207 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: Unilever PLC

Address: Port Sunlight, Wirral, Merseyside, CH62 AZD, 
United Kingdom

Identification No.: 139

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Dr. Shlomo Cohen & Co.

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

שם: ד"ר שלמה כהן ושות'

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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 3 סוג: 3

Soaps; detergents; bleaching preparations, cleaning 
preparations; perfumery, toilet water, aftershave, 
cologne; essential oils; aromatherapy products, not 
for medical use; massage preparations, not for 
medical use; deodorants and antiperspirants; 
preparations for the care of the scalp and hair; 
shampoos and conditioners; hair colourants; hair 
styling products; toothpaste; mouthwash, not for 
medical use; preparations for the care of the mouth 
and teeth; non-medicated toilet preparations; bath 
and shower preparations; skin care preparations; oils, 
creams and lotions for the skin; shaving preparations; 
pre-shave and aftershave preparations; depilatory 
preparations; sun-tanning and sun protection 
preparations; cosmetics; make-up and make-up 
removing preparations; petroleum jelly; lip care 
preparations; talcum powder; cotton wool, cotton 
sticks; cosmetic pads, tissues or wipes; pre-
moistened or impregnated cleansing pads, tissues or 
wipes; beauty masks, facial packs; All included in 
class 3.

סבונים; דטרגנטים; תכשירי הלבנה, תכשירי ניקוי; פרפומריה, 
מי טואלט, תכשיר לאחר גילוח, מי קולון; שמנים אתריים; 
מוצרים לארומתרפיה, שאינם לשימוש רפואי; תכשירים 

למסאג', שאינם לשימוש רפואי; דאודורנטים ומונעי הזעה: 
תכשירים לטיפוח הקרקפת והשיער; שמפו ומרככי שיער; 

צבעים לשיער; מוצרים לעיצוב השיער; משחת שיניים; מי פה, 
שאינו לשימוש רפואי; תכשירים לטיפול בפה ובשיניים; תכשירי 
טואלט לא-רפואיים; תכשירים לאמבט ולמקלחת; תכשירים 
לטיפוח העור; שמנים, קרמים ותחליבים לעור; תכשירים 

לגילוח; תכשירים לפני הגילוח ואחריו; תכשירים להסרת שיער; 
תכשירים לשיזוף ולהגנה מהשמש; מוצרי קוסמטיקה; תכשירי 
איפור והסרת איפור; וזלין; תכשירים לטיפוח השפתיים; אבקת 

טלק; צמר גפן, מקלות צמר גפן; פדים קוסמטיים; טישיו 
ומגבונים; פדים לניקוי, טישיו ומגבונים לחים או ספוגים מראש; 
מסיכות יופי, משחות לפנים; הנכללים כולם בסוג 3 .               
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    

    

Class: 41 סוג: 41

Educational and training services relating to health, 
beauty care, skin care, perfumery, deodorants, 
hygiene and nutrition; arranging and conducting 
seminars, exhibitions and workshops; publishing 
services; providing counselling and programs 
designed to promote self esteem; All included in 
class 41.

שירותי חינוך והכשרה הנוגעים לבריאות, טיפוח יופי, טיפוח 
העור, פרפומריה, דאודורנטים, היגיינה ותזונה; ארגון ועריכת 
סמינרים, תצוגות וסדנאות; שירותי הוצאה לאור; מתן ייעוץ 

ותוכניות שתוכננו לקידום הערכה עצמית; הנכללים כולם בסוג 
                                                                               .41

                                                                          

ז' שבט תשע"ב - 18831/01/2012



HIGH5IVE

Trade Mark No. 234208 מספר סימן

Application Date 10/12/2010 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: ETV ENERGY LTD. שם: אי טי וי אנרג'י בע"מ

Address: 3 Abba Eban Boulevard, Herzliya, 46120, Israel כתובת : שדרות אבא אבן 3, הרצליה, 46120, ישראל

Identification No.: 514120898מספר זיהוי: 514120898

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: 9 סוג: 9

Battery cells; electrical battery cells; electrical storage 
cells; electrical power cells; lithium-ion cells; 
batteries; electrical batteries; electrical storage 
batteries; electrical power batteries; lithium-ion 
batteries; high energy batteries and battery cells for 
use in the automotive industry; high energy batteries 
and battery cells for use in the aircraft industry; high 
energy batteries and battery cells for use in powering 
electric vehicles and hybrid electric vehicles; all 
included in class 9

תאי סוללות ומצברים; תאי סוללות ומצברים חשמליים; תאים 
לאחסון חשמל; תאי כוח חשמלי; תאי ליתיום-יון; סוללות 

ומצברים; סוללות ומצברים חשמליים; סוללות ומצברים לאחסון 
חשמל; סוללות ומצברים לכוח חשמלי; סוללות ומצברים 

ליתיום-יון; סוללות ומצברים ותאי סוללות ומצברים לאנרגיה 
גבוהה לשימוש בתעשיית הרכב; סוללות ומצברים ותאי סוללות 
ומצברים לאנרגיה גבוהה לשימוש בתעשיית האוויר; סוללות 
ומצברים ותאי סוללות ומצברים לאנרגיה גבוהה לשימוש 
בהספקת כוח לכלי רכב חשמליים ולכלי רכב חשמליים 
היברידיים; הנכללים כולם בסוג 9                         

ז' שבט תשע"ב - 18931/01/2012



LUWA

Trade Mark No. 234242 מספר סימן

Application Date 14/12/2010 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: Luwa Air Engineering AG

Address: Wilstrasse 11, 8610 Uster, Switzerland

Identification No.: 68377

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Reinhold Cohn and Partners

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

שם: ריינהולד כהן ושותפיו

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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 11 סוג: 11

Installations and apparatus included in class 11 for 
air handling; air conditioning, air treating and 
ventilating installations and apparatus; installations 
and apparatus included in class 11 for evaporation, 
distillation, rectification, chemicals extraction and 
parts and fittings included in class 11 for all the 
aforesaid goods; all included in class 11.

התקנים ומכשירים הנכללים בסוג 11 לעיסוק באוויר; התקנים 
ומכשירים למיזוג אוויר, טיפול באוויר ואוורור; התקנים 
ומכשירים הנכללים בסוג 11 לאידוי, זיקוק, יישור, מיצוי 
כימיקלים וחלקים ומתאמים הנכללים בסוג 11 עבור כל 

הסחורות הנזכרות לעיל; הנכללים כולם בסוג 11.                   
                                                                                    
                                                                                    

                            

ז' שבט תשע"ב - 19031/01/2012



MEET THE MEAT 

Trade Mark No. 234256 מספר סימן

Application Date 09/12/2010 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: Yoram Cohan  שם: יורם קוהן

Address: 10 Hacabaim St., Ramat Gan, 52255, Israel כתובת : רח' הכבאים 10, רמת גן, 52255, ישראל

Identification No.: 57450611מספר זיהוי: 57450611

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Ronit Zango Eshel

Address: 8 Jerusalem, Netanya, 42437, Israel

שם: רונית זנגו אשל

כתובת : ירושלים 8, נתניה, 42437, ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 41 סוג: 41

Coaching, lecturing and instrucing; all included in 
class 41.

הענקת אימונים, הרצאות והדרכות; הנכללים כולם בסוג 41.     
              

Class: 43 סוג: 43

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

שירותים לאספקת מזון, האכלה, קייטרינג; הנכללים כולם בסוג 
                                   .43

ז' שבט תשע"ב - 19131/01/2012



YBRANT

Trade Mark No. 234289 מספר סימן

Application Date 16/12/2010 תאריך הגשה

Base for International Trademark No. 1067418 בסיס לסימן מסחר בינלאומי מס.

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 35 סוג: 35

Dissemination of advertising for others via digital 
media, both online and off-line; rental and provision 
of advertising space; advertising, marketing, direct 
marketing, target marketing and promotional 
services; advertising, marketing, direct marketing, 
target marketing and promotional consulting services; 
advertising, marketing and promoting the goods and 
services of others, namely, distributing advertising 
materials in print, on television and via the Internet, 
wireless networks and other electronic and 
communications networks; advertising, marketing 
and promotional services, namely, development and 
promotion of advertising campaigns on television, in 
print and via the Internet, wireless networks and 
other electronic and communication networks; mobile 
marketing, namely, direct target marketing provided 
via mobile phone, smart phones and PDAs; customer 
relationship management; marketing research 
services in the nature of data management and 
analysis with regard to marketing strategy, marketing 
effectiveness and preparation and maintenance of 
customer lists; business marketing services, namely, 
loyalty marketing, incentive marketing, targeted 
marketing, and target marketing business consulting 
and providing business information for advertisers, 
agencies, publishers and content providers in the 
advertising industry; preparing and placing on-line 
advertisements on the Internet; advertising and 
business management consultancy; all included in 
class 35.

הפצה של פרסום עבור אחרים באמצעות מדיה דיגיטלית, 
מקוונת וגם שאינה מקוונת; השכרה ואספקה של שטחי פרסום; 
שירותי פרסום, שיווק, שיווק ישיר, שיווק מטרה וקידום; שירותי 
יעוץ לפרסום, שיווק, שיווק ישיר, שיווק מטרה וקידום; פרסום, 
שיווק וקידום של טובין ושירותים עבור אחרים, דהיינו, חלוקת 
חומרי פרסום בדפוס, בטלוויזיה ובאמצעות האינטרנט, רשתות 

אלחוטיות ורשתות אלקטרוניות ותקשורת אחרות; שירות 
פרסום, שיווק וקידום, דהיינו, פיתוח וקידום של מסעות פרסום 
בטלוויזיה, בדפוס ובאמצעות האינטרנט, רשתות אלחוטיות 
ורשתות אלקטרוניות ותקשורת אחרות; שיווק נייד, דהיינו, 
שיווק מטרה ישירה מסופק באמצעות טלפון נייד, טלפון חכם 
ומחשבי כף יד (PDA); ניהול קשרי לקוחות; שירותי מחקר 
שיווק מסוג שניהול נתונים וניתוח בנוגע לאסטרטגיית שיווק, 
יעילות שיווק והכנה ותחזוקה של רשימות לקוחות; שירותי 
שיווק לעסקים, דהיינו, שיווק נאמנות, שיווק תמריצי, שיווק 

ממוקד ושיווק מטרה; יעוץ עסקי ואספקת מידע עסקי 
למפרסמים, סוכנויות, מוצים לעוד וספקי תוכן בתעשיית 

הפרסום; הכנת והצבה של מודעות מקוונות באינטרנט; פרסום 
וייעוץ ארגוני לעסקים; הנכללים כולם בסוג 35.                       
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    

      

ז' שבט תשע"ב - 19231/01/2012



Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

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

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

האנגלי.

 Owners

Name: Ybrant Digital Limited

Address: Rd#12, Plot 7A, MLA Colony, Banjara Hills, 
Hyderabad-34, India

Identification No.: 801744

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Eitan Mehulal & Sadot, Adv. & Patent Attorneys

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

שם: איתן, מהולל & שדות, עו"ד ועו"פ

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

ז' שבט תשע"ב - 19331/01/2012



השיפוצניקיות 
Trade Mark No. 234342 מספר סימן

Application Date 13/12/2010 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: Ruth Palmon שם: רות פלמון

Address: 3 Avtalion st, Herzliya, 46498, Israel כתובת : רח' אבטליון 3, הרצליה, 46498, ישראל

Identification No.: 27421361מספר זיהוי: 27421361

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Attorney Revital Yaron Zohar

Address: P.O.B. 14473, Tel Aviv, 61144, Israel

שם: עו"ד רויטל זהר ירון 

כתובת : ת.ד. 14473, תל אביב, 61144, ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 8 סוג: 8

Worke tools; all included in class 8.                             
                                                                                

כלי עובדה ומכשירי עבודה ידניים (המופעלים ידנית); סכו"ם, 
נשק צד; תערים; הנכללים כולם בסוג 8.

ז' שבט תשע"ב - 19431/01/2012



Trade Mark No. 234344 מספר סימן

Application Date 13/12/2010 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: Maxim Khantaev  שם: מקסים חנטייב

Address: 22 Asirey Zion St, Flat 67, Petah Tikva, Israel כתובת : רח' אסירי ציון 22, דירה 67, פתח תקוה, ישראל

Identification No.: 310831375מספר זיהוי: 310831375

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Liron Preminger, Adv 

Address: 4 Y.D. BERKOVICH ST, TEL AVIV, 64238, 
BEIT HAPRAKLITIM, Israel

שם: לירון פרמינגר, עו"ד 

כתובת : רח' י.ד. ברקוביץ' 4, תל אביב, 64238, מגדל המוזיאון, 
בית הפרקליטים, ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 25 סוג: 25

Clothing; all included in class 25.                                 
  

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

Class: 28 סוג: 28

Games, gymnastic and sporting articles not included 
in other classes; all included in class 28.

משחקים וצעצועים; צרכי התעמלות וספורט שאינם נכללים 
בסוגים אחרים; הנכללים כולם בסוג 28.                     

Class: 35 סוג: 35

Advertising business management and business 
administration; all included in class 35.

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

ז' שבט תשע"ב - 19531/01/2012



Trade Mark No. 234345 מספר סימן

Application Date 13/12/2010 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: Maxim Khantaev  שם: מקסים חנטייב

Address: רח' אסירי ציון 22, דירה 67, פתח תקוה, ישראל כתובת : רח' אסירי ציון 22, דירה 67, פתח תקוה, ישראל

Identification No.: 310831375מספר זיהוי: 310831375

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Liron Preminger, Adv 

Address: 4 Y.D. BERKOVICH ST, TEL AVIV, 64238, 
BEIT HAPRAKLITIM, Israel

שם: לירון פרמינגר, עו"ד 

כתובת : רח' י.ד. ברקוביץ' 4, תל אביב, 64238, מגדל המוזיאון, 
בית הפרקליטים, ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 25 סוג: 25

Clothing; all included in class 25.                                 
  

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

Class: 28 סוג: 28

Games and plythings; gymnastic and sporting articles 
not included in other classes; all included in class 28.

משחקים וצעצועים; צרכי התעמלות וספורט שאינם נכללים 
בסוגים אחרים; הנכללים כולם בסוג 28.                               

                  

Class: 35 סוג: 35

Advertising business management and business 
administration; all included in class 35.

פרסומות; ניהול עסקים; טיפול בעסקים; הנכללים כולם בסוג 
                                                           .35
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ANIMADZ

Trade Mark No. 234355 מספר סימן

Application Date 19/12/2010 תאריך הגשה

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 3 סוג: 3

Soaps, bath oils, bubble bath, bath foam, gel and 
powder, cosmetics, sunscreen, suntan lotions, 
lotions, and skin creams, oils, makeup removers; nail 
polish and varnish; nail polish remover; nail care 
preparations; cologne, eau de parfum, eau de 
toilette, nail glitter, shampoo, hair lotions, hair rinses, 
hair cream; body powder, foot powder, non-
medicated talcum powder; tooth paste, tooth powder, 
tooth gel, mouthwash, dentifrices; petroleum jelly, lip 
moisturizer, lip cream and lip balm; tissues 
impregnated with cosmetic lotion; all included in class 
3.

סבונים, שמני אמבט, בועות אמבט, קצף אמבט, ג'ל ואבקה, 
תמרוקים, קרם הגנה, תחליבים לשיזוף, תחליבים, וקרמים 
לעור, שמנים, מסירי איפור; לק ולכה לציפורניים; מסיר לק; 

תכשירים לטיפול בציפורן; קולון, מי בושם, מי טואלט, לק נוצץ, 
שמפו, תחליבים לשיער, שטיפות לשיער, קרם לשיער; אבקת 
גוף, אבקה לכף הרגל, אבקת טלק לא תרופתית; משחת 
שיניים, אבקה לשיניים, ג'ל לשיניים, שטיפת פה, תכשירים 

לניקוי שיניים; ג'לי פטרוליום קרם לחות לשפתיים, קרם שפתיים 
וצרי שפתיים; טישיו ספוג בתחליב קוסמטי; הנכללים כולם בסוג 
                                                                                 .3

                                                                      

Class: 9 סוג: 9

Series of pre-recorded DVDs; series of pre-recorded 
audio cassettes and compact discs featuring sound 
recordings; sunglasses, lenses, frames and cases 
therefor; downloadable ring tones, graphics and 
music via a global computer network and wireless 
devices; cellular telephone accessories, namely, 
cellular telephone cases and cellular telephone face 
plates; downloadable television programs provided 
via video-on-demand; rulers; calculators; computer 
software, computer peripheral apparatus, computer 
game joysticks; alarms; snorkel tubes, swim masks, 
swim goggles; cameras; flashlights; electronic games 
(computer game cartridges, computer game 
cassettes, computer game discs, computer game 
programs, computer game software, video game 
cartridges, video game discs, video game joysticks, 
video game interactive remote control units, video 
game interactive hand held remote controls for 
playing electronic games, video game software); 
magnets and mouse pads; all included in class 9.

סדרות של דיסקי די.וי.די מוקלטים מראש; סדרות של קלטות 
אודיו ותקליטורים מוקלטים מראש המציגים הקלטות קול; 

משקפי שמש, עדשות, מסגרות ונרתיקים עבורם; רינגטונים, 
גרפיקה ומוזיקה הניתנים להורדה באמצעות רשת מחשב 
גלובלית והתקנים אלחוטיים; אביזרי טלפון סלולארי, דהיינו, 
נרתיקי טלפון סלולארי ופאנלים לטלפון סלולארי; תוכניות 

טלוויזיה הניתנות להורדה המסופקות באמצעות 
ווידאו-לפי-דרישה; סרגלים; מחשבונים; תוכנות מחשב, מכשירי 
עזר למחשב, ג'ויסטיקים למשחק מחשב; אזעקות; צינורות 
שנורקל, מסכות שחייה, משקפי שחייה; מצלמות; פנסים; 

משחקים אלקטרוניים (מחסניות משחקי מחשב, קלטות משחקי 
מחשב, תקליטורים למשחקי מחשב, תוכניות למשחקי מחשב, 
תוכנות משחקי מחשב, מחסניות משחקי ווידאו, דיסקי משחקי 

ווידאו, ג'ויסטיקים למשחקי ווידאו, יחידות שלט רחוק 
אינטראקטיביות למשחקי ווידאו, שלטים רחוקים ידניים 

אינטראקטיביים למשחקי ווידאו להפעלת משחקים אלקטרוניים, 
תוכנת משחק ווידאו); מגנטים ופדים לעכבר; הנכללים כולם 

בסוג 9.                                                                           
                                                                                    

                                                            

Class: 14 סוג: 14

Ornamental pins, silver ornaments, personal 
ornaments made of jewelry, shoe and hat ornaments 
of precious metals, necklaces, rings, earrings, 
bracelets, brooches, anklets, clocks, watches, stop 
watches, timers and parts, fittings and accessories 
for watches and clocks, watch bands, strap for 
watches, cases for watches, key rings of precious 
metal, boxes of precious metal; charms, lapel pins 
and costume jewelry; all included in class 14.

סיכות קישוט, קישוטי כסף, קישוטים אישיים העשויים מתכשיט, 
קישוטים לנעל וכובע ממתכות יקרות, מחרוזות, טבעות, עגילים, 

צמידים, מכבנות, קרסוליות, שעונים, שעוני יד, שעוני עצר, 
קוצבי זמן וחלקים, מתאמים ואביזרים לשעוני יד ולשעונים, 
סרטי שעוני יד, רצועות לשעוני יד, נרתיקי שעוני יד, מחזיקי 
מפתחות ממתכת יקרה, תיבות ממתכת יקרה; קמעות, סיכות 
דש ותכשיטי תחפושת; הנכללים כולם בסוג 14.                     
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Class: 16 סוג: 16

Printed matter and paper goods, namely, books, 
comic books, children's books, cookbooks, 
magazines, coloring books, children's activity books, 
stationery, writing paper, envelopes, notebooks, 
diaries, note cards, printed recipe cards, greeting 
cards, trading cards, stickers, lithographs and 
animation cels, pens, pencils, cases therefore, 
erasers, crayons, markers, colored pencils, painting 
sets, chalk and chalkboards, decals, heat transfers, 
posters, mounted and/or unmounted photographs, 
cookbook holders, book covers, book marks, 
calendars, gift wrapping paper; paper party favors 
and paper party decorations, namely, paper napkins, 
paper doilies, paper place mats, crepe paper, paper 
hats, invitations, paper table cloths, paper cake 
decorations; printed transfers for embroidery or fabric 
appliques, printed patterns for costumes, pajamas, 
sweatshirts and t-shirts;non-metal money clips; all 
included in class 16.

דברי דפוס ומוצרי נייר, דהיינו, ספרים, ספרי קומיקס, ספרי 
ילדים, ספרי בישול, מגזינים, ספרי צביעה, ספרי פעילות 
לילדים, מכשירי כתיבה, נייר כתיבה, מעטפות, מחברות, 

יומנים, כרטיסי תזכורת, כרטיסי מתכון מודפס, כרטיסי ברכה, 
קלפים להחלפה, מדבקות, תאי ליטוגרפיות ואנימציה, עטים, 
עפרונות, נרתיקים עבורם, מחקים, צבעי קריאון, טושים, 

עפרונות צבעוניים, סטים לצביעה, גירים ולוחות גיר, מדבקות 
העברה לזכוכית, מדבקות העברה בחום, כרזות, תצלומים 
ממוסגרים ו/או לא ממוסגרים, מחזיקי ספרי בישול, עטיפות 
ספרים, סימניות, לוחות שנה, נייר עטיפה למתנות; שקיות 
יומולדת מנייר וקישוטי נייר למסיבות, דהיינו, מפיות נייר, 
תחתיות נייר, מצעיות שולחן מנייר, נייר קרפ, כובעי נייר, 
הזמנות, מפות שולחן מנייר, קישוטי עוגה מנייר; מדבקות 
העברה מודפסים לאפליקציות רקמה או אריגים, דפוסים 
מודפסים לתחפושות, פיג'מות, חולצות מיזע וחולצות טי; 

מחזיקי כסף לא ממתכת; הנכללים כולם בסוג 16.                   
                                                                                    

                                                                            

Class: 18 סוג: 18

Trunks, suitcases and traveling bags; goods made 
from leather and imitations of leather, namely, bags, 
backpacks, waist packs, handbags, shopping bags, 
cosmetic bags sold empty, brief-cases, wallets, coin 
purses, credit card cases, passport cases, umbrellas, 
vanity cases sold empty; all included in class 18.

ארגזי מטען, מזוודות ותיקי נסיעות; סחורות העשויות מעור 
ומחיקויי עור, דהיינו, תיקים, תרמילים, תיקי מותניים,  תיקי יד, 
תיקי קניות, תיקים לקוסמטיקה הנמכרים ריקים, תיקי מסמכים, 
ארנקים, ארנקי נשים למטבעות, נרתיקים לכרטיס אשראי, 

נרתיקים לדרכונים, מטריות, קופסאות איפור הנמכרות ריקות; 
הנכללים כולם בסוג 18.                       

Class: 20 סוג: 20

Furniture; mirrors; figurines, sculptures; sleeping 
bags; novelty plastic license plate frames, picture 
frames; plastic cake decorations; non-metal and non-
leather key chains, chair pads, pillows and seat 
cushions, deck chairs; corks for bottles; drinking 
straws; booster seats, infant walkers, bassinets, high 
chairs; hand-held fans, decorative mobiles, soft 
sculpture wall decorations; wind chimes;  all included 
in class 20.

ריהוט; מראות; פסלונים, פסלים; שקי שינה; מסגרות חדשניות 
מפלסטיק ללוחיות רישוי, מסגרות לתמונות; קישוטי פלסטיק 
לעוגה; מחזיקי מפתחות לא ממתכת ולא מעור, רפידות כיסא, 
כרים וכריות לישיבה, כסאות סיפון, פקקים לבקבוקים; קשיות 
לשתיה; מושבים תומכים, הליכונים לתינוקות, עריסות, כיסאות 
גבוהים; מניפות המוחזקות ביד, מוביילים דקורטיביים, פסלי 

דקורציות רכות לקיר; פעמוני רוח; הנכללים כולם בסוג 20.       
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Class: 21 סוג: 21

Household or kitchen utensils and containers; soap 
containers; sponges; brooms, dust pans, dust cloths, 
cleaning cloths, gloves for household purposes; 
wastepaper baskets; plastic buckets; combs, hair 
brushes, tooth brushes; portable baby baths; 
beverage coolers, water and beverage containers, 
ice trays, bottle holders, ice buckets; bottle openers; 
canteens; cocktail shakers; cork screws; thermal 
insulated containers for food or beverages; 
household food containers and lunch boxes; plastic 
water bottles sold empty; decanters; drinking flasks; 
cookie jars; cookie cutters; cake molds; cake servers; 
pots; kitchen utensils, namely rolling pins, spatulas, 
turners, whisks, corn cob holders; serving spoons, 
spoon rests, trivets, coasters, trays; salt and pepper 
shakers; napkin holders; beverage glassware, mugs, 
jugs, bowls, plates, coasters, cups; paper and plastic 
cups, plates, bowls; drinking cups for infants; jars; 
piggy banks not of metal; decorative articles and 
works of art made of glass, porcelain or earthenware; 
ceramic, glass and china figurines; porcelain knobs, 
handles, draw pulls and hooks; vases; watering cans; 
flower pots; shower caddies; tea caddies; non-
electric coffee and tea pots not of precious metal; 
demitasse sets consisting of cups and saucers; sugar 
and creamer sets; picnic baskets; all included in 
class 21.

כלים ומיכלים למשק הבית או למטבח; מיכלי סבון; ספוגיות; 
מטאטאים, יעים, מטליות אבק, מטליות ניקיון, כפפות למטרות 
משק בית; פחים לנייר; דליי פלסטיק; מסרקים, מברשות שיער, 
מברשות שיניים; אמבטיות ניידות לתינוק; מקררי משקאות, 
מיכלי מים ומשקה, מגשי קרח, מחזיקי בקבוקים, דליי קרח; 
פותחני בקבוקים; מימיות; מנערי קוקטיילים; חולצי פקקים; 

מיכלי בידוד תרמי למזון או משקה; מיכלי אוכל ביתי וקופסאות 
אוכל; בקבוקי מים מפלסטיק הנמכרים ריקים; בקבוקים ליין; 
בקבוקונים לשתייה; צנצנות לעוגיות; חותכי עוגיות; תבניות 
עוגה; מגישי עוגה; סירים; כלי מטבח, דהיינו מערוכים, מריות 
מריחה, מריות הפיכה, מקצפים, מחזיקי קלח תירס; כפות 
הגשה, משענות לכף, חצובות, תחתיות, מגשים; מנערי מלח 
ופלפל; מחזיקי מפיות; כלי זכוכית למשקה, ספלים, קנקנים, 
קערות, צלחות, תחתיות, כוסות; כוסות, צלחות, קערות מנייר 
ומפלסטיק; כוסות שתייה לתינוקות; צנצנות; קופות צעצוע לא 
ממתכת; פריטים קישוטיים ויצירות אמנות העשויים מזכוכית, 
פורצלן או חרס; פסלוני קרמיקה, זכוכית וחרסינה; ידיות 
מעוגלות, ידיות, ידיות משיכה וווים מפורצלן; אגרטלים; 

מזלפים; כלי חרס לעציצים; מתקני אחסון למקלחת; מתקני 
אחסון לתה; קומקומים לקפה ולתה לא חשמליים לא ממתכת 
יקרה; ערכות של ספלונים המורכבים מכוסות ותחתיות; ערכות 
לסוכר ולשמנת; סלי פיקניק; הנכללים כולם בסוג 21.               
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                  

Class: 24 סוג: 24

Textiles and textile goods, namely, tablecloths, 
towels, place mats, potholders, cloth pennants, 
shower curtains, wash cloths, bed linens, blankets, 
bed canopies, bed pads, sheets, bed spreads, pillow 
cases, comforters, duvet covers, mattress covers, 
cushion covers, dust ruffles, pillow shams, kitchen 
linens, cloth napkins, dish cloths, kitchen towels, 
oven mitts, washing mitts, handkerchiefs and quilts; 
all included in class 24.

אריגים וסחורות אריגה, דהיינו, מפות שולחן, מגבות, תחתיות, 
מחזיקי סירים, דגלי בד, וילונות אמבט, מטליות רחצה, מצעים 
למיטה, שמיכות, חופות למיטה, רפידות מיטה, סדינים, כיסויי 
מיטה, ציפות של כר, שמיכות עבות, כיסויי שמיכת פוך, כיסויי 
מזרנים, כיסויי כריות, קיפולי אבק, ציפות דקורטיביות, מצעי 
מטבח, מפיות בד, מטליות לשטיפת כלים, מגבות מטבח, 

כפפות תנור, כפפות ניקיון, ממחטות ושמיכות קווילט; הנכללים 
כולם בסוג 24.                                                                 

Class: 25 סוג: 25

Clothing for men, women and children - namely, 
shirts, t-shirts, sweatshirts, aprons, trousers, pants, 
shorts, tank tops, rainwear, cloth baby bibs, skirts, 
blouses, dresses, suspenders, sweaters, jackets, 
coats, raincoats, snow suits, ties, robes, hats, caps, 
sun visors, belts, scarves, sleepwear, pajamas, 
lingerie, underwear, boots, shoes, sneakers, sandals, 
booties, slipper socks, swimwear, masquerade, fancy 
dress and Halloween costumes and masks sold in 
connection therewith;  plastic bibs;  all included in 
class 25.

בגדי גברים, נשים וילדים – דהיינו, חולצות, חולצות-טי, מיזעים, 
סינרים, מכנסי גברים, מכנסיים, מכנסיים קצרים, גופיות, ביגוד 
לגשם, סינרי בד לתינוקות, חצאיות, חולצות נשים, שמלות, 

ביריות, סוודרים, מקטורנים, מעילים, מעילי גשם, חליפות שלג, 
עניבות, חלוקים, כובעים, כובעי קסקט, מצחיות שמש, חגורות, 

צעיפים, ביגוד ללינה, נמנמות, ביגוד תחתון לנשים, ביגוד 
תחתון, מגפיים, נעליים, נעלי ספורט, סנדלים, גרבי תינוקות, 
גרביים נגד החלקה, בגדי ים, בגדי תחפושת לנשפי מסכות, 
נשפים והאלווין ומסכות הנמכרות בקשר לכך; סינרי פלסטיק; 

הנכללים כולם בסוג 25.
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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: Turner Broadcasting System Europe Limited

Address: Turner House, 16 Great Marlborough St., 
London W1F 7HS, United Kingdom

Identification No.: 801746

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: 28 סוג: 28

Toys and sporting goods including games and 
playthings, namely, action figures and accessories 
therefore, plush toys, balloons, bathtub toys, ride-on 
toys, card games, toy vehicles, dolls, flying discs, 
electronic hand-held game unit, board games, stand 
alone video output game machines, jigsaw and 
manipulative puzzles, paper face masks, 
skateboards, ice skates, water squirting toys; balls, 
namely, playground balls, soccer balls, baseballs, 
basketballs, baseball gloves; swimming floats for 
recreational use, kick board flotation devices for 
recreational use, surfboards, swim boards for 
recreational use, swim fins; toy bake ware and toy 
cook ware, toy banks and Christmas tree ornaments; 
all included in class 28.

צעצועים וסחורות ספורט לרבות משחקים וכלי משחק, דהיינו, 
דמויות צעצוע ואביזריהן, צעצועי פרווה, בלונים, צעצועי 

אמבטיה, צעצועי רכיבה, קלפי משחק, רכבי צעצוע, בובות, 
צלחות מעופפות, יחידת משחק אלקטרונית נישאת ביד, משחקי 
לוח, מכונות משחקי פלט וידאו עצמאיות, תצרפים ופאזלים 

מניפולטיביים, מסכות פנים מנייר,  סקייטבורדים, מחליקי קרח, 
צעצועים להתזת מים; כדורים, דהיינו, כדורים למגרשי משחק, 
כדורי-רגל, כדורי-בסיס, כדורי-סל, כפפות כדור-בסיס; מצופי 
שחייה לשימושי בילוי, התקני קרש ציפה לשימושי בילוי, 

גלשונים, קרשי שחייה לשימושי בילוי, סנפירי שחייה; כלי צעצוע 
לאפיה וכלי צעצוע לבישול, קופות צעצוע וקישוטי עץ חג המולד; 
הנכללים כולם בסוג 28.                                                     
                                                                                    

                                                        

Class: 41 סוג: 41

Education; entertainment; sporting and cultural 
activities; provision of television, broadband, wireless 
and online entertainment information services; 
provision of television, broadband, wireless and 
online computer games; provision of television, 
broadband, wireless and online entertainment 
multimedia programs; production, distribution, 
projecting and rental of television programs, videos, 
motion picture films, pre-recorded audio and video 
tapes, cassettes, discs, records, cds, dvds and all 
other types of carriers; production and arrangement 
of radio and television programs; information relating 
to entertainment or education provided via television, 
broadband, wireless and online; providing television, 
broadband, wireless and online electronic 
publications (not downloadable); providing an online 
website of entertainment news and information, 
products, multimedia programs and reference 
materials; all included in class 41.

חינוך; בידור; פעילויות ספורט ותרבות; אספקת שירותי מידע 
של בידור בטלוויזיה, בפס רחב, באופן אלחוטי ומקוון; אספקה 
של משחקי מחשב בטלוויזיה, בפס רחב, באופן אלחוטי ומקוון; 
אספקה של תוכניות בידור מולטימדיה בטלוויזיה, בפס רחב, 
באופן אלחוטי ומקוון; הפקה, הפצה, הקרנה והשכרה של 
תוכניות טלוויזיה, וידאו, סרטי קולנוע, קלטות אודיו ווידאו 

מוקלטות מראש, קסטות, דיסקים, תקליטים, cds, dvds וכל 
סוג אחר של נשאים; הפקה והסדרת תוכניות רדיו וטלוויזיה; 
מידע הקשור בבידור או חינוך המסופקים באמצעות טלוויזיה, 
בפס רחב, באופן אלחוטי ומקוון; אספקת פרסומים אלקטרוניים 
מקוונים (לא ניתנים להורדה) בטלוויזיה, בפס רחב, באופן 

אלחוטי ומקוון; אספקת אתר מקוון של חדשות ומידע, מוצרים, 
תוכניות מולטימדיה וחומרי עיון של בידור; הנכללים כולם בסוג 
                                                                               .41
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Trade Mark No. 234361 מספר סימן

Application Date 13/12/2010 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: Aviram Harel  שם: אבירם הראל

Address: Derech hazait, Bustan Hagalil, 25213, Israel כתובת : דרך הזית, בוסתן הגליל, 25213, ישראל

Identification No.: 029974607מספר זיהוי: 029974607

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Maoz Ofir ,Adv 

Address: 7 Zabotinski st, Moshe Aviv tower, Ramat Gan, 
52520, Israel

שם: עו"ד מעוז אופיר 

כתובת : מגדל משה, רח' ז'בוטינסקי 7, רמת גן, 52520, ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 32 סוג: 32

Beer; included in class 32. בירה; הנכלל בסוג 32.               

ז' שבט תשע"ב - 20131/01/2012



Trade Mark No. 234387 מספר סימן

Application Date 21/12/2010 תאריך הגשה

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 9 סוג: 9

Domain name resolution software for resolving 
domain names; domain name conversion software 
for converting domain names between distinct 
domain name systems; computer hardware and 
software for use in creating, translating, and adapting 
websites, content, applications, date, databases, and 
information for delivery to and use with wireless 
communication devices and other devices; 
communications and networking devices; computer 
software in the field of cryptographic network security 
and data security functions; computer software for 
integration of information logic and data between 
computer networks; downloadable electronic 
publications in the nature of a newsletter in the field 
of domain names and information technology; all 
included  in Class 9.

תוכנת התאמת שמות דומיין עבור התאמת שמות דומיין 
לכתובת IP; תוכנת המרות שמות דומיין עבור המרת שמות 

דומיין בין מערכות שמות דומיין (DNS) שונות; חומרת ותוכנת 
מחשב לשימוש עבור יצירה, תרגום, והתאמת אתרי אינטרנט, 
תוכן, יישומים, תאריך, מאגרי נתונים, ומידע למסירה עבור 

ושימוש עם התקני תקשורת אלחוטיים והתקנים אחרים; התקני 
תקשורת ורישות; תוכנת מחשב בתחום אבטחת רשת 

קריפטוגרפית ופונקציות אבטחת נתונים; תוכנת מחשב לשילוב 
לוגיקת מידע ונתונים בין רשתות מחשב; פרסומים אלקטרוניים 
הניתנים להורדה בסגנון איגרת מידע בתחומי שמות דומיין 

וטכנולוגית מידע (IT); הנכללים כולם בסוג 9.                         
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    

                                  

Class: 16 סוג: 16

Printed matter, namely, newsletters, instructional 
materials and teaching materials in the field of 
domain names and information technology; all 
included  in Class 16.

דברי דפוס, דהיינו, איגרות מידע, חומרי הדרכה וחומרי הוראה 
בתחומי שמות הדומיין וטכנולוגית מידע (IT)); הנכללים כולם 
בסוג 16.                                                                         

                    

Class: 35 סוג: 35

Commercial information and directory services; 
providing commercial information and on-line 
directory information services for locating Internet 
and other computer network addresses and 
demographic information for entities, and providing a 
directory of organizations, individuals, addresses, 
and resources accessible through the use of the 
Internet and other computer networks; all included in 
Class 35.

מידע מסחרי ושירותי ספרייה; אספקת מידע מסחרי ושירותי 
מידע ספריות מקוונים עבור איתור כתובות אינטרנט ורשתות 
מחשב אחרות ומידע דמוגראפי עבור ישויות, ואספקת ספרייה 
של ארגונים, יחידים, כתובות, ומשאבים הנגישים באמצעות 
השימוש באינטרנט ורשתות תקשורת אחרות; הנכללים כולם 
בסוג 35.                                                                         
                                                                                    
                                                                                    

                              

Class: 41 סוג: 41

Educational services, namely, providing instruction in 
the field of the Internet, computer network addresses, 
and Internet domain name issues; providing a non-
downloadable on-line newsletter in the field of 
domain names and information technology; all 
included  in Class 41.

שירותים חינוכיים, דהיינו, מתן הדרכה בתחום האינטרנט, 
כתובות רשת מחשב, וענייני שמות דומיין באינטרנט; אספקת 
אגרת מידע מקוונת שאינה ניתנת להורדה בתחום שמות 

הדומיין וטכנולוגית מידע; הנכללים כולם בסוג 41.                   
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Class: 42 סוג: 42

Development, design, implementation, testing, 
analysis, and consulting services in the field of 
security, access, authorization, authentication 
encryption, and identification systems for computers, 
computer hardware and computer networks; 
computer services, namely, providing online 
information in the field of domain name disputes; 
computer services, namely, enabling users of the 
Internet to deliver information about themselves and, 
if applicable, their businesses, products or services, 
and to register their universal resource locators, with 
on-line catalogues, directories, search engines and 
web sites, via the Internet and other computer 
networks; registration and tracking of domain names 
for identification of users on a global computer 
network and other computer networks; providing 
information in the field of services relating to the 
ownership rights of domain names; domain name 
management services, namely, Domain Name 
System ("DNS") management and maintenance, 
domain name directory management and 
maintenance, Domain Name System ("DNS") 
infrastructure services, domain name and Domain 
Name System ("DNS") information propagation, and 
resolution of Domain Name System ("DNS") 
requests; data conversion of computer program data 
or information, namely, network, computer, database 
and directory services that convert an assigned 
number sequence into an Internet Protocol ("IP") 
address or uniform resource locator ("URL") for the 
purpose of enabling access, selection and display of 
online content via a wireless network; computer 
services, namely, monitoring domain names for 
change in status and after-market availability; 
providing information in the field of services relating 
to the ownership rights of domain names; creating, 
translating, and adapting websites, content, 
applications, data, databases, and information for 
delivery to and use with wireless communication 
devices and other devices; security services, namely, 
security risk and threat management in the field of 
the security of, and vulnerability to breaches and 
hacking of, computer and electronic information 
infrastructure; and providing information in the field of 
security of, and vulnerability to breaches and hacking 
of, computer and electronic information infrastructure 
in the nature of electronic reports and threat alert 
notices via a global computer network; all included  in 
Class 42.

שירותי פיתוח, עיצוב, יישום, בדיקה, ניתוח, וייעוץ בתחומי 
האבטחה, גישה, הרשאה, אותנטיקציה, הצפנה, ומערכות זיהוי 
עבור מחשבים, חומרת מחשב ורשתות מחשב; שירותי מחשב, 
דהיינו, אספקת מידע מקוון בתחום המחלוקות על שמות דומיין; 

שירותי מחשב, דהיינו, מתן אפשרות למשתמשי אינטרנט 
להעביר מידע על עצמם, ובנוסף, אם אפשרי, העסקים, מוצרים 

או שירותים שלהם, ולרשום את מאתרי המשאבים 
האוניברסאליים, עם קטלוגים, ספריות, מנועי חיפוש ואתרי 

אינטרנט מקוונים, באמצעות האינטרנט ורשתות מחשב אחרות; 
רישום ומעקב על שמות דומיין עבור זיהוי של משתמשים ברשת 
מחשב גלובלית ורשתות מחשב אחרות; אספקת מידע בתחום 
השירותים הנוגעים לזכויות בעלות של שמות דומיין; שירותי 
ניהול שמות דומיין, דהיינו, ניהול ותחזוקה של מערכת שמות 

דומיין (DNS), ניהול ותחזוקה של ספריות שמות דומיין, שירותי 
מבנה מערכת שמות דומיין (DNS), הפצת מידע שמות דומיין 
ומערכת שמות דומיין (DNS), והתאמות לבקשות מערכת 
שמות דומיין (DNS); המרת נתונים של נתוני או מידע של 
תוכנית מחשב, דהיינו, שירותי רשת, מחשב, מאגר נתונים 
וספרייה הממירים רצף מספרים נתון לכתובת פרוטוקול 
אינטרנט (IP) או למאתר משאבים אחוד (URL) על מנת 

לאפשר גישה, בחירה ותצוגה של תוכן מקוון באמצעות רשת 
אלחוטית; שירותי מחשב, דהיינו, ניטור שמות דומיין עבור שינוי 

בסטאטוס וזמינות אוחרת שוק; אספקת מידע בתחום 
השירותים הנוגעים לזכויות בעלות של שמות דומיין; יצירה, 
תרגום, והתאמת אתרי אינטרנט, תוכן, אפליקציות, נתונים, 
מאגרי נתונים, ומידע למסירה עבור ושימוש עם התקני 

תקשורת אלחוטית והתקנים אחרים; שירותי אבטחה, דהיינו, 
סיכונים ביטחוניים וניהול איומים בתחום האבטחה של, 

והפגיעות לפרצות וחדירות של, מבנה מחשב ומידע אלקטרוני; 
ואספקת מידע בתחום האבטחה, והפגיעות לפרצות וחדירות, 
מבנה מחשב ומידע אלקטרוני בסגנון דו"חות אלקטרוניים 

והודעות התראה על איומים באמצעות רשת מחשב גלובלית; 
הנכללים כולם בסוג 42.                                                     
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Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

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

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

האנגלי.

 Owners

Name: VeriSign Inc.

Address: 21355 Ridgetop Circle, Dulles, Virginia, 20166, 
U.S.A., U.S.A.

Identification No.: 801754

A Corporation 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

Class: 45 סוג: 45

Computer services, namely, providing on-line legal 
information in the field of domain name disputes; 
registration of domain names for identification of 
users on a global computer network; domain name 
registration services; security services, namely, 
security risk and threat management in the field of 
the security of, and vulnerability to breaches and 
hacking of, computer and electronic information 
infrastructure; and providing information in the field of 
the security of, and vulnerability to breaches and 
hacking of, computer and electronic information 
infrastructure in the nature of electronic reports and 
threat alert notices via a global computer network; all 
included in class 45.

שירותי מחשבים, דהיינו, אספקת מידע משפטי מקוון בתחום 
מחלוקות על שמות מתחם (domain name); רישום שמות 
מתחם עבור זיהוי של משתמשים ברשת מחשב גלובלית; 

שירותי רישום שמות מתחם; שירותי אבטחה, דהיינו, סיכונים 
ביטחוניים וניהול איומים בתחום האבטחה של, והפגיעות 
לפריצות וחדירות של, תשתיות מחשב ומידע אלקטרוני; 
ואספקת מידע בתחום האבטחה של, והפגיעות לפריצות 

וחדירות של, תשתיות מחשב ומידע אלקטרוני מסוג דו"חות 
אלקטרוניים והודעות אתראת איומים דרך רשת מחשב 

גלובלית; הנכללים כולם בסוג 45.                                       
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    

                                                                    

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

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

U.S.A., 01/12/2010, No. 85/188021 ארה"ב, 01/12/2010, מספר 85/188021

Class: 9 סוג: 9

Class: 16 סוג: 16

Class: 35 סוג: 35

Class: 41 סוג: 41

Class: 42 סוג: 42

Class: 45 סוג: 45

ז' שבט תשע"ב - 20431/01/2012



Trade Mark No. 234394 מספר סימן

Application Date 21/12/2010 תאריך הגשה

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 9 סוג: 9

Domain name resolution software for resolving 
domain names; domain name conversion software 
for converting domain names between distinct 
domain name systems; computer hardware and 
software for use in creating, translating, and adapting 
websites, content, applications, date, databases, and 
information for delivery to and use with wireless 
communication devices and other devices; 
communications and networking devices; computer 
software in the field of cryptographic network security 
and data security functions; computer software for 
integration of information logic and data between 
computer networks; downloadable electronic 
publications in the nature of a newsletter in the field 
of domain names and information technology; all 
included  in Class 9.

תוכנת התאמת שמות דומיין עבור התאמת שמות דומיין 
לכתובת IP; תוכנת המרות שמות דומיין עבור המרת שמות 

דומיין בין מערכות שמות דומיין (DNS) שונות; חומרת ותוכנת 
מחשב לשימוש עבור יצירה, תרגום, והתאמת אתרי אינטרנט, 
תוכן, יישומים, תאריך, מאגרי נתונים, ומידע למסירה עבור 

ושימוש עם התקני תקשורת אלחוטיים והתקנים אחרים; התקני 
תקשורת ורישות; תוכנת מחשב בתחום אבטחת רשת 

קריפטוגרפית ופונקציות אבטחת נתונים; תוכנת מחשב לשילוב 
לוגיקת מידע ונתונים בין רשתות מחשב; פרסומים אלקטרוניים 
הניתנים להורדה בסגנון איגרת מידע בתחומי שמות דומיין 

וטכנולוגית מידע (IT); הנכללים כולם בסוג 9.                         
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    

                                  

Class: 16 סוג: 16

Printed matter, namely, newsletters, instructional 
materials and teaching materials in the field of 
domain names and information technology; all 
included  in Class 16.

דברי דפוס, דהיינו, איגרות מידע, חומרי הדרכה וחומרי הוראה 
בתחומי שמות הדומיין וטכנולוגית מידע (IT); הנכללים כולם 

בסוג 16.                                                                         
                      

Class: 35 סוג: 35

Commercial information and directory services; 
providing commercial information and on-line 
directory information services for locating Internet 
and other computer network addresses and 
demographic information for entities, and providing a 
directory of organizations, individuals, addresses, 
and resources accessible through the use of the 
Internet and other computer networks; all included  in 
Class 35.

מידע מסחרי ושירותי ספרייה; אספקת מידע מסחרי ושירותי 
מידע ספריות מקוונים עבור איתור כתובות אינטרנט ורשתות 
מחשב אחרות ומידע דמוגראפי עבור ישויות, ואספקת ספרייה 
של ארגונים, יחידים, כתובות, ומשאבים הנגישים באמצעות 
השימוש באינטרנט ורשתות תקשורת אחרות; הנכללים כולם 
בסוג 35.                                                                         
                                                                                    
                                                                                    

                                

Class: 41 סוג: 41

Educational services, namely, providing instruction in 
the field of the Internet, computer network addresses, 
and Internet domain name issues; providing a non-
downloadable on-line newsletter in the field of 
domain names and information technology; all 
included  in Class 41.

שירותים חינוכיים, דהיינו, מתן הדרכה בתחום האינטרנט, 
כתובות רשת מחשב, וענייני שמות דומיין באינטרנט; אספקת 
אגרת מידע מקוונת שאינה ניתנת להורדה בתחום שמות 

הדומיין וטכנולוגית מידע; הנכללים כולם בסוג 41.                   
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Class: 42 סוג: 42

Development, design, implementation, testing, 
analysis, and consulting services in the field of 
security, access, authorization, authentication 
encryption, and identification systems for computers, 
computer hardware and computer networks; 
computer services, namely, providing online 
information in the field of domain name disputes; 
computer services, namely, enabling users of the 
Internet to deliver information about themselves and, 
if applicable, their businesses, products or services, 
and to register their universal resource locators, with 
on-line catalogues, directories, search engines and 
web sites, via the Internet and other computer 
networks; registration and tracking of domain names 
for identification of users on a global computer 
network and other computer networks; providing 
information in the field of services relating to the 
ownership rights of domain names; domain name 
management services, namely, Domain Name 
System ("DNS") management and maintenance, 
domain name directory management and 
maintenance, Domain Name System ("DNS") 
infrastructure services, domain name and Domain 
Name System ("DNS") information propagation, and 
resolution of Domain Name System ("DNS") 
requests; data conversion of computer program data 
or information, namely, network, computer, database 
and directory services that convert an assigned 
number sequence into an Internet Protocol ("IP") 
address or uniform resource locator ("URL") for the 
purpose of enabling access, selection and display of 
online content via a wireless network; computer 
services, namely, monitoring domain names for 
change in status and after-market availability; 
providing information in the field of services relating 
to the ownership rights of domain names; creating, 
translating, and adapting websites, content, 
applications, data, databases, and information for 
delivery to and use with wireless communication 
devices and other devices; security services, namely, 
security risk and threat management in the field of 
the security of, and vulnerability to breaches and 
hacking of, computer and electronic information 
infrastructure; and providing information in the field of 
security of, and vulnerability to breaches and hacking 
of, computer and electronic information infrastructure 
in the nature of electronic reports and threat alert 
notices via a global computer network; all included in 
Class 42.

שירותי פיתוח, עיצוב, יישום, בדיקה, ניתוח, וייעוץ בתחומי 
האבטחה, גישה, הרשאה, אותנטיקציה, הצפנה, ומערכות זיהוי 
עבור מחשבים, חומרת מחשב ורשתות מחשב; שירותי מחשב, 
דהיינו, אספקת מידע מקוון בתחום המחלוקות על שמות דומיין; 

שירותי מחשב, דהיינו, מתן אפשרות למשתמשי אינטרנט 
להעביר מידע על עצמם, ובנוסף, אם אפשרי, העסקים, מוצרים 

או שירותים שלהם, ולרשום את מאתרי המשאבים 
האוניברסאליים, עם קטלוגים, ספריות, מנועי חיפוש ואתרי 

אינטרנט מקוונים, באמצעות האינטרנט ורשתות מחשב אחרות; 
רישום ומעקב על שמות דומיין עבור זיהוי של משתמשים ברשת 
מחשב גלובלית ורשתות מחשב אחרות; אספקת מידע בתחום 
השירותים הנוגעים לזכויות בעלות של שמות דומיין; שירותי 
ניהול שמות דומיין, דהיינו, ניהול ותחזוקה של מערכת שמות 

דומיין (DNS), ניהול ותחזוקה של ספריות שמות דומיין, שירותי 
מבנה מערכת שמות דומיין (DNS), הפצת מידע שמות דומיין 
ומערכת שמות דומיין (DNS), והתאמות לבקשות מערכת 
שמות דומיין (DNS); המרת נתונים של נתוני או מידע של 
תוכנית מחשב, דהיינו, שירותי רשת, מחשב, מאגר נתונים 
וספרייה הממירים רצף מספרים נתון לכתובת פרוטוקול 
אינטרנט (IP) או למאתר משאבים אחוד (URL) על מנת 

לאפשר גישה, בחירה ותצוגה של תוכן מקוון באמצעות רשת 
אלחוטית; שירותי מחשב, דהיינו, ניטור שמות דומיין עבור שינוי 

בסטאטוס וזמינות אוחרת שוק; אספקת מידע בתחום 
השירותים הנוגעים לזכויות בעלות של שמות דומיין; יצירה, 
תרגום, והתאמת אתרי אינטרנט, תוכן, אפליקציות, נתונים, 
מאגרי נתונים, ומידע למסירה עבור ושימוש עם התקני 

תקשורת אלחוטית והתקנים אחרים; שירותי אבטחה, דהיינו, 
סיכונים ביטחוניים וניהול איומים בתחום האבטחה של, 

והפגיעות לפרצות וחדירות של, מבנה מחשב ומידע אלקטרוני; 
ואספקת מידע בתחום האבטחה, והפגיעות לפרצות וחדירות, 
מבנה מחשב ומידע אלקטרוני בסגנון דו"חות אלקטרוניים 

והודעות התראה על איומים באמצעות רשת מחשב גלובלית; 
הנכללים כולם בסוג 42.                                                     
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Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

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

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

האנגלי.

 Owners

Name: VeriSign Inc.

Address: 21355 Ridgetop Circle, Dulles, Virginia, 20166, 
U.S.A., U.S.A.

Identification No.: 801754

A Corporation 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

Class: 45 סוג: 45

Computer services, namely, providing on-line legal 
information in the field of domain name disputes; 
registration of domain names for identification of 
users on a global computer network; domain name 
registration services; security services, namely, 
security risk and threat management in the field of 
the security of, and vulnerability to breaches and 
hacking of, computer and electronic information 
infrastructure; and providing information in the field of 
the security of, and vulnerability to breaches and 
hacking of, computer and electronic information 
infrastructure in the nature of electronic reports and 
threat alert notices via a global computer network; all 
included  in Class 45.

שירותי מחשבים, דהיינו, אספקת מידע משפטי מקוון בתחום 
מחלוקות על שמות מתחם (domain name); רישום שמות 
מתחם עבור זיהוי של משתמשים ברשת מחשב גלובלית; 

שירותי רישום שמות מתחם; שירותי אבטחה, דהיינו, סיכונים 
ביטחוניים וניהול איומים בתחום האבטחה של, והפגיעות 
לפריצות וחדירות של, תשתיות מחשב ומידע אלקטרוני; 
ואספקת מידע בתחום האבטחה של, והפגיעות לפריצות 

וחדירות של, תשתיות מחשב ומידע אלקטרוני מסוג דו"חות 
אלקטרוניים והודעות אתראת איומים דרך רשת מחשב 

גלובלית; הנכללים כולם בסוג 45.                                       
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    

                                                                      

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

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

U.S.A., 01/12/2010, No. 85/188198 ארה"ב, 01/12/2010, מספר 85/188198

Class: 9 סוג: 9

Class: 16 סוג: 16

Class: 35 סוג: 35

Class: 41 סוג: 41

Class: 42 סוג: 42

Class: 45 סוג: 45
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Trade Mark No. 234395 מספר סימן

Application Date 21/12/2010 תאריך הגשה

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 9 סוג: 9

Domain name resolution software for resolving 
domain names; domain name conversion software 
for converting domain names between distinct 
domain name systems; computer hardware and 
software for use in creating, translating, and adapting 
websites, content, applications, date, databases, and 
information for delivery to and use with wireless 
communication devices and other devices; 
communications and networking devices; computer 
software in the field of cryptographic network security 
and data security functions; computer software for 
integration of information logic and data between 
computer networks; downloadable electronic 
publications in the nature of a newsletter in the field 
of domain names and information technology; all 
included in Class 9.

תוכנת התאמת שמות דומיין עבור התאמת שמות דומיין 
לכתובת IP; תוכנת המרות שמות דומיין עבור המרת שמות 

דומיין בין מערכות שמות דומיין (DNS) שונות; חומרת ותוכנת 
מחשב לשימוש עבור יצירה, תרגום, והתאמת אתרי אינטרנט, 
תוכן, יישומים, תאריך, מאגרי נתונים, ומידע למסירה עבור 

ושימוש עם התקני תקשורת אלחוטיים והתקנים אחרים; התקני 
תקשורת ורישות; תוכנת מחשב בתחום אבטחת רשת 

קריפטוגרפית(cryptographic) ופונקציות אבטחת נתונים; 
תוכנת מחשב לשילוב לוגיקת מידע ונתונים בין רשתות מחשב; 
פרסומים אלקטרוניים הניתנים להורדה בסגנון איגרת מידע 

בתחומי שמות דומיין וטכנולוגית מידע (IT); הנכללים כולם בסוג 
                                                                                 .9
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    

                              

Class: 16 סוג: 16

Printed matter, namely, newsletters, instructional 
materials and teaching materials in the field of 
domain names and information technology; all 
included in Class 16.

דברי דפוס, דהיינו, איגרות מידע, חומרי הדרכה וחומרי הוראה 
בתחומי שמות הדומיין וטכנולוגית מידע (IT); הנכללים כולם 

בסוג 16.                                                                         
                    

Class: 35 סוג: 35

Commercial information and directory services; 
providing commercial information and on-line 
directory information services for locating Internet 
and other computer network addresses and 
demographic information for entities, and providing a 
directory of organizations, individuals, addresses, 
and resources accessible through the use of the 
Internet and other computer networks; all included in 
Class 35.

מידע מסחרי ושירותי ספרייה; אספקת מידע מסחרי ושירותי 
מידע ספריות מקוונים עבור איתור כתובות אינטרנט ורשתות 
מחשב אחרות ומידע דמוגראפי עבור ישויות, ואספקת ספרייה 
של ארגונים, יחידים, כתובות, ומשאבים הנגישים באמצעות 
השימוש באינטרנט ורשתות תקשורת אחרות; הנכללים כולם 
בסוג 35.                                                                         
                                                                                    
                                                                                    

                              

Class: 41 סוג: 41

Educational services, namely, providing instruction in 
the field of the Internet, computer network addresses, 
and Internet domain name issues; providing a non-
downloadable on-line newsletter in the field of 
domain names and information technology; all 
included in Class 41.

שירותים חינוכיים, דהיינו, מתן הדרכה בתחום האינטרנט, 
כתובות רשת מחשב, וענייני שמות דומיין באינטרנט; אספקת 
אגרת מידע מקוונת שאינה ניתנת להורדה בתחום שמות 

הדומיין וטכנולוגית מידע; הנכללים כולם בסוג 41.                   
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Class: 42 סוג: 42

Development, design, implementation, testing, 
analysis, and consulting services in the field of 
security, access, authorization, authentication 
encryption, and identification systems for computers, 
computer hardware and computer networks; 
computer services, namely, providing online 
information in the field of domain name disputes; 
computer services, namely, enabling users of the 
Internet to deliver information about themselves and, 
if applicable, their businesses, products or services, 
and to register their universal resource locators, with 
on-line catalogues, directories, search engines and 
web sites, via the Internet and other computer 
networks; registration and tracking of domain names 
for identification of users on a global computer 
network and other computer networks; providing 
information in the field of services relating to the 
ownership rights of domain names; domain name 
management services, namely, Domain Name 
System ("DNS") management and maintenance, 
domain name directory management and 
maintenance, Domain Name System ("DNS") 
infrastructure services, domain name and Domain 
Name System ("DNS") information propagation, and 
resolution of Domain Name System ("DNS") 
requests; data conversion of computer program data 
or information, namely, network, computer, database 
and directory services that convert an assigned 
number sequence into an Internet Protocol ("IP") 
address or uniform resource locator ("URL") for the 
purpose of enabling access, selection and display of 
online content via a wireless network; computer 
services, namely, monitoring domain names for 
change in status and after-market availability; 
providing information in the field of services relating 
to the ownership rights of domain names; creating, 
translating, and adapting websites, content, 
applications, data, databases, and information for 
delivery to and use with wireless communication 
devices and other devices; security services, namely, 
security risk and threat management in the field of 
the security of, and vulnerability to breaches and 
hacking of, computer and electronic information 
infrastructure; and providing information in the field of 
security of, and vulnerability to breaches and hacking 
of, computer and electronic information infrastructure 
in the nature of electronic reports and threat alert 
notices via a global computer network; all included in 
Class 42.

שירותי פיתוח, עיצוב, יישום, בדיקה, ניתוח, וייעוץ בתחומי 
האבטחה, גישה, הרשאה, אותנטיקציה, הצפנה, ומערכות זיהוי 
עבור מחשבים, חומרת מחשב ורשתות מחשב; שירותי מחשב, 
דהיינו, אספקת מידע מקוון בתחום המחלוקות על שמות דומיין; 

שירותי מחשב, דהיינו, מתן אפשרות למשתמשי אינטרנט 
להעביר מידע על עצמם, ובנוסף, אם אפשרי, העסקים, מוצרים 

או שירותים שלהם, ולרשום את מאתרי המשאבים 
האוניברסאליים, עם קטלוגים, ספריות, מנועי חיפוש ואתרי 

אינטרנט מקוונים, באמצעות האינטרנט ורשתות מחשב אחרות; 
רישום ומעקב על שמות דומיין עבור זיהוי של משתמשים ברשת 
מחשב גלובלית ורשתות מחשב אחרות; אספקת מידע בתחום 
השירותים הנוגעים לזכויות בעלות של שמות דומיין; שירותי 
ניהול שמות דומיין, דהיינו, ניהול ותחזוקה של מערכת שמות 

דומיין (DNS), ניהול ותחזוקה של ספריות שמות דומיין, שירותי 
מבנה מערכת שמות דומיין (DNS), הפצת מידע שמות דומיין 
ומערכת שמות דומיין (DNS), והתאמות לבקשות מערכת 
שמות דומיין (DNS); המרת נתונים של נתוני או מידע של 
תוכנית מחשב, דהיינו, שירותי רשת, מחשב, מאגר נתונים 
וספרייה הממירים רצף מספרים נתון לכתובת פרוטוקול 
אינטרנט (IP) או למאתר משאבים אחוד (URL) על מנת 

לאפשר גישה, בחירה ותצוגה של תוכן מקוון באמצעות רשת 
אלחוטית; שירותי מחשב, דהיינו, ניטור שמות דומיין עבור שינוי 

בסטאטוס וזמינות אוחרת שוק; אספקת מידע בתחום 
השירותים הנוגעים לזכויות בעלות של שמות דומיין; יצירה, 
תרגום, והתאמת אתרי אינטרנט, תוכן, אפליקציות, נתונים, 
מאגרי נתונים, ומידע למסירה עבור ושימוש עם התקני 

תקשורת אלחוטית והתקנים אחרים;  שירותי אבטחה, דהיינו, 
סיכונים ביטחוניים וניהול איומים בתחום האבטחה של, 

והפגיעות לפרצות וחדירות של, מבנה מחשב ומידע אלקטרוני; 
ואספקת מידע בתחום האבטחה, והפגיעות לפרצות וחדירות, 
מבנה מחשב ומידע אלקטרוני בסגנון דו"חות אלקטרוניים 

והודעות התראה על איומים באמצעות רשת מחשב גלובלית; 
הנכללים כולם בסוג 42.                                                     
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Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

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

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

האנגלי.

 Owners

Name: VeriSign Inc.

Address: 21355 Ridgetop Circle, Dulles, Virginia, 20166, 
U.S.A., U.S.A.

Identification No.: 801754

A Corporation 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

Class: 45 סוג: 45

Computer services, namely, providing on-line legal 
information in the field of domain name disputes; 
registration of domain names for identification of 
users on a global computer network; domain name 
registration services; security services, namely, 
security risk and threat management in the field of 
the security of, and vulnerability to breaches and 
hacking of, computer and electronic information 
infrastructure; and providing information in the field of 
the security of, and vulnerability to breaches and 
hacking of, computer and electronic information 
infrastructure in the nature of electronic reports and 
threat alert notices via a global computer network; all 
included in Class 45.

שירותי מחשבים, דהיינו, אספקת מידע משפטי מקוון בתחום 
מחלוקות על שמות מתחם (domain name); רישום שמות 
מתחם עבור זיהוי של משתמשים ברשת מחשב גלובלית; 

שירותי רישום שמות מתחם; שירותי אבטחה, דהיינו, סיכונים 
ביטחוניים וניהול איומים בתחום האבטחה של, והפגיעות 
לפריצות וחדירות של, תשתיות מחשב ומידע אלקטרוני; 
ואספקת מידע בתחום האבטחה של, והפגיעות לפריצות 

וחדירות של, תשתיות מחשב ומידע אלקטרוני מסוג דו"חות 
אלקטרוניים והודעות אתראת איומים דרך רשת מחשב 

גלובלית; הנכללים כולם בסוג 45.                                       
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    

                                                                    

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

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

U.S.A., 01/12/2010, No. 85/188,004 ארה"ב, 01/12/2010, מספר 85/188,004

Class: 9 סוג: 9

Class: 16 סוג: 16

Class: 35 סוג: 35

Class: 41 סוג: 41

Class: 42 סוג: 42

Class: 45 סוג: 45
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Trade Mark No. 234396 מספר סימן

Application Date 21/12/2010 תאריך הגשה

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 9 סוג: 9

Domain name resolution software for resolving 
domain names; domain name conversion software 
for converting domain names between distinct 
domain name systems; computer hardware and 
software for use in creating, translating, and adapting 
websites, content, applications, date, databases, and 
information for delivery to and use with wireless 
communication devices and other devices; 
communications and networking devices; computer 
software in the field of cryptographic network security 
and data security functions; computer software for 
integration of information logic and data between 
computer networks; downloadable electronic 
publications in the nature of a newsletter in the field 
of domain names and information technology; all 
included  in Class 9.

תוכנת התאמת שמות דומיין עבור התאמת שמות דומיין 
לכתובת IP; תוכנת המרות שמות דומיין עבור המרת שמות 

דומיין בין מערכות שמות דומיין (DNS) שונות; חומרת ותוכנת 
מחשב לשימוש עבור יצירה, תרגום, והתאמת אתרי אינטרנט, 
תוכן, יישומים, תאריך, מאגרי נתונים, ומידע למסירה עבור 

ושימוש עם התקני תקשורת אלחוטיים והתקנים אחרים; התקני 
תקשורת ורישות; תוכנת מחשב בתחום אבטחת רשת 

קריפטוגרפית ופונקציות אבטחת נתונים; תוכנת מחשב לשילוב 
לוגיקת מידע ונתונים בין רשתות מחשב; פרסומים אלקטרוניים 
הניתנים להורדה בסגנון איגרת מידע בתחומי שמות דומיין 

וטכנולוגית מידע (IT) ; הנכללים כולם בסוג 9.                       
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    

                                  

Class: 16 סוג: 16

Printed matter, namely, newsletters, instructional 
materials and teaching materials in the field of 
domain names and information technology; all 
included  in Class 16.

דברי דפוס, דהיינו, איגרות מידע, חומרי הדרכה וחומרי הוראה 
בתחומי שמות הדומיין וטכנולוגית מידע (IT); הנכללים כולם 

בסוג 16.                                                                         
                      

Class: 35 סוג: 35

Commercial information and directory services; 
providing commercial information and on-line 
directory information services for locating Internet 
and other computer network addresses and 
demographic information for entities, and providing a 
directory of organizations, individuals, addresses, 
and resources accessible through the use of the 
Internet and other computer networks; all included  in 
Class 35.

מידע מסחרי ושירותי ספרייה; אספקת מידע מסחרי ושירותי 
מידע ספריות מקוונים עבור איתור כתובות אינטרנט ורשתות 
מחשב אחרות ומידע דמוגראפי עבור ישויות, ואספקת ספרייה 
של ארגונים, יחידים, כתובות, ומשאבים הנגישים באמצעות 
השימוש באינטרנט ורשתות תקשורת אחרות; הנכללים כולם 
בסוג 35.                                                                         
                                                                                    
                                                                                    

                                

Class: 41 סוג: 41

Educational services, namely, providing instruction in 
the field of the Internet, computer network addresses, 
and Internet domain name issues; providing a non-
downloadable on-line newsletter in the field of 
domain names and information technology; all 
included  in Class 41.

שירותים חינוכיים, דהיינו, מתן הדרכה בתחום האינטרנט, 
כתובות רשת מחשב, וענייני שמות דומיין באינטרנט; אספקת 
אגרת מידע מקוונת שאינה ניתנת להורדה בתחום שמות 

הדומיין וטכנולוגית מידע ; הנכללים כולם בסוג 41.                 
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Class: 42 סוג: 42

Development, design, implementation, testing, 
analysis, and consulting services in the field of 
security, access, authorization, authentication 
encryption, and identification systems for computers, 
computer hardware and computer networks; 
computer services, namely, providing online 
information in the field of domain name disputes; 
computer services, namely, enabling users of the 
Internet to deliver information about themselves and, 
if applicable, their businesses, products or services, 
and to register their universal resource locators, with 
on-line catalogues, directories, search engines and 
web sites, via the Internet and other computer 
networks; registration and tracking of domain names 
for identification of users on a global computer 
network and other computer networks; providing 
information in the field of services relating to the 
ownership rights of domain names; domain name 
management services, namely, Domain Name 
System ("DNS") management and maintenance, 
domain name directory management and 
maintenance, Domain Name System ("DNS") 
infrastructure services, domain name and Domain 
Name System ("DNS") information propagation, and 
resolution of Domain Name System ("DNS") 
requests; data conversion of computer program data 
or information, namely, network, computer, database 
and directory services that convert an assigned 
number sequence into an Internet Protocol ("IP") 
address or uniform resource locator ("URL") for the 
purpose of enabling access, selection and display of 
online content via a wireless network; computer 
services, namely, monitoring domain names for 
change in status and after-market availability; 
providing information in the field of services relating 
to the ownership rights of domain names; creating, 
translating, and adapting websites, content, 
applications, data, databases, and information for 
delivery to and use with wireless communication 
devices and other devices;  security services, 
namely, security risk and threat management in the 
field of the security of, and vulnerability to breaches 
and hacking of, computer and electronic information 
infrastructure; and providing information in the field of 
security of, and vulnerability to breaches and hacking 
of, computer and electronic information infrastructure 
in the nature of electronic reports and threat alert 
notices via a global computer network; all included in 
Class 42.

שירותי פיתוח, עיצוב, יישום, בדיקה, ניתוח, וייעוץ בתחומי 
האבטחה, גישה, הרשאה, אותנטיקציה, הצפנה, ומערכות זיהוי 
עבור מחשבים, חומרת מחשב ורשתות מחשב; שירותי מחשב, 
דהיינו, אספקת מידע מקוון בתחום המחלוקות על שמות דומיין; 

שירותי מחשב, דהיינו, מתן אפשרות למשתמשי אינטרנט 
להעביר מידע על עצמם, ובנוסף, אם אפשרי, העסקים, מוצרים 

או שירותים שלהם, ולרשום את מאתרי המשאבים 
האוניברסאליים, עם קטלוגים, ספריות, מנועי חיפוש ואתרי 

אינטרנט מקוונים, באמצעות האינטרנט ורשתות מחשב אחרות; 
רישום ומעקב על שמות דומיין עבור זיהוי של משתמשים ברשת 
מחשב גלובלית ורשתות מחשב אחרות; אספקת מידע בתחום 
השירותים הנוגעים לזכויות בעלות של שמות דומיין; שירותי 
ניהול שמות דומיין, דהיינו, ניהול ותחזוקה של מערכת שמות 

דומיין (DNS), ניהול ותחזוקה של ספריות שמות דומיין, שירותי 
מבנה מערכת שמות דומיין (DNS), הפצת מידע שמות דומיין 
ומערכת שמות דומיין (DNS), והתאמות לבקשות מערכת 
שמות דומיין (DNS); המרת נתונים של נתוני או מידע של 
תוכנית מחשב, דהיינו, שירותי רשת, מחשב, מאגר נתונים 
וספרייה הממירים רצף מספרים נתון לכתובת פרוטוקול 
אינטרנט (IP) או למאתר משאבים אחוד (URL) על מנת 

לאפשר גישה, בחירה ותצוגה של תוכן מקוון באמצעות רשת 
אלחוטית; שירותי מחשב, דהיינו, ניטור שמות דומיין עבור שינוי 

בסטאטוס וזמינות אוחרת שוק; אספקת מידע בתחום 
השירותים הנוגעים לזכויות בעלות של שמות דומיין; יצירה, 
תרגום, והתאמת אתרי אינטרנט, תוכן, אפליקציות, נתונים, 
מאגרי נתונים, ומידע למסירה עבור ושימוש עם התקני 

תקשורת אלחוטית והתקנים אחרים; שירותי אבטחה, דהיינו, 
סיכונים ביטחוניים וניהול איומים בתחום האבטחה של, 

והפגיעות לפרצות וחדירות של, מבנה מחשב ומידע אלקטרוני; 
ואספקת מידע בתחום האבטחה, והפגיעות לפרצות וחדירות, 
מבנה מחשב ומידע אלקטרוני בסגנון דו"חות אלקטרוניים 

והודעות התראה על איומים באמצעות רשת מחשב גלובלית ; 
הנכללים כולם בסוג 42.                                                     
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Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

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

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

האנגלי.

 Owners

Name: VeriSign Inc.

Address: 21355 Ridgetop Circle, Dulles, Virginia, 20166, 
U.S.A., U.S.A.

Identification No.: 801754

A Corporation 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

Class: 45 סוג: 45

Computer services, namely, providing on-line legal 
information in the field of domain name disputes; 
registration of domain names for identification of 
users on a global computer network; domain name 
registration services; security services, namely, 
security risk and threat management in the field of 
the security of, and vulnerability to breaches and 
hacking of, computer and electronic information 
infrastructure; and providing information in the field of 
the security of, and vulnerability to breaches and 
hacking of, computer and electronic information 
infrastructure in the nature of electronic reports and 
threat alert notices via a global computer network; all 
included  in Class 45.

שירותי מחשבים, דהיינו, אספקת מידע משפטי מקוון בתחום 
מחלוקות על שמות מתחם (domain name); רישום שמות 
מתחם עבור זיהוי של משתמשים ברשת מחשב גלובלית; 

שירותי רישום שמות מתחם; שירותי אבטחה, דהיינו, סיכונים 
ביטחוניים וניהול איומים בתחום האבטחה של, והפגיעות 
לפריצות וחדירות של, תשתיות מחשב ומידע אלקטרוני; 
ואספקת מידע בתחום האבטחה של, והפגיעות לפריצות 

וחדירות של, תשתיות מחשב ומידע אלקטרוני מסוג דו"חות 
אלקטרוניים והודעות אתראת איומים דרך רשת מחשב 

גלובלית; הנכללים כולם בסוג 45.                                       
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    

                                                                      

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

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

U.S.A., 01/12/2010, No. 85/188,208 ארה"ב, 01/12/2010, מספר 85/188,208

Class: 9 סוג: 9

Class: 16 סוג: 16

Class: 35 סוג: 35

Class: 41 סוג: 41

Class: 42 סוג: 42

Class: 45 סוג: 45
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Trade Mark No. 234404 מספר סימן

Application Date 20/12/2010 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: Guya Dead Sea Ltd שם: גאיה ים המלח בע"מ

Address: 9 Yoel Solomon st, Jerusalem, Israel כתובת : רח' יואל סולומון 19, נחלת שבעה, ירושלים, ישראל

Identification No.: 513961425מספר זיהוי: 513961425

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Teperberg-Ashkenazi & Co., Advs

Address: 10 Hillel Street, Jerusalem, 94581, Israel

שם: טפרברג-אשכנזי ושות', עו"ד

כתובת : רחוב הלל 10, ירושלים, 94581, ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 3 סוג: 3

Cosmetics,namely, Facial Creams: Dry Skin Day 
Cream; Mixed Skin Day Cream; Night Cream; Eye 
Cream; Face & Eyes Serum; Unti Wrinkel Cream; 
Cleaning Masks: Peeling Mask; Peel off Mask; Mud 
Mask; Moisturizing Mask: Beauty Mask; Hand 
Creams Foot Creams Facial Toner Cleansing Milk 
Mineral Mud Bath Salts; Body and Facial Soaps 
Shower Gel; Body Peeling Deodorant; Aftershave 
Balm; all contain elements from the dead sea; all 
included in class 3.

תכשרי קוסמטיקה,דהיינו, קרמים לפנים; קרם יום לעור יבש, 
קרם יום קל לעור מעורב, קרם לילה, קרם עיניים, סרום פנים 
ועיניים, קרם נגד קמטים; מסיכות ניקוי; מסכת פילינג, מסכה 
מתקלפת, מסכת בוץ. מסכות לחות; מסכת יופי. קרמים ידיים, 
קרמים רגליים, קרמים גוף, מי פנים, חלב פנים, בוץ מינרלי, 
מלח אמבט, סבונים לגוף ולפנים, ג'ל רחצה, פילינג גוף, 

דאודורנט, קרם אפטר שייב; כולם מכילים רכיבים מים המלח; 
הנכללים כולם בסוג 3.                                                       
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Trade Mark No. 234407 מספר סימן

Application Date 13/12/2010 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: Michal Weissman  שם: מיכל ויסמן

Address: 2nd Nordan str, app 21, Herzeliya, 46541, Israel כתובת : רח' נורדאו 2/21, הרצליה, 46541, ישראל

Identification No.: 221מספר זיהוי: 221

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 39 סוג: 39

Organizing tours in Israel for groups and individuals, 
for local and tourists, planning and arranging  of tours 
for people; all included in class 39.

ארגון טיולים בארץ לקבוצות ולאנשים פרטיים מהארץ 
ומחו"ל,תיאום טיולים לאנשים; הנכללים כולם בסוג 39.           
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Trade Mark No. 234408 מספר סימן

Application Date 22/12/2010 תאריך הגשה

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 9 סוג: 9

Sound equipment, namely, electronic audio 
reproduction equipment in the form of microphones, 
speakers, cables, wires, interconnects and 
connectors used to capture, extract, transmit and 
reproduce frequency, amplitude, and phase 
information to make sound. Computer programs, 
computer software, computer hardware and 
components of computers and other digital devices, 
namely, microphones, speakers, algorithms, 
integrated circuits, circuit boards, sound cards and 
drivers used for capturing, extracting, transmitting 
and reproducing frequency, amplitude, and phase 
information to make sound, and for measuring, 
analyzing, controlling, testing, producing, 
reproducing, recording, transmitting, and playing, 
audio signals, files, and sounds; all included in class 
9.

ציוד שמע, דהיינו, ציוד אלקטרוני לשכפול קול בצורת 
מיקרופונים, רמקולים, כבלים, חוטים, מקשרים ומחברים 
המשמשים לרכישת, להפקת, לשידור ולשכפול תדרים, 

משרעות ואותות פאזה ליצירת קול. תוכניות מחשב, תוכנות 
מחשב, חומרת מחשב ורכיבים של מחשבים ומכשירים 

דיגיטליים אחרים, דהיינו, מיקרופונים, רמקולים, אלגוריתמים, 
מעגלים מודפסים, לוחות מעגלים, כרטיסי קול והתקנים 
המשמשים לרכישת, להפקת, לשידור ולשכפול תדרים, 

משרעות ואותות פאזה ליצירת קול, ולמדידה, עיבוד, שליטה, 
בדיקה, הפקה, שכפול, הקלטה, שידור ונגינה של אותות שמע, 
קבצים, וקולות; הנכללים כולם בסוג 9                                   
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    

  

Class: 42 סוג: 42

Research, technical consultation, and design and 
development of products for others in the field of 
audio equipment, apparatus, components and 
accessories used for capturing, extracting, 
transmitting and reproducing frequency, amplitude, 
and phase information to make sound, and for 
generating, processing, enhancing, controlling, 
producing, reproducing, recording, transmitting, and 
playing audio signals, files, and sounds; all included 
in class 42

מחקר, יעוץ טכני, עיצוב ופיתוח של מוצרים עבור אחרים 
בתחום של ציוד שמע, מכשור, רכיבים ואביזרים נלווים 
המשמשים לרכישת, להפקת, לשידור ולשכפול תדרים, 

משרעות ואותות פאזה ליצירת קול, וליצירה, עיבוד, הגברה, 
שליטה, הפקה, שכפול, הקלטה, שידור, ונגינה של אותות 

שמע, קבצים, וקולות; הנכללים כולם בסוג 42                         
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    

                                              

Class: 45 סוג: 45

Licensing of intellectual property; all included in class 
45.

מתן רשיונות לקניין רוחני; הנכללים כולם בסוג 45.                 
            

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

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

U.S.A., 12/10/2010, No. 85150704 ארה"ב, 12/10/2010, מספר 85150704

Class: 9 סוג: 9

ז' שבט תשע"ב - 21631/01/2012



Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

When the Hebrew version of the lists of 
goods/services or part thereof is unclear, ambiguous 
or incorrect, it should be interpreted according to 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 mark is limited to the colours gray, light blue, 
dark blue, green and white as shown in the  mark.

הסימן מוגבל לצבעים אפור, כחול, ירוק ולבן הנראים בסימן.

 Owners

Name: BSG Technologies, LLC

Address: 3007 Washington Blvd., Suite 225, Marina Del 
Rey, California, 90292, U.S.A.

Identification No.: 801756

Delaware Corporation

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

Class: 42 סוג: 42

Class: 45 סוג: 45

ז' שבט תשע"ב - 21731/01/2012



qøl

Trade Mark No. 234409 מספר סימן

Application Date 22/12/2010 תאריך הגשה

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 9 סוג: 9

Sound equipment, namely, electronic audio 
reproduction equipment in the form of microphones, 
speakers, cables, wires, interconnects and 
connectors used to capture, extract, transmit and 
reproduce frequency, amplitude, and phase 
information to make sound. Computer programs, 
computer software, computer hardware and 
components of computers and other digital devices, 
namely, microphones, speakers, algorithms, 
integrated circuits, circuit boards, sound cards and 
drivers used for capturing, extracting, transmitting 
and reproducing frequency, amplitude, and phase 
information to make sound, and for measuring, 
analyzing, controlling, testing, producing, 
reproducing, recording, transmitting, and playing, 
audio signals, files, and sounds; all included in class 
9.

ציוד שמע, דהיינו, ציוד אלקטרוני לשכפול קול בצורת 
מיקרופונים, רמקולים, כבלים, חוטים, מקשרים ומחברים 
המשמשים לרכישת, להפקת, לשידור ולשכפול תדרים, 

משרעות ואותות פאזה ליצירת קול. תוכניות מחשב, תוכנות 
מחשב, חומרת מחשב ורכיבים של מחשבים ומכשירים 

דיגיטליים אחרים, דהיינו, מיקרופונים, רמקולים, אלגוריתמים, 
מעגלים מודפסים, לוחות מעגלים, כרטיסי קול והתקנים 
המשמשים לרכישת, להפקת, לשידור ולשכפול תדרים, 

משרעות ואותות פאזה ליצירת קול, ולמדידה, עיבוד, שליטה, 
בדיקה, הפקה, שכפול, הקלטה, שידור ונגינה של אותות שמע, 
קבצים, וקולות; הנכללים כולם בסוג 9.                                 
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    

  

Class: 42 סוג: 42

Research, technical consultation, and design and 
development of products for others in the field of 
audio equipment, apparatus, components and 
accessories used for capturing, extracting, 
transmitting and reproducing frequency, amplitude, 
and phase information to make sound, and for 
generating, processing, enhancing, controlling, 
producing, reproducing, recording, transmitting, and 
playing audio signals, files, and sounds; all included 
in class 42.

מחקר, יעוץ טכני, עיצוב ופיתוח של מוצרים עבור אחרים 
בתחום של ציוד שמע, מכשור, רכיבים ואביזרים נלווים 
המשמשים לרכישת, להפקת, לשידור ולשכפול תדרים, 

משרעות ואותות פאזה ליצירת קול, וליצירה, עיבוד, הגברה, 
שליטה, הפקה, שכפול, הקלטה, שידור, ונגינה של אותות 

שמע, קבצים, וקולות; הנכללים כולם בסוג 42.                       
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    

                                                

Class: 45 סוג: 45

Licensing of intellectual property; all included in class 
45.

מתן רישינות לקניין רוחני; הנכללים כולם בסוג 45.                 
            

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

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

U.S.A., 12/10/2010, No. 85150704 ארה"ב, 12/10/2010, מספר 85150704

Class: 45 סוג: 45

U.S.A., 12/10/2010, No. 85150754 ארה"ב, 12/10/2010, מספר 85150754

Class: 9 סוג: 9

Class: 42 סוג: 42

ז' שבט תשע"ב - 21831/01/2012



Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

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

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

האנגלי.

 Owners

Name: BSG Technologies, LLC

Address: 3007 Washington Blvd., Suite 225, Marina Del 
Rey, California, 90292, U.S.A.

Identification No.: 801756

Delaware Corporation

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

ז' שבט תשע"ב - 21931/01/2012



ZYLEMPHA

Trade Mark No. 234415 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: Bayer Aktiengesellschaft

Address: Leverkusen, Germany

Identification No.: 190

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Reinhold Cohn and Partners

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

שם: ריינהולד כהן ושותפיו

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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 5 סוג: 5

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

תכשירים וחומרים רוקחיים לטיפול בסרטן ובמחלות 
קרדיו-וסקולריות; הנכללים כולם בסוג 5.                               

                                                      

ז' שבט תשע"ב - 22031/01/2012



Trade Mark No. 234419 מספר סימן

Application Date 20/12/2010 תאריך הגשה

 Owners

Name: BROTHER INDUSTRIES, LTD.

Address: Mizuho-Ku, Nagoya, Japan

Identification No.: 1765

Address for serviceהמען למסירת הודעות

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

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

שם: הרצוג, פוקס, נאמן ושות', עו"ד

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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 9 סוג: 9

Label printer for use with computers, electronic label 
printers; computer software for operating label 
printing machines; media recorded with computer 
program used in relation to label printing machines, 
all included in Class 9.

מדפסות תוויות לשימוש עם מחשבים; מדפסות תוויות 
אלקטרונית; תוכנה להפעלת מכונות הדפסת תוויות; תוכנה 
האוגרת מידע המשמש מכונות הדפסה להדפסת תוויות; 

הנכללים כולם בסוג 9.                                                       
                                                                            

ז' שבט תשע"ב - 22131/01/2012



P-TOUCH 

Trade Mark No. 234421 מספר סימן

Application Date 20/12/2010 תאריך הגשה

 Owners

Name: BROTHER INDUSTRIES, LTD.

Address: Mizuho-Ku, Nagoya, Japan

Identification No.: 1765

Address for serviceהמען למסירת הודעות

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

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

שם: הרצוג, פוקס, נאמן ושות', עו"ד

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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 9 סוג: 9

Label printers for use with computers, electronic label 
printers; computer software for operating label 
printing machines; media recorded with computer 
program used in relation to label printing machines, 
all included in Class 9.

מדפסות  תוויות לשימוש עם מחשבים; מדפסות תוויות 
אלקטרונית; תוכנה להפעלת מכונות הדפסת תוויות; תוכנה 
האוגרת מידע המשמש מכונות הדפסה להדפסת תוויות; 

הנכללים כולם בסוג 9.                                                       
                                                                            

ז' שבט תשע"ב - 22231/01/2012



P-TOUCH 

Trade Mark No. 234422 מספר סימן

Application Date 20/12/2010 תאריך הגשה

 Owners

Name: BROTHER INDUSTRIES, LTD.

Address: Mizuho-Ku, Nagoya, Japan

Identification No.: 1765

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: 16 סוג: 16

Label printing machines; hand-held label printing 
machines; tape cartridges and tapes for label printing 
machines; adhesive tapes for stationery or household 
purposes, included in Class 16.

מכונות הדפסת תוויות; מכונות ידניות להדפסת תוויות; 
מחסניות של מדבקות ומדבקות למכונות הדפסת תוויות; נייר 
דביק לכלי כתיבה או לשימוש ביתי; הנכללים כולם בסוג 16.     

                                                              

ז' שבט תשע"ב - 22331/01/2012



Trade Mark No. 234425 מספר סימן

Application Date 20/12/2010 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: KPMG Somech Chaikin שם: KPMG סומך חייקין 

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

Identification No.: 540002383מספר זיהוי: 540002383

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Caspi & Co., Advs.

Address: 33 Yavetz St., Tel Aviv, 65258, Israel

שם: כספי ושות', עו"ד

כתובת : רח' יעבץ 33, תל אביב, 65258, ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 35 סוג: 35

Business handling; office and accounting services; all 
included in class 35.

טיפול בעסקים, שירותים משרדיים וחשבונאיים; הנכללים כולם 
בסוג 35.                           

ז' שבט תשע"ב - 22431/01/2012



Trade Mark No. 234426 מספר סימן

Application Date 20/12/2010 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: KPMG Somech Chaikin שם: KPMG סומך חייקין 

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

Identification No.: 540002383מספר זיהוי: 540002383

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Caspi & Co., Advs.

Address: 33 Yavetz St., Tel Aviv, 65258, Israel

שם: כספי ושות', עו"ד

כתובת : רח' יעבץ 33, תל אביב, 65258, ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 35 סוג: 35

Business handling; office and accounting aervices; all 
included in class 35.

טיפול בעסקים, שירותים משרדיים וחשבונאיים; הנכללים כולם 
בסוג 35.                           

ז' שבט תשע"ב - 22531/01/2012



Trade Mark No. 234427 מספר סימן

Application Date 20/12/2010 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: RICCO ITALIA LTD שם: ריקו איטליה בע"מ

Address: Moshe Sharet 15 st, k. yam, Israel כתובת : רח' משה שרת 15, קרית ים, ישראל

Identification No.: 514464502מספר זיהוי: 514464502

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Doli Ofir 

Address: Goshen 72 st, K. motzkin, Israel

שם: דולי אופיר, עו"ד

כתובת : שד' גושן 72, קרית מוצקין, ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 25 סוג: 25

Clothes and shoes; all included in class 25. ביגוד והנעלה; הנכללים כולם בסוג 25.                   

ז' שבט תשע"ב - 22631/01/2012



Trade Mark No. 234451 מספר סימן

Application Date 18/10/2010 תאריך הגשה

International Trademark No. 1058732 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: CAROLINA HERRERA Ltd.

Address: 501 Seventh Avenue - 17th Floor, NEW YORK, 
NEW YORK 10018, U.S.A.

Identification No.: 71341

(Estados Unidos de América, New York Sociedad de 
Responsabilidad Limitada)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Luzzatto & Luzzatto

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

שם: לוצאטו את לוצאטו

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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 3 סוג: 3

Soap; perfumery, cosmetics.

ז' שבט תשע"ב - 22731/01/2012



Trade Mark No. 234453 מספר סימן

Application Date 07/10/2010 תאריך הגשה

International Trademark No. 1026741 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: BIOFARMA

Address: 20 rue Carnot, F-92284 Suresnes Cedex, 
France

Identification No.: 71584

(FRANCE Société par actions simplifiée)

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 prevention 
and/or the treatment of cardiovascular diseases.

ז' שבט תשע"ב - 22831/01/2012



Trade Mark No. 234467 מספר סימן

Application Date 11/11/2010 תאריך הגשה

International Trademark No. 1059196 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: Alitalia - Compagnia Aerea Italiana S.p.A. (or 
only as Alitalia S.p.A.)

Address: Piazza Almerico da Schio,,Pal. RPU, I-00054 
Fiumicino, Roma, Italy

Identification No.: 71592

(Corporation)

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: 39 סוג: 39

Air transport; services; travel arrangement.

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

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

Italy, 08/07/2010, No. RM2010C004394 RM2010C004394 איטליה, 08/07/2010, מספר

Class: 39 סוג: 39

ז' שבט תשע"ב - 22931/01/2012



Trade Mark No. 234469 מספר סימן

Application Date 19/10/2010 תאריך הגשה

International Trademark No. 1059215 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: Celgene Corporation

Address: 86 Morris Avenue, Summit, NJ 17901, U.S.A.

Identification No.: 71594

(Delaware, 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.

Goods/Services for which priority is claimed סחורות/שירותים לגביהם נטען דין קדימה
(If only classification code is indicated, Priority is claimed 
for all goods/services included in that class, and specified 
above under the 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. 85150846 ארה"ב, 12/10/2010, מספר 85150846

Class: 5 סוג: 5

ז' שבט תשע"ב - 23031/01/2012



Trade Mark No. 234470 מספר סימן

Application Date 16/11/2010 תאריך הגשה

International Trademark No. 1046173 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: Pharming Intellectual Property B.V.

Address: Darwinweg 24, NL-2333 CN Leiden, 
Netherlands

Identification No.: 71595

(The Netherlands Besloten Vennootschap)

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 products for the treatment of 
hereditary angioedema ( HAE).

Goods/Services for which priority is claimed סחורות/שירותים לגביהם נטען דין קדימה
(If only classification code is indicated, Priority is claimed 
for all goods/services included in that class, and specified 
above under the 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, 08/06/2010, No. 
009160003

איחוד האירופי לסימני מסחר, 08/06/2010, מספר 
009160003

Class: 5 סוג: 5

ז' שבט תשע"ב - 23131/01/2012



Trade Mark No. 234471 מספר סימן

Application Date 19/10/2010 תאריך הגשה

International Trademark No. 1059216 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. 

Goods/Services for which priority is claimed סחורות/שירותים לגביהם נטען דין קדימה
(If only classification code is indicated, Priority is claimed 
for all goods/services included in that class, and specified 
above under the 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., 13/10/2010, No. 85151383 ארה"ב, 13/10/2010, מספר 85151383

Class: 5 סוג: 5

ז' שבט תשע"ב - 23231/01/2012



Trade Mark No. 234473 מספר סימן

Application Date 25/10/2010 תאריך הגשה

International Trademark No. 1059385 מספר סימן בינלאומי

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 5 סוג: 5

Pharmaceutical preparations consisting of vitamins, 
minerals and probiotic cultures for the tratment of 
deficiencies of the immune system; dietetic 
preparations and food supplements for medical use.

Class: 29 סוג: 29

Dietetic preparations and food supplements not for 
medical use, as far as included in this class.

Class: 30 סוג: 30

Dietetic preparations and food supplements not for 
medical use, as far as 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, 04/09/2010, No. 30 2010 052 502.9/05 גרמניה, 04/09/2010, מספר 502.9/05 052 2010 30

Class: 5 סוג: 5

Class: 29 סוג: 29

Class: 30 סוג: 30

ז' שבט תשע"ב - 23331/01/2012



 Owners

Name: Merck KGaA

Address: Frankfurter Str. 250, 64293 Darmstadt, 
Germany

Identification No.: 71597

(Corporation with general partners)

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

ז' שבט תשע"ב - 23431/01/2012



Trade Mark No. 234475 מספר סימן

Application Date 25/10/2010 תאריך הגשה

International Trademark No. 1059386 מספר סימן בינלאומי

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 5 סוג: 5

Pharmaceutical preparations consisting of vitamins, 
minerals and probiotic cultures for the tratment of 
deficiencies of the immune system; dietetic 
preparations and food supplements for medical use.

Class: 29 סוג: 29

Dietetic preparations and food supplements not for 
medical use, as far as included in this class.

Class: 30 סוג: 30

Dietetic preparations and food supplements not for 
medical use, as far as 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, 04/09/2010, No. 30 2010 052 501.0/05 גרמניה, 04/09/2010, מספר 501.0/05 052 2010 30

Class: 5 סוג: 5

Class: 29 סוג: 29

Class: 30 סוג: 30

ז' שבט תשע"ב - 23531/01/2012



 Owners

Name: Merck KGaA

Address: Frankfurter Str. 250, 64293 Darmstadt, 
Germany

Identification No.: 71597

(Corporation with general partners)

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

ז' שבט תשע"ב - 23631/01/2012



Trade Mark No. 234518 מספר סימן

Application Date 28/12/2010 תאריך הגשה

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

When the Hebrew version of the listed goods is not 
clear, not straightforward or incorrect, it should be 
interpreted according to the English version.

במקרה שהנוסח העברי של פרטת הסחורות או חלק ממנו אינו 
ברור, או חד משמעי, או שגוי, יש לפרשו בהתאם לנוסח 

האנגלי.

 Owners

Name: JAS Worldwide, S. à r. l.

Address: 6 C, Parc d"Activites Syrdall, Munsbach, L-
5365, Luxembourg

Identification No.: 801767

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: JMB, Factor & Co.

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

שם: ג'יי.אמ.בי, פקטור אנד קו

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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 39 סוג: 39

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

שירותי תחבורה; אריזה ואחסון של טובין; ארגון נסיעות; 
הנכללים כולם בסוג 39.                               

ז' שבט תשע"ב - 23731/01/2012



Trade Mark No. 234527 מספר סימן

Application Date 21/12/2010 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: M.H. MERKAZ HAMAZON LTD. שם: מ.ח. מרכז המזון בע"מ

Address: Industrial Zone, P.O.B. 1079, Yaka, Israel כתובת : אזור תעשייה, ת.ד. 1079, ירכא, ישראל

Identification No.: 511820680מספר זיהוי: 511820680

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Sabri Hamood, Adv.

Address: P.O.B. 300, Yarka, 24967, Israel

שם: סברי חמוד, עו"ד

כתובת : ת.ד. 300, ירכא, 24967, ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 35 סוג: 35

General trading in food, household utensils and 
detergents; all included in class 35.

מסחר כללי בדברי מזון, כלי בית ו- חומרי ניקוי; הנכללים כולם 
בסוג 35.                                     

ז' שבט תשע"ב - 23831/01/2012



Trade Mark No. 234528 מספר סימן

Application Date 21/12/2010 תאריך הגשה

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

The mark is limited to the colours yellow, red and 
white as shown in the mark.

הסימן מוגבל לצבעים צהוב, אדם ולבן הנראים בסימן.

Registration of this mark shall give no right to the 
exclusive use of the slogan " Love Your home" 
separately, but in the combination of the mark.

Love  " רישום סימן זה לא יתן זכות לשימוש ייחודי בסיסמא
Your home" בנפרד, אלא בהרכב הסימן.

Ownersבעלים

Name: M.H. MERKAZ HAMAZON LTD. שם: מ.ח. מרכז המזון בע"מ

Address: Industrial Zone, P.O.B. 1079, Yaka, Israel כתובת : אזור תעשייה, ת.ד. 1079, ירכא, ישראל

Identification No.: 511820680מספר זיהוי: 511820680

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Sabri Hamood, Adv.

Address: P.O.B. 300, Yarka, 24967, Israel

שם: סברי חמוד, עו"ד

כתובת : ת.ד. 300, ירכא, 24967, ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 35 סוג: 35

General trading in food, household utensils and 
detergents; all included in class 35.

מסחר כללי בדברי מזון, כלי בית ו- חומרי ניקוי;  הנכללים כולם 
בסוג 35.                                   

ז' שבט תשע"ב - 23931/01/2012



Trade Mark No. 234529 מספר סימן

Application Date 21/12/2010 תאריך הגשה

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

Registration of this mark shall give no right to the 
exclusive use of the slogan " LOVE YOUR FOOD " 
separately, but in the combination of the mark.

LOVE   " רישום סימן זה לא יתן זכות לשימוש ייחודי בסיסמא
YOUR FOOD " בנפרד, אלא בהרכב הסימן.

Ownersבעלים

Name: M.H. MERKAZ HAMAZON LTD. שם: מ.ח. מרכז המזון בע"מ

Address: Industrial Zone, P.O.B. 1079, Yaka, Israel כתובת : אזור תעשייה, ת.ד. 1079, ירכא, ישראל

Identification No.: 511820680מספר זיהוי: 511820680

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Sabri Hamood, Adv.

Address: P.O.B. 300, Yarka, 24967, Israel

שם: סברי חמוד, עו"ד

כתובת : ת.ד. 300, ירכא, 24967, ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 35 סוג: 35

General trading in food, household utensils and 
detergents; all included in class 35

מסחר כללי בדברי מזון, כלי בית ו- חומרי ניקוי; הנכללים כולם 
בסוג 35.                                   

ז' שבט תשע"ב - 24031/01/2012



ABBOTT

Trade Mark No. 234538 מספר סימן

Application Date 29/12/2010 תאריך הגשה

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

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

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

האנגלי.

 Owners

Name: Abbott Laboratories

Address: Abbott Park, Illinois, U.S.A.

Identification No.: 551

(Illinois Corporation)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Dr. Shlomo Cohen & Co.

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

שם: ד"ר שלמה כהן ושות'

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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 1 סוג: 1

Chemicals reagents for laboratory analysis; all 
included in class 1.

כימיקלים ריאגנטים לניתוח מעבדה; הנכללים כולם בסוג 1.     
                            

Class: 5 סוג: 5

Pharmaceutical, dietetic substances adapted for 
medical use, food for babies; ; chemical reagents 
used for medical diagnosis and analysis; all included 
in class 5.

תכשירים רוקחיים, חומרים דיאטטיים המותאמים לשימוש 
רפואי, מזון לתינוקות, כימיקלים ריאגנטים המשמשים לאבחון 
וניתוח רפואי; הנכללים כולם בסוג 5.                                   

                

Class: 9 סוג: 9

Scientific and diagnostic apparatus and instruments; 
computer software; all included in class 9.

מכשירים וכלים מדעיים,ואבחוניים; תוכנת מחשב; הנכללים 
כולם בסוג 9.                                                                 

Class: 10 סוג: 10

Surgical, medical and veterinary devices, apparatus 
and instruments; all included in class 10.

מכשירים כירורגיים, רפואיים ווטרינריים, מכשירים וכלים; 
הנכללים כולם בסוג 10.                                       

Class: 29 סוג: 29

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

ז' שבט תשע"ב - 24131/01/2012



Trade Mark No. 234558 מספר סימן

Application Date 19/11/2010 תאריך הגשה

International Trademark No. 1060463 מספר סימן בינלאומי

 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. 607982 שוויץ, 08/11/2010, מספר 607982

Class: 34 סוג: 34

ז' שבט תשע"ב - 24231/01/2012



Trade Mark No. 234585 מספר סימן

Application Date 07/09/2010 תאריך הגשה

International Trademark No. 1060561 מספר סימן בינלאומי

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 1 סוג: 1

Chemical products for commercial and scientific 
purposes; carbon allotropes; carbon nanotube 
dispersions; carbon; chemical dispersions of 
graphite, graphene, carbon black and/or carbon; 
carbon black for commercial purposes; graphite and 
graphene for commercial purposes; unprocessed 
synthetic resins and plastics; adhesives for 
commercial purposes; emulsion agents, chemical 
dispersing agent; conductive adhesives for 
commercial purposes; chemical adhesives 
comprising carbon allotropes, especially for the 
electronic industry, for increasing of electrical and 
thermical conduction and for increasing of 
mechanical means; casting compounds comprising 
carbon allotropes.

Class: 2 סוג: 2

Paints, varnishes, lacquers; carbon black (paints); 
pigments, in particular iron pigments, pearl gloss 
pigments, metal effect pigments, interference 
pigments; powder lacquers; anti-corrosives, anti-rust 
preparations, dyes; unprocessed natural resins; 
coatings for metals, synthetic materials and paper, 
namely dip coat (coating compositions); metals in foil 
and powder form for painters, decorators, printers 
and artists; hardeners, drying agents, bonding 
agents, thickeners, fasteners, thinners and material 
for bleeding of paints and lacquers (all are additives 
for paints and lacquers); powder of common metals 
and their alloys and pastes made of these powders 
for painters and decorators; cut up foils of common 
metals in regular forms, in particular in leaf shape for 
painters, decorators, printers and artists; wire 
enamel; conductive inks, coating compounds and 
lacquers.

Class: 9 סוג: 9

Printed circuits, printed electronics; electronical and 
electric components and circuits for the organic 
electronics; electronical and electric components and 
circuits, in particular made of plastics.

Class: 17 סוג: 17

Rubber, gutta-percha, gum, mica and goods made 
from these materials, included in this class; goods 
made from plastics (semi-manufactured); packing, 
sealing and insulating material; liquid electronical 
insulating materials; sealants for bottle, glass and 
can caps; hoses (not made of metals); carbon fibres, 
except for textile purposes; antistatic plastics; electric 
conductive plastics; plastics containing carbon.

ז' שבט תשע"ב - 24331/01/2012



 Owners

Name: BYK-Chemie GmbH

Address: Abelstraße 45, 46483 Wesel, Germany

Identification No.: 71641

(Germany GmbH)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Seligsohn Gabrieli  & Co.

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

שם: זליגסון  גבריאלי ושות'

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

Class: 19 סוג: 19

Building materials, (non-metallic); cement; concrete; 
electric conductive concrete and cement; building 
materials containing carbon allotropes, (non-
metallic).

Class: 40 סוג: 40

Treatment of material, in particular manufacture of 
chemical dispersions; manufacture of materials 
containing carbon allotropes.

Goods/Services for which priority is claimed סחורות/שירותים לגביהם נטען דין קדימה
(If only classification code is indicated, Priority is claimed 
for all goods/services included in that class, and specified 
above under the 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 047 463.7/01 גרמניה, 10/08/2010, מספר 463.7/01 047 2010 30

Class: 1 סוג: 1

Class: 2 סוג: 2

Class: 9 סוג: 9

Class: 17 סוג: 17

Class: 19 סוג: 19

Class: 40 סוג: 40

ז' שבט תשע"ב - 24431/01/2012



Trade Mark No. 234589 מספר סימן

Application Date 08/11/2010 תאריך הגשה

International Trademark No. 0657495 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: IVF HARTMANN AG

Address: Victor von Bruns-Strasse, CH-8212 Neuhausen 
am Rheinfall, Switzerland

Identification No.: 71645

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 moist therapy and 
disinfection of wounds, including wounds pads, 
plasters, materials for dressings, ointments, gels, 
solutions, sprays.

ז' שבט תשע"ב - 24531/01/2012



Trade Mark No. 234591 מספר סימן

Application Date 26/11/2010 תאריך הגשה

International Trademark No. 0901168 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: CONSORZIO CASALASCO DEL POMODORO 
SOCIETA AGRICOLA COOPERATIVA

Address: Strada Provinciale 32, I-26036 RIVALORO DELl 
RE ED UNITI (CR), Italy

Identification No.: 71647

(ITALY Cooperative Society with Limited Liability)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Reinhold Cohn and Partners

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

שם: ריינהולד כהן ושותפיו

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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 29 סוג: 29

Preserved or frozen fruits and vegetables; tomato 
puree; tomato juice for cooking.

Class: 30 סוג: 30

Tomato sauce.

Class: 32 סוג: 32

Tomato juice (beverage).

ז' שבט תשע"ב - 24631/01/2012



Trade Mark No. 234596 מספר סימן

Application Date 01/09/2010 תאריך הגשה

International Trademark No. 1005199 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: ALLIANCE PHARMACEUTICALS LIMITED

Address: Avonbridge House,,2 Bath Road, Chippenham, 
Wiltshire SN15 2BB, United Kingdom

Identification No.: 71334

(United Kingdom, England Limited Liability Company)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Reinhold Cohn and Partners

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

שם: ריינהולד כהן ושותפיו

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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 3 סוג: 3

Cosmetics; skin care preparations; soaps, soap 
substitutes, creams, moisturisers, skin emollients 
(non-medicated), shampoos, barrier creams, skin 
cleansers (non-medicated); sunscreen preparations 
(not for medical purposes); sun creams (not for 
medical use), after sun creams, sun-tanning 
preparations; lip salves (non-medicated), skin wipes 
(not for medical or surgical purposes).

Class: 5 סוג: 5

Pharmaceutical preparations and substances in 
relation to dermatology; skin emollients (medicated); 
pharmaceutical preparations for skin care; sunburn 
ointments, sunburn preparations for pharmaceutical 
purposes; sun creams (for medical use); sunscreen 
preparations (for medical purposes); lip salves 
(medicated); skin cleansers (medicated); antiseptic 
body care preparations; antiseptics; skin wipes for 
medical purposes, skin wipes for surgical purposes.

ז' שבט תשע"ב - 24731/01/2012



Trade Mark No. 234600 מספר סימן

Application Date 26/10/2010 תאריך הגשה

International Trademark No. 1028907 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: Otkrytoe aktsionernoe obshchestvo "Aston 
Produkty Pitania i Pishchevye Ingredienty"

Address: 3b, ul. 1-ya Lugovaya, RU-344002 Rostov-na-
Donu, Russian Federation

Identification No.: 71651

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Seligsohn Gabrieli  & Co.

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

שם: זליגסון  גבריאלי ושות'

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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 29 סוג: 29

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

Class: 30 סוג: 30

Sugar; rice; flour and preparations made from 
cereals, bread, pastry and confectionery, ices; honey, 
treacle; yeast, baking-powder; salt, mustard; vinegar, 
sauces (condiments); spices; ice; crushed barley, 
groats for human food.

ז' שבט תשע"ב - 24831/01/2012



LUMA LOGIC

Trade Mark No. 234616 מספר סימן

Application Date 02/01/2011 תאריך הגשה

Base for International Trademark No. 1082463 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: Yan Agro Logic (1988) Ltd. שם: יאן אגרו לוג'יק (1988) בע"מ

Address: P.O.B. 8898, Netanya South, 42505, Israel כתובת : ת.ד. 8898, נתניה, 42505, ישראל

Identification No.: 511279168מספר זיהוי: 511279168

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Dr. Yitzhak Hess & Partners

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

שם: ד"ר יצחק הס ושותפיו

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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 11 סוג: 11

Lighting apparatus; lighting installations; All goods 
included in Class 11

מתקן תאורה; התקנות תאורה; כל הסחורות נכללות בסוג 11   
                                            

ז' שבט תשע"ב - 24931/01/2012



POND'S

Trade Mark No. 234630 מספר סימן

Application Date 21/12/2010 תאריך הגשה

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 9 סוג: 9

Apparatus and instruments for analysing (diagnostic) 
information in relation to skin and hair, not for 
medical use; computer software and data-processing 
equipment for use in the health and beauty field; 
electrical appliances for the care of hair or skin not 
for medical use; electrically heated hair curlers and 
styling appliances; All included in class 9.

מכשירים והתקנים לניתוח מידע (אבחנתי) הנוגע לעור ולשיער, 
שלא לשימוש רפואי; תוכנת מחשב וציוד עיבוד נתונים לשימוש 
בתחום הבריאות והיופי; מכשירים חשמליים לטיפוח השיער 
והעור שלא לשימוש רפואי; מכשירי סלסול ועיצוב שיער 

המחוממים באופן חשמלי; הנכללים כולם בסוג 9.                   
                                                                                    
                                                                                    

                      

Class: 10 סוג: 10

Light treatment devices and equipment for cosmetic 
treatment; devices and equipment for testing and 
analysing skin and scalp conditions and treatments 
therefor; aesthetic massage apparatus, electric skin 
stimulation apparatus and appliances for skin care 
treatment; apparatus and appliances for the removal 
of hair and preventing the growth of hair; apparatus 
for massaging, toning and cleansing the skin and for 
exercising muscle, all for therapeutic or cosmetic 
purposes; diagnostic tools and scanner used to 
diagnose and treat skin and hair properties and 
conditions; parts and fittings for all the aforesaid 
goods; All included in class 10.

התקנים וציוד טיפול באור לטיפול קוסמטי; התקנים וציוד 
לבדיקה ואנליזה של מצבי עור וקרקפת וטיפולים בהם; מכשיר 
לעיסוי אסתטי, מכשירים והתקנים לגירוי עור חשמלי לטיפול 
בטיפוח העור; מכשירים והתקנים להסרת שיער ולמניעת 

צמיחת שיער; מכשיר לעיסוי, הענקת גוון וניקוי העור ולהפעלת 
שרירים, כולם למטרות רפואיות או קוסמטיות; כלים וסורקים 
אבחנתיים המשמשים לאבחון וטיפול בתכונות ומצבי עור 

ושיער; חלקים והתאמות לכל הטובין לעיל; הנכללים כולם בסוג 
                                                                               .10
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    

                    

Class: 21 סוג: 21

Brushes; combs, sponges and cloths for toilet, 
cosmetic and cleaning purposes; toilet utensils and 
brushes; toothbrushes; powder puffs; impregnated 
cloths for cleaning and cosmetic purposes; non-
electric instruments and materials, all for cleaning 
purposes; cleaning, dusting and polishing cloths; 
pads for scouring or for cleaning; containers and 
dispensing devices for toilet preparations; All 
included in class 21.

מברשות; מסרקים, ספוגים ובדים למטרות רחצה, קוסמטיקה 
וניקוי; כלי ומברשות רחצה; מברשות שיניים; כריות פודרה; 
בדים ספוגים למטרות ניקוי וקוסמטיקה; מכשירים ושאינם 
חשמליים וחומרים, כולם למטרות ניקוי; בדים לניקוי, הסרת 

אבק ומירוק; רפידות לצחצוח או לניקוי; מכלים ומכשירי חלוקה 
לתכשירי רחצה; הנכללים כולם בסוג 21.                               
                                                                                    
                                                                                    

                                

ז' שבט תשע"ב - 25031/01/2012



Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

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

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

האנגלי.

 Owners

Name: Unilever Plc

Address: Port Sunlight, Wirral, Mersyside, CH62 4ZD, 
United Kingdom

Identification No.: 71326

(Public Limited Company)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Dr. Shlomo Cohen & Co.

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

שם: ד"ר שלמה כהן ושות'

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

ז' שבט תשע"ב - 25131/01/2012



Attractivo

Trade Mark No. 234639 מספר סימן

Application Date 03/01/2011 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: Attractivo Ltd. שם: אטרקטיבו בע"מ

Address: 2 Chita street, Shoham, 60850, Israel כתובת : חיטה 2, שוהם, 60850, ישראל

Identification No.: 511085177מספר זיהוי: 511085177

אטרקטיבו בע"מ

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Fisher Weiler Jones, Adv, and Patent Attorneys

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

שם: פישר וילר ג'ונס, עו"ד ועו"פ

כתובת : רח' הברזל 26, תל אביב, 69710, רמת החי"ל, ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 45 סוג: 45

On-line social networking services; all included in 
class 45

שירותי רישות חברתי מקוונים ; הנכללים כולם בסוג 45           
            

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

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

U.S.A., 04/07/2010, No. 85/077,789 ארה"ב, 04/07/2010, מספר 85/077,789

Class: 45 סוג: 45

ז' שבט תשע"ב - 25231/01/2012



Trade Mark No. 234643 מספר סימן

Application Date 27/12/2010 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: UP2START LTD שם: אפ2סטארט בע"מ

Address: Mifratz Shlomo 44, Holon, Israel כתובת : רח' מפרץ שלמה 44, חולון, ישראל

Identification No.: 514509009מספר זיהוי: 514509009

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Amir Tenne, Adv.

Address: 10 Sokolov St., Rehovot, 76445, Israel

שם: אמיר טנא, עו"ד

כתובת : רח' סוקולוב 10, רחובות, 76445, ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 35 סוג: 35

Business consulting services to enterpreneurs and 
businesses, editing and preparing business 
presentations and business plans, networking 
between entrepreneurs and investors, development 
projects including projects in the internet; all included 
in class 35.

מתן שירותי יעוץ עסקי ליזמים ולעסקים עריכת מצגות לעסקים, 
הכנת תוכניות עסקיות, יצירת קשרים בין יזמים ומשקיעים 

פיתוח מיזמים לרבות ברשת האינטרנט; הנכללים כולם בסוג 
                                                                               .35
                                                                                    

                          

ז' שבט תשע"ב - 25331/01/2012



Trade Mark No. 234663 מספר סימן

Application Date 27/12/2010 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: "DELEK LUBRICANTS-DELKOL" LTD  שם: "דלק דלקול-שמנים" בע"מ

Address: P.O.B. 31, Lod, 71100, Israel כתובת : ת.ד. 31, לוד, 71100, ישראל

Identification No.: 510928294מספר זיהוי: 510928294

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: 4 סוג: 4

Fuel materials, including gasoline; fuels; oils; 
lubricants; lubrication products; urea; additives, 
including fuel additives and oil additives; all included 
in Class 4.

חומרי דלק, לרבות בנזין; דלקים; שמנים; שמני סיכה; מוצרי 
סיכה; אוריאה; תוספים, לרבות תוספי דלקים ושמנים; הנכללים 
כולם בסוג 4.                                                                   

                        

Class: 35 סוג: 35

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

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

      

ז' שבט תשע"ב - 25431/01/2012



Trade Mark No. 234664 מספר סימן

Application Date 27/12/2010 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: "DELEK LUBRICANTS-DELKOL" LTD  שם: "דלק דלקול-שמנים" בע"מ

Address: P.O.B. 31, לוד, 71100, ישראל כתובת : ת.ד. 31, לוד, 71100, ישראל

Identification No.: 510928294מספר זיהוי: 510928294

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: 4 סוג: 4

Fuel materials, including gasoline; fuels; oils; 
lubricants; lubrication products; urea; additives, 
including fuel additives and oil additives; all included 
in Class 4.

חומרי דלק, לרבות בנזין; דלקים; שמנים; שמני סיכה; מוצרי 
סיכה; אוריאה; תוספים, לרבות תוספי דלקים ושמנים; הנכללים 
כולם בסוג 4.                                                                   

                        

Class: 35 סוג: 35

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

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

      

ז' שבט תשע"ב - 25531/01/2012



Trade Mark No. 234666 מספר סימן

Application Date 27/12/2010 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: "DELEK LUBRICANTS-DELKOL" LTD  שם: "דלק דלקול-שמנים" בע"מ

Address: P.O.B. 31, לוד, 71100, ישראל כתובת : ת.ד. 31, לוד, 71100, ישראל

Identification No.: 510928294מספר זיהוי: 510928294

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: 4 סוג: 4

Fuel materials, including gasoline; fuels; oils; 
lubricants; lubrication products; urea; additives, 
including fuel additives and oil additives; all included 
in Class 4.

חומרי דלק, לרבות בנזין; דלקים; שמנים; שמני סיכה; מוצרי 
סיכה; אוריאה; תוספים, לרבות תוספי דלקים ושמנים; הנכללים 
כולם בסוג 4.                                                                   

                        

Class: 35 סוג: 35

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

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

      

ז' שבט תשע"ב - 25631/01/2012



Trade Mark No. 234667 מספר סימן

Application Date 27/12/2010 תאריך הגשה

Base for International Trademark No. 1082755 בסיס לסימן מסחר בינלאומי מס.

Ownersבעלים

Name: "DELEK LUBRICANTS-DELKOL" LTD  שם: "דלק דלקול-שמנים" בע"מ

Address: P.O.B. 31, לוד, 71100, ישראל כתובת : ת.ד. 31, לוד, 71100, ישראל

Identification No.: 510928294מספר זיהוי: 510928294

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: 4 סוג: 4

Fuel materials, including gasoline; fuels; oils; 
lubricants; lubrication products; urea; additives, 
including fuel additives and oil additives; all included 
in Class 4.

חומרי דלק, לרבות בנזין; דלקים; שמנים; שמני סיכה; מוצרי 
סיכה; אוריאה; תוספים, לרבות תוספי דלקים ושמנים; הנכללים 
כולם בסוג 4.                                                                   

                        

Class: 35 סוג: 35

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

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

      

ז' שבט תשע"ב - 25731/01/2012



Trade Mark No. 234669 מספר סימן

Application Date 27/12/2010 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: "DELEK LUBRICANTS-DELKOL" LTD  שם: "דלק דלקול-שמנים" בע"מ

Address: P.O.B. 31, לוד, 71100, ישראל כתובת : ת.ד. 31, לוד, 71100, ישראל

Identification No.: 510928294מספר זיהוי: 510928294

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: 2 סוג: 2

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; חומרי גוון; קובעי צבע; שרפים טבעיים גולמיים; מתכות 
בצורת ריקועים ואבקה עבור צבעים, קשטנים, מדפיסים 

ואומנים; הנכללים כולם בסוג 2.                                           
                                            

Class: 35 סוג: 35

Advertisements; business management; business 
care; office activities; shops; all included in class 35

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

      

ז' שבט תשע"ב - 25831/01/2012



NanoActive

ננואקטיב
Trade Mark No. 234679 מספר סימן

Application Date 05/01/2011 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: ZER HITECH (1976) LTD. שם: זר הייטק (1976) בע"מ

Address: Sorek Industrial Zone No. 3, Beit Shemesh, 
99052, Israel

כתובת : אזור תעשייה שורק מס' 3, בית שמש, 99052, ישראל

Identification No.: 510749047מספר זיהוי: 510749047

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

Dental products; dental accessories; toothbrushes; 
dental floss; dental preparations; tooth paste; 
dentifrices; mouth wash; mouth scrubbing; 
preparations for oral and dental hygiene for teeth, 
gums, tongue, mouth and dentures;  cosmetics 
products; creams and ointments;  All goods included 
in Class 3

מוצרים דנטליים; אביזרים דנטליים;  מברשות שיניים; חוטים 
דנטליים; תכשירים דנטליים; משחות שיניים;  מי פה; שטיפות 
פה; תכשירים להגיינה אוראלית  ודנטלית לשיניים, חניכיים, 

לשון, פה ושיניים תותבות; מוצרים קוסמטיים; קרמים ומשחות;  
כל הסחורות נכללות בסוג 3                                               

                                                              

ז' שבט תשע"ב - 25931/01/2012



Trade Mark No. 234691 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: 36 סוג: 36

Monetary services and method of payment services; 
monetary affairs; all included in class 36.

שירותים כספיים ואמצעי תשלום; עסקי כספים; הנכללים כולם 
בסוג 36.                                                               

ז' שבט תשע"ב - 26031/01/2012



Trade Mark No. 234692 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: 36 סוג: 36

Monetary services and method of payment services; 
monetary affairs; all included in class 36.

שירותים כספיים ואמצעי תשלום; עסקי כספים; הנכללים כולם 
בסוג 36.                                                               

ז' שבט תשע"ב - 26131/01/2012



Trade Mark No. 234693 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: 36 סוג: 36

Monetary services and method of payment services; 
monetary affairs; all included in class 36.

שירותים כספיים ואמצעי תשלום; עסקי כספים; הנכללים כולם 
בסוג 36.                                                               

ז' שבט תשע"ב - 26231/01/2012



Trade Mark No. 234714 מספר סימן

Application Date 25/10/2010 תאריך הגשה

International Trademark No. 1060895 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: WEPA LUCCA S.r.l.

Address: Via San Paolo, 29,,Frazione San Paolo, I-39050 
APPIANO SULLA STRADA DEL VINO (BZ), Italy

Identification No.: 71668

(Italy Limited-liability company)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Sanford T. Colb & Co.

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

שם: סנפורד ט. קולב ושות'

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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 16 סוג: 16

Paper, namely, paper towels, toilet paper, paper 
cleaning rolls, paper center feed rolls, paper kitchen 
rolls, paper tissues, paper handkerchiefs.

Goods/Services for which priority is claimed סחורות/שירותים לגביהם נטען דין קדימה
(If only classification code is indicated, Priority is claimed 
for all goods/services included in that class, and specified 
above under the 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, 30/09/2010, No. MI2010C009888 MI2010C009888 איטליה, 30/09/2010, מספר

Class: 16 סוג: 16

ז' שבט תשע"ב - 26331/01/2012



Trade Mark No. 234716 מספר סימן

Application Date 28/10/2010 תאריך הגשה

International Trademark No. 1060942 מספר סימן בינלאומי

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

Registration of this mark shall give no right to the 
exclusive use of the slogan " TIME TO TASTE, TIME 
TO APPRECIATE"  separately, but in the 
combination of the mark.

TIME  " רישום סימן זה לא יתן זכות לשימוש ייחודי בסיסמא
TO TASTE, TIME TO APPRECIATE"  בנפרד, אלא 

בהרכב הסימן.

 Owners

Name: AKCINĖ BENDROVĖ "ŽEMAITIJOS PIENAS"

Address: Sedos g. 35, LT-87101 Telšiai, Lithuania

Identification No.: 71669

(Lithuania Corporation)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Freimann & Goldberg

Address: 5 Droyanov Street, Tel Aviv, 63143, Israel

שם: פריימן & גולדברג

כתובת : רח' דרויאנוב 5, תל אביב, 63143, בית כלל, קומה 10, 
ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 29 סוג: 29

Cheese and cheese 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)

Lithuania, 05/10/2010, No. 2010 1707 ליטא, 05/10/2010, מספר 1707 2010

Class: 29 סוג: 29

ז' שבט תשע"ב - 26431/01/2012



Trade Mark No. 234729 מספר סימן

Application Date 10/11/2010 תאריך הגשה

International Trademark No. 0894534 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: KABUSHIKI KAISHA WACOM (also trading as 
WACOM Co., Ltd.)

Address: 2-510-1 Toyonodai,,Kazo-shi, Saitama 349-
1148, Japan

Identification No.: 71680

(Japan 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: 9 סוג: 9

Coordinate input apparatus; digitizers; computer 
input tablets; computer input touch panels; computer 
input pens; computer input apparatus; software for 
computer input; computers; electronic machines, 
instruments and their parts.

ז' שבט תשע"ב - 26531/01/2012



Trade Mark No. 234747 מספר סימן

Application Date 28/10/2010 תאריך הגשה

International Trademark No. 1061190 מספר סימן בינלאומי

Conditions/Disclaimers

The mark is limited to the colours  word Beige, 
yellowish, greenish, black and white. as shown in the  
mark.

Registration of this mark shall give no right to the 
exclusive use of the slogan " TIME TO TASTE, TIME 
TO APPRECIATE"  separately, but in the 
combination of the mark.

TIME  " רישום סימן זה לא יתן זכות לשימוש ייחודי בסיסמא
TO TASTE,TIME TO APPRECIATE" בנפרד, אלא 

בהרכב הסימן.

 Owners

Name: AKCINĖ BENDROVĖ "ŽEMAITIJOS PIENAS"

Address: Sedos g. 35, LT-87101 Telšiai, Lithuania

Identification No.: 71669

(Lithuania Corporation)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Freimann & Goldberg

Address: 5 Droyanov Street, Tel Aviv, 63143, Israel

שם: פריימן & גולדברג

כתובת : רח' דרויאנוב 5, תל אביב, 63143, בית כלל, קומה 10, 
ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 29 סוג: 29

Cheese and cheese 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)

Lithuania, 05/10/2010, No. 2010 1705 ליטא, 05/10/2010, מספר 1705 2010

Class: 29 סוג: 29

ז' שבט תשע"ב - 26631/01/2012



Trade Mark No. 234755 מספר סימן

Application Date 25/10/2010 תאריך הגשה

International Trademark No. 1060896 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: Wepa Lucca S.r.l.

Address: Via San Paolo, 29,Frazione San Paolo, I-39050 
Appiano Sulla Strada Del Vino (BZ), Italy

Identification No.: 71699

(Italy Limited-liability Company)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Sanford T. Colb & Co.

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

שם: סנפורד ט. קולב ושות'

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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 16 סוג: 16

Paper, namely, paper towels, toilet paper, paper 
cleaning rolls, paper center feed rolls, paper kitchen 
rolls, paper tissues, paper handkerchiefs.

Goods/Services for which priority is claimed סחורות/שירותים לגביהם נטען דין קדימה
(If only classification code is indicated, Priority is claimed 
for all goods/services included in that class, and specified 
above under the 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, 30/09/2010, No. mi2010C009889 mi2010C009889 איטליה, 30/09/2010, מספר

Class: 16 סוג: 16

ז' שבט תשע"ב - 26731/01/2012



Trade Mark No. 234756 מספר סימן

Application Date 16/09/2010 תאריך הגשה

International Trademark No. 0734456 מספר סימן בינלאומי

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 1 סוג: 1

Unprocessed plastics; compounds that crosslink to 
form plastics; powders, solutions, dispersions and 
granules that contain plastic material; chemical raw 
materials, auxiliaries, additives and catalysts used in 
plastics production; (poly)silanes, silicic-acid esters; 
silicones, polycarbosilanes, (poly)silazanes; silicone 
elastomers, compounds that crosslink to form 
silicone elastomers; embedding compounds; 
moulding compounds; agents for impregnating, 
binding or coating of textiles, furs and leather, non-
wovens and fabrics; chemical release agents; 
anticaking agents; chemical impregnating agents for 
building materials; wood, artificial and natural stone, 
mortar, cement, concrete, gas concrete, gypsum, 
masonry, facades; chemical stone strengtheners; 
polymer coating agents for paper, mineral materials, 
fillers and pigments; adhesives used in industry.

Class: 16 סוג: 16

Adhesives for stationery articles; adhesives for 
household purposes; bookbinding pastes; artists' 
materials; DIY materials, namely articles for 
modelling; plastic materials for packaging, included in 
this class.

Class: 17 סוג: 17

Semiprocessed plastics and plastic goods; sealing, 
packing and insulating material; semiprocessed 
products containing or made of plastics in the form of 
blocks, extrudates, sheets, films, rods, flexible pipes, 
fibres (not for textile use) and moulded bodies; 
thermoplastic synthetic resins; sealants for joints.

ז' שבט תשע"ב - 26831/01/2012



 Owners

Name: Wacker Chemie AG

Address: Hanns-Seidel-Platz 4, 81737 München, 
Germany

Identification No.: 71700

(Germany stock 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

ז' שבט תשע"ב - 26931/01/2012



Trade Mark No. 234767 מספר סימן

Application Date 29/12/2010 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: The Israeli Center for Spine surgery Ltd שם: המרכז הישראלי לניתוחי עמוד השידרה בע"מ

Address: רח' הברזל 20, רמת החייל, תל אביב, 69710, ישראל כתובת : רח' הברזל 20, רמת החייל, תל אביב, 69710, ישראל

Identification No.: 512948514מספר זיהוי: 512948514

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Tony Greenman, Adv.

Address: Amot investments Tower 2 Weizman Street, 
Tel Aviv, 64239, Israel

שם: טוני גרינמן, עו"ד

כתובת : מגדל אמות השקעות,  רחוב ויצמן 2, תל אביב, 64239, 
ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 44 סוג: 44

Medical services, namely, spine surgery; all included 
in class 44.

שירותים רפואיים, דהיינו, ניתוחי עמוד שידרה; הנכללים כולם 
בסוג 44.   

ז' שבט תשע"ב - 27031/01/2012



Trade Mark No. 234768 מספר סימן

Application Date 29/12/2010 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: The Israeli Center for Spine surgery Ltd שם: המרכז הישראלי לניתוחי עמוד השידרה בע"מ

Address: רח' הברזל 20, רמת החייל, תל אביב, 69710, ישראל כתובת : רח' הברזל 20, רמת החייל, תל אביב, 69710, ישראל

Identification No.: 512948514מספר זיהוי: 512948514

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Tony Greenman, Adv.

Address: Amot investments Tower 2 Weizman Street, 
Tel Aviv, 64239, Israel

שם: טוני גרינמן, עו"ד

כתובת : מגדל אמות השקעות,  רחוב ויצמן 2, תל אביב, 64239, 
ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 44 סוג: 44

Medical services, namely, spine surgery; all included 
in class 44.

שירותים רפואיים, דהיינו, ניתוחי עמוד שידרה; הנכללים כולם 
בסוג 44.   

ז' שבט תשע"ב - 27131/01/2012



PEER MEDICAL

Trade Mark No. 234800 מספר סימן

Application Date 06/01/2011 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: PEER MEDICAL LTD. שם: פיר מדיקל בע"מ

Address: 2 Hatochen St., P.O.B. 38900, Caesarea, 3161, 
Business and Industrial Park (North), Israel

כתובת : הטוחן 2, אזור התעשייה הצפוני, ת.ד. 3161, קיסריה, 
38900, ישראל

Identification No.: 514337245מספר זיהוי: 514337245

כן

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: 10 סוג: 10

Medical and surgical devices and instruments; 
medical and surgical device and instrument for use in 
endoscopy; endoscopes for surgical and medical 
use; all included in class 10

התקנים ומכשירים המשמשים בניתוח וברפואה; התקנים 
ומכשירים לשימוש באנדוסקופיה; אנדוסקופים לשימוש בניתוח 
וברפואה; הנכללים כולם בסוג 10                                         

                                                    

ז' שבט תשע"ב - 27231/01/2012



PEERSCOPE

Trade Mark No. 234801 מספר סימן

Application Date 06/01/2011 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: PEER MEDICAL LTD. שם: פיר מדיקל בע"מ

Address: 2 Hatochen St., P.O.B. 38900, Caesarea, 3161, 
Business and Industrial Park (North), Israel

כתובת : הטוחן 2, אזור התעשייה הצפוני, ת.ד. 3161, קיסריה, 
38900, ישראל

Identification No.: 514337245מספר זיהוי: 514337245

כן

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: 10 סוג: 10

Endoscopes for surgical and medical use; all 
included in class 10

אנדוסקופים לשימוש בניתוח וברפואה; הנכללים כולם בסוג 10  
                     

ז' שבט תשע"ב - 27331/01/2012



Trade Mark No. 234815 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: Turkuaz Seramik Sanayi Ve Ticaret Anonim 
Sirketi

Address: Organize Sanayi Bolgesi , 1.Cadde No 15, 
Kayseri, Turkey

Identification No.: 70790

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

Advertising; business management; business 
administration; office functions; bringing together, for 
the benefit of others, of sanitary products, enabling 
customers to view and purchase those goods; all 
included in class 35.

פרסומות; ניהול עסקים; טיפול בעסקים; פעולות משרדיות; 
הבאה יחד, לטובת אחרים של מוצרים סניטריים, המאפשרת 

ללקוחות לראות ולרכוש סחורות אלה; הנכללים כולם בסוג 35.  
                                                                                     

                                                

ז' שבט תשע"ב - 27431/01/2012



mySuper

Trade Mark No. 234832 מספר סימן

Application Date 03/01/2011 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: REDB Ltd. שם: ראדבי בע"מ

Address: 20 Giborey israel, Netanya, 42504, Israel כתובת : גיבורי ישראל 20, נתניה, 42504, ישראל

Identification No.: 514550599מספר זיהוי: 514550599

חברה פרטית

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: 35 סוג: 35

Supply and operation of online purchasing sites, 
including online shopping baskets and online price 
comparison shopping bags; supply and operation of 
online purchasing sites for supermarkets, including 
online shopping baskets and online price comparison 
shopping bags for supermarkets; all included in class 
35.

אספקת והפעלת אתרי רכישה באינטרנט, הכוללים סלי קניות 
מקוונים והשוואת מחירים מקוונת של סלי קניות; אספקת 

והפעלת אתרי רכישה באינטרנט עבור סופרמרקטים, הכוללים 
סלי קניות מקוונים והשוואת מחירים מקוונת של סלי קניות עבור 
סופרמרקטים; הנכללים כולם נכללים בסוג 35.                       
                                                                                    

            

ז' שבט תשע"ב - 27531/01/2012



Trade Mark No. 234834 מספר סימן

Application Date 09/01/2011 תאריך הגשה

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 12 סוג: 12

Vehicles; apparatus for locomotion by land; all 
included in class 12.

כלי רכב; התקנים לתנועה ביבשה; הנכללים כולם בסוג 12.     
                                

Class: 16 סוג: 16

Paper, cardboard and goods made from these 
materials; bookbinding material; photographs; 
stationery; adhesives for stationery; artist’s materials; 
instructional and teaching material, plastic materials 
for packaging; all included in class 16.

נייר, קרטון וטובין העשויים מחומרים אלו; צרכי כריכת ספרים; 
צילומים; צרכי כתיבה; דבקים לנייר; חומרים לאומנים; חומרי 
לימוד והוראה, חומרים פלסטיים לאריזה; הנכללים כולם בסוג 
                                                                               .16

                                                              

Class: 18 סוג: 18

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

עור וחיקויי עור, טובין העשויים מחומרים אלו ושאינם נכללים 
בסוגים אחרים; עורות בעלי חיים; תיבות ותיקי נסיעות; 

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

                                                

Class: 25 סוג: 25

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

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

Class: 37 סוג: 37

Assistance and maintenance services for commercial 
and industrial vehicles; repair of commercial and 
industrial vehicles components; installation services 
for commercial and industrial vehicles equipment 
mounting; all included in class 37.

שירותי אחזקה וסיוע עבור כלי רכב מסחריים ותעשייתיים;; 
תיקון של רכיבי כלי רכב מסחריים ותעשייתיים; שירותי התקנה 
עבור ציוד הרכבה של כלי רכב מסחריים ותעשייתיים; הנכללים 
כולם בסוג 37.                                                                 

                                                            

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

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

Italy, 15/12/2010, No. TO2010C003897 TO2010C003897 איטליה, 15/12/2010, מספר

Class: 12 סוג: 12

Class: 16 סוג: 16

ז' שבט תשע"ב - 27631/01/2012



Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

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

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

האנגלי.

 Owners

Name: IVECO S.p.A.

Address: Torino, Italy

Identification No.: 47208

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

Class: 18 סוג: 18

Class: 25 סוג: 25

Class: 37 סוג: 37

ז' שבט תשע"ב - 27731/01/2012



HAZERA 

Trade Mark No. 234840 מספר סימן

Application Date 04/01/2011 תאריך הגשה

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

Registration of this mark shall not debar others from 
the bona fide descriptive use in the ordinary course 
of trade of the word HAZERA.

רישום סימן זה לא ימנע מאחרים שימוש מתאר בתום לב 
.HAZERA במהלך הרגיל של המסחר במילה

Ownersבעלים

Name: Hazera Genetics Ltd. שם: הזרע ג'נטיקס בע"מ

Address: Berurim, M.P Shikmim, 79837, Israel כתובת : ברורים, ד.נ. שקמים, 79837, ישראל

Identification No.: 520044215מספר זיהוי: 520044215

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: 31 סוג: 31

Agricultural and horticultural products and grains not 
included in other classes; plant seeds, plants, 
seedlings and other plants or seedlings for 
propagation; fresh fruits and vegetables; seeds, 
natural plants and flowers; all included in class 31.

גרעינים ומוצרים מהשדה והגינה, שאינם נכללים בסוגים 
אחרים; זרעים של צמחים, צמחים, שתילים וצמחים או שתילים 

אחרים לצורך ריבוי; פירות וירקות טריים; זרעים, צמחים 
טבעיים ופרחים; הנכללים כולם בסוג 31.                               
                                                                                    

ז' שבט תשע"ב - 27831/01/2012



Trade Mark No. 234852 מספר סימן

Application Date 10/01/2011 תאריך הגשה

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

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

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

האנגלי.

Ownersבעלים

Name: Top 7 Ltd. שם: טופ 7 בע"מ

Address: 31 Hashaked St., Tel Mond, Israel כתובת : השקד 31, תל מונד, ישראל

Identification No.: 514395433מספר זיהוי: 514395433

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: 35 סוג: 35

Promotion, advertising and marketing of on-line 
websites of others; Advertising and directory 
services, namely, promoting the services of others by 
providing a web page featuring links to the websites 
of others; all included in class 35

קידום, פרסום ושיווק של אתרי אינטרנט עבור אחרים; שירותי 
פרסום ומדריך, דהיינו קידום השירותים של אחרים באמצעות 
מתן דף אינטרנט המציג קישורים לאתרי אינטרנט של אחרים; 
הנכללים בסוג 35.                                                           

                                                            

Class: 38 סוג: 38

Information transmission via electronic 
communications networks; all included in class 38

העברת מידע באמצעות רשתות תקשורת אלקטרוניות; 
הנכללים בסוג 38.                                                           

Class: 42 סוג: 42

Provision of Internet search engines; Designing, 
creating, maintaining and hosting online retail and 
electronic commerce websites for others; all included 
in class 42

מתן מנועי חיפוש באינטרנט; עיצוב, יצירה, תחזוקה ואירוח של 
אתרי קמעונאות ומסחר אלקטרוניים עבור אחרים; הנכללים 

בסוג 42                                                                         
                              

ז' שבט תשע"ב - 27931/01/2012



Trade Mark No. 234871 מספר סימן

Application Date 11/01/2011 תאריך הגשה

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 20 סוג: 20

Cushions, seats, couches, beanbags and 
upholsteries, from soft materials for sitting, lying 
down, wear on the body and cover the body; 
cushions, seats, couches, beanbags and upholsteries 
that include weights for placement on the body; 
cushions, seats, couches, beanbags and upholsteries 
that include weights to wear on the body; a sitting 
facility shaped like a spinning top that combines hard 
materials with soft padding for sitting at the time of 
rest or play; all included in class 20

כריות, מושבים, ספות, פופים וריפודים, מחומרים רכים, 
לישיבה, שכיבה, לבישה וכיסוי ; כריות, מושבים, ספות, פופים 
וריפודים הכוללים משקולות, להנחה על הגוף; כריות, מושבים, 
ספות, פופים וריפודים הכוללים משקולות, ללבישה על הגוף; 

מתקן ישיבה דמוי סביבון המשלב חומרים קשיחים עם ריפוד רך 
ומיועד לישיבה בזמן מנוחה או משחק; הנכללים כולם בסוג 20  
                                                                                     
                                                                                    
                                                                                    

                                                                  

Class: 28 סוג: 28

Games and playthings; gymnastic and sporting 
articles not included in other classes; dolls; 
installations that are shaped like dolls to dress on the 
body; dolls and installations that are shaped like dolls 
including of weights to place on the body or wear on 
the body; a sitting facility shaped like a spinning top 
that combines hard materials with soft padding for 
sitting at the time of rest or play; all included in class 
28

משחקים וצעצועים; צרכי התעמלות וספורט שאינם נכללים 
בסוגים אחרים; בובות; מתקנים דמוי בובות ללבישה על הגוף; 
בובות ומתקנים דמוי בובות הכוללות משקולות להנחה או 
לבישה על הגוף; מתקן ישיבה דמוי סביבון המשלב חומרים 
קשיחים עם ריפוד רך ומיועד לישיבה בזמן מנוחה או משחק; 
הנכללים כולם בסוג 28                                                     
                                                                                    
                                                                                    

                                                                            

Class: 35 סוג: 35

Stores, retail services and retail on line services that 
include sales of cushions, seats, couches, beanbags, 
upholsteries, sitting facilities shaped like a spinning 
top, toys, dolls, games, playthings, gymnastic and 
sporting articles; all included in class 35

חנויות, שירותים קמעוניים ושירותים קמעוניים מקוונים הכוללים 
מכירה של כריות, מושבים, ספות, פופים, ריפודים, מתקני 

ישיבה דמוי סביבון, בובות, משחקים, צעצועים, צרכי התעמלות 
וספורט; הנכללים כולם בסוג 35                                         
                                                                                    

      

ז' שבט תשע"ב - 28031/01/2012



Ownersבעלים

Name: Making-Sense Ltd. שם: מייקינג-סנס בע"מ

Address: 23a Pinsker Str, Rehovot, 76308, Israel כתובת : רח' פינסקר 23א, רחובות, 76308, ישראל

Identification No.: 514507193מספר זיהוי: 514507193

מייקינג-סנס בע"מ

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

ז' שבט תשע"ב - 28131/01/2012



Trade Mark No. 234876 מספר סימן

Application Date 06/01/2011 תאריך הגשה

 Owners

Name: Mohammad Mosa Khalid Zheman 

Address: Ramallah, Palestinian Authority

Identification No.: 71747

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Dr Eyal Bressler, Patent Attorney

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

שם: דר' אייל ברסלר, עו"פ

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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 30 סוג: 30

Coffee and spices in relation to coffee; all included in 
class 30.

קפה ותבלינים הקשורים לקפה; הנכללים כולם בסוג 30.         
                            

ז' שבט תשע"ב - 28231/01/2012



IZHIMAN'S COFFEE 

بن ازحیمان
Trade Mark No. 234877 מספר סימן

Application Date 06/01/2011 תאריך הגשה

 Owners

Name: Mohammad Mosa Khalid Zheman 

Address: Ramallah, Palestinian Authority

Identification No.: 71747

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Dr Eyal Bressler, Patent Attorney

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

שם: דר' אייל ברסלר, עו"פ

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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 30 סוג: 30

Coffee and spices in relation to coffee; all included in 
class 30.

קפה ותבלינים הקשורים לקפה; הנכללים כולם בסוג 30.         
                            

ז' שבט תשע"ב - 28331/01/2012



DAYMAH COFFEE 

قھوة دایمة
Trade Mark No. 234878 מספר סימן

Application Date 06/01/2011 תאריך הגשה

 Owners

Name: Mohammad Mosa Khalid Zheman 

Address: Ramallah, Palestinian Authority

Identification No.: 71747

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Dr Eyal Bressler, Patent Attorney

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

שם: דר' אייל ברסלר, עו"פ

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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 30 סוג: 30

Coffee and spices in relation to coffee; all included in 
class 30.

קפה ותבלינים הקשורים לקפה; הנכללים כולם בסוג 30.         
                            

ז' שבט תשע"ב - 28431/01/2012



Trade Mark No. 234928 מספר סימן

Application Date 26/10/2010 תאריך הגשה

International Trademark No. 1061697 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: Leisure Shoes SARL

Address: 4 rue du Marché Saint-Honoré, F-75001 Paris, 
France

Identification No.: 71730

(France Société à responsabilité limitée (SARL))

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: 25 סוג: 25

Leisure shoes.

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

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

France, 07/07/2010, No. 103752157 צרפת, 07/07/2010, מספר 103752157

Class: 25 סוג: 25

ז' שבט תשע"ב - 28531/01/2012



ילקוט דיגיטלי
Trade Mark No. 234956 מספר סימן

Application Date 11/01/2011 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: Centre for Educational Technology שם: המרכז לטכנולוגיה חינוכית (מטח)

Address: 16 Klausner Street Raamt Aviv, Tel AVIV, Israel כתובת : רחוב קלאוזנר 16 רמת אביב, תל אביב, ישראל

Identification No.: 510557705מספר זיהוי: 510557705

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Giora Landau, Advs.

Address: Aviv Tower A 48 Petach Tikva Road, Tel Aviv, 
66184, Israel

שם: גיורא לנדאו, עו"ד

כתובת : מגדלי אביב A דרך מנחם בגין 48 א', תל אביב, 66184, 
ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 41 סוג: 41

Education; included in class 41. חינוך; הנכלל בסוג 41.                       

ז' שבט תשע"ב - 28631/01/2012



SUVOLTA

Trade Mark No. 234976 מספר סימן

Application Date 16/01/2011 תאריך הגשה

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 42 סוג: 42

Research in the area of semiconductor and printed 
circuit board processing technology; technical 
consultancy in relation to the production of 
semiconductors and printed circuit boards; circuit 
board design for semiconductor chips; industrial 
design services in the field of semiconductors; 
semiconductor chip design services; printed circuit 
board design services; consultation in the field of 
semiconductor chip and printed circuit board design; 
custom design and engineering of semiconductor 
chips and printed circuit boards; design and 
development of semiconductor chips and printed 
circuit boards; design and development of 
manufacturing processes for semiconductor chips 
and printed circuit boards; design and development 
of electronic systems including the integration of two 
or more components on a semiconductor device or 
on a circuit board; design and development of tools, 
software and circuit designs for semiconductor 
devices, electronic systems and circuit boards; 
design and development of testing methodologies 
and systems in connection with semiconductor 
devices, electronic systems and circuit boards; All 
included in class 42.

מחקר בתחום טכנולוגיית מוליכים למחצה ועיבוד לוחות מעגלים 
מודפסים; ייעוץ טכני הנוגע להפקת מוליכים למחצה ולוחות 

מעגלים מודפסים; עיצוב לוח מעגלים לשבבי מוליכים למחצה; 
שירותי עיצוב תעשייתי בתחום המוליכים למחצה; שירותי עיצוב 
שבבי מוליכים למחצה; שירותי עיצוב לוחות מעגלים מודפסים; 
ייעוץ בתחום עיצוב שבבי מוליכים למחצה ולוחות מעגלים 

מודפסים; עיצוב והנדסה מותאמים של שבבי מוליכים למחצה 
ולוחות מעגלים מודפסים; עיצוב ופיתוח שבבי מוליכים למחצה 
ולוחות מעגלים מודפסים; עיצוב ופיתוח של תהליכי ייצור עבור 
שבבי מוליכים למחצה ולוחות מעגלים מודפסים; עיצוב ופיתוח 
של מערכות אלקטרוניות ובכללן השילוב של שני רכיבים או 

יותר על התקן מוליך למחצה או על לוח מעגלים; עיצוב ופיתוח 
של כלים, תוכנה ועיצובי מעגלים להתקני מוליכים למחצה, 

מערכות אלקטרוניות ולוחות מעגלים; עיצוב ופיתוח של שיטות 
ומערכות בדיקה ביחס להתקני מוליכים למחצה, מערכות 

אלקטרוניות ולוחות מעגלים; הנכללים כולם בסוג 42.               
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    

                                                              

Class: 45 סוג: 45

Licensing of intellectual property; All included in class 
45.

רישוי של קניין רוחני; הנכללים כולם בסוג 45.                       
              

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

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

U.S.A., 19/07/2010, No. 85/087518 ארה"ב, 19/07/2010, מספר 85/087518

Class: 42 סוג: 42

Class: 45 סוג: 45

ז' שבט תשע"ב - 28731/01/2012



Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

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

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

האנגלי.

 Owners

Name: SuVolta, Inc.

Address: 130D Knowles Drive, Los Gatos, 95032, 
California, U.S.A.

Identification No.: 801796

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

ז' שבט תשע"ב - 28831/01/2012



Trade Mark No. 234977 מספר סימן

Application Date 16/01/2011 תאריך הגשה

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 42 סוג: 42

Research in the area of semiconductor and printed 
circuit board processing technology; technical 
consultancy in relation to the production of 
semiconductors and printed circuit boards; circuit 
board design for semiconductor chips; industrial 
design services in the field of semiconductors; 
semiconductor chip design services; printed circuit 
board design services; consultation in the field of 
semiconductor chip and printed circuit board design; 
custom design and engineering of semiconductor 
chips and printed circuit boards; design and 
development of semiconductor chips and printed 
circuit boards; design and development of 
manufacturing processes for semiconductor chips 
and printed circuit boards; design and development 
of electronic systems including the integration of two 
or more components on a semiconductor device or 
on a circuit board; design and development of tools, 
software and circuit designs for semiconductor 
devices, electronic systems and circuit boards; 
design and development of testing methodologies 
and systems in connection with semiconductor 
devices, electronic systems and circuit boards; All 
included in class 42.

מחקר בתחום טכנולוגיית מוליכים למחצה ועיבוד לוחות מעגלים 
מודפסים; ייעוץ טכני הנוגע להפקת מוליכים למחצה ולוחות 

מעגלים מודפסים; עיצוב לוח מעגלים לשבבי מוליכים למחצה; 
שירותי עיצוב תעשייתי בתחום המוליכים למחצה; שירותי עיצוב 
שבבי מוליכים למחצה; שירותי עיצוב לוחות מעגלים מודפסים; 
ייעוץ בתחום עיצוב שבבי מוליכים למחצה ולוחות מעגלים 

מודפסים; עיצוב והנדסה מותאמים של שבבי מוליכים למחצה 
ולוחות מעגלים מודפסים; עיצוב ופיתוח שבבי מוליכים למחצה 
ולוחות מעגלים מודפסים; עיצוב ופיתוח של תהליכי ייצור עבור 
שבבי מוליכים למחצה ולוחות מעגלים מודפסים; עיצוב ופיתוח 
של מערכות אלקטרוניות ובכללן השילוב של שני רכיבים או 

יותר על התקן מוליך למחצה או על לוח מעגלים; עיצוב ופיתוח 
של כלים, תוכנה ועיצובי מעגלים להתקני מוליכים למחצה, 

מערכות אלקטרוניות ולוחות מעגלים; עיצוב ופיתוח של שיטות 
ומערכות בדיקה ביחס להתקני מוליכים למחצה, מערכות 

אלקטרוניות ולוחות מעגלים; הנכללים כולם בסוג 42.               
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    

                                                              

Class: 45 סוג: 45

Licensing of intellectual property; All included in class 
45.

רישוי של קניין רוחני; הנכללים כולם בסוג 45.                       
              

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

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

U.S.A., 19/07/2010, No. 85/087523 ארה"ב, 19/07/2010, מספר 85/087523

Class: 42 סוג: 42

Class: 45 סוג: 45

ז' שבט תשע"ב - 28931/01/2012



Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

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

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

האנגלי.

 Owners

Name: SuVolta, Inc.

Address: 130D Knowles Drive, Los Gatos, 95032, 
California, U.S.A.

Identification No.: 801796

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

ז' שבט תשע"ב - 29031/01/2012



LIZARD

Trade Mark No. 234985 מספר סימן

Application Date 17/01/2011 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: Elbit Systems Ltd. שם: אלביט מערכות בע"מ

Address: Advanced Technology Center, P.O.B. 539, 
Haifa, 31053, Israel

כתובת : מרכז תעשיות מדע, ת.ד. 539, חיפה, 31053, ישראל

Identification No.: 520043027מספר זיהוי: 520043027

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: 13 סוג: 13

Guided rockets and bombs kit that enables detection, 
tracking, navigation and homing; all included in class 
13.

ערכות טילים ופצצות מודרכות המאפשרות גילוי, מעקב, ניווט 
וביות; הנכללים כולם בסוג 13.                                           

              

ז' שבט תשע"ב - 29131/01/2012



KTC 

Trade Mark No. 235002 מספר סימן

Application Date 13/01/2011 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: UP Communication L.T.D שם: יו.פי תקשורת בע"מ

Address: 7 Haeshel Street Industrial Park-South, 
Caesarea, 38900, Israel

כתובת : רחוב האשל 7 פארק התעשיה הדרומי, קיסריה, 38900, 
ישראל

Identification No.: 513333807מספר זיהוי: 513333807

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Steinmetz, Haring, Gurman & Co., Advs.

Address: 23 Menachem Begin Rd., Tel Aviv, 66184, 
Israel

שם: שטיינמץ, הרינג, גרמן ושות', עו"ד

כתובת : דרך מנחם בגין 23, תל אביב, 66184, ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 9 סוג: 9

Electric applianes, namely televisions - LCD and 
LED, stereo systems, DVD's, home theatre system, 
speakers, computers, LCD and LED monitors for 
computers, computer appliances, cameras, mobile 
music devices, printers, fax matchines, scanners, 
telephones of all varieties including cellular, wire, 
wierless, car audio systems, DVD's for cars, TV 
screns for cars and GPS; all included in class 9.

מוצרי אלקטרוניקה דהיינו; טלויזיות LCD ו- LED, מערכות 
סטריאו, מכשירי DVD, מערכות קולנוע ביתי, רמרולים, 
מחשבים, מסכי וצגי מחשב LCD ו- LCD, מוצרי עזר 

למחשבים, מצלמות, נגני מוזיקה ניידים, מדפסות, מכשירי 
פקסימלה, סורקים, טלפונים מכל הסוגים כולל סלולארים 
קוויים, אלחוטיים, מערכות שמע לרכב, DVD לרכב, מסכי 

טלוויזיה וצגים לרכב, GPS; הנכללים כולם בסוג 9.                 
                                                                                

ז' שבט תשע"ב - 29231/01/2012



Trade Mark No. 235012 מספר סימן

Application Date 16/01/2011 תאריך הגשה

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 3 סוג: 3

Cosmetics products and toiletries, soaps, essential 
oils and oils extracts, hair preparations, self grooming 
products, facial and body care products, including 
creams, lotions, peeling, masks, body spray, sun 
screen lotion, makeup products including lipstick, lip-
gloss and makeup powder, home fragrance products, 
sachets, incense; excluding perfumes; all included in 
class 3.

מוצרי קוסמטיקה; תמרוקים; תמרוקים; סבונים; שמנים 
ותמציות שמנים; תכשירים לשיער; מוצרים לטיפוח אישי; מוצרי 
טיפוח לפנים ולגוף, לרבות קרמים, תחליבים, פילינג, מסכות, 
קרם גוף, מי גוף; קרם הגנה משמש; מוצרי איפור, לרבות 
שפתונים, אבקות איפור; מוצרי ניחוח לבית לרבות שקיקי 

בושם, קטורת; למעט בשמים; הנכללים כולם בסוג 3.             
                                                                                    

                                          

Class: 4 סוג: 4

Oils, candles, aromatic candles and accessories; all 
included in class 4.

שמנים, נרות, נרות ארומטיים ומוצרים נלווים; הנכללים כולם 
בסוג 4.                     

Class: 35 סוג: 35

Business management and retail stores services for 
selling cosmetics products and toiletries, soaps, 
essential oils and oils extracts, hair preparations, self 
grooming products, facial and body care products, 
including creams, lotions, peeling, masks, body 
spray, sun screen lotion, makeup products including 
lipstick, lip-gloss and makeup powder, home 
fragrance products, sachets, incense (excluding 
perfumes), oils, candles, aromatic candles and 
accessories; all included in class 35.

ניהול עסקים ושרותי חנויות קמעונאיות לממכר מוצרי 
קוסמטיקה, תמרוקים, סבונים, שמנים ותמציות שמנים, 

תכשירים לשיער, מוצרים לטיפוח אישי, מוצרי טיפוח לפנים 
ולגוף, לרבות קרמים, תחליבים, פילינג, מסכות, קרם גוף, מי 
גוף, קרם הגנה משמש, מוצרי איפור, לרבות שפתונים, אבקות 
איפור, מוצרי ניחוח לבית לרבות שקיקי בושם, קטורת (למעט 

בשמים), שמנים, נרות, נרות ארומטיים ומוצרים נלווים; 
הנכללים כולם בסוג 35.                                                     
                                                                                    

                                                                  

ז' שבט תשע"ב - 29331/01/2012



Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

Registration of this mark shall give no right to the 
exclusive use of the slogan " When body meets soul"  
 separately, but in the combination of the mark.

When " רישום סימן זה לא יתן זכות לשימוש ייחודי בסיסמא
body meets soul "בנפרד, אלא בהרכב הסימן.

Ownersבעלים

Name: Laline Candles and Soaps Ltd. שם: ללין נרות וסבונים בע"מ

Address: 9 Hahermon Street, Airport City, 70100, Israel כתובת : רחוב החרמון 9, קרית שדה התעופה, 70100, ישראל

Identification No.: 513057067מספר זיהוי: 513057067

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Zeltner, Heilpern, Pitchon,  Adv.

Address: Azrieli Center, Round Tower 132 Menachem 
Begin Roa, Tel Aviv, 67021, Israel

שם: צלטנר, הלפרין, פיצ'ון,  עו"ד

כתובת : מרכז עזריאלי, מגדל עגול דרך מנחם בגין 132, תל 
אביב, 67021, ישראל

ז' שבט תשע"ב - 29431/01/2012



Trade Mark No. 235043 מספר סימן

Application Date 11/11/2010 תאריך הגשה

International Trademark No. 0929361 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: H & M Hennes & Mauritz AB

Address: SE-106 38 Stockholm, Sweden

Identification No.: 71763

(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: 3 סוג: 3

Cosmetics; perfumery and soaps.

Class: 14 סוג: 14

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

Class: 18 סוג: 18

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

Class: 25 סוג: 25

Clothing, footwear and headgear.

Class: 35 סוג: 35

Retail services in respect of soaps, perfumery, 
essential oils, cosmetics, hair lotions, dentifrices, 
precious metals and their alloys, goods in precious 
metals or coated therewith, jewellery, precious 
stones, horological and chronometric instruments, 
leather and imitations of leather, goods made of 
leather and imitations thereof, animal skins, hides, 
trunks and travelling bags, umbrellas, parasols, 
walking sticks, clothing, footwear and headgear.

ז' שבט תשע"ב - 29531/01/2012



Trade Mark No. 235052 מספר סימן

Application Date 16/11/2010 תאריך הגשה

International Trademark No. 1062702 מספר סימן בינלאומי

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 35 סוג: 35

Advertising, on-line advertising on computer 
networks; dissemination of advertising matter, 
publication of advertising texts; rental of advertising 
time on all means of communication, rental of 
advertising space; direct mail advertising; business 
and/or advertising information on computer networks; 
compilation of information into computer databases, 
computerized file management; organization of 
exhibitions for business or advertising purposes; 
business management; business management 
assistance; business organization consulting; 
business management of hotels; arranging 
newspaper subscriptions (for others); public relations; 
employment agencies.

Class: 38 סוג: 38

Telecommunications, communications via computer 
terminals, computer-aided transmission of messages 
and images; electronic mail; radio or telephone 
communications, all the aforementioned services 
being provided in the fields of arranging of tours, 
holidays and cruises, sighseeing (tourism) booking of 
seats for travel, escorting and transport of travelers, 
transport information, car rental and boat rental.

Class: 39 סוג: 39

Tourist offices (except for hotel, boarding house 
reservation); arranging of tours, arranging of holidays 
and cruises; arranging of tours, sightseeing (tourism); 
booking of seats for travel; escorting and transport of 
travelers; transport information, transport information 
on computer networks; car rental, boat rental; parking 
place rental.

ז' שבט תשע"ב - 29631/01/2012



 Owners

Name: AGENCE DE VOYAGES FER, ROUTE, AIR, 
MER, PAR ABREVIATION VOYAGES FRAM

Address: 1, rue Lapeyrouse, F-31000 TOULOUSE, 
France

Identification No.: 71770

(FRANCE Société Anonyme)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Seligsohn Gabrieli  & Co.

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

שם: זליגסון  גבריאלי ושות'

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

Class: 41 סוג: 41

Health club and gymnastic club services; 
organization of sporting activities and sport camp 
services, the latter developed and provided 
exclusively within the context of holidays; 
discothèque services; organization of activity shows 
and activity games developed and provided 
exclusively within the context of holidays; games and 
competitions provided online (from a computer 
network); publication of pamphlets, magazines and 
periodicals; electronic publication of pamphlets, 
magazines and periodicals online.

Class: 43 סוג: 43

Cafeterias, bars, services for providing food and 
drink; catering services; hotel services; holiday camp 
services (accommodation); tourist homes; boarding 
houses; hotel, boarding house, holiday home 
reservations; information relating to hotel, boarding 
house, holiday home reservations, on computer 
networks; rental of transportable buildings; rental of 
temporary accommodation; rental of chairs and 
tables; rental of tents; reservation and rental of 
meeting rooms; provision of campground facilities; 
day-nurseries (crèches).

Goods/Services for which priority is claimed סחורות/שירותים לגביהם נטען דין קדימה
(If only classification code is indicated, Priority is claimed 
for all goods/services included in that class, and specified 
above under the 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, 23/09/2010, No. 
009398215

איחוד האירופי לסימני מסחר, 23/09/2010, מספר 
009398215

Class: 35 סוג: 35

Class: 38 סוג: 38

Class: 39 סוג: 39

Class: 41 סוג: 41

Class: 43 סוג: 43

ז' שבט תשע"ב - 29731/01/2012



Trade Mark No. 235053 מספר סימן

Application Date 23/11/2010 תאריך הגשה

International Trademark No. 1062761 מספר סימן בינלאומי

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 32 סוג: 32

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

Class: 33 סוג: 33

Alcoholic beverages (except beers).

Class: 43 סוג: 43

Providing food and drink; catering; services rendered 
by bars, cafes, cafeterias, canteens and caterers. 

Goods/Services for which priority is claimed סחורות/שירותים לגביהם נטען דין קדימה
(If only classification code is indicated, Priority is claimed 
for all goods/services included in that class, and specified 
above under the 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, 13/08/2010, No. 1208158 בנלוקס, 13/08/2010, מספר 1208158

Class: 32 סוג: 32

Class: 33 סוג: 33

Class: 43 סוג: 43

ז' שבט תשע"ב - 29831/01/2012



Conditions/Disclaimers

The mark is limited to the colours  word Black, 
yellow, green, blue, red, orange, white, brown, gold 
and beige. as shown in the  mark.

 Owners

Name: InBev Belgium S.A.

Address: Boulevard Industriel 21, B-1070 Bruxelles, 
Belgium

Identification No.: 71771

(Naamloze Vennootschap)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Eitan Mehulal & Sadot, Adv. & Patent Attorneys

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

שם: איתן, מהולל & שדות, עו"ד ועו"פ

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

ז' שבט תשע"ב - 29931/01/2012



Trade Mark No. 235060 מספר סימן

Application Date 20/01/2011 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: MIFAL HAPAYIS שם: מפעל הפיס

Address: 3 Heftman Street, P.O.B. 7019, Tel Aviv, 61070, 
Israel

כתובת : רחוב הפטמן 3, ת.ד. 7019, תל אביב, 61070, ישראל

Identification No.: 520018714מספר זיהוי: 520018714

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Price Plinner Lawyers

Address: Moshe Aviv Tower, 38th floor, 7 Jabotinski St., 
Ramat Gan, 52520, Israel

שם: פרייס פלינר עורכי דין

כתובת : מגדל משה אביב, קומה 38, רח' ז'בוטינסקי 7, רמת גן, 
52520, ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 41 סוג: 41

Organising and conducting of lotteries, betting and 
other games of chance, and services connected 
therewith ; all included in class 41.

ארגון ועריכה של הגרלות, הימורים ומשחקי מזל אחרים וכן 
שירותים הקשורים בהם; הנכללים בסוג 41; הנכללים כולם 

בסוג 41.                                               

ז' שבט תשע"ב - 30031/01/2012



Trade Mark No. 235061 מספר סימן

Application Date 20/01/2011 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: MIFAL HAPAYIS שם: מפעל הפיס

Address: 3 Heftman Street, P.O.B. 7019, Tel Aviv, 61070, 
Israel

כתובת : רחוב הפטמן 3, ת.ד. 7019, תל אביב, 61070, ישראל

Identification No.: 520018714מספר זיהוי: 520018714

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Price Plinner Lawyers

Address: Moshe Aviv Tower, 38th floor, 7 Jabotinski St., 
Ramat Gan, 52520, Israel

שם: פרייס פלינר עורכי דין

כתובת : מגדל משה אביב, קומה 38, רח' ז'בוטינסקי 7, רמת גן, 
52520, ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 41 סוג: 41

Organising and conducting of lotteries, betting and 
other games of chance, and services connected 
therewith; all included in class 41.

ארגון ועריכה של הגרלות, הימורים ומשחקי מזל אחרים וכן 
שירותים הקשורים בהם; הנכללים כולם בסוג 41.                   

                                                            

ז' שבט תשע"ב - 30131/01/2012



Trade Mark No. 235075 מספר סימן

Application Date 20/01/2011 תאריך הגשה

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 17 סוג: 17

Valves made from rubber or vulcanised fibre; joints 
for irrigation piping; flexible pipes, not of metal; non-
metallic couplings for piping; irrigation hoses; joints 
for irrigation hoses; waterproofing rings; all included 
in class 17.

שסתומים העשויים מגומי או מסיבים מגופרים; מחברים לצנרות 
השקיה; צינורות גמישים, שאינם ממתכת; מצמדים לא 

מתכתיים לצנרות; זרנוקי השקיה; מחברים לזרנוקי השקיה; 
טבעות אוטמות מפני מים; הנכללים כולם בסוג 17.                 

                                                        

Class: 20 סוג: 20

Valves for water pipes (made from plastic materials); 
all included in class 20.

שסתומים לצינורות מים (העשויים מחומרים פלסטיים); 
הנכללים כולם בסוג 20.                     

Class: 35 סוג: 35

Business management for the manufacture and 
commercialisation of goods for swimming pools and 
irrigation, and goods for conducting, pumping, 
filtering, treating and purifying water; all included in 
class 35.

ניהול עסקים לייצור ומסחור של סחורות לבריכות שחייה 
ולהשקיה, וסחורות עבור הובלה, שאיבה, סינון, טיפול וטיהור 
של מים; 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)

Spain, 23/07/2010, No. 2940918 ספרד, 23/07/2010, מספר 2940918

Class: 17 סוג: 17

Class: 20 סוג: 20

Class: 35 סוג: 35

ז' שבט תשע"ב - 30231/01/2012



Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

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

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

האנגלי.

 Owners

Name: FLUIDRA COMMERCIAL, S.A.U.

Address: Av. Francesc Macia, 38 planta 15a, 08208 
SABADELL (BARCELONA), Spain

Identification No.: 801801

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

ז' שבט תשע"ב - 30331/01/2012



CEPEX

Trade Mark No. 235076 מספר סימן

Application Date 20/01/2011 תאריך הגשה

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 19 סוג: 19

Swimming pools, not of metal; structures, not of 
metal, for swimming pools; non-metallic rigid pipes; 
non-metallic water pipes; water tanks and conduits, 
not of metal; linings for swimming pools; bath 
cubicles, not of metal; swimming pool coverings, not 
of metal; automatic swimming pool covers; valves, 
not of metal or plastic materials, for water pipes; 
drainage piping, not of metal; all included in class 19.

בריכות שחייה, שאינם ממתכת; מבנים, שאינם ממתכת, עבור 
בריכות שחייה; צינורות קשיחים שאינם מתכתיים; צינורות מים 
שאינם מתכתיים; מיכלים ומובילים של מים, שאינם ממתכת; 

ציפויים פנימיים לבריכות שחייה; חדרוני אמבט, שאינם 
ממתכת; כיסויים לבריכות שחייה, שאינם ממתכת; כיסויים 

אוטומטיים לבריכות שחייה; שסתומים, שאינם מחומרי מתכת 
או פלסטיק, עבור צינורות מים; צנרות ניקוז, שאינן ממתכת; 
הנכללים כולם בסוג 19.                                               

Class: 20 סוג: 20

Valves for water pipes (made from plastic materials); 
all included in class 20.

שסתומים לצינורות מים (העשויים מחומרים פלסטיים); 
הנכללים כולם בסוג 20.                     

Class: 35 סוג: 35

Business management for the manufacture and 
commercialisation of goods for swimming pools and 
irrigation, and goods for conducting, pumping, 
filtering, treating and purifying water; all included in 
class 35.

ניהול עסקים לייצור ומסחור של סחורות לבריכות שחייה 
ולהשקיה, וסחורות עבור הובלה, שאיבה, סינון, טיפול וטיהור 
של מים; 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)

Spain, 23/07/2010, No. 2940921 ספרד, 23/07/2010, מספר 2940921

Class: 19 סוג: 19

Class: 20 סוג: 20

Class: 35 סוג: 35

ז' שבט תשע"ב - 30431/01/2012



Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

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

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

האנגלי.

 Owners

Name: FLUIDRA COMMERCIAL, S.A.U.

Address: Av. Francesc Macia, 38 planta 15a, 08208 
SABADELL (BARCELONA), Spain

Identification No.: 801801

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

ז' שבט תשע"ב - 30531/01/2012



Trade Mark No. 235101 מספר סימן

Application Date 18/01/2011 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: IRMIYAHO LAPID  שם: ירמיהו לפיד

Address: SOKOLOV St 98, Herzlia, Israel כתובת : רח' סוקולוב 98, הרצליה, ישראל

Identification No.: 021379987מספר זיהוי: 021379987

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Advccate ANAVI GYORA 

Address: 23 Tuval st, Rmat Gan, Israel

שם: עו"ד ענבי גיורא 

כתובת : רח' תובל 23, רמת גן, ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 36 סוג: 36

Marketing and real estate; all included in class 36. שיווק ותיווך נדל"ן; הנכללים כולם בסוג 36.                       

ז' שבט תשע"ב - 30631/01/2012



Trade Mark No. 235141 מספר סימן

Application Date 19/01/2011 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: Yuval Limon שם: יובל לימון

Address: 7 Imber St., Kiryat Aryeh, Petach Tikva, 45911, 
Israel

כתובת : רח' אימבר 7, קרית אריה, פתח תקוה, 45911, ישראל

Identification No.: 53379400מספר זיהוי: 53379400

Name: Eran Naor שם: ערן נאור

Address: 7 Imber St., Kiryat Aryeh, Petach Tikva, 45911, 
Israel

כתובת : רח' אימבר 7, קרית אריה, פתח תקוה, 45911, ישראל

Identification No.: 57457509מספר זיהוי: 57457509

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 39 סוג: 39

Operating a website which provides information and 
data relating to traveling, nature, hiking, tracks, tour 
guides etc; all included in class 39.

הפעלת אתר אינטרנט לאספקת נתונים ומידע בתחום הטיולים, 
טבע, מסלולי טיול, מדריכי טיולים וכיוצ"ב; הנכללים כולם בסוג 

                                                             .39

ז' שבט תשע"ב - 30731/01/2012



Trade Mark No. 235157 מספר סימן

Application Date 19/01/2011 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: TOWARDS WHOLENESS LTD שם: טוורד'ס הולנס בע"מ

Address: Hahadarim st, P.O.B. 244, Moshav Sde 
Warburg, 44935, Israel

כתובת : רח' ההדרים, ת.ד. 244, שדה ורבורג, 44935, ישראל

Identification No.: 514444827מספר זיהוי: 514444827

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Gideon Fisher & Co.

Address: Azrieli Center Triangle Tower, 39th Floor, Tel 
Aviv, 67023, Israel

שם: גדעון פישר ושות', עו"ד

כתובת : מרכז עזריאלי מגדל משולש, קומה 39, תל אביב, 
67023, ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 16 סוג: 16

B.Book is a unique and personal gift experience. It is 
a collection of blessings created by friends, family or 
colleagues from past and present. AII these 
blessings are collected, complied and bound to a 
hand-made book' which is custom-made to the 
client's choice of graphics and color schemes; all 
included in class 16.

בי.בוק הוא חווית משתמש ייחודית ואישית. זהו אוסף של 
ברכות אישיות, שנוצרו על ידי חברים, משפחה ועמיתים 
לעבודה מהעבר ומההוה. כל הברכות שנאספות ומעובדות 

לתוך       ה-בי.בוק ערוכות ומעוצבות בעיצוב גרפי וצבעים על 
פי בקשת הלקוח, מסודרות בתוך ספר הכרוך בעבודת יד; 

הנכללים כולם בסוג 16.                                                     
                                    

ז' שבט תשע"ב - 30831/01/2012



Trade Mark No. 235194 מספר סימן

Application Date 23/01/2011 תאריך הגשה

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 9 סוג: 9

Systems for calculations ofwages and/or processing 
wages data or components for employees, including 
editing wages simulations for employees on WEB 
environment (open web access) and on MF systems 
environment including services for calculations of 
wages; all included in class 9.

מערכות לחישוב שכר ו/או עיבוד נתוני שכר או רכיבי שכר 
 WEB לעובדים כולל עריכת סימולציות שכר לעובדים בסביבת
(סביבה פתוחה) ובסביבת מחשבי MF לרבות שירותי חישובי 
שכר; הנכללים כולם בסוג 9.                                               
                                                                                    

                                                                  

Class: 35 סוג: 35

Services for calculations of wages and/or processing 
wages data or components for employees, including 
editing wages simulations for employees included in 
class 35.

מתן שירותים לחישובי שכר ו/או עיבוד נתוני שכר או רכיבי שכר 
לעובדים כולל עריכת סימולציות שכר; הנכללים כולם בסוג 35.  
                                                                                     

                

Class: 38 סוג: 38

Telecommunication, including internet; all included in 
class 38.

תקשורת רחק (טלקומיוניקציה) כולל אינטרנט; הנכללים כולם 
בסוג 38.     

Class: 42 סוג: 42

Design and development services  of systems for 
calculations of wages and/or processing wages data 
or components for employees, including editing 
wages simulations for employees on WEB 
environment (open web access) and on MF systems 
environment including services for calculations of 
wages; included in class 42.

שירותי פיתוח ועיצוב של מערכות לחישוב שכר ו/או עיבוד נתוני 
שכר או רכיבי שכר לעובדים כולל עריכת סימולציות שכר 

לעובדים בסביבת WEB (סביבה פתוחה) ובסביבת מחשבי 
MF לרבות שירותי חישובי שכר; הנכללים כולם בסוג 42.         
                                                                                    
                                                                                    

                                        

ז' שבט תשע"ב - 30931/01/2012



Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

Registration of this mark shall give no right to the 
exclusive use of the word "malam" and the word 
"sahar" but in the combination and form appearing in 
the mark.

רישום סימן מסחר זה לא יתן זכות לשימוש ייחודי במילה 
"מלם" ובמילה "שכר" אלא בהרכב ובצורה המופיעים בסימן.

Ownersבעלים

Name: MALAM PAYROLL LTD שם: מלם שכר בע"מ

Address: 8 Am ve'olamo st, Jerusalem, 91340, Israel כתובת : רח' עם ועולמו 8, ירושלים, 91340, ישראל

Identification No.: 513027102מספר זיהוי: 513027102

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Ronen Barak & Co, Law Offices

Address: 14 Aba Hillel, P.O.B. 1744, Ramat Gan, 52506, 
Israel

שם: רונן ברק ושות', משרד עו"ד

כתובת : אבא הילל סילבר 14, ת.ד. 1744, רמת גן, 52506, 
ישראל

ז' שבט תשע"ב - 31031/01/2012



OOH LA LA

Trade Mark No. 235322 מספר סימן

Application Date 27/01/2011 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: Libby Leshem שם: ליבי לשם 

Address: כתובת : רח' הגלעד 3, ת.ד. 3738, הוד השרון, 45221, ישראל

Identification No.: 034824532מספר זיהוי: 034824532

Name: Ran Abramovich שם: רן אברמוביץ'

Address: HaGilad 3, P.O.B. 3738, Hod Hasharon, 45221, 
Israel

כתובת : הגלעד 3, ת.ד. 3738, הוד השרון, 45221, ישראל

Identification No.: 033402033מספר זיהוי: 033402033

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: 44 סוג: 44

Nail care services, manicure services, pedicure 
services, nail enhancement services, nail care 
salons, mobile manicure and pedicure services, 
beauty consultation services in the care of nails and 
the selection and use of beauty aids and products, 
beauty salons, beauty salon services, personal hair 
removal services, health spa services, providing 
massage, facial and body treatment services, 
cosmetic body and facial care services, skin tanning 
services, tanning salons; all included in class 44

שירותי טיפוח ציפורניים, שירותי מניקור, שירותי פדיקור, 
שירותי השבחת ציפורניים, מכונים לטיפוח ציפורניים, שירותי 
מניקור ופדיקור ניידים, שירותי ייעוץ יופי לגבי טיפול בציפורניים 
וכן בחירה ושימוש במוצרי-יופי ובאביזרי-יופי, מכוני יופי, שירותי 
מכון יופי, שירותי הסרת שיער אישיים, שירותי ספא, אספקת 
שירותי מסאז', שירותי טיפול בגוף ובפנים, שירותי טיפול 
קוסמטיים בגוף ובפנים, שירותי שיזוף העור, מכוני שיזוף; 

הנכללים כולם בסוג 44                                                     
                                                                                    

                      

ז' שבט תשע"ב - 31131/01/2012



Trade Mark No. 235461 מספר סימן

Application Date 01/02/2011 תאריך הגשה

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

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

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

האנגלי.

Ownersבעלים

Name: Seudata Ltd. שם: סעודתא בע"מ

Address: 8A Havatzelet St., Ramat Gan, Israel כתובת : רח' חבצלת 8א, רמת גן, ישראל

Identification No.: 514479179מספר זיהוי: 514479179

סעודתא בע"מ

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Eitan Mehulal & Sadot, Adv. & Patent Attorneys

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

שם: איתן, מהולל & שדות, עו"ד ועו"פ

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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 43 סוג: 43

Catering of food and beverages; Food and drink 
catering services; Catering services for the 
preparation of food; Consultancy services relating to 
food; Food cooking services; Food preparation 
services; Provision of food and drink; Services for 
providing food and drink; Serving food and drinks; all 
included in class 43.

קייטרינג של מזון ומשקאות; שירותי קייטרינג של מזון 
ומשקאות; שירותי קייטרינג להכנת מזון; שירותי ייעוץ בקשר 
למזון; שירותי בישול מזון; שירותי הכנת מזון; אספקת מזון 
ומשקאות; שירותים לאספקת מזון ומשקאות; הגשת מזון 

ומשקאות; הנכללים כולם בסוג 43.                                     
                                                                                    

                                            

ז' שבט תשע"ב - 31231/01/2012



Trade Mark No. 235489 מספר סימן

Application Date 11/11/2010 תאריך הגשה

International Trademark No. 1063250 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: e.sigma Systems GmbH

Address: Karl-Hammerschmidt-Str. 38, 85609 
Dornach/München, Germany

Identification No.: 71711

(GmbH)

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: 9 סוג: 9

Electronic simulation and exercise apparatus for life 
saving parachute military and civil training for various 
groups and special forces; parts and spare parts for 
the aforesaid apparatus; parachute simulation 
software; hardware and software for parachute 
training; electronic databases recorded on computer 
media.

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

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

European Community Trade Mark, 04/11/2010, No. 
009495862

איחוד האירופי לסימני מסחר, 04/11/2010, מספר 
009495862

Class: 9 סוג: 9

ז' שבט תשע"ב - 31331/01/2012



Trade Mark No. 235508 מספר סימן

Application Date 10/09/2010 תאריך הגשה

International Trademark No. 1063359 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: Saes Getters S.p.A.

Address: Viale Italia, 77, I-20020 Lainate (MI), Italy

Identification No.: 71820

(Italy Joint stock company)

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: 7 סוג: 7

Getter pumps and structural parts thereof.

Class: 9 סוג: 9

Scientific apparatus and getter instruments for 
perfecting and maintaining vacuum, and structural 
parts thereof for scientific research in laboratories. 

Goods/Services for which priority is claimed סחורות/שירותים לגביהם נטען דין קדימה
(If only classification code is indicated, Priority is claimed 
for all goods/services included in that class, and specified 
above under the 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, 26/07/2010, No. MI2010C007968 MI2010C007968 איטליה, 26/07/2010, מספר

Class: 7 סוג: 7

Class: 9 סוג: 9

ז' שבט תשע"ב - 31431/01/2012



Trade Mark No. 235549 מספר סימן

Application Date 08/03/2011 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: Band Pro Film & Video Inc .שם: בנד פרו פילם וידאו אינק

Address: Hasolelim 3 st, Tel Aviv, 67897, Israel כתובת : רח' הסוללים 3, תל אביב, 67897, ישראל

Identification No.: 560013005מספר זיהוי: 560013005

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 11 סוג: 11

Led Lights; all included in class 11. נורות LED; הנכללים כולם בסוג 11.           

ז' שבט תשע"ב - 31531/01/2012



Trade Mark No. 235586 מספר סימן

Application Date 26/11/2010 תאריך הגשה

International Trademark No. 1063527 מספר סימן בינלאומי

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 9 סוג: 9

Computer software, software platforms; all the 
aforementioned goods of Swiss origin; downloadable 
electronic publications and data.

Class: 16 סוג: 16

Instructional and teaching material (except 
apparatus); all the aforementioned goods of Swiss 
origin; printed publications.

Class: 35 סוג: 35

Business management; business administration; 
business management consulting and assistance; 
business management consulting and assistance 
relating to risk analysis, risk prevention, risk 
management, insurance, reinsurance and financial 
services; inputting, saving and processing 
information, especially compilation and systemization 
of information into computer databases; compilation 
of statistics.

Class: 36 סוג: 36

Insurance, reinsurance; financial services; real estate 
affairs; information and consulting on insurance, 
reinsurance and financial services; actuarial services; 
services in the field of risk management (financial 
services).

Class: 41 סוג: 41

Training and professional development; arranging 
and conducting of conferences, congresses, 
seminars and training workshops; providing data and 
electronic publications on-line (not downloadable).

ז' שבט תשע"ב - 31631/01/2012



 Owners

Name: Swiss Reinsurance Company Ltd.

Address: Mythenquai 50/60, CH-8022 Zürich, Switzerland

Identification No.: 71836

(Suisse Société anoyme)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

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

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

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

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

Class: 42 סוג: 42

Provision of scientific and technological services and 
research and design relating thereto in the field of 
insurance, reinsurance, risk management, risk 
analysis, risk transfer, financial instrument, financial 
services and asset management;  analysis and 
research services in the field of insurance, 
reinsurance, risk management, risk analysis, risk 
transfer, financial instrument, financial services and 
asset management ; design and development of 
computer software in the field of insurance, 
reinsurance, risk management, risk analysis, risk 
transfer, financial instrument, financial services and 
asset management ; providing temporary use of 
software and online platforms for data base 
management for use in the field of insurance, 
reinsurance, risk management, risk analysis, risk 
transfer, financial instrument, financial services and 
asset management.

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

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

Switzerland, 26/07/2010, No. 57776/2010 שוויץ, 26/07/2010, מספר 57776/2010

Class: 9 סוג: 9

Class: 16 סוג: 16

Class: 35 סוג: 35

Class: 36 סוג: 36

Class: 41 סוג: 41

Class: 42 סוג: 42

ז' שבט תשע"ב - 31731/01/2012



Trade Mark No. 235610 מספר סימן

Application Date 16/12/2010 תאריך הגשה

International Trademark No. 0721531 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: Recip AB

Address: Box 906, SE-170 09 Solna, Sweden

Identification No.: 71848

(Sweden Limited Company)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Sanford T. Colb & Co.

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

שם: סנפורד ט. קולב ושות'

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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 5 סוג: 5

Pharmaceuticals, containing vitamins, especially 
different B- vitamins, dietetic substances containing 
vitamins, especially different B- vitamins .

ז' שבט תשע"ב - 31831/01/2012



Trade Mark No. 235611 מספר סימן

Application Date 11/11/2010 תאריך הגשה

International Trademark No. 0896788 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: Obshchestvo s ogranichennoy 
otvetstvennostyu "TNK SILMA"

Address: 50, corp. 1, str.2, ul. Shipilovskaya, RU-115573 
MOSCOW, Russian Federation

Identification No.: 71849

(Obshchestvo s ogranichennoy otvetstvennostyu)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Dr. Yitzhak Hess & Partners

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

שם: ד"ר יצחק הס ושותפיו

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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 1 סוג: 1

Silicon organic compounds; siloxanes.

Class: 3 סוג: 3

Cosmetic preparations for skin care; beauty masks; 
cosmetic preparations for hair care; dentifrices.

Class: 5 סוג: 5

Medicines for treating indigestion for human and 
animals; nutritional additives for medical purposes; 
dietetic foods adapted for medical purposes; teas for 
medical purposes; medicinal herbs.

ז' שבט תשע"ב - 31931/01/2012



Trade Mark No. 235624 מספר סימן

Application Date 01/02/2011 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: MOR IN IMPORT & EXPORT FASHION Ltd. שם: מור אין יבוא ושיווק אופנה בע"מ

Address: 14 Markolet Street, Tel Aviv, Israel כתובת : רחוב מרכולת 14, תל אביב, ישראל

Identification No.: 57588מספר זיהוי: 57588

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Yosef Gavrieli, Adv.

Address: 76 Ibn Gvirol St., Tel Aviv, 64162, Israel

שם: יוסף גבריאלי, עו"ד

כתובת : רח' אבן גבירול 76, תל אביב, 64162, ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 25 סוג: 25

Clothing; included in class 25.     .25 דברי הלבשה; הנכללים כולם בסוג

ז' שבט תשע"ב - 32031/01/2012



Trade Mark No. 235625 מספר סימן

Application Date 01/02/2011 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: MOR IN IMPORT & EXPORT FASHION Ltd. שם: מור אין יבוא ושיווק אופנה בע"מ

Address: רחוב מרכולת 14, תל אביב, ישראל כתובת : רחוב מרכולת 14, תל אביב, ישראל

Identification No.: 57588מספר זיהוי: 57588

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Yosef Gavrieli, Adv.

Address: 76 Ibn Gvirol St., Tel Aviv, 64162, Israel

שם: יוסף גבריאלי, עו"ד

כתובת : רח' אבן גבירול 76, תל אביב, 64162, ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 25 סוג: 25

Clothing; included in class 25.     .25 דברי הלבשה; הנכללים כולם בסוג

ז' שבט תשע"ב - 32131/01/2012



RHEOGENE

Trade Mark No. 235628 מספר סימן

Application Date 08/02/2011 תאריך הגשה

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 1 סוג: 1

Chemicals, biochemicals and reagents for use in 
industry and science; chemicals, biochemicals and 
reagents, namely, proteins for regulating, modifying 
or restricting gene expression; kits consisting 
primarily of proteins for regulating, modifying or 
restricting gene expression; all included in Class 1.

כימיקלים, ביו כימיקלים ומגיבים לשימוש בתעשייה ומדע; 
כימיקלים, ביו כימיקלים ומגיבים, דהיינו, פרוטאינים עבור ויסות, 
התאמה או הגבלת התבטאות גנים; ערכות המורכבות בעיקר 
מפרוטאינים עבור ויסות, התאמה או הגבלת התבטאות גנים; 
הכל כלול בסיווג 1.                                                           
                                                                                

Class: 5 סוג: 5

Chemical preparations for medical and veterinary 
purposes; biochemical preparations for medical and 
veterinary purposes; chemical reagents for medical 
and veterinary purposes; all included in Class 5.

תכשירים כימיקלים למטרות רפואיות ווטרינריות; תכשירים ביו 
כימיים למטרות רפואיות ווטרינריות; מגיבים כימיים למטרות 
רפואיות ווטרינריות; הכל כלול בסיווג 5.                               

                                                                        

Class: 42 סוג: 42

Development of products being genetic therapies and 
effectors to regulate, modulate, and characterize 
disease states; development of tools in the nature of 
software and biotechnological processes to regulate, 
modulate, and characterize disease states; research 
and development services for others in the field of 
biotechnology, namely, genetically engineering DNA, 
biological organisms, cells, viruses, pathogens, and 
special purpose cells for scientific, research, medical 
and laboratory use; all included in Class 42.

פיתוח של מוצרים המהווים תרפיה גנטית ואפקטורים 
(effectors) לויסות, כוונון, ואפיון שלבי מחלה; פיתוח כלים 

מסוג תוכנה ותהליכים ביו טכנולוגיים לויסות, כוונון, ואפיון שלבי 
מחלה; שירותי מחקר ופיתוח עבור אחרים בתחומי הביו 
טכנולוגיה, דהיינו, הנדסה גנטית של DNA, אורגניזמים 

ביולוגיים, תאים, וירוסים, פתוגנים, ותאים למטרה מיוחדת 
עבור שימוש מדעי, מחקרי, רפואי ומעבדתי; 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., 10/08/2010, No. 85/104,263 ארה"ב, 10/08/2010, מספר 85/104,263

Class: 5 סוג: 5

Class: 42 סוג: 42

Class: 1 סוג: 1

Chemicals, biochemicals and reagents for use in 
industry and science; chemicals, biochemicals and 
reagents, namely, proteins for regulating, modifying or 
restricting gene expression; kits consisting primarily of 
proteins for regulating, modifying or restricting gene 
expression; all included in Class 1.

ז' שבט תשע"ב - 32231/01/2012



Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

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

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

האנגלי.

 Owners

Name: Intrexon Corporation

Address: 1872 Pratt Street, Suite 1400, Blacksburg, 
24060, Virginia, U.S.A.

Identification No.: 800023

(Virginia 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

ז' שבט תשע"ב - 32331/01/2012



Trade Mark No. 235727 מספר סימן

Application Date 26/11/2010 תאריך הגשה

International Trademark No. 1056611 מספר סימן בינלאומי

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 11 סוג: 11

Lighting apparatus and installations for coffee 
machines; electric lighting apparatus for coffee 
machines; electric lamps for coffee machines; 
heating apparatus for coffee machines, electric; 
water heating installations for coffee machines; 
steam generating apparatus for coffee machines; 
cooking utensils, electric for coffee machines; 
refrigerating apparatus and machines for coffee 
machines; water supply installations for coffee 
machines; filters for coffee machines, coffee roasters, 
ventilation devices and installations for coffee, 
beverages cooling apparatus, gas lighters for coffee 
machines.

Class: 30 סוג: 30

Coffee, tea, cocoa, artificial coffee.

Class: 43 סוג: 43

Services for providing food and beverages by hotels, 
bars, cafes, cafeterias, canteens, coffee shops and 
snack bars; catering services; preparation and sale of 
foods and beverages to take away.

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

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

Germany, 04/06/2010, No. 30 2010 033 599.8/30 גרמניה, 04/06/2010, מספר 599.8/30 033 2010 30

Class: 11 סוג: 11

Class: 30 סוג: 30

ז' שבט תשע"ב - 32431/01/2012



 Owners

Name: Tchibo GmbH

Address: Überseering 18, 22297 Hamburg, Germany

Identification No.: 71900

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Dr Eyal Bressler, Patent Attorney

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

שם: דר' אייל ברסלר, עו"פ

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

Class: 43 סוג: 43

ז' שבט תשע"ב - 32531/01/2012



Trade Mark No. 235825 מספר סימן

Application Date 07/02/2011 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: Morduhovich Dmitriy  שם: מורדוחוביץ דמיטרי

Address: 1 David Baruch Str. Apt 38, Lod, 71252, Israel כתובת : רח' דוד ברוך 1/38, לוד, 71252, ישראל

Identification No.: 306460387מספר זיהוי: 306460387

Name: Semionov Yury  שם: סמיאונוב יורי

Address: 17 Bar Kohva Str, Ramat Gan, 59362, Israel כתובת : רח' בר כוכבא 17, רמת גן, 59362, ישראל

Identification No.: 309153070מספר זיהוי: 309153070

Name: Vaisbein Tatyana  שם: וייסביין טטיאנה

Address: Itzhak Sade Str., apt 12/7, Azur, Israel כתובת : רח' יצחק שדה 12/7, אזור, ישראל

Identification No.: 319451225מספר זיהוי: 319451225

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.                           
                                            

ז' שבט תשע"ב - 32631/01/2012



MIQ LOGISTICS 

Trade Mark No. 235840 מספר סימן

Application Date 14/02/2011 תאריך הגשה

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 35 סוג: 35

Business consulting services relating to product 
distribution, operations management services, 
logistics, reverse logistics, supply chain, and 
production systems and distribution solutions; 
business management services, namely, managing 
logistics, reverse logistics, supply chain services, 
supply chain visibility and synchronization, supply 
and demand forecasting and product distribution 
processes for others; transportation logistics 
services, namely, arranging the transportation of 
goods for others; transportation logistics services, 
namely, planning and scheduling shipments for users 
of transportation services; computerized tracking and 
tracing of packages in transit; information 
management services, namely, shipment processing, 
preparing shipping documents and invoices, tracking 
documents, packages and freight over computer 
networks, intranets and internets; monitoring and 
tracking of package shipments; providing electronic 
tracking of freight information to others; tracking, 
locating and monitoring of vehicles, maritime vessels 
and aircraft services; customs clearance services; 
arranging for pickup, delivery, storage and 
transportation of documents, packages, freight and 
parcels via ground and air carriers; order fulfillment 
services; business management and organization 
consultancy; commercial or industrial management 
assistance; import-export agencies; procurement 
services for others; freight logistics management; 
business services, namely, freight information 
management services, shipment processing, 
preparing shipping documents and invoices, tracking 
documents, packages and freight over computer 
networks, intranets and internets, all included in class 
35.

שירותי ייעוץ לעסקים בנוגע להפצת מוצרים, שירותי ניהול 
תפעוליים, לוגיסטיקה, לוגיסטיקה הפוכה, שרשרת אספקה 
ומערכות ייצור ופתרונות הפצה; שירותי ניהול עסקים, דהיינו, 
ניהול לוגיסטי, לוגיסטיקה הפוכה, שירותי שרשרת אספקה, 
נראות שרשרת אספקה וסינכרון, חיזוי ההיצע והביקוש, 

ותהליכי הפצת מוצר בעבור אחרים; שירותי שינוע לוגיסטי, 
דהיינו, אירגון שינוע טובין בעבור אחרים; שירותי שינוע 

לוגיסטי, דהיינו, תכנון ותזמון משלוחים בעבור אלו שמשתמשים 
בשירותי שינוע; איתור ומעקב ממוחשבים אחר חבילות במעבר; 

שירותי ניהול מידע, דהיינו, עיבוד משלוחים, הכנת מסמכי 
משלוח וחשבוניות, מעקב, חבילות ומטען באמצעות רשתות 
מחשב, אינטרא-נט ואינטרנט; ניטור ומעקב אחר משלוחי 

חבילות; אספקה של מעקב אלקטרוני אחר מידע על מטענים 
לאחרים; מעקב, איתור וניטור של שירותי יבשה, ים ואויר; 

שירותי שחרור ממכס; אירגון איסוף, שליחה, איחסון ושינוע של 
מסמכים, חבילות, מטענים וצרורות באמצעות מובילי יבשה או 
אויר; שירותי מילוי הזמנות; ניהול עסקים וייעוץ אירגוני; סיוע 

בניהול מסחרי או תעשייתי; סוכנויות לייצוא וייבוא; שירותי רכש 
בעבור אחרים; ניהול מטענים לוגיסטי; שירותי עסקים, דהיינו, 
שירותי ניהול מידע של מטענים, עיבוד משלוחים, הכנת מסמכי 
משלוח וחשבוניות, מסמכי מעקב, חבילות ומטענים באמצעות 
רשתות מחשב, אינטרא-נט ואינטרנט; 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., 17/08/2010, No. 85/109,761 ארה"ב, 17/08/2010, מספר 85/109,761

Class: 35 סוג: 35

ז' שבט תשע"ב - 32731/01/2012



Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

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

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

האנגלי.

 Owners

Name: MIQ LOGISTICS, LLC 

Address: 5200 West 110th St, Overland Park, Kansas, 
66211, U.S.A.

Identification No.: 71907

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

ז' שבט תשע"ב - 32831/01/2012



Trade Mark No. 235860 מספר סימן

Application Date 20/10/2010 תאריך הגשה

International Trademark No. 1065001 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: Mr. Prakash Mashru

Address: Russell Bedford House,,City Forum, 250 City 
Road, London EC1V 2QQ, United Kingdom

Identification No.: 71912

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Dr Eyal Bressler, Patent Attorney

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

שם: דר' אייל ברסלר, עו"פ

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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 3 סוג: 3

Deodorants for personal use; emollient creams, 
emollients, skin emollients; barrier creams for the 
skin; conditioning preparations for the skin; creams 
for soothing the skin; creams for the care of the skin; 
creams for use on dry skin; lotions for the care of the 
skin; preparations for the care of the skin; 
preparations for the maintenance of the skin; skin 
balms; nappy cream; acne cleansers, acne creams; 
toiletries; bath additives; baby care products; lotions, 
oils, balms, mousses, gels for the care of the skin.

Goods/Services for which priority is claimed סחורות/שירותים לגביהם נטען דין קדימה
(If only classification code is indicated, Priority is claimed 
for all goods/services included in that class, and specified 
above under the 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, 20/04/2010, No. 2545299 ממלכה מאוחדת, 20/04/2010, מספר 2545299

Class: 3 סוג: 3

ז' שבט תשע"ב - 32931/01/2012



Trade Mark No. 235965 מספר סימן

Application Date 22/12/2010 תאריך הגשה

International Trademark No. 1065754 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: Axel Muntermann

Address: Karlschmitter Weg 26, 35580 Wetzlar, Germany

Identification No.: 71943

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Reinhold Cohn and Partners

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

שם: ריינהולד כהן ושותפיו

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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 3 סוג: 3

Perfumery; cosmetic preparations included in this 
class, namely, skin and body oils, skin creme, body 
lotion, peelings, body care and beauty care products, 
hair shampoos, hair lotions, cosmetic hair growing 
preparations.

Class: 5 סוג: 5

Medical preparations, namely, skin creams and body 
oils, body lotions, hair shampoos, hair lotions 
(medicated).

Class: 10 סוג: 10

Medical apparatus and devices, namely, medical 
devices for therapy with magnet fields.

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

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

Germany, 01/01/2010, No. 30 2010 039 600.8/10 גרמניה, 01/01/2010, מספר 600.8/10 039 2010 30

Class: 3 סוג: 3

Germany, 01/07/2010, No. 30 2010 039 600.8/10 גרמניה, 01/07/2010, מספר 600.8/10 039 2010 30

Class: 5 סוג: 5

Class: 10 סוג: 10

ז' שבט תשע"ב - 33031/01/2012



Trade Mark No. 236065 מספר סימן

Application Date 20/02/2011 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: OVERSEA DISTRIBUTION LTD. שם: אוברסי הפצה בע"מ

Address: 14 Dov Friedman Street, P.O.B. 893, Givataym, 
Israel

כתובת : רחוב דב פרידמן 14, ת.ד. 893, גבעתיים, ישראל

Identification No.: 513455956מספר זיהוי: 513455956

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 32 סוג: 32

Fruit nectar; included in class 32. נקטר פירות; הנכללים כולם בסוג 32.     

ז' שבט תשע"ב - 33131/01/2012



VIVITI 

Trade Mark No. 236106 מספר סימן

Application Date 21/02/2011 תאריך הגשה

 Owners

Name: Hitachi Global Storage Technologies 
Netherlands B.V.

Address: Locatellikade 1, Amsterdam, 1076AZ, 
Netherlands

Identification No.: 65677

Address for serviceהמען למסירת הודעות

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

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

שם: הרצוג, פוקס, נאמן ושות', עו"ד

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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 9 סוג: 9

Hard disk drives and portable hard disk and 
instruction manuals sold as a unit; hard disk drives 
and portable hard disk drives; computer software for 
BIOS (basic input/output system) and network 
security and instruction manuals sold as a unit; 
computer software for BIOS (basic input/output 
system) and network security; downloadable 
electronic user manuals; all included in class 9.

כונני דיסקים קשיחים וכונני דיסקים קשיחים ניידים וחוברות 
הדרכה הנמכרות כיחידה אחת; כונני דיסקים קשיחים וכונני 
דיסקים קשיחים ניידים; תוכנת מחשב עבור BIOS (מערכת 

קלט/פלט בסיסית) ואבטחת רשתות וחוברות הדרכה הנמכרות 
כיחידה אחת; תוכנת מחשב עבור BIOS (מערכת קלט/פלט 
בסיסית) ואבטחת רשתות; חוברות הדרכה אלקטרוניות 

להורדה עבור משתמשים, הנכללים כולם בסוג 9.                   
                                                          

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

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

U.S.A., 27/08/2010, No. 85/117,856 ארה"ב, 27/08/2010, מספר 85/117,856

Class: 9 סוג: 9

Hard disk drives and portable hard disk drives and 
instruction manuals sold as a unit; computer software 
for BIOS (basic input/output system) and network 
security and instruction manuals sold as a unit.

כונני דיסקים קשיחים וכונני דיסקים קשיחים ניידים וחוברות 
 BIOS הדרכה הנמכרות כיחידה אחת; תוכנת מחשב עבור

(מערכת קלט/פלט בסיסית) ואבטחת רשתות וחוברות הדרכה 
הנמכרות כיחידה אחת.                                                       

      

U.S.A., 08/02/2011, No. 85/237,254 ארה"ב, 08/02/2011, מספר 85/237,254

Class: 9 סוג: 9

Downloadable electronic user manuals.               .חוברות הדרכה אלקטרוניות להורדה עבור משתמשים

European Community Trade Mark, 03/09/2010, No. 
009353061

איחוד האירופי לסימני מסחר, 03/09/2010, מספר 
009353061

Class: 9 סוג: 9

Hard disk drives and portable hard disk drives.   .כונני דיסקים קשיחים וכונני דיסקים קשיחים ניידים

ז' שבט תשע"ב - 33231/01/2012



CNN GO BEYOND BORDERS

Trade Mark No. 236123 מספר סימן

Application Date 02/03/2011 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: Cable News Network, Inc.

Address: Atlanta, Georgia, U.S.A.

Identification No.: 47143

(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: 41 סוג: 41

Entertainment services, production and provision of 
programs for distribution via television or other 
multimedia platforms, on-line interactive services, 
namely, provision of interactive content in the fields 
of news, sport and entertainment; providing 
information on a variety of topics, namely, news, 
sports and entertainment via a global computer 
network; all included in class 41.

שירותי בידור, הפקה ואספקה של תוכניות להפצה דרך 
טלוויזיה או פלטפורמות מולטימדיה אחרות, שירותים 

אינטראקטיביים מקוונים, דהיינו, אספקת תוכן אינטראקטיבי 
בתחומים של חדשות, ספורט ובידור; אספקת מידע על מגוון 
נושאים, דהיינו, חדשות, ספורט ובידור דרך רשת מחשבים 

גלובלית; הנכללים כולם בסוג 41.                                       
                                                                                    
                                                                                    

ז' שבט תשע"ב - 33331/01/2012



Trade Mark No. 236125 מספר סימן

Application Date 02/03/2011 תאריך הגשה

Linked Files תיקים קשורים
Division חלוקה

Divided to 236283 חולק ל 236283

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 12 סוג: 12

Passenger cars; trucks; trailers; vans; engine for land 
vehicles; transmissions for land vehicles; differential 
gears for land vehicles; axles for land vehicles; 
clutches for land vehicles; steering wheels for 
automobiles and wheels for automobiles; power 
tailgates of land vehicles; automobile door handles; 
air bags for automobiles; windscreen wipers; horns 
for automobiles; air pumps for automobiles; luggage 
nets for automobiles; anti-theft alarms for 
automobiles; anti-theft warning apparatus for 
automobiles; doors for automobile; direction signals 
for automobiles; anti-glare devices for automobiles 
except for parts of lighting apparatus; rearview 
mirrors for automobiles; bumpers for automobiles; 
automobile bodies; automobile chassis; luggage 
racks for automobiles; ski carriers for automobiles; 
elevating tailgates and power tailgates of 
automobiles; seat covers for automobiles; 
windscreens of automobiles; automobile safety seats 
for children; automobile spare wheel holders; 
automobile seats; automobile running boards; 
automobile roof racks; undercarriages for 
automobiles; automobile wheels; wheel rims for 
automobiles; sun-blinds adapted for automobiles; 
automobile windows; automobile chains; torsion bars 
for automobiles; automobile hoods; reversing alarms 
for automobiles; mudguards for automobiles; head 
rests for seats for automobiles; safety belts for 
automobile seats; balances weights for automobile 
wheels; rims for automobile wheels; automobile 
wheel spokes; treads for retreading tires; safety belts 
for automobiles; caps for wheel rims of automobiles; 
automobile tires; suspension shock absorbers for 
vehicles; braking devices for vehicles; motive power 
machines for land vehicles; power transmissions and 
gearings for land vehicles; bearings for land vehicles; 
couplings for land vehicles; motors for land vehicles; 
all inluded in class 12.

מכוניות נוסעים; משאיות; קרוונים; טנדרים; מנועים לכלי רכב 
קרקעיים; ממסרים לכלי רכב קרקעיים; גיר דיפרנציאלי לכלי 
רכב קרקעיים; צירים לכלי רכב קרקעיים; מצמדים לכלי רכב 
קרקעיים; הגאים למכוניות וגלגלים לרכבים; דלתות אחוריות 

לכלי רכב קרקעיים; ידיות לדלתות רכבים; כריות אוויר לרכבים; 
מגבים לשמשות; צופרים לרכבים; משאבות אוויר לרכבים; 

רשתות למטען ברכבים; אזעקות למניעת גניבה ברכבים; מנגנון 
אזהרה למניעת גניבה ברכבים; דלתות לרכבים; מאותתי כיוון 
לרכבים; מתקנים נגד סינוור לרכבים מלבד עבוד חלקים של 
מנגנון תאורה; מראות תשקיף לרכבים; פגושים לרכבים; 

שלדות רכבים; שסי של רכבים; כוננים למטען ברכבים; נושאי 
סקי לרכבים; דלתות אחוריות מתרוממות לכלי רכב קרקעיים; 
כיסויי מושבים לרכבים; שמשות של רכבים; מושבי בטיחות 
לרכבים עבור ילדים; מחזיקי גלגל חילוף לרכבים; מושבי 

מכוניות; משטחי דריכה לרכבים; מתלי גג לרכבים; תושבות 
לרכבים; גלגלים לרכבים; חישוקי גלגלים לרכבים; תריסים 
מותאמים לרכבים; חלונות רכבים; שרשראות רכב; מוטות 

פיתול לרכבים; מכסי מנוע לרכבים; אזעקות לנסיעה אחורנית 
לרכבים; מגני בוץ לרכבים; משענות ראש למושבי רכב; חגורות 
בטיחות למושבי רכבים; משקלות לאיזון גלגלי רכב; חישוקים 
לגלגלי רכב; חישורי גלגלים לרכבים; סוליות צמיגים; חגורות 
בטיחות לרכבים; מכסים לחישוקי לגלגלי רכב; צמיגי רכב; 
מנחתי זעזועים לכלי רכב; מתקני בלימה לרכבים; מכשירי 
העברת תנועה לכלי רכב קרקעיים; מערכות ממסר ומערכות 
הילוכים לרכבים; התקנים לנשאית כלי רכב קרקעיים; צמדנים 
לכלי רכב קרקעיים; מנועים לכלי רכב קרקעיים; כולם נכללים 
בסוג 12.                                                                         
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    

                                                      

ז' שבט תשע"ב - 33431/01/2012



Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

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

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

האנגלי.

 Owners

Name: Hyundai Motor Company

Address: 231, Yuangjae-Dong, Seocho-Gu, Seoul, 137-
938, Democratic People's Republic of Korea

Identification No.: 801511

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Eitan Mehulal & Sadot, Adv. & Patent Attorneys

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

שם: איתן, מהולל & שדות, עו"ד ועו"פ

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

ז' שבט תשע"ב - 33531/01/2012



Trade Mark No. 236127 מספר סימן

Application Date 02/03/2011 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: WRANGLER APPAREL CORP.

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

Identification No.: 36253

(Delaware Corporation)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Dr. Shlomo Cohen & Co.

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

שם: ד"ר שלמה כהן ושות'

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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 25 סוג: 25

Clothing, footwear , headgear ; all included in class 
25

דברי הלבשה, הנעלה וכיסויי ראש ; הנכללים כולם בסוג 25     
    

ז' שבט תשע"ב - 33631/01/2012



G OIL 

Trade Mark No. 236135 מספר סימן

Application Date 27/02/2011 תאריך הגשה

 Owners

Name: GREEN EARTH TECHNOLOGIES, LTD 

Address: 46 Southfield Avenue, Suite 200, Stamford, 
Connecticut, 06902, U.S.A.

Identification No.: 72000

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: 4 סוג: 4

Lubricants and engine oil for automotive, lawn and 
garden, and household use; lubricants and engine oil 
for watercrafts; all included in class 4.

חומרי סיכה ושמן מנוע עבור שימוש במכוניות, מדשאות וגינות, 
ושימוש ביתי; חומרי סיכה ושמן מנוע עבור כלי שיט; הנכללים 

כולם בסוג 4.                                         

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

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

U.S.A., 23/02/2011 ארה"ב, 23/02/2011

Class: 4 סוג: 4

lubricants and engine oil for watercrafts; all included 
in class 4.

חומרי סיכה ושמן מנוע עבור כלי שיט; הנכללים כולם בסוג 4.     
                    

ז' שבט תשע"ב - 33731/01/2012



CELEBRATION

Trade Mark No. 236141 מספר סימן

Application Date 03/03/2011 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: Yves Saint Laurent Parfums

Address: 28/34 Blvd. du Parc, Neuilly sur Seine, France

Identification No.: 36210

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Dr. Shlomo Cohen & Co.

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

שם: ד"ר שלמה כהן ושות'

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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 3 סוג: 3

Perfume, eau de parfum, eau de cologne, eau de 
toilette; perfumed body milk, cream, lotion and 
powder; perfumed bath and shower gel not for 
medical purpose; perfumed toilet soaps for personal 
use; body deodorants for personal use; cosmetics; 
make-up preparations; essential oils for personal 
use; all included in class 3.

בושם, מיי פורפיום, מיי קולון, אודה טואלט; תחליב גוף מבושם, 
קרם, קרם גוף ואבקה; ג'ל אמבט ורחצה מבושם לא לשימוש 
רפואי; סבון מבושם לשימוש אישי; דאודורנט לשימוש אישי; 
קוסמטיקה; תכשירי איפור; שמנים ריחניים לשימוש אישי 

;הנכללים כולם בסוג 3.                                                     
                                                                                    

                                      

ז' שבט תשע"ב - 33831/01/2012



Trade Mark No. 236153 מספר סימן

Application Date 26/11/2010 תאריך הגשה

International Trademark No. 1067014 מספר סימן בינלאומי

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 9 סוג: 9

Computer software, software platforms; all the 
aforementioned goods of Swiss origin; downloadable 
electronic publications and data.

Class: 16 סוג: 16

Instructional and teaching material (except 
apparatus); all the aforementioned goods of Swiss 
origin; printed publications.

Class: 35 סוג: 35

Business management; business administration; 
business management consulting and assistance; 
business management consulting and assistance 
relating to risk analysis, risk prevention, risk 
management, insurance, reinsurance and financial 
services; inputting, saving and processing 
information, especially compilation and systemization 
of information into computer databases; compilation 
of statistics.

Class: 36 סוג: 36

Insurance, reinsurance; financial services; real estate 
affairs; information and consulting on insurance, 
reinsurance and financial services; actuarial services; 
services in the field of risk management (financial 
services).

Class: 41 סוג: 41

Training and professional development; arranging 
and conducting of conferences, congresses, 
seminars and training workshops; providing data and 
electronic publications on-line (not downloadable).

ז' שבט תשע"ב - 33931/01/2012



 Owners

Name: Swiss Reinsurance Company Ltd.

Address: Mythenquai 50/60, CH-8022 Zürich, Switzerland

Identification No.: 71836

(Suisse Société anoyme)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

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

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

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

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

Class: 42 סוג: 42

Provision of scientific and technological services and 
research and design relating thereto in the field of 
insurance, reinsurance, risk management, risk 
analysis, risk transfer, financial instrument, financial 
services and asset management; analysis and 
research services in the field of insurance, 
reinsurance, risk management, risk analysis, risk 
transfer, financial instrument, financial services and 
asset management ; design and development of 
computer software in the field of insurance, 
reinsurance, risk management, risk analysis, risk 
transfer, financial instrument, financial services and 
asset management ; providing temporary use of 
software and online platforms for data base 
management for use in the field of insurance, 
reinsurance, risk management, risk analysis, risk 
transfer, financial instrument, financial services and 
asset management.

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

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

Switzerland, 26/07/2010, No. 57774/2010 שוויץ, 26/07/2010, מספר 57774/2010

Class: 9 סוג: 9

Class: 16 סוג: 16

Class: 35 סוג: 35

Class: 36 סוג: 36

Class: 41 סוג: 41

Class: 42 סוג: 42

ז' שבט תשע"ב - 34031/01/2012



Trade Mark No. 236162 מספר סימן

Application Date 04/11/2010 תאריך הגשה

International Trademark No. 1067168 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: LABORATORIOS RUBIO, S.A.

Address: Industria, 29 - Pol. Ind. Comte de Sert, E-08755 
CASTELLBISBAL, Spain

Identification No.: 72015

(España Sociedad Anónima)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Reinhold Cohn and Partners

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

שם: ריינהולד כהן ושותפיו

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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 5 סוג: 5

Pharmaceutical products for the treatment and 
prevention of hyperkalaemia (hyperpotassemia).

ז' שבט תשע"ב - 34131/01/2012



G CLEAN 

Trade Mark No. 236163 מספר סימן

Application Date 27/02/2011 תאריך הגשה

 Owners

Name: GREEN EARTH TECHNOLOGIES, LTD 

Address: 46 Southfield Avenue, Suite 200, Stamford, 
Connecticut, 06902, U.S.A.

Identification No.: 72000

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: 3 סוג: 3

AII purpose cleansers, cleaning preparations, and 
glass cleaners for automotive and household use; 
cleaning products for use in pressure washer, 
namely, dissolvable pouches for creating cleaning 
solutions for use in cleaning vehicles, recreational 
vehicles and homes; all included in class 3.

חומרי ניקוי לכל מטרה, תכשירי ניקוי, וחומרי ניקוי זכוכית עבור 
מכוניות ושימוש ביתי; מוצרי ניקוי לשימוש בהתקני רחיצה 

בלחץ, דהיינו כיסונים שאפשר להפרידם ליצירת תמיסות ניקוי 
לשימוש בניקוי כלי רכב, כלי רכב לשעות הפנאי ובתים; 

הנכללים כולם בסוג 3.                                                       
                                                    

Class: 7 סוג: 7

Pressure washer; parts for pressure washer; namely, 
detergent injector; all included in class 7.

מתקן רחצה בלחץ; חלקים עבור מתקן רחיצה בלחץ, דהיינו 
מזרק דטרגנט; הנכללים כולם בסוג 7.                         

ז' שבט תשע"ב - 34231/01/2012



LIMUDISHI

לימודישי
Trade Mark No. 236202 מספר סימן

Application Date 03/03/2011 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: Hertzle Imani  שם: הרצל אימני

Address: 12 Meir Baal Haness St, Ramat Gan, 52364, 
Israel

כתובת : רח' מאיר בעל הנס 12, רמת גן, 52364, ישראל

Identification No.: 011985991מספר זיהוי: 011985991

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: 41 סוג: 41

Educational services, teaching services; instruction 
services; language tuition; providing courses and 
educational programs by means of 
telecommunication networks; all included in class 41

שירותים חינוכיים; שירותי הוראה; שירותי הדרכה; לימוד 
שפות; מתן קורסים, תוכניות לימוד באמצעות רשתות תקשורת; 
הנכללים כולם בסוג 41                                                     

                                                                        

ז' שבט תשע"ב - 34331/01/2012



PALTOP

Trade Mark No. 236203 מספר סימן

Application Date 03/03/2011 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: PALTOP Advanced Dental Solutions Ltd. שם: פלטופ פתרונות דנטליים מתקדמים בע"מ

Address: Hashita 5, P.O.B. 3568, Caesarea, 30889, 
Israel

כתובת : השיטה 5, ת.ד. 3568, קיסריה, 30889, ישראל

Identification No.: 514458744מספר זיהוי: 514458744

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Simon Lavie

Address: 21 Herzog Street, Jerusalem, 92387, Israel

שם: שמעון לביא

כתובת : רחוב הרצוג 21, ירושלים, 92387, ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 10 סוג: 10

Dental instruments and apparatus including implants, 
abutments, surgical tools, measuring tools and 
augmentation materials. All included in Class 10

מוצרים דנטליים , לרבות שתלים, מבנים, כלים כירורגיים, כלי 
מידה, וחומרי אוגמנטציה. כולם בסוג 10.                             
                                                                                

ז' שבט תשע"ב - 34431/01/2012



Trade Mark No. 236206 מספר סימן

Application Date 28/02/2011 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: SHENHAV SHOSHANA שם: שושנה שנהב

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

Identification No.: 44664431מספר זיהוי: 44664431

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Liad Segal Adv 

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

שם: עו"ד ליעד סגל 

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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 33 סוג: 33

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

ז' שבט תשע"ב - 34531/01/2012



Trade Mark No. 236208 מספר סימן

Application Date 03/03/2011 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: 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 included in class 32. כל הסחורות הנכללות בסוג 32.         

ז' שבט תשע"ב - 34631/01/2012



Trade Mark No. 236209 מספר סימן

Application Date 28/02/2011 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: TALYA HASADOT LTD שם: טליה הסעדות בע"מ

Address: כתובת : רח' בורכוב 30, ירושלים, ישראל

Identification No.: 514354950מספר זיהוי: 514354950

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 43 סוג: 43

Restaurant, catering and takeaway food; all included 
in class 43.

מסעדה, קייטרינג ואוכל מוכן לקחת הביתה; הנכללים כולם 
בסוג 43.           

ז' שבט תשע"ב - 34731/01/2012



Trade Mark No. 236210 מספר סימן

Application Date 28/02/2011 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: Comfy Metal Ltd. שם: קומפי מיטל בע"מ

Address: P.O.B. 11443, Azur, 58001, Israel כתובת : החצב 10, א.ת., ת.ד. 11443, אזור, 58001, ישראל

Identification No.: 513621839מספר זיהוי: 513621839

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 3 סוג: 3

Cleaning preparations, cosmetics soaps, perfumery, 
cosmetics, hair shampoos, hair lotions, cosmetic 
creams and lotions, liquid toilet soap, mineral bath 
salts and mud masques (not being for medical 
purposes), essential oils, in the normal production or 
produced from enriched with minerals from the Dead 
Sea; all included in class 3.

תכשירי ניקוי, קוסמטיקה סבונים, בשמים, תכשירי קוסמטיקה, 
תכשירי חפיפת שיער, תחליב לשיער, משחות ותרחיצים 

קוסמטיים, סבון רחצה נוזלי, מלחים מינרליים לאמבט ומסכות 
בוץ (לא לשימוש רפואי), שמנים ארומטים, בייצור רגיל ואו 

שהופקו ושמועשרים במינרלים מים המלח; הנכללים כולם בסוג 
                                                                                 .3

                                                    

ז' שבט תשע"ב - 34831/01/2012



LOVE FURY

Trade Mark No. 236213 מספר סימן

Application Date 03/03/2011 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: Nine West Development Corporation

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

Identification No.: 53922

(Delaware 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: 3 סוג: 3

Perfumes, eau de toilette, cologne, fragrance sprays, 
soaps, skin cleansers, skin lotions and creams, 
moisturizers, sun tanning lotions and oils; cosmetic 
products, namely, face and body powders, 
foundation, body glitter, face glitter, lipstick, lip 
pencils, blush, eye shadow, eye cream, eye liner, 
mascara and eyebrow pencils; shower gel; bath 
salts; hair care products, namely shampoo and 
conditioner; potpourri; all included in class 3

בשמים, או-דה-טואלט, מי בושם, תרסיסי ריח, סבונים, תכשירי 
ניקוי לעור, תחליבים וקרם לעור, קרם לחות, תחליבים ושמנים 
לשיזוף, מוצרי קוסמטיקה, דהיינו, אבקות לעור ולגוף, קרם 

בסיס, תכשירי הברקה לגוף ולפנים, שפתונים, עפרון שפתיים, 
סומק, צלליות לעיניים, קרם עיניים, אייליינר, מסקרה ועפרונות 
לגבות; ג'ל רחצה; מלחי אמבט; מוצרי טיפוח שיער, דהיינו 

שמפו ומרכך; פוטפורי; הנכללים כולם בסוג 3                         
                                                                                    

                        

ז' שבט תשע"ב - 34931/01/2012



Trade Mark No. 236217 מספר סימן

Application Date 03/03/2011 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: Unilever PLC

Address: Port Sunlight, Wirral, Merseyside, CH62 AZD, 
United Kingdom

Identification No.: 139

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Dr. Shlomo Cohen & Co.

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

שם: ד"ר שלמה כהן ושות'

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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 3 סוג: 3

Soaps; perfumery, essential oils, cosmetics; 
colognes, eau de toilette, perfume body sprays; oils, 
creams and lotions for the skin; shaving foam, 
shaving gel, pre-shaving and after-shaving lotions; 
talcum powder; preparations for the bath and shower; 
hair lotions; dentifrices; non-medicated 
mouthwashes; deodorants; anti-perspirants for 
personal use; non-medicated toilet preparations; all 
included in class 3.

סבונים; בישום, תמציות שמנים, קוסמטיקה; מי קולון, מי 
טואלט, תרסיסי בושם לגוף; שמנים, משחות ותחליבים לעור; 
קצף לגילוח, ג'ל לגילוח, תרחיץ לפני גילוח ולאחר גילוח; אבקת 
טלק; תכשירים לאמבט ולמקלחת; תרחיצים לשיער; משחות 
שיניים; מי-פה לא רפואיים; דאודורנטים; תכשירים מונעי זיעה 
לשימוש אישי; תכשירי טואלט לא רפואיים; הנכללים כולם בסוג 
                                                                                   3
                                                                                    

  

ז' שבט תשע"ב - 35031/01/2012



GOLDEN LUSTRE

Trade Mark No. 236219 מספר סימן

Application Date 03/03/2011 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: L'OREAL (UK) Limited

Address: Hammersmith Road 255, London W6 8AZ, 
United Kingdom

Identification No.: 71495

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

Make-up products; all included in class 3. מוצרי קוסמטיקה; הנכללים כולם בסוג 3.             

ז' שבט תשע"ב - 35131/01/2012



GORILLA 

Trade Mark No. 236227 מספר סימן

Application Date 03/03/2011 תאריך הגשה

 Owners

Name: THE GORILLA GLUE COMPANY 

Address: 4550 Red Bank Expressway, Cincinnati, Ohio, 
45227, U.S.A.

Identification No.: 72040

(Ohio 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: 16 סוג: 16

Glue for stationery or household use; adhesive tape 
for stationery or household purposes; all included in 
class 16.

דבק לשימוש כצרכי כתיבה או לשימוש ביתי; סרט הדבקה 
למטרות צרכי כתיבה או למטרות ביתיות; הנכללים כולם בסוג 

                   .16

ז' שבט תשע"ב - 35231/01/2012



Trade Mark No. 236229 מספר סימן

Application Date 06/03/2011 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: LINEPLUS CORPORATION

Address: JEOKSUNG IND. COMPLEX, 435-6, 
CHUNGBUK, 395-904, PYUNGDONG-RI, MAEPO-EUP, 
DANYANG, Republic of Korea

Identification No.: 801877

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Soroker-Agmon, Adv.

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

שם: סורוקר-אגמון, עו"ד

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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 16 סוג: 16

Hilighters; permanent markers; white board markers; 
felt-tip pens; tank pens; ball point pens; cd markers; 
drawing pens; all included in class 16.

טושי הדגשה; טושים בלתי מחיקים; טושים ללוח מחיק; עטי 
הדגשה; עטי מיכל; עטים כדוריים; טושי הדגשה לתקליטורים; 

עטי שרטוט; הנכללים כולם בסוג 16.                 

ז' שבט תשע"ב - 35331/01/2012



REACT

Trade Mark No. 236230 מספר סימן

Application Date 06/03/2011 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: Wm. Wrigley Jr. Company

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

Identification No.: 86

(Delaware Corporation)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Reinhold Cohn and Partners

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

שם: ריינהולד כהן ושותפיו

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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 30 סוג: 30

Confectionery, chewing gum, bubble gum, candy, 
mints, drops and lozenges; all included in class 30.

דברי מתיקה, גומי לעיסה, מסטיקים, ממתקים, מנטות, סוכריות 
ולכסניות; הנכללים כולם בסוג 30.                         

ז' שבט תשע"ב - 35431/01/2012



EVOLUTION

Trade Mark No. 236232 מספר סימן

Application Date 06/03/2011 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: Wm. Wrigley Jr. Company

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

Identification No.: 86

(Delaware Corporation)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Reinhold Cohn and Partners

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

שם: ריינהולד כהן ושותפיו

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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 30 סוג: 30

Confectionery, chewing gum, bubble gum, candy, 
mints, drops and lozenges; all included in class 30.

דברי מתיקה, גומי לעיסה, מסטיקים, ממתקים, מנטות, סוכריות 
ולכסניות; הנכללים כולם בסוג 30.                         

ז' שבט תשע"ב - 35531/01/2012



ROAD SCHOLAR

Trade Mark No. 236234 מספר סימן

Application Date 06/03/2011 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: Elderhostel, Inc.

Address: Boston, MA, U.S.A.

Identification No.: 63843

(Massachusetts 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: 41 סוג: 41

Arranging and conducting workshops, classes, 
lectures, field trips, seminars, tours, service learning, 
and educational programs in the fields of history, 
nature, cultures, science, entertainment, exploration, 
art, crafts, music, sports, outdoor adventures, self-
improvement, and politics ; all included in class 41

ארגון וקיום סדנאות, כיתות, הרצאות, סיורי שטח, סמינרים, 
טיולים, למידה תוך שירות בקהילה ותוכניות חינוכיות בתחום 
ההיסטוריה, טבע, תרבות, מדע, בידור, חקירה, אומנות, 
מלאכות, מוזיקה, ספורט, הרפתקאות בטבע, שיפור עצמי 

ופוליטיקה ; הנכללים כולם בסוג 41                                     
                                                                                    

                          

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

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

U.S.A., 01/10/2010, No. 85/143,301 ארה"ב, 01/10/2010, מספר 85/143,301

Class: 41 סוג: 41

ז' שבט תשע"ב - 35631/01/2012



POLYPID

Trade Mark No. 236235 מספר סימן

Application Date 06/03/2011 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: PolyPid Ltd שם: פוליפיד בע"מ

Address: 13 Hamazmera Street, P.O.B. 65098, Ness 
Ziona, 74047, Israel

כתובת : המזמרה 13, ת.ד. 65098, נס ציונה, 74047, ישראל

Identification No.: 512340316מספר זיהוי: 512340316

-

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

Drug carriers for medical use, drug delivery 
formulations for medical use; all included in class 5

נשאי תרופות לשימוש רפואי; פורמולציות למתן תרופות 
לשימוש רפואי ; הנכללים כולם בסוג 5                               

Class: 10 סוג: 10

Drug delivery systems for medical use; all included in 
class 10

מערכות להובלת תרופות לשימוש רפואי; הנכללים כולם בסוג 
                 10

ז' שבט תשע"ב - 35731/01/2012



BONYPID

Trade Mark No. 236237 מספר סימן

Application Date 06/03/2011 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: PolyPid Ltd שם: פוליפיד בע"מ

Address: 13 Hamazmera Street, P.O.B. 65098, Ness 
Ziona, 74047, Israel

כתובת : המזמרה 13, ת.ד. 65098, נס ציונה, 74047, ישראל

Identification No.: 512340316מספר זיהוי: 512340316

-

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

Drug carriers for medical use, drug delivery 
formulations for medical use; all included in class 5

נשאי תרופות לשימוש רפואי; פורמולציות למתן תרופות 
לשימוש רפואי; הנכללים כולם בסוג 5                                 

Class: 10 סוג: 10

Drug delivery systems for medical use; all included in 
class 10

מערכות להובלת תרופות לשימוש רפואי; הנכללים כולם בסוג 
                 10

ז' שבט תשע"ב - 35831/01/2012



STORAGECRAFT

Trade Mark No. 236242 מספר סימן

Application Date 07/03/2011 תאריך הגשה

 Owners

Name: STORAGECRAFT TECHNOLOGY 
CORPORATION

Address: 121 Election Road, Suite 110, Draper, Utah 
84020, U.S.A.

Identification No.: 801879

( Utah Corporation)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Sanford T. Colb & Co.

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

שם: סנפורד ט. קולב ושות'

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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 9 סוג: 9

Computer software for data and/or system protection, 
recovery, migration, backup, restoration and retrieval; 
all included in Class 9.

תכנת מחשב להגנה, השבה, נדידה, גיבוי, שחזור ואחזור של 
נתונים ו/או מערכות; הכל כלול בסוג 9.                                 

                                                        

ז' שבט תשע"ב - 35931/01/2012



NORMIX

Trade Mark No. 236244 מספר סימן

Application Date 07/03/2011 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: Alfa Wassermann S.p.A.

Address: 1, Via E. Fermi, Alanno (PE) 65020, Italy

Identification No.: 801753

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

Pharmaceutical preparations for the prevention, 
alleviation and treatment of gastrointestinal diseases 
and disorders; pharmaceutical preparations for the 
prevention, alleviation and treatment of liver diseases 
and disorders; all included in class 5.

תכשירי רוקחות למניעה, הקלה וטיפול במחלות והפרעות של 
הקיבה והמעיים; תכשירי רוקחות למניעה, הקלה וטיפול 

במחלות והפרעות כבד; כולם נכללים בסוג 5.                         
                                                                                    
                                                                                    

                          

ז' שבט תשע"ב - 36031/01/2012



לורמיקס
Trade Mark No. 236246 מספר סימן

Application Date 07/03/2011 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: Alfa Wassermann S.p.A.

Address: 1, Via E. Fermi, Alanno (PE) 65020, Italy

Identification No.: 801753

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

Pharmaceutical preparations for the prevention, 
alleviation and treatment of gastrointestinal diseases 
and disorders; pharmaceutical preparations for the 
prevention, alleviation and treatment of liver diseases 
and disorders; all included in class 5.

תכשירי רוקחות למניעה, הקלה וטיפול במחלות והפרעות של 
הקיבה והמעיים; תכשירי רוקחות למניעה, הקלה וטיפול 

במחלות והפרעות כבד; כולם נכללים בסוג 5.                         
                                                                                    
                                                                                    

                          

ז' שבט תשע"ב - 36131/01/2012



נורמיקס
Trade Mark No. 236247 מספר סימן

Application Date 07/03/2011 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: Alfa Wassermann S.p.A.

Address: 1, Via E. Fermi, Alanno (PE) 65020, Italy

Identification No.: 801753

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

Pharmaceutical preparations for the prevention, 
alleviation and treatment of gastrointestinal diseases 
and disorders; pharmaceutical preparations for the 
prevention, alleviation and treatment of liver diseases 
and disorders; all included in class 5.

תכשירי רוקחות למניעה, הקלה וטיפול במחלות והפרעות של 
הקיבה והמעיים; תכשירי רוקחות למניעה, הקלה וטיפול 

במחלות והפרעות כבד; כולם נכללים בסוג 5.                         
                                                                                    
                                                                                    

                          

ז' שבט תשע"ב - 36231/01/2012



SOCIAL TRANSACTION

Trade Mark No. 236248 מספר סימן

Application Date 07/03/2011 תאריך הגשה

 Owners

Name: ALTERNATIVAS INNOVADORAS EN MEDIO 
DE PAGO, S.A. DE C.V.

Address: Reforma No. 379, Piso 7, Col. Cuauhtemoc, 
C.P. 06500, Mexico, D.F., Mexico

Identification No.: 801880

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 affairs, and electronic funds transfer; all 
included in Class 36.

עניינים פיננסיים, והעברת כספים אלקטרונית; הכל כלול בסוג 
                                 .36

ז' שבט תשע"ב - 36331/01/2012



JOHNNIE WALKER PLATINUM LABEL

Trade Mark No. 236250 מספר סימן

Application Date 07/03/2011 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: Diageo Brands B.V.

Address: Amsterdam, Netherlands

Identification No.: 51454

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Dr. Shlomo Cohen & Co.

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

שם: ד"ר שלמה כהן ושות'

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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 33 סוג: 33

Alcoholic beverages (except beers); all included in 
class 33.

משקאות אלכוהוליים (מלבד בירות); 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)

European Community Trade Mark, 02/02/2011, No. 
009706326

איחוד האירופי לסימני מסחר, 02/02/2011, מספר 
009706326

Class: 33 סוג: 33

ז' שבט תשע"ב - 36431/01/2012



Trade Mark No. 236251 מספר סימן

Application Date 07/03/2011 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: HLT DOMESTIC IP LLC

Address: 7930 Jones Branch Drive, Suite 1100, McLean, 
VA 22102, U.S.A.

Identification No.: 71323

(Delaware, United States LTD 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: 36 סוג: 36

Real estate services, namely, rental, brokerage, 
leasing and management of apartments and 
condominiums; all included in class 36.

שירותי נדל"ן, דהיינו, השכרה, תיווך, החכרה וניהול של דירות 
ובתים משותפים; הנכללים כולם בסוג 36.                             

                                          

ז' שבט תשע"ב - 36531/01/2012



WALDORF ASTORIA

Trade Mark No. 236253 מספר סימן

Application Date 07/03/2011 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: HLT DOMESTIC IP LLC

Address: 7930 Jones Branch Drive, Suite 1100, McLean, 
VA 22102, U.S.A.

Identification No.: 71323

(Delaware, United States LTD 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: 36 סוג: 36

Real estate services, namely, rental, brokerage, 
leasing and management of apartments and 
condominiums; all included in class 36.

שירותי נדל"ן, דהיינו, השכרה, תיווך, החכרה וניהול של דירות 
ובתים משותפים; הנכללים כולם בסוג 36.                             

                                          

ז' שבט תשע"ב - 36631/01/2012



Ashford

Trade Mark No. 236256 מספר סימן

Application Date 07/03/2011 תאריך הגשה

 Owners

Name: Joh Wilh von Eicken GmbH

Address: Drechslerstrasse 1-3, Lubeck, 23556, Germany

Identification No.: 801708

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 products, namely cigarettes, 
cigarillos, cigars, smoking-tobacco, water-pipe 
tobacco, snuff; cigarette paper; smokers’ articles as 
far as included in class 34, especially lighters, 
ashtrays; all included in class 34.

טבק; מוצרי טבק, דהיינו סיגריות, סיגרילות, סיגרים, טבק 
לעישון, טבק לנרגילות, טבק הרחה; ניירות לסיגריות; צרכי 
מעשנים, ככל שנכללים בסוג 34, במיוחד מצתים, מאפרות; 

הנכללים כולם בסוג 34.                                                     
                                                      

ז' שבט תשע"ב - 36731/01/2012



DAVIDOFF

Trade Mark No. 236257 מספר סימן

Application Date 07/03/2011 תאריך הגשה

 Owners

Name: ZINO DAVIDOFF SA

Address: Rue Faucigny 5, Fribourg, 1700, Switzerland

Identification No.: 9384

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: 30 סוג: 30

Coffee; tea; cacao; sugar; artificial coffee; all included 
in class 30.

קפה; תה; קקאו; סוכר; קפה מלאכותי; הנכללים כולם בסוג 30. 
                                

ז' שבט תשע"ב - 36831/01/2012



Trade Mark No. 236258 מספר סימן

Application Date 07/03/2011 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: 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 included in class 32. כל הסחורות הנכללות בסוג 32.         

ז' שבט תשע"ב - 36931/01/2012



Trade Mark No. 236259 מספר סימן

Application Date 07/03/2011 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: 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 included in class 32. כל הסחורות הנכללות בסוג 32.         

ז' שבט תשע"ב - 37031/01/2012



Trade Mark No. 236260 מספר סימן

Application Date 07/03/2011 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: 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 included in class 32. כל הסחורות הנכללות בסוג 32.         

ז' שבט תשע"ב - 37131/01/2012



Trade Mark No. 236261 מספר סימן

Application Date 07/03/2011 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: 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 included in class 32. כל הסחורות הנכללות בסוג 32.         

ז' שבט תשע"ב - 37231/01/2012



Trade Mark No. 236269 מספר סימן

Application Date 06/03/2011 תאריך הגשה

 Owners

Name: Guerlain S.A.

Address: 68 Avenue des Champs Elysees, Paris, 75008, 
France

Identification No.: 70359

Address for serviceהמען למסירת הודעות

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

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

שם: הרצוג, פוקס, נאמן ושות', עו"ד

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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 3 סוג: 3

Make-up products; all included in class 3. מוצרי איפור; הנכללים כולם בסוג 3.                   

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

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

France, 09/09/2010, No. 103765081 צרפת, 09/09/2010, מספר 103765081

Class: 3 סוג: 3

ז' שבט תשע"ב - 37331/01/2012



זיכרונים
Trade Mark No. 236271 מספר סימן

Application Date 08/03/2011 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: David Berger שם: דוד ברגר

Address: 30 Weizmann st., Rehovot, Israel כתובת : ויצמן 30, רחובות, ישראל

Identification No.: 52765427מספר זיהוי: 52765427

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: 16 סוג: 16

Printed matter, booklets, pamphlets; all included in 
class 16

דברי דפוס, ספרונים, חוברות; הנכללים כולם בסוג 16             
              

ז' שבט תשע"ב - 37431/01/2012



MONEY.RE-IMAGINED BY AMERICAN EXPRESS

Trade Mark No. 236272 מספר סימן

Application Date 08/03/2011 תאריך הגשה

 Owners

Name: American Express Marketing & Development 
Corp.

Address: 200 Vesey Street, New York, NY, 10285, U.S.A.

Identification No.: 801386

A Delaware Corporation

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Sanford T. Colb & Co.

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

שם: סנפורד ט. קולב ושות'

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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 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, בעיקר, 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; הכל כלול 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, בעיקר, 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; 

הכל כלול 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; הכל כלול בסוג 38.                           

                                                    

ז' שבט תשע"ב - 37531/01/2012



CENTER CHIC HOTEL 

מלון סנטר שיק 
Trade Mark No. 236275 מספר סימן

Application Date 07/03/2011 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: ATLAS HOTELS LTD. שם: רשת מלונות אטלס בע"מ

Address: 287 Hayrkon St., Tel Aviv, 63504, Israel כתובת : הירקון 287, תל אביב, 63504, ישראל

Identification No.: 511228629מספר זיהוי: 511228629

חברה פרטית

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 43 סוג: 43

Hotel services; all included in class 43. שרותי מלונאות; הנכללים כולם בסוג 43.           

ז' שבט תשע"ב - 37631/01/2012



CHEVROLET TRACKER

Trade Mark No. 236277 מספר סימן

Application Date 08/03/2011 תאריך הגשה

 Owners

Name: GENERAL MOTORS LLC

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

Identification No.: 800714

a Delaware Limited Liability Company

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Sanford T. Colb & Co.

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

שם: סנפורד ט. קולב ושות'

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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 12 סוג: 12

Motor vehicles and parts thereof (except anti-theft 
devices for vehicles); all included in class 12.

כלי רכב וחלקיהם (למעט מתקנים נגד גניבה עבור כלי רכב); 
הכל כלול בסוג 12.                                                           

ז' שבט תשע"ב - 37731/01/2012



PERIZONE

Trade Mark No. 236278 מספר סימן

Application Date 08/03/2011 תאריך הגשה

Base for International Trademark No. 1090792 בסיס לסימן מסחר בינלאומי מס.

Ownersבעלים

Name: Mis-Implants Technologies Ltd. שם: אמ. איי. אס טכנולוגיות שתלים בע"מ

Address: P.O.B. 7, Bar Lev Industrial Park, 20156, Israel כתובת : פארק התעשייה בר- לב, ת.ד. 7, 20156, ישראל

Identification No.: 512181017מספר זיהוי: 512181017

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Pearl Cohen Zedek Latzer

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

שם: פרל כהן צדק לצר

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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 5 סוג: 5

Topical dosage forms for the treatment of gingivitis, 
periodontitis and other oral lesions; medicated 
anticavity mouth rinse; all included in class 5.

צורות מינון מקומי לטיפול בדלקת חניכיים, דלקת מיסב השן 
ופצעי פה אחרים; שטיפת פה רפואית נגד חורים; הנכללים 

כולם בסוג 5.                                                                   

ז' שבט תשע"ב - 37831/01/2012



COLDGEAR

Trade Mark No. 236279 מספר סימן

Application Date 08/03/2011 תאריך הגשה

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 25 סוג: 25

Clothing, footwear, headgear; beanies; button down 
shirts; camouflage gloves; camouflage jackets; 
camouflage pants; camouflage shirts; camouflage 
vests; capri pants; capris; clothing for athletic use, 
namely, padded shorts; clothing, namely, base 
layers; footwear; hats; hooded sweat shirts; long-
sleeved shirts; polo shirts; ski gloves; ski jackets; ski 
pants; snowboard gloves; snowboard jackets; 
snowboard mittens; snowboard pants; snowboard 
trousers; sweatpants; turtlenecks; warm-up suits; 
shirts; bib overalls; clothing, namely, hand-warmers; 
gloves; headwear; hoods; jackets; pullovers; shorts; 
socks; sweat shirts; vests; leggings; pants; 
underwear; all included in class 25.

הלבשה, הנעלה, כיסויי ראש; כובעי גרב; חולצות מכופתרות; 
כפפות הסוואה; ז'קטים להסוואה; מכנסי הסוואה; חולצות 
הסוואה; וסטים להסוואה; מכנסי קאפרי; קאפריס; הלבשה 
לשימוש אתלטי, דהיינו, מכנסיים קצרים מרופדים; הלבשה, 

דהיינו, שכבות בסיס; הנעלה; כובעים; חולצות מיזע עם ברדס; 
חולצות עם שרוול ארוך; חולצות פולו; כפפות סקי; ז'קטים  
לסקי; מכנסי סקי; כפפות סנובורד; ז'קטים לסנובורד; כסיות 

סנובורד; מכנסי סנובורד; מכנסי גברים לסנובורד; מכנסי מיזע; 
חולצות עם צווארון; חליפות חימום; חולצות; סרבלי סינר; 

הלבשה, דהיינו, מחממי ידיים; כפפות; כיסויי ראש; ברדסים; 
ז'קטים; אפודות; מכנסיים קצרים; גרביים; חולצות מיזע; וסטים; 
חותלות; מכנסיים; הלבשה תחתונה; הנכללים כולם בסוג 25.   

                                                                  

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

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

U.S.A., 08/09/2010, No. 85124727 ארה"ב, 08/09/2010, מספר 85124727

Class: 25 סוג: 25

Beanies; button down shirts; camouflage gloves; 
camouflage jackets; camouflage pants; camouflage 
shirts; camouflage vests; capri pants; capris; clothing 
for athletic use, namely, padded shorts; clothing, 
namely, base layers; footwear; hats; hooded sweat 
shirts; long-sleeved shirts; polo shirts; ski gloves; ski 
jackets; ski pants; snowboard gloves; snowboard 
jackets; snowboard mittens; snowboard pants; 
snowboard trousers; sweatpants; turtlenecks; warm-
up suits; all included in class 25.

כובעי גרב; חולצות מכופתרות; כפפות הסוואה; ז'קטים 
להסוואה; מכנסי הסוואה; חולצות הסוואה; וסטים להסוואה; 
מכנסי קאפרי; קאפריס; הלבשה לשימוש אתלטי, דהיינו, 
מכנסיים קצרים מרופדים; הלבשה, דהיינו, שכבות בסיס; 
הנעלה; כובעים; חולצות מיזע עם ברדס; חולצות עם שרוול 
ארוך; חולצות פולו; כפפות סקי; ז'קטים  לסקי; מכנסי סקי; 
כפפות סנובורד; ז'קטים לסנובורד; כסיות סנובורד; מכנסי 
סנובורד; מכנסי גברים לסנובורד; מכנסי מיזע; חולצות עם 

צווארון; חליפות חימום; הנכללים כולם בסוג 25.                     
                                            

ז' שבט תשע"ב - 37931/01/2012



Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

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

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

האנגלי.

 Owners

Name: Under Armour, Inc.

Address: 1020 Hull Street, Baltimore, MD 21230, U.S.A.

Identification No.: 800060

(Maryland 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

ז' שבט תשע"ב - 38031/01/2012



DIARY OF A WIMPY KID

Trade Mark No. 236282 מספר סימן

Application Date 08/03/2011 תאריך הגשה

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 9 סוג: 9

Decorative magnets; graduated rulers; all included in 
class 9.

מגנטים דקורטיביים; סרגלים מחולקים למעלות; כולם הנכללים 
בסוג 9.

Class: 14 סוג: 14

Wrist watches; ornamental pins; all included in class 
14.

שעוני יד; סיכות נוי; כולם נכללים בסוג 14.                           
      

Class: 16 סוג: 16

Publications, namely, a series of children’s books 
and books containing posters; posters; temporary 
tattoos; notebooks, namely, blank notebooks, agenda 
notebooks, and notebooks for use in completing 
school homework assignments; bookmarks; pencil 
sharpeners; blotting pads; stickers; ink stamps; 
pencils; pencil pouches; folders; notebook storage 
boxes; notepads, namely, notepads containing 
adhesive on one side of the sheets for attachment to 
surfaces and notepads not containing adhesive; 
binders; all included in class 16

דברי דפוס, שהינם סידרת ספרי ילדים  וספרים שמכילים 
פוסטרים; פוסטרים; קעקעים זמניים; מחברות, שהינן מחברות 
ריקות, מחברות יומנים, ומחברות לשימוש להשלמת שיעורי 
בית; סימניות; מחדדי עפרונות; פנקסי כתיבה; מדבקות; 
חותמות דיו; עפרונות; קלמרים; תיקיות;  ארגזים לאחסון 
מחברות; פנקסי כתיבה, שהינם, פנקסי רשימות המכילים 

מדבקות בצד אחד של הדף לשם הדבקה על משטחים ופנקסי 
רשימות ללא מדבקות ;כורכים; כולם נכללים בסוג 16.             
                                                                                    
                                                                                    

                                                                

Class: 18 סוג: 18

Wallets; backpacks; messenger bags: all included in 
class 18.

ארנקים; תרמילים; תיקי צד; הנכללים כולם בסוג 18.               
              

Class: 21 סוג: 21

Drinking bottles sold empty; drinking mugs; lunch 
boxes; cups, namely, drinking cups and cups for 
storage of writing implements, all sold empty; waste 
baskets; all included in class 21.

בקבוקי שתייה הנמכרים ריקים; ספלים לשתייה; קופסת אוכל 
לארוחת צהריים; ספלים, שהינם, כוסות שתייה וכוסות לאחסון 
כלי כתיבה, הנמכרים כולם ריקים; סלי אשפה; הנכללים כולם 

בסוג 21.                               

Class: 22 סוג: 22

Lanyards, namely, lanyards for holding badges and 
lanyards for holding keys; all included in class 22.

שרוכים, שהינם, שרוכים מחזיקי תגים ושרוכים מחזיקי 
מפתחות; הנכללים כולם בסוג 22.                                       

          

Class: 24 סוג: 24

Beach towels; all included in class 24 מגבות חוף; הנכללים כולם בסוג 24.             

Class: 25 סוג: 25

Polo shirts; sweatbands; t-shirts; long sleeve t-shirts; 
hats; gloves all included in class 25.

חולצות פולו; מגני זיעה; חולצות T; חולצות T עם שרוול ארוך; 
כובעים; כפפות; הנכללים כולם בסוג 25.   

Class: 26 סוג: 26

Novelty buttons; all included in class 26. כפתורים;  הנכללים כולם בסוג 26.                       

Class: 28 סוג: 28

Board games; card games; plush toys; toy action 
figures; puzzles; all included in class 28.

משחקי לוח; משחקי קלפים; צעצועים רכים; צעצועי דמויות 
פעולה; פזלים; הנכללים כולם בסוג 28.         

ז' שבט תשע"ב - 38131/01/2012



Goods/Services for which priority is claimed סחורות/שירותים לגביהם נטען דין קדימה
(If only classification code is indicated, Priority is claimed 
for all goods/services included in that class, and specified 
above under the 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. 85224695 ארה"ב, 24/01/2011, מספר 85224695

Class: 9 סוג: 9

Class: 14 סוג: 14

Class: 21 סוג: 21

Class: 22 סוג: 22

Class: 24 סוג: 24

Class: 26 סוג: 26

Class: 16 סוג: 16

Publications, namely, books containing posters; 
posters; temporary tattoos; notebooks, namely, blank 
notebooks, agenda notebooks, and notebooks for use 
in completing school homework assignments; 
bookmarks; pencil sharpeners; blotting pads; stickers; 
ink stamps; pencils; pencil pouches; folders; notebook 
storage boxes; notepads, namely, notepads 
containing adhesive on one side of the sheets for 
attachment to surfaces and notepads not containing 
adhesive; binders; all included in class 16

דברי דפוס, שהינם ספרים שמכילים פוסטרים; פוסטרים; 
קעקעים זמניים; מחברות, שהינן מחברות ריקות, מחברות 
יומנים, ומחברות לשימוש להשלמת שיעורי בית; סימניות; 

מחדדי עפרונות; פנקסי כתיבה; מדבקות; חותמות דיו; עפרונות; 
קלמרים; תיקיות;  ארגזים לאחסון מחברות; פנקסי כתיבה, 
שהינם, פנקסי רשימות המכילים מדבקות בצד אחד של הדף 
לשם הדבקה על משטחים ופנקסי רשימות ללא מדבקות; 

כורכים; כולם נכללים בסוג 16.                                             
                                                                                      
                                                                                      

Class: 18 סוג: 18

Wallets; all included in class 18. ארנקים; הנכללים כולם בסוג 18.           

Class: 25 סוג: 25

Polo shirts; sweatbands; all included in class 25. חולצות פולו; מגני זיעה; הנכללים כולם בסוג 25.           

U.S.A., 31/01/2011, No. 85230543 ארה"ב, 31/01/2011, מספר 85230543

Class: 28 סוג: 28

ז' שבט תשע"ב - 38231/01/2012



Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

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

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

האנגלי.

 Owners

Name: Wimpy Kid Inc

Address: 30 Bridle Path, PLAINVILLE, MA, 02762, U.S.A.

Identification No.: 801882

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

ז' שבט תשע"ב - 38331/01/2012



Trade Mark No. 236283 מספר סימן

Application Date 02/03/2011 תאריך הגשה

Linked Files תיקים קשורים
Division חלוקה

Divided of 236125 חולק מ 236125

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

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

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

האנגלי.

 Owners

Name: Hyundai Motor Company

Address: 231, Yuangjae-Dong, Seocho-Gu, Seoul, 137-
938, Democratic People's Republic of Korea

Identification No.: 801511

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Eitan Mehulal & Sadot, Adv. & Patent Attorneys

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

שם: איתן, מהולל & שדות, עו"ד ועו"פ

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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 37 סוג: 37

Motor vehicle maintenance and repair; vehicle 
maintenance; vehicle self-checkup service; vehicle 
remote checkup service; repair of tires; installation, 
maintenance and repair of computer hardware; repair 
in vulcanization of tires; information of repair; vehicle 
repair; greasing of vehicle; refueling of vehicle; rental 
of car-washing apparatus; car wash; washing of 
machine equipment; rental of road sweeping 
machines; vehicle polishing; anti-rust treatment for 
vehicles; vehicle wash; vehicle cleaning; automobile 
decoration; all included in class 37.

אחזקה ותיקון של מנועי רכב; תחזוקת כל רכב; שירותי בדיקה 
עצמית לרכבים; שירותי בדיקה מרחוק של כלי רכב; תיקוני 
צמיגים; התקנה, אחזקה, ותיקון של חומרות מחשב; תיקונים 
באמצעות גיפור צמיגים; מידע על תיקונים; תיקון כלי רכב; 
רחיצת מכוניות; רחיצת ציוד מכני; השכרת מכונות לניקוי 
כבישים; הברקת כל רכב; טיפולים נוגדי חלודה לכלי רכב; 
רחיצת כלי רכב; ניקוי כלי רכב; קישוט רכבים; כולם נכללים 

בסוג 37.                                                                         
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    

                    

ז' שבט תשע"ב - 38431/01/2012



Trade Mark No. 236288 מספר סימן

Application Date 09/03/2011 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

Computers; desktops; notebooks; netbooks, servers; 
storages; memory cards; monitors; DVD rewriters; 
AC Adaptors used with computers, notebooks and 
netbooks; battery used with computers, notebooks 
and netbooks; smart handheld; smart phone; mobile 
phone; electrical equipment with TV; TV; Liquid 
Crystal Display Televisions; Plasma television; 
Projection TV; TVCR, namely, video cassette 
recorder coupled with television; DVD player coupled 
with television; closed-circuit television (CCTV); TV 
remote control; set-top box for use with television; 
projector; all included in Class 9.

מחשבים; מחשבים נייחים; מחשבים ניידים; נטבוקים, שרתים; 
 AC מתאמי ;DVD אחסונים; כרטיסי זכרון; מסכים; צורבי
לשימוש עם מחשבים, מחשבים ניידים, ונטבוקים; סוללה 

לשימוש עם מחשבים, מחשבים ניידים ונטבוקים; התקן חכם 
נישא ביד; טלפון חכם; טלפון נייד; ציוד אלקטרוני עם טלוויזיה; 
טלוויזיה; טלוויזיות עם מצג גבישי נוזלי; טלוויזית פלזמה; 
טלוויזית הקרנה; TVCR, בעיקר, מכשיר וידאו מוצמד 

לטלוויזיה; נגן DVD מוצמד לטלוויזיה; טלוויזיה במעגל סגור; 
שלט טלוויזיה; קופסא על-מקלט לשימוש עם טלוויזיה; מקרן; 
הכל כלול בסוג 9.                                                             
                                                                                    

                              

ז' שבט תשע"ב - 38531/01/2012



NUTRI BULLET

Trade Mark No. 236291 מספר סימן

Application Date 09/03/2011 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: Homeland Housewares, LLC

Address: 11755 Wilshire Blvd, Suite 1200, California, Los 
Angeles, 90025, U.S.A.

Identification No.: 65362

(California Corporation)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Freimann & Goldberg

Address: 5 Droyanov Street, Tel Aviv, 63143, Israel

שם: פריימן & גולדברג

כתובת : רח' דרויאנוב 5, תל אביב, 63143, בית כלל, קומה 10, 
ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 7 סוג: 7

Kitchen appliances, namely, electronic food blenders; 
all included in Class 7

מכשירים למטבח, דהיינו, מערבלי מזון אלקטרוניים; הנכללים 
כולם בסוג 7                       

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

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

U.S.A., 11/01/2011, No. 85215434 ארה"ב, 11/01/2011, מספר 85215434

Class: 7 סוג: 7

ז' שבט תשע"ב - 38631/01/2012



אוריאל אורטו-סנטר 
Trade Mark No. 236292 מספר סימן

Application Date 07/03/2011 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: MEDITEX LTD. שם: מדיטקס בע"מ

Address: 23 Hamesila St., Nesher, 36885, Israel כתובת : רחוב המסילה 23, נשר, 36885, ישראל

Identification No.: 510919715מספר זיהוי: 510919715

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 10 סוג: 10

Ankle and knee braces, wrist supports, cervical 
collars and orthopedic belts; all included in class 10.

מוצרים אורטופדים; מגיני קרסול וברך, צוארונים, חבק יד 
וחגורות אורטופדיות; הנכללים כולם בסוג 10.                   

ז' שבט תשע"ב - 38731/01/2012



CHEVROLET TRAX

Trade Mark No. 236295 מספר סימן

Application Date 09/03/2011 תאריך הגשה

 Owners

Name: GENERAL MOTORS LLC

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

Identification No.: 800714

a Delaware Limited Liability Company

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Sanford T. Colb & Co.

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

שם: סנפורד ט. קולב ושות'

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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 12 סוג: 12

Motor vehicles and parts thereof (except anti-theft 
devices for vehicles); all included in class 12.

כלי רכב וחלקיהם ( למעט מתקנים נגד גניבה) עבור כלי רכב; 
הכל כלול בסוג 12.                                                         

ז' שבט תשע"ב - 38831/01/2012



MONEY.RE-IMAGINED

Trade Mark No. 236296 מספר סימן

Application Date 09/03/2011 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, בעיקר, 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; הכל כלול 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, בעיקר, 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; 

הכל כלול 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; הכל כלול בסוג 38.                           

                                                    

ז' שבט תשע"ב - 38931/01/2012



PLAY

Trade Mark No. 236299 מספר סימן

Application Date 09/03/2011 תאריך הגשה

Base for International Trademark No. 1089009 בסיס לסימן מסחר בינלאומי מס.

Ownersבעלים

Name: BTNL TRADING LTD. שם: בי טי אנ אל סחר בע"מ

Address: 1 Jabotinsky Street, Ramat-Gan, 52520, Israel כתובת : רח' ז'בוטינסקי 1, רמת גן, 52520, ישראל

Identification No.: 514494681מספר זיהוי: 514494681

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: 32 סוג: 32

Beers; energy drinks; all included in class 32. בירה; משקאות אנרגיה; הנכללים כולם בסוג 32.           

Class: 33 סוג: 33

Alcoholic beverages (except beers) ; all included in 
class 33

משקאות כוהליים (למעט בירה) ; הנכללים כולם בסוג 33         
                

Class: 34 סוג: 34

Cigarettes; smokers’ articles; all included in class 34 סיגריות; צרכי מעשנים; הנכללים כולם בסוג 34                     
      

ז' שבט תשע"ב - 39031/01/2012



Trade Mark No. 236303 מספר סימן

Application Date 09/03/2011 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: Mamtakey 10 Ltd. שם: ממתקי 10 בע"מ

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

Identification No.: 511954141מספר זיהוי: 511954141

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Ben Adani

Address: Abba Hillel 97, Ramat-Gan, 52580, Israel

שם: בן עדני

כתובת : אבא הילל 97, רמת גן, 52580, 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           
                      

ז' שבט תשע"ב - 39131/01/2012



Trade Mark No. 236306 מספר סימן

Application Date 09/03/2011 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: Mordechai Koppelman שם: מרדכי קופלמן

Address: Sokolov 8th St., Ramat Gan, Israel כתובת : סוקולוב 8, רמת גן, ישראל

Identification No.: 029714995מספר זיהוי: 029714995

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: 16 סוג: 16

Paper, cardboard and goods made from these 
materials, bookbinding material; photographs; 
stationery; artists’ materials; instructional and 
teaching material (except apparatus); paper 
products, crafts, greeting cards, books, journals, 
magazines, content boardsqcharts, calendars, 
newsletters, songbook, crafting sets; all included in 
class 16.

נייר, קרטון וטובין העשויים מחומרים אלו, צרכי כתיבה; חומרים 
לאומנים; חומרי לימוד והוראה (למעט התקנים); מוצרי נייר, 
עבודות יצירה, כרטיסי ברכה, ספרים, כתבי עת, מגאזינים, 
לוחות תוכן, לוחות שנה, ידיעונים, שירונים, ערכות ליצירה; 

הנכללים כולם בסוג 16.                                                     
                                                                                    

                                                            

ז' שבט תשע"ב - 39231/01/2012



כרמיתי
Trade Mark No. 236307 מספר סימן

Application Date 09/03/2011 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: Mordechai Koppelman שם: מרדכי קופלמן

Address: Sokolov 8th St., Ramat Gan, Israel כתובת : סוקולוב 8, רמת גן, ישראל

Identification No.: 029714995מספר זיהוי: 029714995

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: 16 סוג: 16

Paper, cardboard and goods made from these 
materials, bookbinding material; photographs; 
stationery; artists’ materials; instructional and 
teaching material (except apparatus); Paper 
products, crafts, greeting cards, books, journals, 
magazines, content boardsqcharts, calendars, 
newsletters, songbook, crafting sets; all included in 
class 16.

נייר, קרטון וטובין העשויים מחומרים אלו, צרכי כתיבה; חומרים 
לאומנים; חומרי לימוד והוראה (למעט התקנים); מוצרי נייר, 
עבודות יצירה, כרטיסי ברכה, ספרים, כתבי עת, מגאזינים, 
לוחות תוכן, לוחות שנה, ידיעונים, שירונים, ערכות ליצירה; 

הנכללים כולם בסוג 16.                                                     
                                                                                    

                                                            

ז' שבט תשע"ב - 39331/01/2012



Trade Mark No. 236308 מספר סימן

Application Date 09/03/2011 תאריך הגשה

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 5 סוג: 5

Pharmaceutical, veterinary and sanitary products for 
medical purposes, namely cytostatic (cell growth; 
cancer inhibiting) products; pharmaceutical products 
only available on prescription, namely cytostatic (cell 
growth; cancer inhibiting) products for medical 
purposes; all included in class 5.

מוצרים רוקחיים, וטרינריים וסניטריים למטרות רפואיות, דהיינו 
מוצרים ציטוסטטיים (גידול תאים; מעכבי סרטן); מוצרים 

רוקחיים הזמינים רק על פי מרשם, דהיינו מוצרים ציטוסטטיים 
(גידול תאים; מעכבי סרטן) למטרות רפואיות; הנכללים כולם 

בסוג 5.                                                                           
                                                            

Class: 16 סוג: 16

Printed matter; stationery; instructional and teaching 
material (except apparatus); all included in class 16.

חומר מודפס; מכשירי כתיבה; חומר הדרכתי ולהוראה (למעט 
מכשירים); הנכללים כולם בסוג 16.                                     

                

Class: 41 סוג: 41

Education and provision of training; all included in 
class 41.

חינוך ואספקת הכשרה; הנכללים כולם בסוג 41.                     
                      

Class: 42 סוג: 42

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

שירותים מדעיים וטכנולוגיים ומחקר ועיצוב הקשורים אליהם; 
הנכללים כולם בסוג 42.                                                     

      

Class: 44 סוג: 44

Pharmaceutical services including the making up of 
prescriptions; pharmaceutical and medical advisory 
services; diagnostic services; medical treatment 
services; all included in class 44.

שירותים רוקחיים הכוללים המצאת מרשמים; שירותי יעוץ 
רוקחיים ורפואיים; שירותי אבחון; שירותי טיפול רפואי; 

הנכללים כולם בסוג 44.                                                     
                                                                          

ז' שבט תשע"ב - 39431/01/2012



Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

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

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

האנגלי.

 Owners

Name: Astellas Deutschland GmbH

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

Identification No.: 801388

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Reinhold Cohn and Partners

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

שם: ריינהולד כהן ושותפיו

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

ז' שבט תשע"ב - 39531/01/2012



Trade Mark No. 236309 מספר סימן

Application Date 09/03/2011 תאריך הגשה

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 5 סוג: 5

Pharmaceutical, veterinary and sanitary products for 
medical purposes, namely cytostatic (cell growth; 
cancer inhibiting) products; pharmaceutical products 
only available on prescription, namely cytostatic (cell 
growth; cancer inhibiting) products for medical 
purposes; all included in class 5.

מוצרים רוקחיים, וטרינריים וסניטריים למטרות רפואיות, דהיינו 
מוצרים ציטוסטטיים (גידול תאים; מעכבי סרטן); מוצרים 

רוקחיים הזמינים רק על פי מרשם, דהיינו מוצרים ציטוסטטיים 
(גידול תאים; מעכבי סרטן) למטרות רפואיות; הנכללים כולם 

בסוג 5.                                                                           
                                                            

Class: 16 סוג: 16

Printed matter; stationery; instructional and teaching 
material (except apparatus); all included in class 16.

חומר מודפס; מכשירי כתיבה; חומר הדרכתי ולהוראה (למעט 
מכשירים); הנכללים כולם בסוג 16.                                     

                

Class: 41 סוג: 41

Education and provision of training; all included in 
class 41.

חינוך ואספקת הכשרה; הנכללים כולם בסוג 41.                     
                      

Class: 42 סוג: 42

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

שירותים מדעיים וטכנולוגיים ומחקר ועיצוב הקשורים אליהם; 
הנכללים כולם בסוג 42.                                                     

      

Class: 44 סוג: 44

Pharmaceutical services including the making up of 
prescriptions; pharmaceutical and medical advisory 
services; diagnostic services; medical treatment 
services; all included in class 44.

שירותים רוקחיים הכוללים המצאת מרשמים; שירותי יעוץ 
רוקחיים ורפואיים; שירותי אבחון; שירותי טיפול רפואי; 

הנכללים כולם בסוג 44.                                                     
                                                                          

ז' שבט תשע"ב - 39631/01/2012



Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

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

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

האנגלי.

 Owners

Name: Astellas Deutschland GmbH

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

Identification No.: 801388

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Reinhold Cohn and Partners

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

שם: ריינהולד כהן ושותפיו

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

ז' שבט תשע"ב - 39731/01/2012



GUSHERS

Trade Mark No. 236310 מספר סימן

Application Date 09/03/2011 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: General Mills, Inc.

Address: Minneapolis, Minnesota, U.S.A.

Identification No.: 169

(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: 29 סוג: 29

Fruit-based snack foods; all included in class 29. חטיפי מאכל מבוססי פירות; הנכללים כולם בסוג 29.         

ז' שבט תשע"ב - 39831/01/2012



MORNING ENERGY FRUIT INFUSIONS

Trade Mark No. 236312 מספר סימן

Application Date 10/03/2011 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: Johnson & Johnson

Address: One Johnson & Johnson Plaza, New Brunswick, 
New Jersey, 08933, U.S.A.

Identification No.: 604

(New Jersey Corporation)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Reinhold Cohn and Partners

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

שם: ריינהולד כהן ושותפיו

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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 3 סוג: 3

Cosmetics; facial care products, namely, 
moisturizers, cleansers, eye creams/treatments and 
lotions; body washes; all included in class 3.

תמרוקים; מוצרי טיפוח לפנים, דהיינו, מלחחים, חומרי ניקוי, 
קרמים/טיפולים ותחליבים לעיניים; תרחיצי גוף; הנכללים כולם 

בסוג 3.                                   

ז' שבט תשע"ב - 39931/01/2012



HEALIX KNOTLESS

Trade Mark No. 236313 מספר סימן

Application Date 10/03/2011 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: Johnson & Johnson

Address: One Johnson & Johnson Plaza, New Brunswick, 
New Jersey, 08933, U.S.A.

Identification No.: 604

(New Jersey Corporation)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Reinhold Cohn and Partners

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

שם: ריינהולד כהן ושותפיו

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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 10 סוג: 10

Suture anchors, surgical implants for the fixation of 
soft tissue to bone, surgical instruments for the 
implantation of suture anchors; all included in class 
10.

עוגני תפירה, שתלים כירורגיים לקיבוע רקמה רכה לעצם, כלים 
כירורגיים להשתלה של עוגני תפירה; הנכללים כולם בסוג 10.   
                                                                                    

                

ז' שבט תשע"ב - 40031/01/2012



Trade Mark No. 236317 מספר סימן

Application Date 09/11/2010 תאריך הגשה

International Trademark No. 1067417 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: Celgene Corporation

Address: 86 Morris Avenue, Summit, NJ 17901, U.S.A.

Identification No.: 71594

(Delaware, United States CORPORATION)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Sanford T. Colb & Co.

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

שם: סנפורד ט. קולב ושות'

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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 42 סוג: 42

Conducting clinical trials; conducting clinical trials on 
the safety and effectiveness of an orally available 
small molecule compound that exhibits anti-
inflammatory activities through the supression of 
multiple pro-inflammatory mediators.

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

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

U.S.A., 04/11/2010, No. 85169424 ארה"ב, 04/11/2010, מספר 85169424

Class: 42 סוג: 42

ז' שבט תשע"ב - 40131/01/2012



Trade Mark No. 236347 מספר סימן

Application Date 22/09/2010 תאריך הגשה

International Trademark No. 1067895 מספר סימן בינלאומי

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 16 סוג: 16

Paper, cardboard and goods made from these 
materials, included this class; printed matter; 
bookbinding material; photographs; stationery; 
instructional and teaching material (except 
apparatus).

Class: 35 סוג: 35

Advertising; marketing; market research; market 
analysis; opinion polling; public relations; business 
management services; business administration; 
business consultancy; organisation of job fairs or 
advertising related fairs; all the above in relation to 
hotels and restaurants.

Class: 41 סוג: 41

Education; providing of training; entertainment; 
sporting and cultural activities, arranging exhibitions 
for cultural or educational purposes; services of a 
publishing house (excluded printing services); all the 
above in relation to hotels and restaurants.

Class: 42 סוג: 42

Testing and/or evaluation and/or analysis of services 
in the hotel, temporary accommodation and 
restaurant industries for the certification of quality of 
standards.

Class: 43 סוג: 43

Temporary accommodation; providing of food and 
drink; outside catering; catering services.

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

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

European Community Trade Mark, 22/03/2010, No. 
008969511

איחוד האירופי לסימני מסחר, 22/03/2010, מספר 
008969511

Class: 16 סוג: 16

Class: 35 סוג: 35

Class: 41 סוג: 41

Class: 42 סוג: 42

ז' שבט תשע"ב - 40231/01/2012



Conditions/Disclaimers

The mark is limited to the colours  word Blue, yellow. 
as shown in the  mark.

 Owners

Name: Hotelverband Deutschland (IHA) e.V.

Address: Am Weidendamm 1A, 10117 Berlin, Germany

Identification No.: 72071

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Reinhold Cohn and Partners

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

שם: ריינהולד כהן ושותפיו

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

Class: 43 סוג: 43

ז' שבט תשע"ב - 40331/01/2012



ALFA ROMEO 4C

Trade Mark No. 236373 מספר סימן

Application Date 10/03/2011 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: FIAT GROUP AUTOMOBILES S.p.A.

Address: Corso Giovanni Agnelli 200, Torino, 10135, Italy

Identification No.: 65665

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Luzzatto & Luzzatto

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

שם: לוצאטו את לוצאטו

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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 12 סוג: 12

Motor vehicles, body works, windscreen-wipers, 
shock absorbers, wheel rims, ornamental hub-caps, 
safety belts, roof racks, tyres, seats, engines and 
tanks for motor vehicles, seat covers, doors, steering 
wheel; all included in class 12.

כלי רכב ממונעים, שלדה, מגבי שמשות, בולמי זעזועים, 
ג'נטים, טסות לקישוט, חגורות בטיחות, גגונים, צמיגים, 

מושבים, מנועים ומיכלים לכלי רכב ממונעים, כיסויי מושבים, 
דלתות, הגה; הנכללים כולם בסוג 12.                                   

                                                        

Class: 25 סוג: 25

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

Class: 28 סוג: 28

Games and playthings, gymnastic and sporting 
articles; all included in class 28.

משחקים וצעצועים, צרכי התעמלות וספורט; הנכללים כולם 
בסוג 28.                                           

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

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

Italy, 02/03/2011, No. TO2011C000730 TO2011C000730 איטליה, 02/03/2011, מספר

Class: 12 סוג: 12

Class: 25 סוג: 25

Class: 28 סוג: 28

ז' שבט תשע"ב - 40431/01/2012



Trade Mark No. 236374 מספר סימן

Application Date 11/03/2011 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: JOHNSON HEALTH TECH CO., LTD

Address: 26 Chinchuan Rd. Taya Dist.,, Taichung, 
Taiwan

Identification No.: 801889

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Dr. Shlomo Cohen & Co.

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

שם: ד"ר שלמה כהן ושות'

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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 28 סוג: 28

Gymnastic and sporting articles not included in other 
classes; exercise and fitness apparatus (other than 
for medical use) and equipment; body-building 
apparatus, body-training apparatus; stationary 
exercise bicycles, powered treadmills for running, 
rowing machines, stair stepping machines, weight 
lifting machines, physical pulse training benches, arm 
exercising machines, legs exercising machines, 
skiing machines for exercising, barbells for arm 
exercising, recumbent bikes, upright bikes, elliptical 
trainers; and parts and fittings for all the aforesaid 
goods included in class 28; all included in class 28.

ציודי ספורט והתעמלות שאינם נכללים בסוגים אחרים; ציוד 
והתקני אימון וכושר (שאינם בשימוש רפואי); התקני חיטוב 
הגוף; התקני אימון הגוף; אופניים מקובעים לאימון, הליכון 

חשמלי לריצה, מכונות שיוט, סטפרים, מכונות להרמת משקל, 
ספסל אימון למדידת הדופק, מכונות לאימון הידיים, מכונות 
לאימון הרגליים, מכונות סקי לאימון, משקולות לאימון הידיים, 
אופניים שוכביים, אופניים זקופיים, מכשיר אימון אליפטי; וכל 
החלקים ואביזרים לכל הסחורות הנ"ל הנכללים בסוג 28; כולם 
נכללים בסוג 28.                                                               
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    

    

ז' שבט תשע"ב - 40531/01/2012



PSION

Trade Mark No. 236378 מספר סימן

Application Date 13/03/2011 תאריך הגשה

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 9 סוג: 9

Computer and network management software and 
hardware for use with transmitting, receiving, 
viewing, updating and managing data, inventory and 
material handling, storage and retrieval, shipping and 
receiving, ordering, picking and cycle counting of 
merchandise, asset management and tracking, and 
general data collection; Computer and network 
management software and hardware for the 
management and monitoring of mobile computers; 
Computer and network management software and 
hardware for the management and monitoring of 
cellular phone devices, VoIP communication devices 
used for mobile customer relationship management; 
Computer and network management software and 
hardware for use with payment devices, secure 
identification and control devices; Fixed and portable 
radio frequency identification devices and readers; 
computer and network management software and 
hardware for use with handheld computers, speech-
directed devices and speech recognition used for 
mobile ticketing, payment processing, personal 
identification collection and verification, dispatching 
and scheduling, equipment maintenance, break-fix 
and repair; Integrated voice and data enabled wide 
area wireless radio; computer and network 
management software and hardware for use with 
GPS-driven mapping and direction finding; Linear 
and area imagers and digital cameras; Mobile and 
fixed computers and monitors for end-to-end mobile 
computing systems for businesses; electronic 
controllers and data processors; wireless local area 
network equipment, namely access points, electronic 
controllers, electronic mini-controllers and antennas; 
handheld and integrated laser scanners, computer 
and network management software and hardware for 
the management and monitoring of rugged handheld 
personal computers; Portable and fixed radio 
frequency receivers and transmitters; computer and 
network management software and hardware all for 
use with the management and monitoring of personal 
digital assistants, vehicle mounted computers and 
electronic personal organizers; Computer operating 
systems and portable radio receivers and 
transmitters, all included in class 9.

תכנה וחמרה לניהול מחשבים ורשתות לשימוש עם שידור, 
קליטה, צפייה, עדכון וניהול של נתונים, מלאי וטיפול בחומרים, 
אחסון וקבלה, משלוח וקיבול, הזמנה, בחירה וספירת מחזורים 
של סחורה, ניהול ועקיבה אחרי רכוש, ואסיפת נתונים כללית; 
תכנה וחמרה לניהול מחשבים ורשתות לניהול ופיקוח על 

מחשבים ניידים; תכנה וחמרה לניהול מחשבים ורשתות לניהול 
 VoIP ופיקוח על התקני טלפון סלולאריים, התקני תקשורת
משומשים לניהול קשר לקוח נייד; תכנה וחמרה לניהול 

מחשבים ורשתות לשימוש עם התקני תשלום, זיהוי בטוח 
והתקני בקרה; התקני וקוראי RFID נייחים וניידים; תכנה 
וחמרה לניהול מחשבים ורשתות לשימוש עם מחשבי כף, 
התקנים מופעלי-קול והכרת קולות משומשים לכרטוס נייד, 
עיבוד תשלומים, איסוף ואימות זיהוי אישי, שיגור ותזמון, 

אחזקת ציוד, תיקון שבירות; רדיו אלחוטי אזורי אם אפשרות 
לשילוב של קול ונתונים; תכנה וחמרה לניהול מחשבים ורשתות 

לשימוש עם מיפוי וכיוון מונעי-GPS; סורקים ומצלמות 
דיגיטליות ליניאריים ושל שטח; מחשבים ומסכים ניידים ונייחים 

למערכות חישוב ניידות קצה-לקצה לעסקים; בקרים 
אלקטרוניים ומעבדי נתונים; ציוד לרשת מקומית אלחוטית, 
בעיקר, נקודות גישה, בקרים אלקטרוניים, מיני-בקרים 

ומשושות אלקטרוניים; סורקי לייזר משולבים ונישאים בכף היד, 
תכנה וחמרה לניהול מחשבים ורשתות לניהול ופיקוח על 

מחשבי כף אישיים טרשיים; מקלטי ומשדרי תדר רדיו ניידים 
ונייחים; תכנה וחמרה לניהול מחשבים ורשתות הכל לשימוש 
עם ניהול ופיקוח על מחשבי כף, מחשבים ומחשבי כף מותקנים 

ברכב; מערכות הפעלת מחשב ומקלטי ומשדרי תדר רדיו 
ניידים; הכל כלול בסוג 9.                                                   
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 Owners

Name: Psion PLC

Address: 48 Charlotte Street, London W1T 2NS, United 
Kingdom

Identification No.: 801890

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: 42 סוג: 42

Consultation and design services relating to 
computers in the field of mobile customer relationship 
management; Consultation and design services 
relating to computers in the field of mobile ticketing, 
break-fix and repair; Technical consulting and custom 
design of data transmission, reception and 
management systems, and material handling 
systems; technical consulting, design and integration 
services for Radio Frequency Identification systems 
(RFID); consultation and design services relating to 
computers used for transmitting, receiving, viewing, 
updating and managing data, inventory and material 
handling, storage and retrieval, shipping and 
receiving, ordering, picking and cycle counting of 
merchandise, asset management and tracking, 
payment processing, personal identification collection 
and verification, speech recognition, dispatching and 
scheduling, general data collection and equipment 
maintenance; Consultation and design services 
relating to computers in the field of GPS-driven 
mapping and direction finding, all included in class 42

שירותי ייעוץ ועיצוב קשורים למחשבים בתחום ניהול קשר לקוח 
נייד; שירותי ייעוץ ועיצוב קשורים למחשבים בתחום כרטוס נייד, 

תיקון שבירות; ייעוץ טכני ועיצוב אישי של מערכות שידור, 
קליטה וניהול של נתונים ומערכות טיפול בחומרים; שירותי ייעוץ 

טכני, עיצוב ושילוב למערכות RFID; שירותי ייעוץ ועיצוב 
קשורים למחשבים משומשים לשידור, קליטה, צפייה, עדכון 

וניהול של נתונים, מלאי וטיפול בחומרים, אחסון וקבלה, משלוח 
וקיבול, הזמנה, בחירה וספירת מחזורים של סחורה, ניהול 

ועקיבה אחרי רכוש, עיבוד תשלומים, איסוף ואימות זיהוי אישי, 
הכרת קולות, שיגור ותזמון, אסיפת נתונים כללית ואחזקת ציוד; 

שירותי ייעוץ ועיצוב קשורים למחשבים בתחום מיפוי וכיוון 
מונעי-GPS; הכל כלול בסוג 42.                                         
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Trade Mark No. 236380 מספר סימן

Application Date 08/03/2011 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: Power Sport Ltd שם: פאוור ספורט בע"מ

Address: 19 Sacharov St., Rishon LeZion, Israel כתובת : רחוב סחרוב 19, ראשון לציון, ישראל

Identification No.: 512492588מספר זיהוי: 512492588

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Bodner, Flom & Co., Advs.

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

שם: בדנר, פלום ושות', עו"ד

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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 28 סוג: 28

The paths of running, treadmills, elliptikal, ways of 
ability, couches of ability, home gym, my product and 
accessory of ability, weights, pills/balls/bullets, tables 
plays, belted gloves of punch, different shields and 
equipment of sport at; all included in class 28.

מסלולי ריצה, הליכונים, אליפטיקל, אופני כושר, ספות כושר, 
מולטי טריינר, מוצרי ואביזר כושר, משקולות, כדורים, שולחנות 
משחק, כפפות וחגורות אגרוף, מגנים שונים, וציוד ספורט; 

הנכללים כולם בסוג 28.                                                     
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Trade Mark No. 236386 מספר סימן

Application Date 13/03/2011 תאריך הגשה

Ownersבעלים

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

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

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

Identification No.: 511334252מספר זיהוי: 511334252

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Reinhold Cohn and Partners

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

שם: ריינהולד כהן ושותפיו

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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 3 סוג: 3

Cosmetics; toiletries; perfumeries; massaging oils; 
essential oils; non-medical preparations and 
substances for cleansing, treatment, care and 
protection of skin and hair, and for the use in various 
skin disorders; soaps, soapless preparations, bath 
and shower additives; non-medical preparations and 
substances for the rehabilitation and calming of the 
skin; all included in class 3.

תכשירי קוסמטיקה; תמרוקים; פרפומריה; שמני עיסוי; שמנים 
אתריים; תכשירים וחומרים לא רפואיים לניקוי, טיפול, טיפוח 
והגנה של עור ושיער, ולשימוש בהפרעות עור שונות; סבונים, 
תכשירים ללא סבון, תוספי אמבט ומקלחת; תכשירים וחומרים 
לא רפואיים לשיקום והרגעת העור; הנכללים כולם בסוג 3.       
                                                                                    
                                                                                    

                                                        

ז' שבט תשע"ב - 40931/01/2012



TOTINO

Trade Mark No. 236389 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: VINPOL Spolka z o.o.

Address: ul Mazowiecka 48, 87-100 Torun, Poland

Identification No.: 801891

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Eitan Mehulal & Sadot, Adv. & Patent Attorneys

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

שם: איתן, מהולל & שדות, עו"ד ועו"פ

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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 33 סוג: 33

Alcoholic beverages משקאות כוהליים           

ז' שבט תשע"ב - 41031/01/2012



BARRICADE

Trade Mark No. 236393 מספר סימן

Application Date 13/03/2011 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: 9 סוג: 9

Downloadable ring tones, graphics and music via a 
global computer network and wireless devices; video 
and computer game tapes, video and computer 
game discs, video and computer game cassettes, 
video and computer game cartridges, video and 
computer game CD-ROMs, video output game 
machines for use with televisions; video and 
computer game software; cinematographic and 
television films, namely, motion picture films; pre-
recorded phonograph records, pre-recorded compact 
discs, pre-recorded video tapes, pre-recorded video 
cassette tapes, pre-recorded DVDS and pre-recorded 
audio cassettes; interactive video game programs 
and computer game cartridges; all included in class 
09.

רינגטונים, גרפיקה ומוסיקה הניתנים להורדה באמצעות רשת 
מחשבים גלובלית ומכשירים אלחוטיים; קלטות וידאו ומשחקי 
מחשב, דיסק וידאו ומשחקי מחשב, קסטות וידאו ומשחקי 
מחשב, מחסניות וידאו ומשחקי מחשב, CD-ROMs וידאו 
ומשחקי מחשב, מכונות פלט משחק וידאו לשימוש עם 

טלוויזיות; תוכנות וידאו ומשחקי מחשב; סרטי קולנוע וטלוויזיה, 
דהיינו, סרטי קולנוע; תקליטי מקול מוקלטים מראש, דיסקי 

מחשב מוקלטים מראש; קלטות וידאו מוקלטות מראש, קסטות 
מוקלטות מראש, DVDS מוקלטים מראש וקלטות אודיו 
מוקלטות מראש; תוכנות משחקי וידאו אינטראקטיביים 

ומחסניות משחקי מחשב; הנכללים כולם בסוג 09.                 
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                  

ז' שבט תשע"ב - 41131/01/2012



BARRICADE

Trade Mark No. 236394 מספר סימן

Application Date 13/03/2011 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: 41 סוג: 41

Entertainment services, namely, the production and 
distribution of motion pictures; all included in class 
41.

שרותי בידור, דהיינו, הפקה והפצה של סרטי קולנוע; הנכללים 
כולם בסוג 41.                                                                 

                

ז' שבט תשע"ב - 41231/01/2012



GUNMETAL

Trade Mark No. 236395 מספר סימן

Application Date 13/03/2011 תאריך הגשה

 Owners

Name: Modern Shoe Company, LLC

Address: 101 Sprague Street, Hyde Park, 
Massachusetts, 02136, U.S.A.

Identification No.: 801894

(Delaware Limited Liability Company)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Soroker-Agmon, Adv.

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

שם: סורוקר-אגמון, עו"ד

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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 25 סוג: 25

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

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

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

U.S.A., 06/12/2010, No. 85191023 ארה"ב, 06/12/2010, מספר 85191023

Class: 25 סוג: 25

ז' שבט תשע"ב - 41331/01/2012



Trade Mark No. 236400 מספר סימן

Application Date 10/03/2011 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: CITYPASS LTD שם: סיטיפס בע"מ

Address: 1Shazar Boulevard, Jerusalem, 91060, Israel כתובת : שד' שז"ר 1, ירושלים, 91060, ישראל

Identification No.: 512967910מספר זיהוי: 512967910

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: 39 סוג: 39

Public transportation services and services ancillary 
thereto; all included in class 39.

שירותי תחבורה ציבורית ושירותים נלווים; הנכללים כולם בסוג 
                                                         .39

ז' שבט תשע"ב - 41431/01/2012



ELEKTRA 

Trade Mark No. 236401 מספר סימן

Application Date 10/03/2011 תאריך הגשה

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 9 סוג: 9

Musical sound and video recordings; prerecorded 
and live text, data, graphic, audio, video and 
audiovisual content in the form of records, tapes, 
cassettes, CDs, CD-ROMs, DVDs, ringtones, 
ringback tones, voice tones, video ringers or other 
media for download via the Internet or other 
communications networks or wireless devices; 
downloadable graphics and wallpaper; downloadable 
online discussion boards, webcasts and podcasts 
featuring music, entertainment and musical artists; 
downloadable multimedia files containing artwork, 
text, audio, video, photographs and Internet Web 
links relating to music, entertainment and musical 
artists; downloadable electronic publications in the 
nature of magazines, newsletters, books, booklets 
and liner notes in the field of music, entertainment 
and musical artists; all included in class 9.

הקלטות קול, מוסיקה ווידאו; טקסט, נתונים, גרפיקה, קול, 
וידאו ותוכן אורקולי מוקלטים מראש וחיים בצורה של תקליטים, 

סרטי הקלטה , קלטות, תקליטורים, CD-ROM, די וי די, 
רינגטונים, צלילי המתנה, צילצולים קוליים, צלצולי וידאו או 

מדיה אחרת להורדה באמצעות האינטרנט או רשתות תקשורת 
אחרות או התקנים אלחוטיים; גרפיקה ותמונות רקע הניתנות 
להורדה; פורומים מקוונים, וובקאסטים ופודקאסטים המכילים 
מוסיקה, בידור ומוסיקאים, שכולם ניתנים להורדה; קבצי 

מולטימדיה הניתנים להורדה המכילים עבודות אמנות, טקסט, 
קול, וידאו, צילומים וקישורי אינטרנט הנוגעים למוסיקה, בידור 
ומוסיקאים; פרסומים אלקטרוניים הניתנים להורדה בצורה של 

מגזינים, עלוני חדשות, ספרים, ספרונים והערות אלבום 
בתחומי המוסיקה, הבידור והמוסיקאים; הנכללים כולם בסוג 9. 
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    

                  

Class: 35 סוג: 35

Online retail services and mail order services 
connected with the sale of musical recordings, sound 
and visual recordings, video recordings, 
downloadable pre-recorded music, and merchandise 
relating to music and entertainment, namely posters, 
clothing, printed matter, and publications; marketing, 
promotion, public relations, endorsement and 
publicity services relating to music and 
entertainment; representation and agency services 
relating to music and entertainment; all included in 
class 35.

שירותים מקוונים של קמעונאות והזמנות בדואר בקשר עם 
מכירת הקלטות מוסיקה, הקלטות קול וחוזי, הקלטות וידאו, 
מוסיקה מוקלטת מראש הניתנת להורדה וטובין הקשורים 
למוסיקה ובידור, דהיינו פוסטרים, ביגוד, חומרים מודפסים 

ופרסומים; שיווק, קידום, יחסי ציבור, מתן חסות ושירותי פרסום 
הנוגעים למוסיקה ובידור; שירותי ייצוג וסוכנות הנוגעים 

למוסיקה ולבידור; הנכללים כולם בסוג 35.                             
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    

  

ז' שבט תשע"ב - 41531/01/2012



 Owners

Name: Elektra Entertainment Group Inc.

Address: 75 Rockfeller Plaza, New York, New York, 
10019, U.S.A.

Identification No.: 71118

(Delaware Corporation)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

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

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

שם: הרצוג, פוקס, נאמן ושות', עו"ד

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

Class: 41 סוג: 41

Entertainment services, namely, providing non-
downloadable prerecorded music and videos 
featuring music and entertainment concerning music, 
musicians, and comedy on-line via a global computer 
network; providing non-downloadable ring tones, ring 
back tones, voice tones, video ringers, pre-recorded 
music, video and graphics presented to mobile 
communications devices via a global computer 
network and wireless networks; providing online 
information in the field of music and musical artists 
via the Internet; providing fan clubs; providing a web 
site featuring musical sound recordings, musical 
videos, photographs, artwork, and other multimedia 
materials; providing non-downloadable multimedia 
files containing artwork, text, audio, video and 
Internet web links relating to music and artists; 
mobile media and entertainment services in the 
nature of content preparation; providing newsletters 
in the field of music and musical artists via e-mail; 
providing links to web sites of others featuring music 
and musical artists; production, preparation, 
distribution and leasing of audio, video and 
audiovisual recordings in all forms; music publishing 
services; artistic management; recording studio 
services; information services relating to 
entertainment, music, educational, cultural, games 
and events provided via the Internet or other 
communications networks; production and 
distribution of digital online programs featuring audio 
and visual content and music and entertainment; 
providing online publications in the nature of books, 
magazines, newsletters, booklets and liner notes in 
the field of music, entertainment and musical artists; 
on-line journals, namely, blogs in the field of music, 
entertainment and musical artists; ongoing web-
based shows featuring music, entertainment and 
musical artists; entertainment text services in the 
nature of providing pre-recorded messages 
containing information about music, entertainment 
and musical artists by digital text messaging to 
wireless; arranging and conducting music and 
entertainment events; production of live music and 
entertainment events; booking of musical and 
entertainment events; all included in class 41.

שירותי בידור, דהיינו, אספקת מוסיקה ווידאו מוקלטים מראש 
ואשר אינם ניתנים להורדה המכילים מוסיקה ובידור הנוגעים 
למוסיקה, מוסיקאים וקומדיה באופן מקוון באמצעות רשת 

מחשבים עולמית; אספקת רינגטונים, צלילי המתנה, צילצולים 
קוליים, צלצולי וידאו, מוסיקה, וידאו וגרפיקה מוקלטים מראש 

אשר אינם ניתנים להורדה עבור מכשירי תקשורת ניידת 
באמצעות רשת מחשבים עולמית ורשתות אלחוטיות; אספקת 
מידע מקוון בתחום המוסיקה ומוסיקאים באמצעות האינטרנט; 

אספקת מועדוני מעריצים; אספקת אתר אינטרנט המכיל 
הקלטות מוסיקה, קליפים, צילומים, עבודות אמנות וחומרי 

מולטימדיה אחרים; אספקת קבצי מולטימדיה אשר אינם ניתנים 
להורדה המכילים עבודות אמנות, טקסט, קול, וידאו וקישורי 

אינטרנט הנוגעים למוסיקה ולאמנים; מדיה ניידת ושירותי בידור 
בצורת הכנת תוכן; אספקת עלוני חדשות בתחום המוסיקה 
והמוסיקאים באמצעות הדואר האלקטרוני; אספקת קישורים 

לאתרי אינטרנט של אחרים בנושאי מוסיקה ומוסיקאים; הפקה, 
הכנה, הפצה והשכרה של הקלטות אודיו, הקלטות וידאו 
והקלטות אורקוליות בכל הצורות; שירותי הוצאה לאור של 

מוסיקה; ניהול אומנותי; שירותי אולפן הקלטות; שירותי מידע 
הנוגעים לבידור, מוסיקה, משחקים ואירועים חינוכיים 
ותרבותיים המסופקים באמצעות האינטרנט או רשתות 

תקשורת אחרות; הפקה והפצה של תוכניות דיגיטליות מקוונות 
המכילות תוכן אודיו ווידאו ומוסיקה ובידור; אספקת פרסומים 
מקוונים שהם ספרים, מגזינים, עלוני חדשות, ספרונים והערות 
אלבום בתחומי המוסיקה, הבידור והמוסיקאים; יומנים מקוונים, 
דהיינו בלוגים בתחומי המוסיקה, הבידור והמוסיקאים; תוכניות 

מבוססות אינטרנט מתמשכות המכילות מוסיקה, בידור 
ומוסיקאים; שירותי בידור בתחום הטקסט בצורת אספקת 
מסרים מוקלטים מראש המכילים מידע על מוסיקה, בידור 
ומוסיקאים באמצעות הודעות טקסט דיגיטליות למכשירים 

אלחוטיים; ארגון וניהול של אירועי בידור ומוסיקה; הפקה של 
אירועי בידור ומוסיקה חיה; הזמנת מקומות מראש לאירועי 

בידור ומוסיקה; הנכללים כולם בסוג 41.                               
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    

                                                                  

ז' שבט תשע"ב - 41631/01/2012



דולקופיבר
Trade Mark No. 236405 מספר סימן

Application Date 14/03/2011 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: Boehringer Ingelheim International GmbH

Address: Ingelheim, 55218, Germany

Identification No.: 34942

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Reinhold Cohn and Partners

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

שם: ריינהולד כהן ושותפיו

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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 5 סוג: 5

Pharmaceutical preparations for digestive organs; all 
included in class 5.

תכשירים רוקחיים לאיברי עיכול; הנכללים כולם בסוג 5.           
                                      

Class: 30 סוג: 30

Food supplements, dietetic substances and food 
additives for non-medical use on the basis of 
carbohydrates and fibres; all included in class 30.

תוספות מזון, חומרים דיאטיים ותוספי מזון לשימוש שאינו 
רפואי על בסיס של פחמימות וסיבים; הנכללים כולם בסוג 30.   

                                                                        

ז' שבט תשע"ב - 41731/01/2012



דולקולקס
Trade Mark No. 236406 מספר סימן

Application Date 14/03/2011 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: Boehringer Ingelheim Pharma GmbH & Co. KG

Address: Ingelheim am Rhein, Germany

Identification No.: 41926

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Reinhold Cohn and Partners

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

שם: ריינהולד כהן ושותפיו

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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 5 סוג: 5

Pharmaceutical preparations for digestive organs; all 
included in class 5.

תכשירים רוקחיים לאיברי עיכול; הנכללים כולם בסוג 5.           
                                      

ז' שבט תשע"ב - 41831/01/2012



בוסקופן
Trade Mark No. 236407 מספר סימן

Application Date 14/03/2011 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: Boehringer Ingelheim Pharma GmbH & Co. KG

Address: Ingelheim am Rhein, Germany

Identification No.: 41926

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Reinhold Cohn and Partners

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

שם: ריינהולד כהן ושותפיו

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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 5 סוג: 5

Analgesic and antispasmodic pharmaceutical 
preparations; all included in class 5.

תכשירים רוקחיים לשיכוך כאבים ונגד עוויתות; הנכללים כולם 
בסוג 5.                                     

ז' שבט תשע"ב - 41931/01/2012



אנטיסטקס
Trade Mark No. 236409 מספר סימן

Application Date 14/03/2011 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: Boehringer Ingelheim International GmbH

Address: Ingelheim, 55218, Germany

Identification No.: 34942

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Reinhold Cohn and Partners

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

שם: ריינהולד כהן ושותפיו

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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 3 סוג: 3

Cosmetics; all included in class 3. תמרוקים; הנכללים כולם בסוג 3.             

Class: 5 סוג: 5

Pharmaceutical preparations for the treatment and 
care of legs; all included in class 5.

תכשירים רוקחיים לטיפול ולטיפוח של רגליים; הנכללים כולם 
בסוג 5.                                                     

Class: 30 סוג: 30

Food supplements and food additives mainly 
consisting of plant extracts for non-medical use; all 
included in class 30.

תוספות מזון ותוספי מזון המכילים בעיקר תמציות צמחים 
לשימוש שאינו רפואי; הנכללים כולם בסוג 30.                       

                              

ז' שבט תשע"ב - 42031/01/2012



מוקואנגין
Trade Mark No. 236410 מספר סימן

Application Date 14/03/2011 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: Boehringer Ingelheim International GmbH

Address: Ingelheim, 55218, Germany

Identification No.: 34942

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Reinhold Cohn and Partners

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

שם: ריינהולד כהן ושותפיו

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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 5 סוג: 5

Pharmaceutical preparations for the respiratory tract 
including throat preparations; all included in class 5.

תכשירים רוקחיים למערכת הנשימה כולל תכשירים לגרון; 
הנכללים כולם בסוג 5.                                                       

                        

ז' שבט תשע"ב - 42131/01/2012



לסולבן
Trade Mark No. 236411 מספר סימן

Application Date 14/03/2011 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: Boehringer Ingelheim Pharma GmbH & Co. KG

Address: Ingelheim am Rhein, Germany

Identification No.: 41926

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Reinhold Cohn and Partners

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

שם: ריינהולד כהן ושותפיו

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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 5 סוג: 5

Pharmaceutical preparations for the respiratory tract; 
all included in class 5.

תכשירים רוקחיים למערכת הנשימה; הנכללים כולם בסוג 5.     
                                                    

ז' שבט תשע"ב - 42231/01/2012



Trade Mark No. 236415 מספר סימן

Application Date 15/03/2011 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: Forever 21, Inc.

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

Identification No.: 59873

(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: 35 סוג: 35

Online store and retail store services featuring 
clothing, accessories, jewelry, footwear, hats, bags, 
purses, wallets, sunglasses and cosmetics; all 
included in class 35.

שירותי חנות מקוונת וחנות קמעונאית שמאופיינים בהלבשה, 
אביזרים, תכשיטים, הנעלה, כובעים, תיקים, ארנקי נשים, 

ארנקים, משקפי שמש ותמרוקים; הנכללים כולם בסוג 35.       
                            

ז' שבט תשע"ב - 42331/01/2012



DIABETES - GOING BEYOND TOGETHER

Trade Mark No. 236419 מספר סימן

Application Date 15/03/2011 תאריך הגשה

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 5 סוג: 5

Pharmaceutical preparations for the treatment of 
diabetes; all included in class 5.

תכשירים רוקחיים לטיפול בסוכרת; הנכללים כולם בסוג 5.       
                                                          

Class: 9 סוג: 9

Computer software for database management in the 
field of diabetes; software downlable via the internet 
for monitoring and tracking blood glucose levels,   
Downlable electronic reports and newsletters in the 
field of diabetes; All included in class 9.

תוכנות מחשב בתחום הסוכרת לניהול מסד נתונים; תוכנות 
הניתנות להורדה באמצעות האינטרנט עבור ניטור ומעקב אחר 

רמות הגלוקוז בדם, דוחות אלקטרוניים וידיעונים בתחום 
הסוכרת הניתנים להורדה; הנכללים כולם בסוג 9.                   
                                                                                    

    

Class: 10 סוג: 10

Medical apparatus and instruments in the field of 
diabetes, Blood glucose monitors, Insulin pumps for 
medical use, Injectors for medical use; All included in 
class 10.

מתקנים רפואיים ומכשירים בתחום הסוכרת, מכשירים לניטור 
רמת הגלוקוז בדם, משאבות אינסולין לשימוש רפואי, מזרקים 
לשימוש רפואי; הנכללים כולם בסוג 10.                               

                    

Class: 16 סוג: 16

Printed materials, namely, circulars, newsletters, 
newspapers, magazines, periodicals, pamphlets, 
leaflets, books, guides and posters in the field of 
diabetes. All included in class 16.

חומרים מודפסים בתחום הסוכרת, שהינם, חוזרים, ידיעונים, 
עיתונים, מגזינים, כתבי עת, חוברות, עלונים, ספרים, מדריכים 
ופוסטרים; הנכללים כולם בסוג 16.                                     

                                                

Class: 41 סוג: 41

Educational services for patients and professionals in 
the field of diabetes, namely, conducting seminars, 
conferences, courses and workshops; Providing 
websites featuring educational information, on-line 
journals, namely, blogs featuring health and 
pharmaceutical information in the field of diabetes ;All 
included in class 41.

שירותי חינוך בתחום הסוכרת עבור מטופלים ואנשי מקצוע, 
שהינם, ניהול סמינרים, כנסים, קורסים וסדנאות, אספקת אתרי 

אינטרנט הכוללים מידע חינוכי, כתבי עת מקוונים, כלומר, 
בלוגים הכוללים מידע בריאותי ורוקחי בתחום הסוכרת; 

הנכללים כולם בסוג 41.                                                     
                                                                                    

                                                          

Class: 42 סוג: 42

Pharmaceutical and medical research; conducting 
clinical trials in the field of diabetes; computer 
software development; all included in class 42.

מחקרים רפואיים ורוקחיים, ניהול ניסויים רפואיים בתחום 
הסוכרת. פיתוח תוכנות מחשב; הנכללים כולם בסוג 42.         
                                                                                  

Class: 44 סוג: 44

Providing medical and pharmaceutical information 
and advice in the field of diabetes; consulting in the 
field of diabetes; disease management programs in 
the field of diabetes; All included in class 44.

מתן מידע רפואי ורוקחי וייעוץ בתחום הסוכרת; ייעוץ בתחום 
הסוכרת; תוכניות לניהול המחלה בתחום הסוכרת; הנכללים 

כולם בסוג 44.                                                                 
                                                                                    

                  

ז' שבט תשע"ב - 42431/01/2012



Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

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

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

האנגלי.

 Owners

Name: SANOFI-AVENTIS

Address: 174 Avenue de France, Paris, 75013, France

Identification No.: 71277

(FRANCE société anonyme)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Dr. Shlomo Cohen & Co.

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

שם: ד"ר שלמה כהן ושות'

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

ז' שבט תשע"ב - 42531/01/2012



Cola Kavod 

Trade Mark No. 236420 מספר סימן

Application Date 09/03/2011 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: ARI SLOYIZER  שם: ארי סלוייזר

Address: 3 Atzanhanim St, Azor, 58009, Israel כתובת : רח' הצנחנים 3, אזור, 58009, ישראל

Identification No.: 317446441מספר זיהוי: 317446441

Name: ARIE SION  שם: אריה ציון

Address: 3 Atzanhanim St, Azor, 58009, Israel כתובת : רח' הצנחנים 3, אזור, 58009, ישראל

Identification No.: 016997553מספר זיהוי: 016997553

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 25 סוג: 25

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

Class: 32 סוג: 32

Beverages, sparkling beverages, soda and other 
non-alcoholic beverages; all included in class 32.

משקאות קלים, משקאות מוגזים, מי סודה ומשקאות לא 
כוהליים אחרים; הנכללים כולם בסוג 32.                             

ז' שבט תשע"ב - 42631/01/2012



קולה כבוד 
Trade Mark No. 236421 מספר סימן

Application Date 09/03/2011 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: ARI SLOYIZER  שם: ארי סלוייזר

Address: רח' הצנחנים 3, אזור, 58009, ישראל כתובת : רח' הצנחנים 3, אזור, 58009, ישראל

Identification No.: 317446441מספר זיהוי: 317446441

Name: ARIE SION  שם: אריה ציון

Address: רח' הצנחנים 3, אזור, 58009, ישראל כתובת : רח' הצנחנים 3, אזור, 58009, ישראל

Identification No.: 016997553מספר זיהוי: 016997553

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 25 סוג: 25

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

Class: 32 סוג: 32

Beverages, sparkling beverages, soda and other 
non-alcoholic beverages; all included in class 32.

משקאות קלים, משקאות מוגזים, מי סודה ומשקאות לא 
כוהליים אחרים; הנכללים כולם בסוג 32.                             

ז' שבט תשע"ב - 42731/01/2012



Trade Mark No. 236423 מספר סימן

Application Date 13/03/2011 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: VISIONSIL LTD שם: ויז'נסיל בע"מ

Address: Kadima st, P.O.B. 194, Kfar Yavez, Israel כתובת : רח' קדימה, ת.ד. 194, כפר יעבץ, ישראל

Identification No.: 513555276מספר זיהוי: 513555276

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Ariel Dubinsky, Adv.

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

שם: אריאל דובינסקי, עו"ד

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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 20 סוג: 20

Pillows; children's pillows; bathing pillows; infant bath 
pillows; all included in class 20.

כריות; כריות לילדים; כריות רחצה; כריות רחצה לפעוטות; 
הנכללים כולם בסוג 20.                                     

ז' שבט תשע"ב - 42831/01/2012



Trade Mark No. 236428 מספר סימן

Application Date 13/03/2011 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: Moty Friedman שם: מוטי פרידמן

Address: 12 BERTT AHARON ST, PETAH-TIKVA, Israel כתובת : רח' ברט אהרון 12, פתח תקוה, ישראל

Identification No.: 32916181מספר זיהוי: 32916181

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Doron, Tikotzky, Amir, Mizrahi, Adv. & Notary

Address: 2 Ben Gurion St., 1 B.S.R Tower, Ramat Gan, 
52573, Israel

שם: דורון, טיקוצקי, עמיר, מזרחי, עו"ד

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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 3 סוג: 3

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

ז' שבט תשע"ב - 42931/01/2012



JOINTFLEX 

Trade Mark No. 236446 מספר סימן

Application Date 13/03/2011 תאריך הגשה

 Owners

Name: Alterna-JF LLC 

Address: 9 Whippany Road, Bldg. A1, Unit 7, Whippany, 
New Jersey, 07981, U.S.A.

Identification No.: 72087

(Delaware Limited Liability Company)

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

Non-prescription topical analgesics and anesthetics; 
all included in class 5.

תכשירים שאינם תכשירי מרשם להקלת כאב, הרגעה והרדמה; 
הנכללים כולם בסוג 5.             

ז' שבט תשע"ב - 43031/01/2012



SUCCESSFACTORS 

Trade Mark No. 236447 מספר סימן

Application Date 13/03/2011 תאריך הגשה

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 9 סוג: 9

Downloadable software to assist in business 
performance, namely, for workforce planning and 
development, management of changes in the 
workforce, employee career development and 
planning, compensation planning, workforce 
recruiting, task management and tracking, and data 
analysis and reporting in the fields of human 
resources, workforce attributes, and workforce 
performance, and for evaluation of personnel; 
downloadable software for use in Internet-based 
communication; electronic messaging, and group 
collaboration, for collection, editing, organizing, 
modifying, book marking, transmission, storage and 
sharing of data and information in the fields of social 
collaboration in the workplace, business and 
workforce analytics, business and workforce 
performance and workforce knowledge management 
and for data collection, consolidation, analysis, and 
reporting in the fields of business and workforce 
analytics, business and workforce performance and 
business and workforce knowledge management; all 
included in class 9.

תוכנות מחשב הניתנות להורדה המסייעות לביצועי עסק, דהיינו 
לתכנון ופיתוח כח עבודה, ניהול של שינויים בכח העבודה, 
פיתוח ותכנון קריירת מועסק, תכנון פיצויים, גיוס כח עבודה, 

ניהול ומעקב תפקיד, אבחון ודיווח נתונים בתחומים של משאבי 
אנוש, טיב ואיכות כח עבודה וביצועי כח עבודה, וכן עבור 

הערכה של בעלי תפקידים; תוכנות מחשב הניתנות להורדה 
לשימוש בתקשורת מבוססת אינטרנט, מסרים אלקטרוניים, 

שיתוף פעולה קבוצתי, עבור איסוף, עריכה, ארגון, שינוי, סימון 
רישום, העברה, אחסון ושיתוף של נתונים ומידע בתחומים של 
שיתוף פעולה חברתי במקומות העבודה, אנליטות עסקים וכח 
עבודה, ביצועי עסקים וכח עבודה וניהול ידע עסקי וכח עבודה, 

ועבור איסוף, איחוד, אבחון, ודיווח של ידע בתחומים של 
אנליטות עסקים וכח עבודה, ביצועי עסקים וכח עבודה וידע 

עסקים וכח עבודה; הנכללים כולם בסוג 9.                             
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    

                                      

Class: 35 סוג: 35

Business consultation to assist in business 
performance, namely, on the subjects of workforce 
development and planning, management of changes 
in the workforce, career development and planning, 
employee training and education, compensation 
planning, human resources, workforce recruiting, 
workforce attributes, workforce performance, 
workforce reporting, workforce analytics, workforce 
planning and financial modeling, strategic planning, 
and the evaluation of personnel; all included in class 
35.

יעוץ עסקי לסיוע בביצועי עסקים, דהיינו בתחומים של פיתוח 
ותכנון כח עבודה, ניהול של שינויים בכח העבודה, פיתוח ותכנון 
קריירה, אימון וחינוך מועסק, תכנון פיצויים, משאבי אנוש, גיוס 
כח עבודה, טיב ואיכות כח עבודה, ביצועי כח עבודה, דיווחי כח 
עבודה, אנליטות כח עבודה, מודלים פיננסיים ותכנוניים בנוגע 
לכח עבודה, תכנון אסטרטגי, והערכה של בעלים תפקידים; 

הנכללים כולם בסוג 35.                                                     
                                                                                    
                                                                                    

                                                  

ז' שבט תשע"ב - 43131/01/2012



Class: 41 סוג: 41

Offering online educational training services and 
online seminars to assist in business performance, 
namely, employment training and training on the 
subjects of workforce planning and development, 
management of changes in the workforce, employee 
career development and planning, compensation 
planning, workforce recruiting, evaluation of 
personnel, social collaboration in the workplace, data 
analysis and reporting in the fields of human 
resources, workforce attributes, and workforce 
performance; providing online journals, namely blogs, 
on the subjects of business performance, namely, 
workforce planning and development, career 
development and planning, employee training and 
education, compensation planning, workforce 
recruiting, data analysis and reporting in the fields of 
human resources, workforce attributes, and 
workforce performance, and the evaluation of 
personnel; all included in class 41.

הצעת שירותי אימון חינוכיים בזמן אמיתי וסמינרים בזמן אמיתי 
לסיוע בביצועי עסקים, דהיינו, אימון מועסקים ואימון בתחומים 
של תכנון ופיתוח כח עבודה, ניהול של שינויים בכח עבודה, 
פיתוח ותכנון קריירת מועסק, תכנון פיצויים, גיוס כח עבודה, 
הערכה של בעלי תפקידים, שיתוף פעולה חברתי במקומות 

העבודה, אבחון ודיווח נתונים בתחומים של משאבי אנוש, טיב 
ואיכות כח עבודה, וביצועי כח עבודה; הענקת מגזינים בזמן 

אמיתי, דהיינו בלוגם, בתחומים של ביצועי עסקים, דהיינו, תכנון 
ויפתוח כח עבודה, פיתוח ותכנון קריירה, אימון וחינוך מועסק, 
תכנון פיצויים, גיוס כח עבודה, אבחון ודיווח נתונים בתחומים 
של משאבי אנוש, טיב ואיכות כח עבודה וביצועי כח עבודה, 

והערכה של בעלי תפקידים; הנכללים כולם בסוג 41.               
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    

                                                          

Class: 42 סוג: 42

Software as a service (SaaS) featuring online use of 
non-downloadable software to assist in business 
performance, namely, for workforce planning and 
development, management of changes in the 
workforce, employee career development and 
planning, compensation planning, workforce 
recruiting, task management and tracking, and data 
analysis and reporting in the fields of human 
resources, workforce attributes, and workforce 
performance, and for evaluation of personnel; 
software as a service (SaaS) services featuring 
online use of non-downloadable software for use in 
Internet-based communication; electronic messaging, 
and group collaboration, for collection, editing, 
organizing, modifying, book marking, transmission, 
storage and sharing of data and information in the 
fields of social collaboration in the workforce, 
business and workforce analytics, business and 
workforce performance and business workforce 
knowledge management and for data collection, 
consolidation, analysis, and reporting in the fields of 
business and workforce performance and  business 
and workforce knowledge management; and 
technical support services, namely, troubleshooting 
software problems in connection with the SaaS 
services; all included in class 42.

תוכנות מחשב כשירותי שירות (SaaS) המציגים שימוש בזמן 
אמיתי של תוכנות מחשב שאינן ניתנות להורדה המסייעות 

בביצועי עסקים, דהיינו עבור תכנון ופיתוח כח עבודה, ניהול של 
שינויים בכח עבודה, פיתוח ותכנון קריירת מועסק, תכנון 

פיצויים, גיוס כח עבודה, ניהול ומעקב תפקיד, ואבחון ודיווח 
נתונים בתחומים של משאבי אנוש, טיב ואיכות כח עבודה, 

וביצועי כח עבודה, וכן עבור הערכה של בעלי תפקידים; תוכנות 
מחשב כשירותי שירותי (SaaS) המציגים שימוש בזמן אמיתי 
של תוכנות מחשב שאינן נתנות להורדה לשימוש בתקשורת 

מבוססת אינטרנט, מסרים אלקטרוניים, ושיתוף פעולה קבוצתי, 
עבור איסוף, עריכה, ארגון, שינוי, סימון רישום, העברה, אחסון 
ושיתוף של נתונים ומידע בתחומים של שיתוף פעולה חברתי 
בכח העבודה, אנליטות עסקים וכח עבודה, ביצועי עסקים וכח 
עבודה וניהול ידע עסקים וכח עבודה, וכן עבור איסוף, איחוד, 
אבחון ודיווח נתונים בתחומים של אנליטות עסקים וכח עבודה; 
ושירותי תמיכה טכנית, דהיינו, תיקון בעיות תוכנות מחשב 

בהקשר עם שירותי SaaS; הנכללים כולם בסוג 42.               
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    

                                                    

ז' שבט תשע"ב - 43231/01/2012



 Owners

Name: SuccessFactors, Inc. 

Address: San Mateo 1500 Fashion Island Blvd, Suite 
300, California, U.S.A.

Identification No.: 72088

(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

ז' שבט תשע"ב - 43331/01/2012



Trade Mark No. 236499 מספר סימן

Application Date 30/11/2010 תאריך הגשה

International Trademark No. 0392395 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: Paul Hartmann AG

Address: Paul-Hartmann-Strasse 12, 89522 Heidenheim, 
Germany

Identification No.: 71773

(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: 3 סוג: 3

Absorbent wadding for cosmetic use including 
cellulose wadding; compresses and tampons for 
cosmetic purposes.

Class: 5 סוג: 5

Plasters, surgical fressing; absorbant wadding 
(including cellulose wadding), comresses and 
tampons for medical  purposes; bandages for 
medical use.

ז' שבט תשע"ב - 43431/01/2012



XEMIUM

Trade Mark No. 236526 מספר סימן

Application Date 17/03/2011 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: BASF SE

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

Identification No.: 67585

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Reinhold Cohn and Partners

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

שם: ריינהולד כהן ושותפיו

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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 1 סוג: 1

Chemicals used in agriculture, horticulture and 
forestry, especially plant fortifying preparations, plant 
growth regulating preparations, chemical 
preparations for the treatment of seeds, surfactants, 
natural or artificial chemicals to be used as sexual 
baits or agents to confuse insects; all included in 
class 1.

כימיקלים לשימוש בחקלאות, בגננות וביערנות, בייחוד 
תכשירים לחיזוק צמחים, תכשירים לוויסות גדילת צמחים, 
תכשירים כימיים לטיפול בזרעים, חומרים פעילי שטח, 

כימיקלים טבעיים או מלאכותיים לשימוש כפיתיונות או גורמים 
מיניים לבלבול חרקים; הנכללים כולם בסוג 1.                       
                                                                                    

                                

Class: 5 סוג: 5

Preparations for destroying and combating vermin, 
fungicides, herbicides, pesticides; all included in 
class 5.

תכשירים להשמדה ומאבק ברמשים, קוטלי פטריות, קוטלי 
עשבים, קוטלי מזיקים; הנכללים כולם בסוג 5.                       

                  

ז' שבט תשע"ב - 43531/01/2012



ACUVAIL

Trade Mark No. 236533 מספר סימן

Application Date 20/03/2011 תאריך הגשה

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

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

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

 Owners

Name: Allergan, Inc.

Address: 2525 Dupont Drive, Irvine, California, 92612, 
U.S.A.

Identification No.: 1049

(Delaware Corporation)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: S. Horowitz & Co.

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

שם: ש. הורוביץ ושות'

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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 5 סוג: 5

Pharmaceutical preparations for ophthalmic use, 
namely prostaglandin inhibitors. Included in class 5.

תכשירי רוקחות לשימוש אופתלמי, דהיינו מעכבי 
פרוסטאגלנדין.הכלולים בסוג 5.                                           

                  

ז' שבט תשע"ב - 43631/01/2012



Trade Mark No. 236535 מספר סימן

Application Date 20/03/2011 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: Collective Licensing International, LLC

Address: 800 Englewood Parkway, Suite C-200, 
Englewood, Colorado, 80110, U.S.A.

Identification No.: 59693

(Delaware Limited Liability Company)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: 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: 25 סוג: 25

Footwear, namely, athletic shoes, casual shoes, 
exercise shoes, hiking boots, snowboard boots; 
clothing, namely, shirts, shorts, jackets, coats, pants, 
sweaters, sweatshirts, sweatpants, sweatsuits, 
warm-up suits, swimwear, socks, belts, suspenders; 
headgear, namely, hats, headbands and visors; all 
included in Class 25         

דברי הנעלה, דהיינו, נעלי ספורט, נעלי יום-יום, נעלי התעמלות, 
מגפי צעידה, מגפי סנובורד; דברי הלבשה, דהיינו, חולצות, 
מכנסיים קצרים, ז'קטים, מעילים, מכנסיים, סוודרים, חולצות 

טרנינג, מכנסי טרנינג, חליפות טרנינג, חליפות חימום, בגדי ים, 
גרביים, חגורות, תופסנים; כיסויי ראש, דהיינו, כובעים, 

סרטי-מצח וכובעי חצי; הנכללים כולם בסוג 25

ז' שבט תשע"ב - 43731/01/2012



HIND

Trade Mark No. 236536 מספר סימן

Application Date 20/03/2011 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: Collective Licensing International, LLC

Address: 800 Englewood Parkway, Suite C-200, 
Englewood, Colorado, 80110, U.S.A.

Identification No.: 59693

(Delaware Limited Liability Company)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: 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: 25 סוג: 25

Footwear, namely, athletic shoes, casual shoes, 
exercise shoes, hiking boots, snowboard boots; 
clothing, namely, shirts, shorts, jackets, coats, pants, 
sweaters, sweatshirts, sweatpants, sweatsuits, 
warm-up suits, swimwear, socks, belts, suspenders; 
headgear, namely, hats, headbands and visors; all 
included in Class 25         

דברי הנעלה, דהיינו, נעלי ספורט, נעלי יום-יום, נעלי התעמלות, 
מגפי צעידה, מגפי סנובורד; דברי הלבשה, דהיינו, חולצות, 
מכנסיים קצרים, ז'קטים, מעילים, מכנסיים, סוודרים, חולצות 

טרנינג, מכנסי טרנינג, חליפות טרנינג, חליפות חימום, בגדי ים, 
גרביים, חגורות, תופסנים; כיסויי ראש, דהיינו, כובעים, 

סרטי-מצח וכובעי חצי; הנכללים כולם בסוג 25

ז' שבט תשע"ב - 43831/01/2012



Trade Mark No. 236540 מספר סימן

Application Date 20/03/2011 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.             
          

ז' שבט תשע"ב - 43931/01/2012



Trade Mark No. 236542 מספר סימן

Application Date 13/03/2011 תאריך הגשה

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 9 סוג: 9

Downloadable software to assist in business 
performance, namely, for workforce planning and 
development, management of changes in the 
workforce, employee career development and 
planning, compensation planning, workforce 
recruiting, task management and tracking, and data 
analysis and reporting in the fields of human 
resources, workforce attributes, and workforce 
performance, and for evaluation of personnel; 
downloadable software for use in Internet-based 
communication; electronic messaging, and group 
collaboration, for collection, editing, organizing, 
modifying, book marking, transmission, storage and 
sharing of data and information in the fields of social 
collaboration in the workplace, business and 
workforce analytics, business and workforce 
performance and workforce knowledge management 
and for data collection, consolidation, analysis, and 
reporting in the fields of business and workforce 
analytics, business and workforce performance and 
business and workforce knowledge management; all 
included in class 9.

תוכנות מחשב הניתנות להורדה המסייעות לביצועי עסק, דהיינו 
לתכנון ופיתוח כח עבודה, ניהול של שינויים בכח העבודה, 
פיתוח ותכנון קריירת מועסק, תכנון פיצויים, גיוס כח עבודה, 

ניהול ומעקב תפקיד, אבחון ודיווח נתונים בתחומים של משאבי 
אנוש, טיב ואיכות כח עבודה וביצועי כח עבודה, וכן עבור 

הערכה של בעלי תפקידים; תוכנות מחשב הניתנות להורדה 
לשימוש בתקשורת מבוססת אינטרנט, מסרים אלקטרוניים, 

שיתוף פעולה קבוצתי, עבור איסוף, עריכה, ארגון, שינוי, סימון 
רישום, העברה, אחסון ושיתוף של נתונים ומידע בתחומים של 
שיתוף פעולה חברתי במקומות העבודה, אנליטות עסקים וכח 
עבודה, ביצועי עסקים וכח עבודה וניהול ידע עסקי וכח עבודה, 

ועבור איסוף, איחוד, אבחון, ודיווח של ידע בתחומים של 
אנליטות עסקים וכח עבודה, ביצועי עסקים וכח עבודה וידע 

עסקים וכח עבודה; הנכללים כולם בסוג 9.                             
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    

                                      

Class: 35 סוג: 35

Business consultation to assist in business 
performance, namely, on the subjects of workforce 
development and planning, management of changes 
in the workforce, career development and planning, 
employee training and education, compensation 
planning, human resources, workforce recruiting, 
workforce attributes, workforce performance, 
workforce reporting, workforce analytics, workforce 
planning and financial modeling, strategic planning, 
and the evaluation of personnel; all included in class 
35.

יעוץ עסקי לסיוע בביצועי עסקים, דהיינו בתחומים של פיתוח 
ותכנון כח עבודה, ניהול של שינויים בכח העבודה, פיתוח ותכנון 
קריירה, אימון וחינוך מועסק, תכנון פיצויים, משאבי אנוש, גיוס 
כח עבודה, טיב ואיכות כח עבודה, ביצועי כח עבודה, דיווחי כח 
עבודה, אנליטות כח עבודה, מודלים פיננסיים ותכנוניים בנוגע 
לכח עבודה, תכנון אסטרטגי, והערכה של בעלים תפקידים; 

הנכללים כולם בסוג 35.                                                     
                                                                                    
                                                                                    

                                                  

ז' שבט תשע"ב - 44031/01/2012



Class: 41 סוג: 41

Offering online educational training services and 
online seminars to assist in business performance, 
namely, employment training and training on the 
subjects of workforce planning and development, 
management of changes in the workforce, employee 
career development and planning, compensation 
planning, workforce recruiting, evaluation of 
personnel, social collaboration in the workplace, data 
analysis and reporting in the fields of human 
resources, workforce attributes, and workforce 
performance; providing online journals, namely blogs, 
on the subjects of business performance, namely, 
workforce planning and development, career 
development and planning, employee training and 
education, compensation planning, workforce 
recruiting, data analysis and reporting in the fields of 
human resources, workforce attributes, and 
workforce performance, and the evaluation of 
personnel; all included in class 41.

הצעת שירותי אימון חינוכיים בזמן אמיתי וסמינרים בזמן אמיתי 
לסיוע בביצועי עסקים, דהיינו, אימון מועסקים ואימון בתחומים 
של תכנון ופיתוח כח עבודה, ניהול של שינויים בכח עבודה, 
פיתוח ותכנון קריירת מועסק, תכנון פיצויים, גיוס כח עבודה, 
הערכה של בעלי תפקידים, שיתוף פעולה חברתי במקומות 

העבודה, אבחון ודיווח נתונים בתחומים של משאבי אנוש, טיב 
ואיכות כח עבודה, וביצועי כח עבודה; הענקת מגזינים בזמן 

אמיתי, דהיינו בלוגם, בתחומים של ביצועי עסקים, דהיינו, תכנון 
ויפתוח כח עבודה, פיתוח ותכנון קריירה, אימון וחינוך מועסק, 
תכנון פיצויים, גיוס כח עבודה, אבחון ודיווח נתונים בתחומים 
של משאבי אנוש, טיב ואיכות כח עבודה וביצועי כח עבודה, 

והערכה של בעלי תפקידים; הנכללים כולם בסוג 41.               
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    

                                                          

Class: 42 סוג: 42

Software as a service (SaaS) featuring online use of 
non-downloadable software to assist in business 
performance, namely, for workforce planning and 
development, management of changes in the 
workforce, employee career development and 
planning, compensation planning, workforce 
recruiting, task management and tracking, and data 
analysis and reporting in the fields of human 
resources, workforce attributes, and workforce 
performance, and for evaluation of personnel; 
software as a service (SaaS) services featuring 
online use of non-downloadable software for use in 
Internet-based communication; electronic messaging, 
and group collaboration, for collection, editing, 
organizing, modifying, book marking, transmission, 
storage and sharing of data and information in the 
fields of social collaboration in the workforce, 
business and workforce analytics, business and 
workforce performance and business workforce 
knowledge management and for data collection, 
consolidation, analysis, and reporting in the fields of 
business and workforce performance and  business 
and workforce knowledge management; and 
technical support services, namely, troubleshooting 
software problems in connection with the SaaS 
services; all included in class 42.

תוכנות מחשב כשירותי שירות (SaaS) המציגים שימוש בזמן 
אמיתי של תוכנות מחשב שאינן ניתנות להורדה המסייעות 

בביצועי עסקים, דהיינו עבור תכנון ופיתוח כח עבודה, ניהול של 
שינויים בכח עבודה, פיתוח ותכנון קריירת מועסק, תכנון 

פיצויים, גיוס כח עבודה, ניהול ומעקב תפקיד, ואבחון ודיווח 
נתונים בתחומים של משאבי אנוש, טיב ואיכות כח עבודה, 

וביצועי כח עבודה, וכן עבור הערכה של בעלי תפקידים; תוכנות 
מחשב כשירותי שירותי (SaaS) המציגים שימוש בזמן אמיתי 
של תוכנות מחשב שאינן נתנות להורדה לשימוש בתקשורת 

מבוססת אינטרנט, מסרים אלקטרוניים, ושיתוף פעולה קבוצתי, 
עבור איסוף, עריכה, ארגון, שינוי, סימון רישום, העברה, אחסון 
ושיתוף של נתונים ומידע בתחומים של שיתוף פעולה חברתי 
בכח העבודה, אנליטות עסקים וכח עבודה, ביצועי עסקים וכח 
עבודה וניהול ידע עסקים וכח עבודה, וכן עבור איסוף, איחוד, 
אבחון ודיווח נתונים בתחומים של אנליטות עסקים וכח עבודה; 
ושירותי תמיכה טכנית, דהיינו, תיקון בעיות תוכנות מחשב 

בהקשר עם שירותי SaaS; הנכללים כולם בסוג 42.               
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    

                                                    

ז' שבט תשע"ב - 44131/01/2012



 Owners

Name: SuccessFactors, Inc. 

Address: San Mateo 1500 Fashion Island Blvd, Suite 
300, California, U.S.A.

Identification No.: 72088

(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

ז' שבט תשע"ב - 44231/01/2012



Trade Mark No. 236546 מספר סימן

Application Date 14/03/2011 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: VULCAN AUTOMOTIVE INDUSTRIES LTD. שם: וולקן תעשיות רכב בע"מ

Address: P.O.B. 28, Gedera, Israel כתובת : ת.ד. 28, גדרה, ישראל

Identification No.: 520036518מספר זיהוי: 520036518

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Yossi Avraham, Arad & Co., Adv.

Address: 3 Daniel Frish Street, Tel Aviv, 64731, Israel

שם: יוסי אברהם, ארד ושות', עו"ד

כתובת : רחוב דניאל פריש 3, תל אביב, 64731, ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 9 סוג: 9

Batteries for different kinds of vehicles (including 
motorcycles, mini-bikes, trucks, taxies, tractors, dine 
buggies and jet skis), industrial batteries, deep 
charge batteries and stationary batteries; all included 
in class 9.

מצברים לרכבים מסוגים שונים (לרבות אופנועים, קטנועים, 
משאיות, מוניות, טרקטורונים ואופנועי ים), מצברי תעשיה, 

מצברים לפריקה עמוקה ומצברים נייחים; הנכללים כולם בסוג 
                                                                                 .9

                                              

ז' שבט תשע"ב - 44331/01/2012



Trade Mark No. 236551 מספר סימן

Application Date 17/03/2011 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: Moshe Mendelson שם: משה מנדלסון

Address: 60 Yirmiyahu, Apt 43, Jerusalem, Israel כתובת : ירמיהו 60/43, ירושלים, ישראל

Identification No.: 710883524מספר זיהוי: 710883524

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Soroker-Agmon, Adv.

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

שם: סורוקר-אגמון, עו"ד

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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 25 סוג: 25

Headgear ; all included in class 25 כובעים; הנכללים כולם בסוג 25               

ז' שבט תשע"ב - 44431/01/2012



Trade Mark No. 236552 מספר סימן

Application Date 15/03/2011 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: Honest Reporting RA שם: דיווח נאמן ע"ר

Address: Malcha Technology Park Bldg. 9, P.O.B. 48193, 
Jerusalem, 91481, Israel

כתובת : הגן הטכנולוגי מלחה, בנין 9, ת.ד. 48193, ירושלים, 
91481, ישראל

Identification No.: 580458024מספר זיהוי: 580458024

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Livnat, Mayer & Co,, Advs.

Address: Malha Technology Park, P.O.B. 48193, 
Jerusalem, 91481, Israel

שם: לבנת, מאיר ושות', עו"ד

כתובת : הגן הטכנולוגי מלחה, ת.ד. 48193, ירושלים, 91481, 
ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 45 סוג: 45

Online international media watch; all included in class 
45.

ביקורת מקוונת על התקשורת הבינלאומית; הנכללים כולם בסוג 
   .45

ז' שבט תשע"ב - 44531/01/2012



Trade Mark No. 236553 מספר סימן

Application Date 15/03/2011 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: Honest Reporting RA שם: דיווח נאמן ע"ר

Address: 9 הגן הטכנולוגי מלחה, בנין, P.O.B. 48193,  ,ירושלים
91481, ישראל

כתובת : הגן הטכנולוגי מלחה, בנין 9, ת.ד. 48193, ירושלים, 
91481, ישראל

Identification No.: 580458024מספר זיהוי: 580458024

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Livnat, Mayer & Co,, Advs.

Address: Malha Technology Park, P.O.B. 48193, 
Jerusalem, 91481, Israel

שם: לבנת, מאיר ושות', עו"ד

כתובת : הגן הטכנולוגי מלחה, ת.ד. 48193, ירושלים, 91481, 
ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 45 סוג: 45

Online international media watch; all included in class 
45.

ביקורת מקוונת על התקשורת הבינלאומית; הנכללים כולם בסוג 
   .45

ז' שבט תשע"ב - 44631/01/2012



Trade Mark No. 236582 מספר סימן

Application Date 15/03/2011 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: B.M.T. BIO-MARKETING LTD שם: ב.מ.ט. ביו-מרקטינג בע"מ

Address: 3A Hashoftim st, P.O.B. 420, Zichron Yaakov, 
30900, Israel

כתובת : רח' השופטים 3 א', ת.ד. 420, זכרון יעקב, 30900, 
ישראל

Identification No.: 514169564מספר זיהוי: 514169564

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 10 סוג: 10

Fast test-diagnostics; all included in class 10.             
        

בדיקות עם תוצאות מיידית-דיאגנוסטיקה; הנכללים כולם בסוג 
.10

ז' שבט תשע"ב - 44731/01/2012



Trade Mark No. 236583 מספר סימן

Application Date 15/03/2011 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: B.M.T. BIO-MARKETING LTD שם: ב.מ.ט. ביו-מרקטינג בע"מ

Address: רח' השופטים 3 א', P.O.B. 420,  ,30900 ,זכרון יעקב
ישראל

כתובת : רח' השופטים 3 א', ת.ד. 420, זכרון יעקב, 30900, 
ישראל

Identification No.: 514169564מספר זיהוי: 514169564

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 10 סוג: 10

Fast test-diagnostics; all included in class 10.             
        

בדיקות עם תוצאות מיידית-דיאגנוסטיקה; הנכללים כולם בסוג 
.10

ז' שבט תשע"ב - 44831/01/2012



Trade Mark No. 236597 מספר סימן

Application Date 20/01/2011 תאריך הגשה

International Trademark No. 1068864 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: László FEKETE

Address: Béke út 2/A.,, H-2521 Csolnok, Hungary

Identification No.: 72127

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: 41 סוג: 41

Education services, namely, providing classes, 
seminars and workshops in the field of sports, 
physical fitness, body building, weight lifting, 
marketing, management, public relations, health, and 
nutrition; vocational training and guidance services in 
the field of sports, physical fitness, body building, 
weight lifting, marketing, management, public 
relations, health and nutrition; entertainment in the 
nature of competitions in the field of athletics; 
sporting and cultural activities, namely, organization, 
management or arrangement of weightlifting 
competitions.

ז' שבט תשע"ב - 44931/01/2012



Trade Mark No. 236617 מספר סימן

Application Date 02/03/2011 תאריך הגשה

International Trademark No. 1069217 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: Hansen Beverage Company

Address: 550 Monica Circle,Suite 201, Corona CA 99880, 
U.S.A.

Identification No.: 72139

(Delaware, United States Corporation)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 5 סוג: 5

Nutritional supplements.

Class: 32 סוג: 32

Beverages, namely, soft drinks; carbonated soft 
drinks; carbonated energy drinks; carbonated sports 
drinks; soft drinks, carbonated soft drinks, 
carbonated energy drinks, and carbonated sports 
drinks all enhanced with vitamins, minerals, nutrients, 
amino acids, and/or herbs; concentrates, syrups or 
powders used in the preparation of soft drinks.

ז' שבט תשע"ב - 45031/01/2012



Trade Mark No. 236691 מספר סימן

Application Date 20/03/2011 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: DIN DIAGNOSTICA LTD. שם: דין דיאגנוסטיקה בע"מ

Address: 7 Haeshel St, Industrial Park, Ceasarea, Israel כתובת : רח' האשל 7, פארק התעשייה, קיסריה, ישראל

Identification No.: 511509168מספר זיהוי: 511509168

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Dan Marwitz & Co.

Address: 1A Keller St., Haifa, 34483, Israel

שם: דן מרויץ ושות'

כתובת : רח' קלר 1א', חיפה, 34483, ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 3 סוג: 3

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

תכשירי הלבנה וחומרים אחרים המשמשים לכביסה; תכשירי 
ניקוי, צחצוח, מריקה ושפשוף; סבונים; בשמים, שמנים אתריים, 
תכשירי קוסמטיקה, תרחיצים לשיער; משחות שיניים ; הנכללים 
כולם בסוג 3                                                                   

                

Class: 5 סוג: 5

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

תכשירי רוקחות ווטרינריים; תכשירים סניטריים לשימוש רפואי; 
חומרים דיאטטיים המותאמים לשימוש רפואי, מזון לתינוקות; 
אספלניות, חומרי חבישה; חומרים למילוי שיניים, שעווה 
המשמשת לריפוי שיניים; חומרי חיטוי; תכשירים להשמדת 

רמשים; קוטלי פטריות וקוטלי עשבים ; הנכללים כולם בסוג 5   
                                                                                    

                                

ז' שבט תשע"ב - 45131/01/2012



Trade Mark No. 236762 מספר סימן

Application Date 16/12/2010 תאריך הגשה

International Trademark No. 1069703 מספר סימן בינלאומי

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 3 סוג: 3

Soaps; perfumery, essential oils, cosmetics, hair 
lotions.

Class: 9 סוג: 9

Glasses; sunglasses; snow goggles; ski goggles.

Class: 14 סוג: 14

Horological and chronometric instruments.

Class: 18 סוג: 18

Bags, not included in other classes, trunks and 
travelling bags; rucksacks; umbrellas, parasols and 
walking sticks.

Class: 20 סוג: 20

Sleeping bags for camping.

Class: 22 סוג: 22

Ropes, string, nets, tents, awnings, tarpaulins, sails, 
sacks and bags (not included in other classes).

Class: 24 סוג: 24

Textiles and textile goods, not included in other 
classes; bed and table covers; sleeping bags 
(sheeting).

Class: 25 סוג: 25

Clothing, footwear, headgear.

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

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

Austria, 21/06/2010, No. AM 3630/2010 AM 3630/2010 אוסטריה, 21/06/2010, מספר

Class: 3 סוג: 3

Class: 9 סוג: 9

Class: 14 סוג: 14

Class: 18 סוג: 18

Class: 20 סוג: 20

Class: 22 סוג: 22

ז' שבט תשע"ב - 45231/01/2012



 Owners

Name: NORTHLAND GmbH

Address: Grabenstrasse 90c, A-8010 Graz, Austria

Identification No.: 72177

(Austria Limited liability company)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Dr. Shlomo Cohen & Co.

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

שם: ד"ר שלמה כהן ושות'

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

Class: 24 סוג: 24

Class: 25 סוג: 25

ז' שבט תשע"ב - 45331/01/2012



Trade Mark No. 236795 מספר סימן

Application Date 28/02/2011 תאריך הגשה

International Trademark No. 1070231 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: LANCOME PARFUMS ET BEAUTE & CIE

Address: 29 rue du Faubourg Saint-Honoré, F-75008 
PARIS, France

Identification No.: 72200

(FRANCE SOCIETE EN NOM COLLECTIF)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 3 סוג: 3

Perfumes, toilet water; bath and shower gels and 
salts for non-medical use; toilet soap; body 
deodorants; cosmetics particularly face, body and 
hand creams, milks, lotions, gels and powders; 
tanning and after-sun milks, gels and oils 
(cosmetics); make-up preparations; shampoos; gels, 
mousses, balms and products in the form of aerosols 
for hair care and hair styling; hair spray; hair dyes 
and bleaching products; hair waving and setting 
products; essential oils.

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

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

European Community Trade Mark, 20/09/2010, No. 
009387812

איחוד האירופי לסימני מסחר, 20/09/2010, מספר 
009387812

Class: 3 סוג: 3

ז' שבט תשע"ב - 45431/01/2012



Trade Mark No. 236796 מספר סימן

Application Date 28/02/2011 תאריך הגשה

International Trademark No. 1070232 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: LANCOME PARFUMS ET BEAUTE & CIE

Address: 29 rue du Faubourg Saint-Honoré, F-75008 
PARIS, France

Identification No.: 72200

(FRANCE SOCIETE EN NOM COLLECTIF)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 3 סוג: 3

Perfumes, toilet water; bath and shower gels and 
salts for non-medical use; toilet soap; body 
deodorants; cosmetics particularly face, body and 
hand creams, milks, lotions, gels and powders; 
tanning and after-sun milks, gels and oils 
(cosmetics); make-up preparations; shampoos; gels, 
mousses, balms and products in the form of aerosols 
for hair care and hair styling; hair spray; hair dyes 
and bleaching products; hair waving and setting 
products; essential oils.

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

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

European Community Trade Mark, 23/09/2010, No. 
009397563

איחוד האירופי לסימני מסחר, 23/09/2010, מספר 
009397563

Class: 3 סוג: 3

ז' שבט תשע"ב - 45531/01/2012



Trade Mark No. 236804 מספר סימן

Application Date 07/03/2011 תאריך הגשה

International Trademark No. 1064443 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: NOVARTIS AG

Address: CH-4002 Basel, Switzerland

Identification No.: 71436

(Suisse (Switzerland) Société anonyme (Corporation))

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 5 סוג: 5

Pharmaceutical preparations in the cardiovascular 
field for treating hypertension and metabolic 
disorders.

ז' שבט תשע"ב - 45631/01/2012



Trade Mark No. 236927 מספר סימן

Application Date 02/03/2011 תאריך הגשה

International Trademark No. 1070557 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: Jasper, Jori Ann

Address: 2281 Hulemalu Street, Lihue HI 96766, U.S.A.

Identification No.: 72232

(United States Individual)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 3 סוג: 3

Cosmetics; lotions for skin care; sun care lotions.

ז' שבט תשע"ב - 45731/01/2012



Trade Mark No. 236929 מספר סימן

Application Date 04/03/2011 תאריך הגשה

International Trademark No. 1070612 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: Jiangsu Ben Gang Investment Co., Ltd.

Address: No. 15, ChangJiang Road East,,Huai Yin 
District,,H, Jiang Su Province, People's Republic of China

Identification No.: 72234

(China corporation)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 33 סוג: 33

Peppermint liqueurs; arak (arrack); alcoholic cocktail 
mixes; wine; brandy; sake; rice alcohol; vodka; 
bubbling wine; yellow wine.

ז' שבט תשע"ב - 45831/01/2012



Trade Mark No. 236936 מספר סימן

Application Date 03/03/2011 תאריך הגשה

International Trademark No. 1070734 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: Sophie Anne Celine Decobecq

Address: Gral Coronado #473, Guadalajara, Jalisco, 
Mexico

Identification No.: 72239

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 33 סוג: 33

Tequila.

ז' שבט תשע"ב - 45931/01/2012



Trade Mark No. 236947 מספר סימן

Application Date 08/09/2010 תאריך הגשה

International Trademark No. 0474144 מספר סימן בינלאומי

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 7 סוג: 7

Kitchen equipment and apparatus namely citrus fruit 
squeezers, universal cutters, ham slicers, coffee-
grinders, automatic irons.

Class: 8 סוג: 8

Knife grinding machines, hair clippers, dog clippers.

Class: 9 סוג: 9

Electric irons, electric cable connections, electric 
couplings and plugs; electric atomizers for the face; 
electric pins and hair-curlers; electric heated 
footmuffs.

Class: 10 סוג: 10

Electric cushions and body warmers for medical 
purposes.

Class: 11 סוג: 11

Electrically heated blankets; electric coffee machines; 
electric Percolators for coffee and tea, egg boilers, 
electric hot plates, electric waffle irons, electric grills, 
toasters and electric apparatus for toasting bread 
rolls, electric stoves, ovens and electric ovens of 
dome design, electric deep friers, plate warmers for 
children's foods, hair driers, salon-type electric hair 
driers, radiators using infrared radiation, electric fan 
heaters, electric radiators and chimney stoves, 
electric humidifiers, parabolic radiators, anti-freeze 
heating apparatus, electric yoghurt makers.

Class: 21 סוג: 21

Insulated drinking flasks for travelers, drinking flasks 
made from glass.

ז' שבט תשע"ב - 46031/01/2012



 Owners

Name: SEVERIN Elektrogeräte GmbH

Address: Röhre 27, 59846 Sundern, Germany

Identification No.: 72246

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

ז' שבט תשע"ב - 46131/01/2012



Trade Mark No. 237172 מספר סימן

Application Date 28/02/2011 תאריך הגשה

International Trademark No. 1071006 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: Apple Inc.

Address: 1 Infinite Loop,,MS: 3-TM, Cupertino, CA 
95014, U.S.A.

Identification No.: 72264

(California, United States CORPORATION)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 45 סוג: 45

Personal and social services rendered by others to 
meet the needs of individuals, namely online social 
networking and introduction services; online social 
networking services, namely facilitating social 
interaction among individuals, social introductions, 
and for finding persons with particular hobbies, 
interests and backgrounds; providing a social 
networking website for entertainment purposes; 
security services for the protection of property, 
namely monitoring of computerized data for security 
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., 31/08/2010, No. 85120231 ארה"ב, 31/08/2010, מספר 85120231

Class: 45 סוג: 45

Personal and social services rendered by others to 
meet the needs of individuals, namely, online social 
networking and introduction services; online social 
networking services, namely, facilitating social 
interaction among individuals, social introductions, 
and for finding persons with particular hobbies, 
interests and backgrounds; providing a social 
networking website for entertainment purposes; 
security services for the protection of property, 
namely, monitoring of computerized data for security 
purposes

ז' שבט תשע"ב - 46231/01/2012



Trade Mark No. 237173 מספר סימן

Application Date 28/02/2011 תאריך הגשה

International Trademark No. 1071007 מספר סימן בינלאומי

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 45 סוג: 45

Personal and social services rendered by others to 
meet the needs of individuals, namely, online social 
networking and introduction services; online social 
networking services, namely, facilitating social 
interaction among individuals, social introductions, 
and for finding persons with particular hobbies, 
interests and backgrounds; providing a social 
networking website for entertainment purposes; 
security services for the protection of property, 
namely, monitoring of computerized data for security 
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., 31/08/2010, No. 85120250 ארה"ב, 31/08/2010, מספר 85120250

Class: 45 סוג: 45

Personal and social services rendered by others to 
meet the needs of individuals, namely, online social 
networking and introduction services; online social 
networking services, namely, facilitating social 
interaction among individuals, social introductions, 
and for finding persons with particular hobbies, 
interests and backgrounds; providing a social 
networking website for entertainment purposes; 
security services for the protection of property, 
namely, monitoring of computerized data for security 
purposes

ז' שבט תשע"ב - 46331/01/2012



 Owners

Name: Apple Inc.

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

Identification No.: 71318

(California, United States Corporation)

ז' שבט תשע"ב - 46431/01/2012



Trade Mark No. 237175 מספר סימן

Application Date 28/02/2011 תאריך הגשה

International Trademark No. 1071015 מספר סימן בינלאומי

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 29 סוג: 29

Preserved, frozen, dried and cooked fruits and 
vegetables; jellies, jams, compotes.

Class: 31 סוג: 31

Agricultural, horticultural and forestry products and 
grains, included in this class; fresh fruits and 
vegetables; seeds, natural plants and flowers.

Class: 32 סוג: 32

Fruits drinks and fruit juices, syrups and other 
preparations for making beverages.

Class: 43 סוג: 43

Providing of food and drink (food services); fruit juice 
bars.

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

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

Switzerland, 17/02/2011, No. 612256 שוויץ, 17/02/2011, מספר 612256

Class: 29 סוג: 29

Class: 31 סוג: 31

Class: 32 סוג: 32

Class: 43 סוג: 43

ז' שבט תשע"ב - 46531/01/2012



 Owners

Name: Christophe Marmy

Address: Ch. Gros Chêne 14, CH-1808 Les Monts de 
Corsier, Switzerland

Identification No.: 72266

ז' שבט תשע"ב - 46631/01/2012



Trade Mark No. 237178 מספר סימן

Application Date 10/03/2011 תאריך הגשה

International Trademark No. 1071038 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: Carbonite, Inc.

Address: 177 Huntington Avenue, Boston MA 02199, 
U.S.A.

Identification No.: 72267

(Delaware, United States Corporation)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 9 סוג: 9

Computer software for online backup of computer 
content.

Class: 42 סוג: 42

Providing online backup of computer content.

ז' שבט תשע"ב - 46731/01/2012



Trade Mark No. 237187 מספר סימן

Application Date 11/03/2011 תאריך הגשה

International Trademark No. 1071233 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: Guess?, Inc.

Address: 1444 South Alameda Street, Los Angeles, CA 
90021, U.S.A.

Identification No.: 72274

(Delaware, United States CORPORATION)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 18 סוג: 18

Backpacks, book bags, sports bags, bum bags, 
wallets and handbags; handbags; handbags, purses 
and wallets; Leather handbags; luggage.

ז' שבט תשע"ב - 46831/01/2012



Trade Mark No. 237191 מספר סימן

Application Date 14/03/2011 תאריך הגשה

International Trademark No. 1071307 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: Tru Vue, Inc.

Address: 9400 West 55th Street, McCook IL 60525, 
U.S.A.

Identification No.: 72277

(Illinois, United States CORPORATION)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 17 סוג: 17

Acrylic sheets for picture frames and display cases.

ז' שבט תשע"ב - 46931/01/2012



Trade Mark No. 237192 מספר סימן

Application Date 30/11/2010 תאריך הגשה

International Trademark No. 1071316 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: Jowat AG

Address: Ernst-Hilker-Straße 10-14, 32758 Detmold, 
Germany

Identification No.: 72278

(Germany AG)

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: 1 סוג: 1

Thinner for adhesives; solvent for adhesives; 
cements to the repair of broken subjects; hard means 
for adhesives; glues and adhesives for commercial 
purposes; synthetic resins in the natural state; 
synthetic materials in the natural state; fertilizers; fire-
extinguishing agent; means in order to harden and 
soldering of metals; chemical products to the fresh 
hold and preservation of food; tanning substances; 
akrylharze in the natural state; epoxyharze in the 
natural state; synthetic resins in the natural state.

Class: 16 סוג: 16

Adhesives for paper and writing materials or for 
budget purposes; glues for paper and writing 
materials or for budget purposes; paper, cardboard 
(cardboard boxes) and goods from these materials 
(equipments), included in this class; printing office 
products; book-binder's article; pressure type 
characters; plates.

Class: 17 סוג: 17

Sealing compounds; sealing material; akrylharze 
(semi-manufactures); synthetic resins and synthetic 
resins (semi-manufactures).

ז' שבט תשע"ב - 47031/01/2012



Trade Mark No. 237194 מספר סימן

Application Date 15/03/2011 תאריך הגשה

International Trademark No. 1071325 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: CARTIER INTERNATIONAL AG

Address: Hinterbergstrasse 22,Postfach 61, CH-6312 
Steinhausen, Switzerland

Identification No.: 71311

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 3 סוג: 3

Soap; perfumery, essential oils, cosmetics, hair 
lotions.

Goods/Services for which priority is claimed סחורות/שירותים לגביהם נטען דין קדימה
(If only classification code is indicated, Priority is claimed 
for all goods/services included in that class, and specified 
above under the 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, 18/11/2010, No. 608412 שוויץ, 18/11/2010, מספר 608412

Class: 3 סוג: 3

ז' שבט תשע"ב - 47131/01/2012



Trade Mark No. 237197 מספר סימן

Application Date 07/03/2011 תאריך הגשה

International Trademark No. 1071353 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: PRADA S.A.

Address: 23, rue Aldringen, L-1118 Luxembourg, 
Luxembourg

Identification No.: 72281

(LUXEMBOURG JOINT STOCK COMPANY)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 3 סוג: 3

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

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

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

European Community Trade Mark, 01/03/2011, No. 
9774522

איחוד האירופי לסימני מסחר, 01/03/2011, מספר 9774522

Class: 3 סוג: 3

ז' שבט תשע"ב - 47231/01/2012



Trade Mark No. 237205 מספר סימן

Application Date 04/03/2011 תאריך הגשה

International Trademark No. 1071445 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: Vision Quest Industries, Incorporated DBA VQ 
Orthocare

Address: 18011 Mitchell South, Irvine CA 92614, U.S.A.

Identification No.: 72288

(California, United States Corporation)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 10 סוג: 10

Electrical stimulator and electrodes for the treatment 
of arthritis and muscular-skeletal disorders.

ז' שבט תשע"ב - 47331/01/2012



Trade Mark No. 237207 מספר סימן

Application Date 10/03/2011 תאריך הגשה

International Trademark No. 1071453 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: Carbonite, Inc.

Address: 177 Huntington Avenue, Boston MA 02115, 
U.S.A.

Identification No.: 72289

(Delaware, United States CORPORATION)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 9 סוג: 9

Computer software for online backup of computer 
content.

Class: 42 סוג: 42

Providing online backup of computer content.

ז' שבט תשע"ב - 47431/01/2012



Trade Mark No. 237221 מספר סימן

Application Date 04/03/2011 תאריך הגשה

International Trademark No. 1071652 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: Soroban Capital Partners LLC

Address: 444 Madison Avenue, 12th Floor, New York NY 
10022, U.S.A.

Identification No.: 72301

(Delaware, United States LTD LIABILITY COMPANY)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 36 סוג: 36

Financial asset management; Investment advisory 
services.

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

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

U.S.A., 13/09/2010, No. 85127972 ארה"ב, 13/09/2010, מספר 85127972

Class: 36 סוג: 36

ז' שבט תשע"ב - 47531/01/2012



Trade Mark No. 237227 מספר סימן

Application Date 14/03/2011 תאריך הגשה

International Trademark No. 1071691 מספר סימן בינלאומי

Conditions/Disclaimers

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

 Owners

Name: Tru Vue, Inc.

Address: 9400 West 55th Street, McCook IL 60525, 
U.S.A.

Identification No.: 72277

(Illinois, United States CORPORATION)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 17 סוג: 17

Acrylic sheets for picture frames and display cases.

ז' שבט תשע"ב - 47631/01/2012



Trade Mark No. 237228 מספר סימן

Application Date 14/03/2011 תאריך הגשה

International Trademark No. 1071692 מספר סימן בינלאומי

Conditions/Disclaimers

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

 Owners

Name: Tru Vue, Inc.

Address: 9400 West 55th Street, McCook IL 60525, 
U.S.A.

Identification No.: 72277

(Illinois, United States CORPORATION)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 21 סוג: 21

Glass sheets for picture frames.

ז' שבט תשע"ב - 47731/01/2012



Trade Mark No. 237229 מספר סימן

Application Date 14/03/2011 תאריך הגשה

International Trademark No. 1071704 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: INTERNATIONAL CAPACITORS, S.A.

Address: Polígono Industrial Urvasa,,Calle Vallès, 32, E-
08130 Santa Perpetua de Mogoda, Spain

Identification No.: 72307

(ESPAÑA SOCIEDAD ANONIMA)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 9 סוג: 9

Electrical condensers, inductors, power factor 
correctors, reactive energy regulators, harmonic 
filters, transformers and electrical equipment for 
handling and protection at high and low voltage.

Class: 39 סוג: 39

Delivery of electrical condensers, inductors, power 
factor correctors, reactive energy regulators, 
harmonic filters, transformers and electrical 
equipment for handling and protection in high and 
low voltage.

ז' שבט תשע"ב - 47831/01/2012



Trade Mark No. 237239 מספר סימן

Application Date 28/02/2011 תאריך הגשה

International Trademark No. 1071861 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: KABUSHIKI KAISHA BANDAI (BANDAI Co., 
Ltd.)

Address: 4-8, Komagata 1-chome,,Taito-ku, Tokyo 111-
8081, Japan

Identification No.: 72311

(Japan Corporation)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 28 סוג: 28

Dolls; toys; playing cards; board games; games other 
than those adapted for use with an external display 
screen or monitor; conjuring apparatus; balls for 
games; fishing tackle.

Goods/Services for which priority is claimed סחורות/שירותים לגביהם נטען דין קדימה
(If only classification code is indicated, Priority is claimed 
for all goods/services included in that class, and specified 
above under the 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, 16/02/2011, No. 2011-010163 יפן, 16/02/2011, מספר 2011-010163

Class: 28 סוג: 28

ז' שבט תשע"ב - 47931/01/2012



Trade Mark No. 237243 מספר סימן

Application Date 03/03/2011 תאריך הגשה

International Trademark No. 1071917 מספר סימן בינלאומי

Conditions/Disclaimers

The mark is limited to the colours  word Grey 
(Pantone 325-5 C). as shown in the  mark.

 Owners

Name: ROLIC GmbH & Co. KG

Address: Siemensstraße 17, 27283 Verden, Germany

Identification No.: 72312

(Germany GmbH& Co. KG)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 9 סוג: 9

Monitors; displays, in particular LCDs and LEDs; flat 
panel displays; apparatus for transmission or 
reproduction of sound or images; displays in the form 
of glass panes (in particular compound glass panes, 
compound safety glass panes or insulating glass 
panes) with integrated light-emitting diodes.

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

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

European Community Trade Mark, 03/09/2010, No. 
009351818

איחוד האירופי לסימני מסחר, 03/09/2010, מספר 
009351818

Class: 9 סוג: 9

ז' שבט תשע"ב - 48031/01/2012



Trade Mark No. 237246 מספר סימן

Application Date 28/02/2011 תאריך הגשה

International Trademark No. 1071993 מספר סימן בינלאומי

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 35 סוג: 35

On-line retail store services in the field of furniture, 
pots, pans, kitchen knives, bakeware, glassware, 
flatware, dinnerware, kitchen tools, racks, stands, 
and accessories, lighting, office and class room 
furniture and supplies, computers, computer furniture 
and computer related accessories, storage cabinets 
and lockers, caskets and urns, outdoor furniture and 
accessories, fireplaces, fireplace tools and 
accessories, chimneys, and fire pits, canoes, kayaks 
and small boats and accessories, television mounts, 
television and stereo furniture and accessories, home 
decor products including mirrors, clocks, wall art, 
tapestries, pillows, and other accessories, cufflinks, 
bracelets, rings, necklaces, and other jewelry, baby 
furniture, pet gear, pet furniture and pet accessories, 
treadmills, exercise bikes and other exercise 
equipment, tools, hardware, faucets and plumbing 
items, flooring, and home improvement items, audio 
and video products and accessories, binoculars, 
telescopes, commercial equipment including 
warehouse, material handling equipment and other 
items, and general merchandise.

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

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

ז' שבט תשע"ב - 48131/01/2012



 Owners

Name: Wayfair LLC

Address: 177 Huntington Avenue,,Suite 6000, Boston MA 
02115, U.S.A.

Identification No.: 72313

(Delaware, United States LTD LIABILITY COMPANY)

U.S.A., 28/02/2011, No. 85253274 ארה"ב, 28/02/2011, מספר 85253274

Class: 35 סוג: 35

On-line retail store services in the field of furniture, 
pots, pans, kitchen knives, bakeware, glassware, 
flatware, dinnerware, kitchen tools, racks, stands, and 
accessories, lighting, office and classroom furniture 
and supplies, computers, computer furniture and 
computer related accessories, storage cabinets and 
lockers, caskets and urns, outdoor furniture and 
accessories, fireplaces, fireplace tools and 
accessories, chimineas, and fire pits, canoes, kayaks 
and small boats and accessories, television mounts, 
television and stereo furniture and accessories, home 
decor products including mirrors, clocks, wall art, 
tapestries, pillows, and other accessories, cufflinks, 
bracelets, rings, necklaces, and other jewelry, baby 
furniture, pet gear, pet furniture and pet accessories, 
treadmills, exercise bikes and other exercise 
equipment, tools, hardware, faucets and plumbing 
items, flooring, and home improvement items, audio 
and video products and accessories, binoculars, 
telescopes, commercial equipment including 
warehouse, material handling equipment and other 
items, and general merchandise

ז' שבט תשע"ב - 48231/01/2012



Trade Mark No. 237259 מספר סימן

Application Date 23/02/2011 תאריך הגשה

International Trademark No. 1015738 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: The Coffee Club Pty Ltd

Address: 338 Montague Road, West End QLD 4101, 
Australia

Identification No.: 72322

(AUSTRALIA AUSTRALIAN COMPANY)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 43 סוג: 43

Provision of foods and beverages; cocktail lounge 
services; services in this class provided by bars, 
cafes and snack bars; self-service restaurants and 
restaurant services; catering services; hospitality 
services.

ז' שבט תשע"ב - 48331/01/2012



Trade Mark No. 237261 מספר סימן

Application Date 02/03/2011 תאריך הגשה

International Trademark No. 1027392 מספר סימן בינלאומי

Conditions/Disclaimers

The mark is limited to the colours  word Black, white 
and grey. as shown in the  mark.

 Owners

Name: Haus Schaeben GmbH & Co. KG

Address: Europaallee 42, 50226 Frechen, Germany

Identification No.: 72323

(GERMANY LIMITED PARTNERSHIP)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 3 סוג: 3

Cosmetics, in particular masks.

ז' שבט תשע"ב - 48431/01/2012



Trade Mark No. 237267 מספר סימן

Application Date 08/03/2011 תאריך הגשה

International Trademark No. 1056899 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: PureCircle SDN BHD

Address: No. 19 Lorong Dungun, Damansara 
Heights,,Unit 19-0, 50490 Kuala Lumpur, Malaysia

Identification No.: 72329

(Malaysia CORPORATION)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 1 סוג: 1

Artificial sweeteners and artificial low calorie 
sweeteners [chemical preparations]".

Class: 5 סוג: 5

Artificial sweeteners adapted for diabetics and 
medical purposes; dietetic foods adapted for medical 
use, namely, sugar substitutes derived from the 
stevia plant; sweeteners for medical purposes, 
namely, sugar replacement.

Class: 30 סוג: 30

Natural sweeteners; natural sweeteners in the form 
of fruit concentrates; artificial sweetening 
preparations and substances, namely, sugar 
substitutes.

Class: 42 סוג: 42

Research and development of new products; 
consultation in the fields of food research relating to 
artificial sweeteners, artificial sweetening 
preparations and substances, low calorie 
sweeteners, dietetic sweeteners adapted for medical 
purposes, sweeteners for medical purposes, natural 
sweeteners, natural sweeteners in the form of fruit 
concentrates and natural sweetening substances; 
providing information in the fields of food research 
relating to artificial sweeteners, artificial sweetening 
preparations and substances, low calorie 
sweeteners, dietetic sweeteners adapted for medical 
purposes, sweeteners for medical purposes, natural 
sweeteners, natural sweeteners in the form of fruit 
concentrates and natural sweetening substances.

ז' שבט תשע"ב - 48531/01/2012



Trade Mark No. 237269 מספר סימן

Application Date 28/02/2011 תאריך הגשה

International Trademark No. 1072010 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: GLOBEAM, INC.

Address: 9301 Oakdale Avenue, Suite 100, Chatsworth 
CA 91311-6515, U.S.A.

Identification No.: 72331

(Nevada, United States Corporation)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 36 סוג: 36

Financial transaction services, namely, providing 
secure payment and remittance transactions.

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

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

U.S.A., 20/09/2010, No. 85133228 ארה"ב, 20/09/2010, מספר 85133228

Class: 36 סוג: 36

ז' שבט תשע"ב - 48631/01/2012



Trade Mark No. 237270 מספר סימן

Application Date 08/03/2011 תאריך הגשה

International Trademark No. 1072018 מספר סימן בינלאומי

Conditions/Disclaimers

Registration of this mark shall give no right to the 
exclusive use of the "THE STAR OF DAVID". 
separately, but in the combination of the mark.

 Owners

Name: Gilbert Simons

Address: 13170 Southport Lane #168-L, Seal Beach CA 
90740, U.S.A.

Identification No.: 72332

(United States INDIVIDUAL)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 36 סוג: 36

Charitable fund raising services for Israel through 
sale of products and acquisition of donations.

ז' שבט תשע"ב - 48731/01/2012



Trade Mark No. 237281 מספר סימן

Application Date 03/03/2011 תאריך הגשה

International Trademark No. 1072154 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: THUASNE

Address: 118-120 rue Marius-Aufan,,B.P. 243, F-92307 
LEVALLOIS-PERRET Cedex, France

Identification No.: 72338

(France Société par Actions Simplifiée)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 10 סוג: 10

Pressure and restraint articles, namely knee 
supports, belts and straps, braces, for medical and 
orthopedic purposes for supporting, holding, 
immobilising, compressing and stabilising the knee.

ז' שבט תשע"ב - 48831/01/2012



Trade Mark No. 237287 מספר סימן

Application Date 15/03/2011 תאריך הגשה

International Trademark No. 1072198 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: LANCOME PARFUMS ET BEAUTE & CIE

Address: 29 rue du Faubourg Saint-Honoré, F-75008 
PARIS, France

Identification No.: 72200

(FRANCE SOCIETE EN NOM COLLECTIF)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 3 סוג: 3

Cosmetic and make-up products.

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

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

European Community Trade Mark, 15/09/2010, No. 
009377623

איחוד האירופי לסימני מסחר, 15/09/2010, מספר 
009377623

Class: 3 סוג: 3

ז' שבט תשע"ב - 48931/01/2012



Trade Mark No. 237292 מספר סימן

Application Date 07/03/2011 תאריך הגשה

International Trademark No. 1072265 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: Xilinx, Inc.

Address: 2100 Logic Drive, San Jose, CA 95124, U.S.A.

Identification No.: 72345

(California, United States Corporation)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 9 סוג: 9

Integrated circuits, namely, field programmable gate 
arrays; computer software for design, programming, 
and operation of programmable gate arrays.

Goods/Services for which priority is claimed סחורות/שירותים לגביהם נטען דין קדימה
(If only classification code is indicated, Priority is claimed 
for all goods/services included in that class, and specified 
above under the 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., 21/09/2010, No. 85135053 ארה"ב, 21/09/2010, מספר 85135053

Class: 9 סוג: 9

ז' שבט תשע"ב - 49031/01/2012



Trade Mark No. 237302 מספר סימן

Application Date 02/03/2011 תאריך הגשה

International Trademark No. 1072387 מספר סימן בינלאומי

Conditions/Disclaimers

The mark is limited to the colours  word The color(s) 
beige and brown is/are claimed as a feature of the 
mark. as shown in the  mark.

Registration of this mark shall give no right to the 
exclusive use of the "THE FRENCH PASTRY 
SCHOOL". separately, but in the combination of the 
mark.

 Owners

Name: French Pastry School, Inc.

Address: 226 W. Jackson Blvd., Chicago IL 60606, 
U.S.A.

Identification No.: 72352

(Illinois, United States Corporation)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 41 סוג: 41

Educational services in the nature of cooking 
schools.

ז' שבט תשע"ב - 49131/01/2012



Trade Mark No. 237312 מספר סימן

Application Date 04/11/2010 תאריך הגשה

International Trademark No. 1072525 מספר סימן בינלאומי

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 9 סוג: 9

Mirrors for scientific, electrical and optical apparatus 
and devices; photovoltaic installations and systems; 
parts and fittings for all of the aforementioned goods, 
included in this class, including photovoltaic 
components and solar cells; photovoltaic cells also 
including a solar heat collector sold as a set.

Class: 11 סוג: 11

Solar panels for heat collection; solar collectors 
featuring glass components with integrated solar 
cells; solar installations and systems, namely solar 
lighting accessories, solar lighting units and 
accessories for indoor and outdoor use; solar heating 
installations and the parts thereof; solar light 
reflectors, particularly CPC mirrors and reflectors 
(compound parabolic concentrators); apparatus for 
converting and storing sunlight using physical 
biological or chemical methods for heating and/or 
heating water, namely hybrid solar collectors for heat 
production; heat accumulators; steam accumulators; 
solar collectors for heating, refrigeration and heating 
water, namely flat plate collectors; steam generators; 
glass solar panels for solar powered water heating 
apparatus, namely solar collectors; glass solar panels 
for heating apparatus, featuring a solar technology 
and/or heat pumps.

Class: 19 סוג: 19

Construction materials, namely reflective glass 
sheets for conducting light; non-metallic lantern lights 
consisting of non-metallic rigid tubes fitted with a 
reflective interior light-conducting wall.

Class: 21 סוג: 21

Glass sheets for mirrors.

ז' שבט תשע"ב - 49231/01/2012



 Owners

Name: AGC Glass Europe

Address: Chaussée de La Hulpe 166, B-1170 Bruxelles, 
Belgium

Identification No.: 72361

(BELGIQUE SOCIETE ANONYME)

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

ז' שבט תשע"ב - 49331/01/2012



Trade Mark No. 237315 מספר סימן

Application Date 10/03/2011 תאריך הגשה

International Trademark No. 1072572 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: Barry Callebaut AG

Address: Westpark,,Pfingstweidstrasse 60, CH-8005 
Zürich, Switzerland

Identification No.: 72364

(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; milk 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, 29/09/2010, No. 612861 שוויץ, 29/09/2010, מספר 612861

Class: 5 סוג: 5

Class: 29 סוג: 29

Class: 30 סוג: 30

ז' שבט תשע"ב - 49431/01/2012



Trade Mark No. 237316 מספר סימן

Application Date 16/03/2011 תאריך הגשה

International Trademark No. 1072575 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: BRITISH AMERICAN TOBACCO (BRANDS) 
LIMITED

Address: Globe House, 4 Temple Place, London, WC2R 
2PG, United Kingdom

Identification No.: 72365

(England and Wales Limited liability Company)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 34 סוג: 34

Cigarettes; tobacco; tobacco products; lighters; 
matches; smokers' articles.

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

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

France, 03/12/2010, No. 10.3787501 צרפת, 03/12/2010, מספר 10.3787501

Class: 34 סוג: 34

ז' שבט תשע"ב - 49531/01/2012



Trade Mark No. 237317 מספר סימן

Application Date 10/03/2011 תאריך הגשה

International Trademark No. 1072573 מספר סימן בינלאומי

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 5 סוג: 5

Dietetic substances and dietetic supplements for 
medicinal use.

Class: 29 סוג: 29

Cocoa butter; milk 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, 03/11/2010, No. 611382 שוויץ, 03/11/2010, מספר 611382

Class: 5 סוג: 5

Class: 29 סוג: 29

Class: 30 סוג: 30

ז' שבט תשע"ב - 49631/01/2012



 Owners

Name: Barry Callebaut AG

Address: Westpark,,Pfingstweidstrasse 60, CH-8005 
Zürich, Switzerland

Identification No.: 72364

(Suisse Société anonyme)

ז' שבט תשע"ב - 49731/01/2012



Trade Mark No. 237327 מספר סימן

Application Date 04/03/2011 תאריך הגשה

International Trademark No. 1013277 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: SAINT-GOBAIN SEKURIT FRANCE

Address: 1 rue du Maréchal Joffre, F-60150 
THOUROTTE, France

Identification No.: 72370

(FRANCE Société par Actions Simplifiée)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 12 סוג: 12

Window panes for land, sea and air vehicles, 
windscreens, rear windows, side-window glass, 
window panes for tops, quarter panels.

Class: 21 סוג: 21

Unworked or semiworked glass (except building 
glass); glass for automobile windows.

ז' שבט תשע"ב - 49831/01/2012



Trade Mark No. 237330 מספר סימן

Application Date 04/03/2011 תאריך הגשה

International Trademark No. 1022750 מספר סימן בינלאומי

Conditions/Disclaimers

The mark is limited to the colours  word Black, white, 
gold. as shown in the  mark.

 Owners

Name: Superespresso AG

Address: Kreuzbühel 15, FL-9493 Mauren, Liechtenstein

Identification No.: 72373

(Liechtenstein Public Company)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 11 סוג: 11

Electric coffee filters; coffee roasters; electric coffee 
machines; water filters.

Class: 21 סוג: 21

Services (tableware); coffee services; cups and 
plates; tea services.

Class: 30 סוג: 30

Espresso; coffee.

ז' שבט תשע"ב - 49931/01/2012



Trade Mark No. 237336 מספר סימן

Application Date 09/03/2011 תאריך הגשה

International Trademark No. 1047006 מספר סימן בינלאומי

Conditions/Disclaimers

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

 Owners

Name: PureCircle SDN BHD

Address: Unit 19-03-02 3rd Floor), PNB Damansara,,No. 
19 Lo, 50490 Kuala Lumpur, Malaysia

Identification No.: 72378

(Malaysia CORPORATION)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 30 סוג: 30

Natural sweeteners; sugar substitutes; and natural 
sweeteners and sugar substitutes, namely, stevia 
used as an ingredient in food, beverages, beer, wine, 
spirits, food supplements, nutritional supplements, 
and oral health care products.

ז' שבט תשע"ב - 50031/01/2012



Trade Mark No. 237341 מספר סימן

Application Date 28/02/2011 תאריך הגשה

International Trademark No. 1054256 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: ENI S.p.A.

Address: Piazzale Enrico Mattei, 1, I-00144 Roma, Italy

Identification No.: 72381

(ITALY JOINT STOCK COMPANY)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 4 סוג: 4

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

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

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

Italy, 01/09/2010, No. RM2010C005351 RM2010C005351 איטליה, 01/09/2010, מספר

Class: 4 סוג: 4

ז' שבט תשע"ב - 50131/01/2012



Trade Mark No. 237433 מספר סימן

Application Date 04/03/2011 תאריך הגשה

International Trademark No. 1072866 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: CASTER

Address: 99 rue du Faubourg Saint Honoré, F-75008 
PARIS, France

Identification No.: 72392

(Société par Actions Simplifiée)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 3 סוג: 3

Non-medical preparations for the care, maintenance 
and beautification of the hair, hair products, 
shampoos, serums, masks, lotions, balms, sprays, 
creams, foams, gels, lacquers, oils, colorant and 
bleaching products for the hair, products for 
permanent wavings (hair lotions).

ז' שבט תשע"ב - 50231/01/2012



Trade Mark No. 237435 מספר סימן

Application Date 07/03/2011 תאריך הגשה

International Trademark No. 1072929 מספר סימן בינלאומי

Conditions/Disclaimers

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

 Owners

Name: SAINT GOBAIN EMBALLAGE

Address: 18 avenue d'Alsace, F-92400 COURBEVOIE, 
France

Identification No.: 72394

(France Société Anonyme)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 21 סוג: 21

Unworked or semiworked glass (except building 
glass); crystal (glassware); pots, glass jars, flasks, 
bottles; glass packaging, glass flasks (containers), 
spouts, glass stoppers, glass bowls, glass boxes; 
vases; enamelled glass; painted glassware; glasses 
(receptacles); perfume vaporizers, perfume sprayers; 
perfume burners; carafes; siphons for carbonated 
water; mosaics of glass, not for building; opal glass; 
drinking vessels; containers for household or kitchen 
use; refrigerating bottles; powdered glass for 
decoration.

Class: 40 סוג: 40

Processing of glassware products; laser scribing; 
polishing (abrasion); silkscreen printing; glass-
blowing; dyeing of glass; engraving; gilding; dyeing of 
glass packaging.

Goods/Services for which priority is claimed סחורות/שירותים לגביהם נטען דין קדימה
(If only classification code is indicated, Priority is claimed 
for all goods/services included in that class, and specified 
above under the 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, 17/09/2010, No. 103767316 צרפת, 17/09/2010, מספר 103767316

Class: 21 סוג: 21

Class: 40 סוג: 40

ז' שבט תשע"ב - 50331/01/2012



Trade Mark No. 237436 מספר סימן

Application Date 24/02/2011 תאריך הגשה

International Trademark No. 1072939 מספר סימן בינלאומי

Conditions/Disclaimers

The mark is limited to the colours Red, light blue. as 
shown in the mark.

 Owners

Name: Oliver Kay

Address: Meierhofrain 17, CH-8820 Wädenswil, 
Switzerland

Identification No.: 72395

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 5 סוג: 5

Food for babies of Swiss origin.

Class: 29 סוג: 29

Milk and milk products of Swiss origin.

Class: 30 סוג: 30

Cocoa, flours and cereal preparations of Swiss origin.

Class: 32 סוג: 32

Fruit drinks and fruit juices; syrups and other 
preparations for making beverages of Swiss origin.

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

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

Switzerland, 21/12/2010, No. 611224 שוויץ, 21/12/2010, מספר 611224

Class: 5 סוג: 5

Class: 29 סוג: 29

Class: 30 סוג: 30

Class: 32 סוג: 32

ז' שבט תשע"ב - 50431/01/2012



Trade Mark No. 237442 מספר סימן

Application Date 08/03/2011 תאריך הגשה

International Trademark No. 1073021 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: Lamour Global INC.

Address: 55 de Louvain Street West, Suite 200, Montreal, 
Quebec H2N1A4, Canada

Identification No.: 72400

(Canada Corporation)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 25 סוג: 25

Clothing, namely, shirts, t-shirts, polo shirts, trousers, 
shorts, vests and pants, sleeveless pullovers and 
tank tops, running tops and bottoms, pullover tops 
and turtlenecks, socks, sock liners, gloves and 
mittens, gloves and mitten liners, balaclavas, 
camisoles, scarves, hoods, sweaters, nightshirts, 
shirt dresses, underwear, thermal underwear, 
insulated quilted underwear, half slips, above-the-
knee panties; outerwear, namely, jackets and coats; 
and marine clothing, namely, parkas, sailing jackets 
and sweaters, hooded jackets and sweaters, 
waterproof pants and sailing shoes and boots.

ז' שבט תשע"ב - 50531/01/2012



Trade Mark No. 237476 מספר סימן

Application Date 16/03/2011 תאריך הגשה

International Trademark No. 0957104 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: Pi-Design AG

Address: Kantonsstrasse 100, CH-6234 Triengen, 
Switzerland

Identification No.: 71395

(Suisse / (Switzerland) Société anonyme (SA) / (Joint 
Stock Company))

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 7 סוג: 7

Coffee grinders other than hand-operated.

Class: 11 סוג: 11

Electric cooking utensils, cooking apparatus, electric 
coffee filters, electric coffee machines, coffee 
roasters.

Class: 21 סוג: 21

Non-electric coffemakers, hand-operated coffee 
grinders.

ז' שבט תשע"ב - 50631/01/2012



Trade Mark No. 237482 מספר סימן

Application Date 10/03/2011 תאריך הגשה

International Trademark No. 0984870 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: Barry Callebaut AG

Address: Westpark,,Pfingstweidstrasse 60, CH-8005 
Zürich, Switzerland

Identification No.: 72364

(Suisse Société anonyme)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 29 סוג: 29

Cocoa butter; mixed milk beverages, in particular 
flavoured and caffeinated mixed milk beverages.

Class: 30 סוג: 30

Raw chocolate intended for industry or for household 
use; covering made from chocolate; covering made 
from chocolate intended for the production of sweets, 
industrial chocolate; chocolate syrup; sweets made 
with chocolate for retailing and intended for the 
manufacture of foodstuffs; liquid and solid chocolate 
intended for sale to the chocolate industry and not 
intended for direct human consumption; cocoa and 
cocoa powder, in particular instant powder, cocoa-
based beverage powders; cocoa and chocolate 
beverages; chocolate and chocolate products, in 
particular chocolate sticks and bars, including 
chocolate sticks and bars with a filling made of fruits 
or containing fructose; mixtures of chocolate and 
glazes chocolate; confectionery and pralines; waffles 
coated with chocolate, in particular coated cakes and 
pralines; dragees coated with chocolate; chocolate 
desserts; spreads made from chocolate, nuts and 
pralines; flavouring agents and seasonings for 
foodstuffs, in particular flavouring agents for 
beverages.

ז' שבט תשע"ב - 50731/01/2012



Trade Mark No. 237483 מספר סימן

Application Date 07/03/2011 תאריך הגשה

International Trademark No. 1012640 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: Brands Worldwide Holdings I.P. Pty Limited

Address: Tower 2, Level 14,,101 Grafton Street,, Bondi 
Junction, NSW 2022, Australia

Identification No.: 72426

(A company incorporated under the laws of Australia)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 5 סוג: 5

Foot and hand care products included in this class; 
remedies for prevention and treatment of blisters; 
creams, ointments, lotions and sprays for hand and 
foot care; fungicides and bactericides.

ז' שבט תשע"ב - 50831/01/2012



Trade Mark No. 237486 מספר סימן

Application Date 16/03/2011 תאריך הגשה

International Trademark No. 1067633 מספר סימן בינלאומי

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 8 סוג: 8

Hand-operated hand tools and implements; cutlery; 
side arms, other than firearms; razors; can openers, 
non-electric; carving sets; choppers (knives); hair 
clippers for animals (hand instruments) and clippers 
for personal use (electric and non-electric); forks, 
carving forks, salad forks, lobster forks, meat forks, 
snail forks, and fondue forks; garlic cutters; tools for 
the grill; knives, including carving knives, boning 
knives, bread knives, steak knives; knife bags; 
sharpening steels; ladles (hand tools); mincing knives 
(hand tools); cutters; mortars for pounding; nail 
clippers, electric or non-electric, nail files; nutcrackers 
(not of precious metal); oyster openers; palette 
knives; parsley knives; peeling knives for vegetables 
(hand instruments), including peeling knives for 
asparagus and peeling knives for potato; penknives; 
perforating tools (hand tools); pestles for pounding; 
non-electric pizza cutters; scissors; pruning knives 
and secateurs (hand operated); pruning scissors; 
sharpening instruments, including whetstones; slicers 
(non-electric), including cheese slicers and knives 
and their cutting wires; egg slicers (non-electric); 
ladles, including scoops, honey servers, sugar 
servers, punch ladles, spaghetti servers; skimmers 
(ladles); tongs, including sugar tongs, spaghetti 
tongs, asparagus tongs and snail tongs; table cutlery 
(knives, forks and spoons); tweezers; choppers for 
vegetables (knives), vegetable knives, vegetable 
slicers; wick trimmers (scissors); openers for pots 
and jars; parts and accessories mentioned above.

ז' שבט תשע"ב - 50931/01/2012



Class: 11 סוג: 11

Lighting, heating, steam generating, cooking, cooling, 
drying, ventilating and water distribution apparatus, 
spirit stoves; barbecues; burners (cooking 
apparatus); burners, including burners for lamps; 
chandeliers; barbecue fire lighters; coffee filters, 
electric; electric coffee machines, including espresso 
machines; percolators; coffee percolators, electric; 
coffee roasters; refrigerating containers; cookers; 
cooking apparatus and installations; cooking utensils, 
electric; deep fryers, electric; cooking rings; filters for 
drinking water; filters for water for coffee machines; 
coffee filtering machines; water filters for drinking 
water; water filters for domestic use; plate warmers 
(non-electric); gas lighters; gas burners; gas lamps; 
gas lighters; grills (cooking appliances); grills 
(cooking apparatus), including grills for picnics, 
electric grills; roasting spits; ovens, hot plates 
(cooking rings); kettles, electric; burners, housings, 
glasses, lamp glasses, reflectors and lamp shades; 
electric lamps; Chinese lanterns; oil lamps; lighters 
(other than for smokers); plate warmers; hot plates; 
pressure cookers [autoclaves], electric; cooking rings 
(reheaters); roasting jacks; rotisseries with roasting 
jack; toasters, including bread toasters; water 
softening apparatus and installations; waffle irons, 
electric; electric casseroles; electric apparatus for 
making yoghurts.

Class: 21 סוג: 21

Household or kitchen utensils and containers (not of 
precious metal or coated therewith); combs and 
sponges; brushes, except paint brushes; material for 
brush-making; articles for cleaning purposes; steel 
wool; glass, unworked or semi-worked, except 
building glass; glassware, porcelain and earthenware 
not included in other classes; pressure cookers 
[autoclaves], non-electric; dishes (bowls, containers); 
baskets for domestic use, not of precious metal; 
kitchen ladle stands; beaters, non-electric; beer 
mugs; heat insulated containers for beverages; 
portable coolers; blenders, non-electric, for 
household purposes; bottle openers; bottles; bowls; 
containers (not included in other classes), including 
containers made of glass; bread baskets (household 
articles); bread boards; bread bins; brush ware, 
including brooms and brushes, dishwashing brushes, 
shoe brushes, body brushes, massage brushes and 
nail brushes; butter-dishes and butter-dish covers; 
trays (trays, rotating tables) not of precious metal; 
cake molds; candelabras, candle-holders, 
chandeliers, candle rings and candle extinguishers, 
not of precious metal; castors; cauldrons; ceramics 
for household purposes; cheese boards; cheese 
dishes and cheese-dish covers; chopsticks and 
holders for chopsticks; staples (not made of metal) 
for closing bags; cocktail shakers; coffee filters, non-
electric; coffee grinders, hand-operated; non-electric 
percolators; coffee percolators, non-electric; coffee 
services, not of precious metal; coffee-pots, non-
electric, not of precious metal; strainers; coolers 
(portable), non-electric; combs, including electric 
combs; household or kitchen containers (not made of 
precious metals); jars for dry cakes; stockpots, 
including cooking pot sets; cooking apparatus (non-
electrical); bags for cooling; corkscrews; watercress 

ז' שבט תשע"ב - 51031/01/2012



bowls; crockery made of earthenware; oil cruets, not 
of precious metal; cruets, not of precious metal; 
crumb trays; crystal (glassware); cups, not of 
precious metal; cups of paper or plastic; cutting 
boards for the kitchen; decanters; deep fryers, non-
electric; dishes and dish covers, not of precious 
metal; coasters not of paper nor of textile material, 
not of paper and other than table linen; mixing 
machines, non-electric, for household purposes; 
drinking flasks for travellers; drinking glasses; drip 
catchers; dish drying racks; earthenware; egg cups 
(not of precious metal); rug beaters; equipment for 
fondue; fruit presses, non-electric, for household 
purposes; frying pans, including sauté frying pans; 
funnels; garlic presses (kitchen utensils); glass bowls; 
glass stoppers; glass flasks; glass jars; tubes made 
of glass for conserving spices; glass wool other than 
for insulation; gloves for domestic use, including oven 
gloves and gloves for the grill; mugs, not of precious 
metal; graters (household utensils); grills (cooking 
utensils); grill supports; grill plates; salt and pepper 
pots, spice mills, all hand-operated; grips (not 
included in other classes) for kitchen utensils; heat-
insulated containers; holders for knives, including 
knife blocks; toilet paper holders; kettles, non-
electric; ice buckets; ice cube molds; insulating 
containers and bottles; pitchers (not of precious 
metal); kitchen containers, not of precious metal; 
mixers for kitchen purposes (non-electric); knife rests 
for the table; ladles (not included in other classes), 
including soup ladles, sauce ladles and gravy ladles; 
lazy susans; covers for containers for kitchen use 
and crockery; liqueur sets; meal boxes; sets for 
household purposes; menu holders; cream/milk 
separators (hand operated); mills for domestic 
purposes, hand-operated; mixing spoons (kitchen 
utensils); molds (kitchen utensils); mugs (not of 
precious metal); holders for cups (not of precious 
metal); towel closets, holders for towels and napkin 
rings (not of precious metal); hand-held machines for 
making noodles; oil servers (not of precious metal); 
oil dispensers (kitchen utensils), including oil 
sprayers; paper plates; paper roll holders; pastry 
cutters; pepper mills, hand-operated; pepper pots 
and jars (not of precious metal); hot plates (non-
electric reheaters for the table, for keeping food and 
drinks warm); picnic sets including crockery; plate 
racks and plates (not of precious metal); trays; 
porcelainware; holders for pots; pots; pottery; 
refrigerating bottles; dustbins; salad bowls, not of 
precious metal; salt shakers and salt pots, not of 
precious metal; lunch boxes; saucepan scourers of 
metal; stew-pans and sauce bowls (earthenware); 
saucers, not of precious metal; scoops (crockery), 
including spoons for ice cream; tea trolleys 
(crockery), including display racks for cakes, display 
racks for pizza and salad cutlery; sets (tableware) not 
of precious metal; sets of sugar bowls and cream 
bowls; shakers; shoe horns; sifters (household 
utensils); soap holders not of precious metal; soap 
boxes; soap dispensers; dishes for soap; soup bowls, 
not of precious metal; spatulas (kitchen utensils); 
spice sets; spouts; stew-pans; spoons for stirring; 
spoons for cocktails for beverages; preserve jars; 
sieves for domestic use, including tea-strainers; 
sugar bowls, not of precious metal; candy machines, 
including sugar castors; table plates, not of precious 

ז' שבט תשע"ב - 51131/01/2012



 Owners

Name: Pi-Design AG

Address: Kantonsstrasse 100, CH-6234 Triengen, 
Switzerland

Identification No.: 71395

(Suisse / (Switzerland) Société anonyme (SA) / (Joint 
Stock Company))

metal; tableware (not of precious metal); cages for 
household pets; tea infusers, not of precious metal; 
implements for preparing tea, non-electric; tea 
services, not of precious metal; tea-strainers, not of 
precious metal; teapots, not of precious metal; 
thermally insulated containers for food and 
beverages; toilet brushes; toothbrushes; 
toothbrushes, electric; toothpick holders (not of 
precious metal); toothpicks; trays for domestic 
purposes, not of precious metal; trays for domestic 
purposes, of paper; insulating flasks; vases, not of 
precious metal; vegetable dishes; waffle irons, non-
electric; water bottles; water carafes; devices for 
keeping bottles of wine cool; whisks, non-electric, for 
household purposes; wine-tasters (siphons); woks; 
works of art, of porcelain, terra-cotta or glass; parts 
and accessories (not included in other classes) of all 
the above products; parts in the form of grips (not 
included in other classes) for crockery.

ז' שבט תשע"ב - 51231/01/2012



Trade Mark No. 237628 מספר סימן

Application Date 02/03/2011 תאריך הגשה

International Trademark No. 1073610 מספר סימן בינלאומי

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 8 סוג: 8

Hand tools and implements (hand-operated); cutlery; 
side arms; razors.

Class: 11 סוג: 11

Apparatus for lighting, heating, steam generating, 
cooking, refrigerating, drying, ventilating, water 
supply and sanitary purposes.

Class: 20 סוג: 20

Furniture, mirrors, picture frames; goods (not 
included in other classes) of wood, cork, reed, cane, 
wicker, horn, bone, ivory, whalebone, shell, amber, 
mother-of-pearl, meerschaum and substitutes for all 
these materials, or of plastics.

Class: 21 סוג: 21

Household or kitchen utensils and containers; combs 
and sponges; brushes (except paint brushes); brush-
making materials; articles for cleaning purposes; 
steelwool; unworked or semi-worked glass (except 
glass used in building); glassware, porcelain and 
earthenware not included in other classes.

Class: 22 סוג: 22

Ropes, string, nets, tents, awnings, tarpaulins, sails, 
sacks and bags (not included in other classes); 
padding and stuffing materials (except of rubber or 
plastics); raw fibrous textile materials.

Class: 24 סוג: 24

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

Class: 27 סוג: 27

Carpets, rugs, mats and matting, linoleum and other 
materials for covering existing floors; wall hangings 
(non-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)

Italy, 28/01/2011, No. MI2011C000817 MI2011C000817 איטליה, 28/01/2011, מספר

Class: 8 סוג: 8

Class: 11 סוג: 11

Class: 20 סוג: 20

ז' שבט תשע"ב - 51331/01/2012



 Owners

Name: GADO S.R.L.

Address: Via Goldoni, 10, I-20129 MILANO, Italy

Identification No.: 72441

(Italy Limited liability company)

Class: 21 סוג: 21

Class: 22 סוג: 22

Class: 24 סוג: 24

Class: 27 סוג: 27

ז' שבט תשע"ב - 51431/01/2012



Trade Mark No. 237632 מספר סימן

Application Date 09/03/2011 תאריך הגשה

International Trademark No. 1073648 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: Dr. Ing. h.c. F. Porsche Aktiengesellschaft

Address: Porscheplatz 1, 70435 Stuttgart, Germany

Identification No.: 72445

(Germany Stock company)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 12 סוג: 12

Automobiles and their parts, 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, 27/09/2010, No. 30 2010 038 938.9/12 גרמניה, 27/09/2010, מספר 938.9/12 038 2010 30

Class: 12 סוג: 12

ז' שבט תשע"ב - 51531/01/2012



Trade Mark No. 237635 מספר סימן

Application Date 24/02/2011 תאריך הגשה

International Trademark No. 1073658 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: Olga Sergeevna Tits

Address: 12, 33/7, ul. F. Engelsa,,g. Roshal, RU-140730 
Moscow region, Russian Federation

Identification No.: 72447

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 33 סוג: 33

Vodka.

Goods/Services for which priority is claimed סחורות/שירותים לגביהם נטען דין קדימה
(If only classification code is indicated, Priority is claimed 
for all goods/services included in that class, and specified 
above under the 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, 02/02/2011, No. 2011702450 רוסיה, 02/02/2011, מספר 2011702450

Class: 33 סוג: 33

ז' שבט תשע"ב - 51631/01/2012



Trade Mark No. 237644 מספר סימן

Application Date 16/03/2011 תאריך הגשה

International Trademark No. 1073795 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: HydroSun Holdings Pty Ltd

Address: Turon Gates,Turon Gates Road, Capertee NSW 
2846, Australia

Identification No.: 72453

(Australia Australian Public Company)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 9 סוג: 9

Apparatus for managing energy supplies; solar 
energy collectors for electricity generation; solar 
cells/panels for electricity generation; solar energy 
operating apparatus; floating pontoons and support 
structures for solar energy cells and panels.

Class: 37 סוג: 37

Installation, maintenance and repair of solar energy 
systems; installation, maintenance and repair of 
floating pontoons and support structures for solar 
energy cells and panels; installation, maintenance 
and repair of energy power plants.

Class: 40 סוג: 40

Production of energy, including solar and hydrogen 
generated energy.

Goods/Services for which priority is claimed סחורות/שירותים לגביהם נטען דין קדימה
(If only classification code is indicated, Priority is claimed 
for all goods/services included in that class, and specified 
above under the 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, 22/11/2010, No. 1395682 אוסטרליה, 22/11/2010, מספר 1395682

Class: 9 סוג: 9

Class: 37 סוג: 37

Class: 40 סוג: 40

ז' שבט תשע"ב - 51731/01/2012



Trade Mark No. 237667 מספר סימן

Application Date 08/03/2011 תאריך הגשה

International Trademark No. 1027180 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: VALO BioMedia GmbH

Address: Am Seedeich 9-11, 27472 Cuxhaven, Germany

Identification No.: 72470

(Germany limited liability company)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 31 סוג: 31

Eggs for incubation, eggs as raw material for 
production of medical-pharmaceutical products.

ז' שבט תשע"ב - 51831/01/2012



Trade Mark No. 237728 מספר סימן

Application Date 17/03/2011 תאריך הגשה

International Trademark No. 1074076 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: TORAY KABUSHIKI KAISHA (TORAY 
INDUSTRIES, INC.)

Address: 1-1, 2-chome, Nihonbashi-Muromachi,Chuo-ku, 
Tokyo 103-8666, Japan

Identification No.: 72478

(Japan Corporation)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 1 סוג: 1

Photosensitive relief printing plates.

Class: 7 סוג: 7

Machines for making printing plates.

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

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

Japan, 15/03/2011, No. 2011-018357 יפן, 15/03/2011, מספר 2011-018357

Class: 1 סוג: 1

Class: 7 סוג: 7

ז' שבט תשע"ב - 51931/01/2012



Trade Mark No. 237732 מספר סימן

Application Date 03/03/2011 תאריך הגשה

International Trademark No. 1074212 מספר סימן בינלאומי

Conditions/Disclaimers

The mark is limited to the colour orange as shown in 
the mark.

 Owners

Name: Acnover, S.L.

Address: Avda. Diagonal, 123, 9°, E-08005 Barcelona, 
Spain

Identification No.: 72481

(España Sociedad Limitada)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 36 סוג: 36

Insurance.

ז' שבט תשע"ב - 52031/01/2012



Trade Mark No. 237738 מספר סימן

Application Date 23/02/2011 תאריך הגשה

International Trademark No. 1074323 מספר סימן בינלאומי

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 9 סוג: 9

Bank cards, charge cards, credit cards, debit cards, 
stored value cards, payment cards, including such 
cards having integrated circuits and microprocessors; 
computer software relating to bank cards, charge 
cards, credit cards, debit cards, stored value cards 
and payment cards; apparatus, namely computer dial 
terminals, for reading bank cards, charge cards, 
credit cards, debit cards, stored value cards and 
payment cards; electrical apparatus and instruments, 
namely magnetic coded and electronic data carrier 
card readers for the registration, transmission, 
reproduction of data, including sound and images, for 
financial and banking applications; printing 
apparatus, namely computer printers for financial and 
banking data processing systems and financial and 
banking transaction systems; systems for reading 
memory cards and systems for reading data in 
memories featuring integrated circuit memories, all 
for financial and banking applications; cash 
dispensing machines, namely automated teller 
machines; computer terminals and computer 
software for use in the financial services and banking 
industries for authorization, clearing and settlement 
of financial transactions; computer terminals and 
computer software for financial and banking 
applications; computer hardware in the nature of 
smart cards and card readers containing 
transponders and other proximity payment devices, 
all for financial and banking applications; electronic 
verification apparatus for verifying authenticity of 
bank cards, credit cards, debit cards, stored value 
cards or payment cards.

ז' שבט תשע"ב - 52131/01/2012



Conditions/Disclaimers

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

 Owners

Name: Visa Europe Limited

Address: 1 Sheldon Square, London W2 6WH, United 
Kingdom

Identification No.: 72486

(United Kingdom Limited Company)

Class: 36 סוג: 36

Financial services; banking services; bill payment 
services; bank card, charge card, credit card, debit 
card, stored value card, payment card and smart 
card services; electronic credit and debit 
transactions; electronic funds transfer; electronic 
cash services; cash disbursement services; cash 
replacement rendered by credit card and debit cards; 
cheque verification and cheque cashing services; 
deposit access and automated teller machine 
services; payment processing services; transaction 
authentication and verification services; currency 
exchange services; online banking services; credit 
management services; dissemination of financial 
information via a global computer network.

Class: 38 סוג: 38

Providing access to computer networks including 
point of sale banking and automatic cash distribution 
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)

European Community Trade Mark, 24/08/2010, No. 
009331364

איחוד האירופי לסימני מסחר, 24/08/2010, מספר 
009331364

Class: 9 סוג: 9

Class: 36 סוג: 36

Class: 38 סוג: 38

ז' שבט תשע"ב - 52231/01/2012



Trade Mark No. 237740 מספר סימן

Application Date 08/03/2011 תאריך הגשה

International Trademark No. 1074341 מספר סימן בינלאומי

Conditions/Disclaimers

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

 Owners

Name: MORITEX CORPORATION

Address: 4-39-11, Higashi-Ikebukuro,,Toshima-ku, Tokyo 
170-0013, Japan

Identification No.: 72488

(Japan Corporation)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 11 סוג: 11

LED (light emitting diode) lamps and lighting fixtures 
and their parts and accessories; other lamps and 
lighting fixtures and their parts and accessories.

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

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

Japan, 14/12/2010, No. 2010-096891 יפן, 14/12/2010, מספר 2010-096891

Class: 11 סוג: 11

ז' שבט תשע"ב - 52331/01/2012



Trade Mark No. 237745 מספר סימן

Application Date 17/11/2010 תאריך הגשה

International Trademark No. 1074397 מספר סימן בינלאומי

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 9 סוג: 9

Electronic publications; electronic publications, 
downloadable; publications in electronic form 
provided on-line from a database or from Internet 
facilities or other networks (including websites); 
periodicals, illustrated magazines, reviews, books, 
agendas in electronic form, downloadable or not, 
including those provided on-line from a database and 
other services provided on the Internet or other 
networks (including websites); computer programs; 
recordings and archives containing images or texts in 
electronic form; magnetic and optical data media; 
computer software enabling access to databases and 
to global computer networks that provide information 
on various topics, including in the form of 
bibliographical references and abstracts of journals, 
articles, reports and investigative content; compact 
disks, CD-ROMs, DVDs, optical storage disks.

Class: 41 סוג: 41

Education and training services, namely, conducting 
training courses, conferences, seminars, exhibitions 
and professional workshops in the scientific, 
technical, medical and legal fields and information 
concerning them; providing mentoring in the 
scientific, technical, medical and legal fields and 
information concerning them; providing tutoring in the 
scientific, technical, medical and legal fields and 
information concerning them; developing, arranging 
and conducting educational conferences and 
programs and providing courses of instruction in the 
scientific, technical, medical and legal fields and 
information concerning them; developing curriculum 
for others in the scientific, technical, medical and 
legal fields and information concerning them; 
arranging and conducting of seminars, conventions, 
talks, conferences, congresses and exhibitions 
regarding education and teaching; distribution and 
lending of movies, prerecorded videos and printed 
publications; editing services and publishing services 
provided on-line, including publishing of printed or 
electronic publications, books, newspapers, texts, 
books, magazines; reworking and updating of books 
and of instructional and teaching material; 
downloadable publication of the same; providing of 
electronic publications from computer databases and 
from global computer networks; providing of 
information in connection with education from 
computer databases or from global computer 
networks

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

ז' שבט תשע"ב - 52431/01/2012



 Owners

Name: Elsevier BV

Address: Radarweg 29, NL-1043 NX Amsterdam, 
Netherlands

Identification No.: 72492

(PAÍSES BAJOS B.V. (SOCIEDAD ANÓNIMA))

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Bodner, Flom & Co., Advs.

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

שם: בדנר, פלום ושות', עו"ד

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

(If only classification code is indicated, Priority is claimed 
for all goods/services included in that class, and specified 
above under the title Goods/Services)

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

European Community Trade Mark, 18/05/2010, No. 
009111915

איחוד האירופי לסימני מסחר, 18/05/2010, מספר 
009111915

Class: 9 סוג: 9

Class: 41 סוג: 41

ז' שבט תשע"ב - 52531/01/2012



Trade Mark No. 237747 מספר סימן

Application Date 23/02/2011 תאריך הגשה

International Trademark No. 1074400 מספר סימן בינלאומי

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 7 סוג: 7

Machines for coating or encapsulating products; 
apparatus for use in the coating of surfaces; 
machines, apparatus and deposition systems for 
coating; installations for the pre-treatment of surfaces 
before coating; installations for processing 
semiconductors, in particular for processing 
semiconductors in a vacuum; surface treatment of 
semiconductors; installations for vaporising 
semiconductor surfaces, in particular in a vacuum; 
installations for transporting or processing or 
providing photoelectric elements; machines and 
machine components for treating metallic, organic 
and mineral substrates in a vacuum, in particular for 
manufacturing thin optical, transparent, solar-
technology and wear-resistant coatings using 
chemical and physical processes, and for ion and 
plasma treatment, including equipment for the 
vaporisation of materials for the production of the 
aforesaid coatings.

Class: 9 סוג: 9

Apparatus and instruments for monitoring, controlling 
and regulating apparatus for coating processes; 
coating systems for coating glass substrates; 
laboratory apparatus for glass storage and transport; 
cathode-ray tubes; laboratory apparatus using 
microwaves; glass carrying an electrically conducting 
layer on one or two faces; cathode sputtering 
systems for machines for thin-film coating; substrates 
(insulating carriers) for coating with electric and 
mechanical elements and combinations with 
electronic components; parts and components for the 
manufacture and processing of materials and 
elements made from ultra-pure substances, in 
particular for solar technologies.

Class: 42 סוג: 42

Engineering, including developement and planning of 
installations in the field of photovoltaics.

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

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

European Community Trade Mark, 21/09/2010, No. 
009390204

איחוד האירופי לסימני מסחר, 21/09/2010, מספר 
009390204

Class: 7 סוג: 7

Class: 9 סוג: 9

ז' שבט תשע"ב - 52631/01/2012



 Owners

Name: Solayer GmbH

Address: Stolpener Str. 26, 01477 Arnsdorf OT 
Fischbach, Germany

Identification No.: 72493

(GmbH)

Class: 42 סוג: 42

ז' שבט תשע"ב - 52731/01/2012



Trade Mark No. 237763 מספר סימן

Application Date 16/03/2011 תאריך הגשה

International Trademark No. 1074648 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: GIORGIO ARMANI S.P.A.

Address: Via Borgonuovo, 11, I-20121 MILANO, Italy

Identification No.: 72505

(Italy Joint-stock company)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 35 סוג: 35

Advertising using shop signs.

Goods/Services for which priority is claimed סחורות/שירותים לגביהם נטען דין קדימה
(If only classification code is indicated, Priority is claimed 
for all goods/services included in that class, and specified 
above under the 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, 25/11/2010, No. MI2010C 011908 MI2010C 011908 איטליה, 25/11/2010, מספר

Class: 35 סוג: 35

ז' שבט תשע"ב - 52831/01/2012



Trade Mark No. 237848 מספר סימן

Application Date 19/03/2011 תאריך הגשה

International Trademark No. 1075192 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: "M TABAKO" OOD

Address: "Pencho Slaveykov" Str. 6, BG-4002 PLOVDIV, 
Bulgaria

Identification No.: 72537

(Bulgaria Limited liability company)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 34 סוג: 34

Cigarettes; tobacco, tobacco products, smokers' 
articles; lighters for smokers, matches.

ז' שבט תשע"ב - 52931/01/2012



Trade Mark No. 237860 מספר סימן

Application Date 17/03/2011 תאריך הגשה

International Trademark No. 0853952 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: 2XU Pty Ltd

Address: 243 Burwood Road, Hawthorn VIC 3122, 
Australia

Identification No.: 72549

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 25 סוג: 25

Men's and women's clothing, footwear, headgear 
including swimwear, running wear, cycling wear, 
sportswear.

Class: 28 סוג: 28

Sporting articles.

ז' שבט תשע"ב - 53031/01/2012



Trade Mark No. 237864 מספר סימן

Application Date 03/03/2011 תאריך הגשה

International Trademark No. 0909283 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

Computer telephony software and computer software 
for enabling data and information display, storage 
and retrieval.

ז' שבט תשע"ב - 53131/01/2012



HAGS

Trade Mark No. 237894 מספר סימן

Application Date 19/05/2011 תאריך הגשה

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 6 סוג: 6

Playground structures of metal; bicycle racks, bicycle 
garages and bus-stop enclosures of metal; all 
included in class 6.

מבנים למגרשי משחקים ממתכת; מתלי אופניים, מוסכי אופניים 
ומתחמי תחנת אוטובוס ממתכת; הנכללים כולם בסוג 6.         

                              

Class: 19 סוג: 19

Playground structures of non-metallic materials; 
bicycle racks, bicycle garages and bus-stop 
enclosures, not of metal; all included in class 19.

מבנים למגרשי משחקים שאינם מתכתיים; מתלי אופניים, 
מוסכי אופניים ומתחמי תחנת אוטובוס, לא ממתכת; הנכללים 
כולם בסוג 19.                                                           

Class: 20 סוג: 20

Park benches; tables; seat assemblies; tables 
combined with benches; all the aforementioned 
goods for outdoor use; all included in class 20.

ספסלי פארק; שולחנות; מושבים בהרכבה; שולחנות משולבים 
עם ספסלים; כל הסחורות המוזכרות לעיל לשימוש בחוץ; 

הנכללים כולם בסוג 20.                                     

Class: 28 סוג: 28

Play installations and play frames; playgrounds and 
play houses, including in module form; play towers, 
play tables and play benches; ropeways, slides and 
tubular slides; climbing frames and nets; sandboxes; 
toy excavators and toy cranes; rocking horses and 
spring-operated play apparatus; swings; 
roundabouts, see-saws, somersault bars, balancing 
beams; basketball stands, targets, climbing walls, 
tennis, tabletennis and volleyball equipment; street 
sports equipment; bodybuilding apparatus, fitness 
apparatus; all included in class 28.

התקני שעשוע ומסגרות שעשוע; מגרשי שעשוע ובתי שעשוע, 
כולל בצורה מודולארית; מגדלי שעשוע, שולחנות שעשוע 

וספסלי שעשוע; רכבלים, מגלשות ומגלשות צינוריות; מסגרות 
ורשתות טיפוס; ארגזי חול; מחפרי צעצוע ועגורני צעצוע; סוסי 

נדנדה ומתקני שעשוע המופעלים על ידי קפיץ; נדנדות; 
סחרחרות, נדנדות לשניים, מוטות לסלטות, קורות לשיווי 
משקל; מעמדי כדורסל, מטרות, קירות טיפוס, ציוד לטניס, 
לטניס שולחן ולכדור עף; ציוד לספורט רחוב; מכשירי פיתוח 

גוף, מכשירי כושר; הנכללים כולם בסוג 28.                           
                                                                                    

                                                      

Class: 34 סוג: 34

Smokers' articles; ashtrays, not of precious metal, for 
smokers; all included in class 34.

פריטי עישון; מאפרות, לא ממתכות יקרות, למעשנים; הנכללים 
כולם בסוג 34.                                             

Class: 42 סוג: 42

Design and planning of playgrounds, play areas and 
play apparatus; design and planning of furniture for 
outdoor use and design and planning of sporting 
equipment; all included in class 42.

עיצוב ותכנון של מגרשי שעשועים, איזורי שעשוע ומתקני 
שעשוע; עיצוב ותכנון של ריהוט לשימוש בחוץ ועיצוב ותכנון של 
ציוד ספורט; הנכללים כולם בסוג 42.                                   

                                                          

ז' שבט תשע"ב - 53231/01/2012



Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

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

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

האנגלי.

 Owners

Name: HAGS ANEBY AB

Address: Box 133, 578 23 ANEBY, Sweden

Identification No.: 802006

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

ז' שבט תשע"ב - 53331/01/2012



Trade Mark No. 237994 מספר סימן

Application Date 16/03/2011 תאריך הגשה

International Trademark No. 1075450 מספר סימן בינלאומי

Conditions/Disclaimers

The mark is limited to the colours  word Orange and 
violet. as shown in the  mark.

 Owners

Name: SANOFI-AVENTIS

Address: 174 Avenue de France, Paris, 75013, France

Identification No.: 71277

(FRANCE société anonyme)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 5 סוג: 5

Antidiabetic preparations.

Class: 10 סוג: 10

Medical apparatus for injecting pharmaceutical 
preparations.

Class: 16 סוג: 16

Printed matter for informing the public on diabetes 
treatment; newspapers, pamphlets, books.

Goods/Services for which priority is claimed סחורות/שירותים לגביהם נטען דין קדימה
(If only classification code is indicated, Priority is claimed 
for all goods/services included in that class, and specified 
above under the 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 3 767 566 צרפת, 20/09/2010, מספר 566 767 3 10

Class: 5 סוג: 5

Class: 10 סוג: 10

Class: 16 סוג: 16

ז' שבט תשע"ב - 53431/01/2012



Trade Mark No. 238000 מספר סימן

Application Date 17/11/2010 תאריך הגשה

International Trademark No. 1075525 מספר סימן בינלאומי

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 9 סוג: 9

Electronic publications; downloadable electronic 
publications; electronic publications provided on-line 
from a database or from Internet installations or other 
networks (including web sites); periodicals, illustrated 
magazines, reviews, books, agendas in electronic 
format, downloadable or not, also those provided on-
line from a database or other services provided via 
the Internet or other networks (including web sites); 
computer programs; recordings and archives 
containing images or texts in electronic format; 
magnetic and optical data media; computer software 
enabling access to global computer networks and 
databases that provide information on various 
themes, including in the form of bibliographical 
references and summaries of newspapers, articles, 
reports and research materials; compact discs, CD-
ROMs, DVDs, optical storage discs.

ז' שבט תשע"ב - 53531/01/2012



 Owners

Name: Elsevier BV

Address: Radarweg 29, NL-1043 NX Amsterdam, 
Netherlands

Identification No.: 72492

(PAÍSES BAJOS B.V. (SOCIEDAD ANÓNIMA))

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Bodner, Flom & Co., Advs.

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

שם: בדנר, פלום ושות', עו"ד

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

Class: 41 סוג: 41

Education and training services, namely, conducting 
training courses, conferences, seminars, exhibitions 
and professional workshops in the scientific, 
technical, medical and legal fields and information 
concerning them; providing mentoring in the 
scientific, technical, medical and legal fields and 
information concerning them; providing tutoring in the 
scientific, technical, medical and legal fields and 
information concerning them; developing, arranging 
and conducting educational conferences and 
programs and providing courses of instruction in the 
scientific, technical, medical and legal fields and 
information concerning them; developing curriculum 
for others in the scientific, technical, medical and 
legal fields and information concerning them; 
arranging and conducting of seminars, conventions, 
talks, conferences, congresses and exhibitions 
regarding education and teaching; distribution and 
lending of movies, prerecorded videos and printed 
publications; editing services and publishing services 
provided on-line, including publishing of printed or 
electronic publications, books, newspapers, texts, 
books, magazines; reworking and updating of books 
and of instructional and teaching material; 
downloadable publication of the same; providing of 
electronic publications from computer databases and 
from global computer networks; providing of 
information in connection with education from 
computer databases or from global computer 
networks

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

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

European Community Trade Mark, 18/05/2010, No. 
009111998

איחוד האירופי לסימני מסחר, 18/05/2010, מספר 
009111998

Class: 9 סוג: 9

Class: 41 סוג: 41

ז' שבט תשע"ב - 53631/01/2012



Trade Mark No. 238001 מספר סימן

Application Date 23/02/2011 תאריך הגשה

International Trademark No. 1075554 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: Sound Storm Laboratories Corporation

Address: 3145 Lunar Court, Oxnard CA 93030, U.S.A.

Identification No.: 72581

(California, United States CORPORATION)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 9 סוג: 9

Electronics, related components and parts thereof for 
in vehicle entertainment and information, namely, 
video and television monitors, audio and video tuners 
and receivers, DVD players and recorders, vehicle 
navigation and informational computers, and satellite 
navigational systems, namely, global positioning 
systems (GPS); audio and video equipment for 
vehicles, namely, stereo receivers, cassette tape 
decks, compact disc players, CD-R/CD-RW players, 
MP3 players, sound processors, amplifiers, 
equalizers, electronic cross overs, speakers, and 
digital audio and video players and recorders.

ז' שבט תשע"ב - 53731/01/2012



Trade Mark No. 238010 מספר סימן

Application Date 28/02/2011 תאריך הגשה

International Trademark No. 1075720 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: Joint-Stock Company "Krasnyj Octyabr"

Address: Bersenevskaya naberejnaya, d. 6, RU-119072 
Moscow, Russian Federation

Identification No.: 72588

(Russian Federation Joint-Stock Company)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 30 סוג: 30

Pastries; caramels; sweetmeats (candy); chocolate; 
praline; wafers; cocoa products; farinaceous 
confectionery; confectionery creams; marzipans; 
chocolate beverages; coffee based beverages; tea; 
pies; ice cream; bread.

ז' שבט תשע"ב - 53831/01/2012



Trade Mark No. 238013 מספר סימן

Application Date 16/03/2011 תאריך הגשה

International Trademark No. 1075747 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: G.M. Studio Design & Fashion S.r.l.

Address: Via Pietro Colletta, 22, I-20135 MILANO (MI), 
Italy

Identification No.: 72590

(Italy Limited Liability Company)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 25 סוג: 25

Clothing, footwear, headgear.

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

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

European Community Trade Mark, 21/02/2011, No. 
9751298

איחוד האירופי לסימני מסחר, 21/02/2011, מספר 9751298

Class: 25 סוג: 25

ז' שבט תשע"ב - 53931/01/2012



Trade Mark No. 238015 מספר סימן

Application Date 14/03/2011 תאריך הגשה

International Trademark No. 1075756 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: Giorgio ARMANI S.P.A., Milan, Swiss Branch 
Mendrisio

Address: Via Penate 4, CH-6850 Mendrisio, Switzerland

Identification No.: 72592

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 43 סוג: 43

Hotels; providing of food and drink; bars and 
reception halls; temporary accommodation.

Class: 44 סוג: 44

Beauty salons and hairdressing services; medical 
services; veterinary services; hygienic and beauty 
care for human beings or animals.

Goods/Services for which priority is claimed סחורות/שירותים לגביהם נטען דין קדימה
(If only classification code is indicated, Priority is claimed 
for all goods/services included in that class, and specified 
above under the 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. 613041 שוויץ, 24/11/2010, מספר 613041

Class: 43 סוג: 43

Class: 44 סוג: 44

ז' שבט תשע"ב - 54031/01/2012



Trade Mark No. 238020 מספר סימן

Application Date 23/02/2011 תאריך הגשה

International Trademark No. 1075810 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: RED HAT, INC.

Address: 1801 Varsity Drive, Raleigh, NC 27606, U.S.A.

Identification No.: 72348

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 41 סוג: 41

Providing of training; instruction; training in the field 
of computing, in relation to the use, maintenance, 
updating, configuration, installation, monitoring and 
programming of computer programs; testing and 
evaluation of the aptitude and skills of candidates in 
examinations or as regards professional skills for 
training purposes; on-line instruction provided via a 
computer 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)

France, 31/01/2011, No. 11 3 802 024 צרפת, 31/01/2011, מספר 024 802 3 11

Class: 41 סוג: 41

ז' שבט תשע"ב - 54131/01/2012



Trade Mark No. 238029 מספר סימן

Application Date 11/03/2011 תאריך הגשה

International Trademark No. 1075986 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: FLYERS GROUP PLC

Address: Unit 1 Windsor Industrial Estate,,424 Ware 
Road, Hertford, Hertfordshire SG13 7EW, United 
Kingdom

Identification No.: 72601

(United Kingdom; England and Wales Limited Company)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 25 סוג: 25

Clothing, footwear, headwear.

ז' שבט תשע"ב - 54231/01/2012



PLAY

Trade Mark No. 238040 מספר סימן

Application Date 25/05/2011 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: BTNL TRADING LTD. שם: בי טי אנ אל סחר בע"מ

Address: 1 Jabotinsky Street, Ramat-Gan, 52520, Israel כתובת : רח' ז'בוטינסקי 1, רמת גן, 52520, ישראל

Identification No.: 514494681מספר זיהוי: 514494681

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: 30 סוג: 30

Chewing gum, sweets and confectionery; all included 
in class 30.

גומי לעיסה, סוכריות וממתקים; הנכללים כולם בסוג 30.         
                    

ז' שבט תשע"ב - 54331/01/2012



Trade Mark No. 238143 מספר סימן

Application Date 24/02/2011 תאריך הגשה

International Trademark No. 1076319 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: Sabrina Sigg

Address: Hinterdorfstrasse 5, CH-5417 Untersiggenthal, 
Switzerland

Identification No.: 72639

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 25 סוג: 25

Clothing, footwear, headgear.

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

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

Switzerland, 01/09/2010, No. 612184 שוויץ, 01/09/2010, מספר 612184

Class: 25 סוג: 25

ז' שבט תשע"ב - 54431/01/2012



Trade Mark No. 238145 מספר סימן

Application Date 18/03/2011 תאריך הגשה

International Trademark No. 1076405 מספר סימן בינלאומי

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 25 סוג: 25

Clothing, namely, shirts, pants, skirts, dresses, 
shorts, gloves, scarves, hats, hoods, jackets, jerseys 
and socks.

Class: 29 סוג: 29

Processed nuts; roasted nuts; seasoned nuts; 
shelled nuts.

Class: 35 סוג: 35

Association services, namely, promoting the interests 
of pistachio growers, packers, processors, and 
producers through commercial advertisements in the 
form of television, print, film, motion picture, and 
electronic media; conducting marketing programs for 
others to promote the pistachio industry via 
distribution of promotional items; product 
demonstration and business merchandising display 
services; business consulting services; and 
distribution of printed advertising material.

ז' שבט תשע"ב - 54531/01/2012



Conditions/Disclaimers

The mark is limited to the colours  word The mark 
consists of a stylized pistachio with facial features, 
arms, legs, glove-shaped hands, tennis shoe feet, 
wearing a cape secured at the neck with a star, with 
hands on hips; a light and dark green and gold 
colored pistachio with green legs, arms and dark 
green eye lids and a gold outer shell and green body; 
facial features include eyes that are white with brown 
irises and black pupils and topped with black 
eyebrows, and a broad smile with white square teeth; 
the hands consist of white gloves; figure is wearing a 
red, white and blue cape attached at the collar with a 
silver star; the feet consist of black running shoes 
with green stripes and white soles; and white socks 
over the top of the shoe. as shown in the  mark.

 Owners

Name: American Pistachio Growers

Address: 7030 N. Fruit Avenue, Suite 117, Fresno CA 
93711-0782, U.S.A.

Identification No.: 72640

(California, United States INCORPORATED 
ASSOCIATION)

ז' שבט תשע"ב - 54631/01/2012



Trade Mark No. 238158 מספר סימן

Application Date 28/02/2011 תאריך הגשה

International Trademark No. 1076545 מספר סימן בינלאומי

Conditions/Disclaimers

Registration of this mark shall give no right to the 
exclusive use of the "TH", "MILK", "TRUE MILK". 
separately, but in the combination of the mark.

 Owners

Name: CONG TY CO PHAN THUC PHAM SUA TH

Address: Xa Nghia Son,,Huyen Nghia Dan, Tinh Nghe 
An, Viet Nam

Identification No.: 72650

(Vietnam Company)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 29 סוג: 29

Milk; milk products; soya milk; fruit-based snack food; 
cooked vegetable; dried vegetable.

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

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

Viet Nam, 31/08/2010, No. 4-2010-18354 ויאטנם, 31/08/2010, מספר 4-2010-18354

Class: 29 סוג: 29

ז' שבט תשע"ב - 54731/01/2012



Trade Mark No. 238169 מספר סימן

Application Date 24/02/2011 תאריך הגשה

International Trademark No. 0747840 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

Surgical and medical instruments and apparatus for 
incontinence; aids and rehabilitation devices for use 
in the treatment of incontinent patients including 
particularly urine condoms, urisheaths, urinals, 
flexible hoses, tubes and tube joints for medical use, 
catheters, bags, envelopes and receptacles for the 
collection of excretions from the human body, 
bandages (not included in other classes) as well as 
other sealing devices in the form of discs, rings, 
strips or bands for medical use, attachment means 
for attaching bandages and collecting receptacles to 
the human body.

ז' שבט תשע"ב - 54831/01/2012



Trade Mark No. 238232 מספר סימן

Application Date 29/05/2011 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: NAUTICAL  YACHT'S AND SAILING SCHOOL 
LTD

שם: נאוטיקל יאכטות ובית ספר לשיט בע"מ

Address: 1 Yordei Hayam, Herzlia, Israel כתובת : רח' יורדי ים 1, הרצליה, ישראל

Identification No.: 512443144מספר זיהוי: 512443144

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Sharon Goldshtein

Address: 

שם: שרון גולדשטיין ושות', עו"ד

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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 35 סוג: 35

Sale of marine vessels; included in class 35. מכירה של כלי שיט; הנכללים בסוג 35.                       

Class: 39 סוג: 39

Leasing of marine vessels, worldwide sailing trips; all 
included in class 39.

השכרה של כלי שיט, טיולי שיט בעולם; הנכללים כולם בסוג 
                                           .39

Class: 41 סוג: 41

School for teaching marine subjects, members' club 
for various; all included in class 41.

בית ספר ללימוד מקצועות הים, מועדון חברים לפעילויות ימיות 
שונות; הנכללים כולם בסוג 41.         

ז' שבט תשע"ב - 54931/01/2012



SEA-GAL 

שיא-גל 
Trade Mark No. 238233 מספר סימן

Application Date 29/05/2011 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: NAUTICAL  YACHT'S AND SAILING SCHOOL 
LTD

שם: נאוטיקל יאכטות ובית ספר לשיט בע"מ

Address: רח' יורדי ים 1, הרצליה, ישראל כתובת : רח' יורדי ים 1, הרצליה, ישראל

Identification No.: 512443144מספר זיהוי: 512443144

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Sharon Goldshtein

Address: 

שם: שרון גולדשטיין ושות', עו"ד

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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 35 סוג: 35

Sale of marine vessels; included in class 35. מכירה של כלי שיט; הנכללים בסוג 35.                       

Class: 39 סוג: 39

Leasing of marine vessels, worldwide sailing trips; all 
included in class 39.

השכרה של כלי שיט, טיולי שיט בעולם; הנכללים כולם בסוג 
                                           .39

Class: 41 סוג: 41

School for teaching marine subjects, members' club 
for various marine activites; all included in class 41.

בית ספר ללימוד מקצועות הים, מועדון חברים לפעילויות ימיות 
שונות; הנכללים כולם בסוג 41.                                           

ז' שבט תשע"ב - 55031/01/2012



Trade Mark No. 238254 מספר סימן

Application Date 30/05/2011 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: Amir rozanes  שם: אמיר רוזנס

Address: molit 17 st, P.O.B. 12365, Eilat, 88000, Israel כתובת : רח' מולית 17, ת.ד. 12365, אילת, 88000, ישראל

Identification No.: 036200913מספר זיהוי: 036200913

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 44 סוג: 44

Spa services by means of fish; included in class 44.   
  

שירותי ספא הניתנים באמצעות דגים; הנכללים כולם בסוג 44.

ז' שבט תשע"ב - 55131/01/2012



Trade Mark No. 238328 מספר סימן

Application Date 23/02/2011 תאריך הגשה

International Trademark No. 1077216 מספר סימן בינלאומי

Goods/Services סחורות/שירותים

ז' שבט תשע"ב - 55231/01/2012



Class: 9 סוג: 9

Computer software; computer hardware; computer 
programs for operating systems; computer programs 
for system administration; computer programs for 
network administration provided over a global 
computer network, namely computer software used 
for maintaining, updating and optimization of software 
and computer software used to provide maintenance, 
updates and optimization in the field of network 
security and computer software used for network 
asset management; computer software for 
developing, modifying, debugging, problem solving 
and improving the speed and stability of computer 
systems, as well as developing and simulating 
software; computer software and hardware for 
integrated host microprocessor systems intended for 
developing, modifying, debugging and repairing, and 
improving performances, as well as developing and 
simulating software; integrated system computer 
hardware; computer hardware and software for a 
real-time system used as an operating system and 
intended to control integrated computer devices, 
namely mobile telephones, Internet access devices, 
personal data assistants and microprocessors, in real 
time; interface programming software for integrated 
applications; software development tools; productivity 
software for office use, navigating software, computer 
game programs, graphic design software, security 
management software, software for creating and 
reading sound and video content, text editing 
software, software for developing and programming 
applications, social networking software, file 
compression software; software used to develop, 
analyze and administer other software, computer 
hardware, semi-conductors, central processing units 
and peripheral devices; computer software, namely 
communication software to connect the users of a 
computer network for communication and sharing of 
data, photographs, music, video content, data and 
documents via computer networks, wireless networks 
and the Internet.

Class: 16 סוג: 16

Instruction manuals on the use of software; paper, 
cardboard and goods made from these materials, not 
included in other classes; printed matter; stationery; 
note books; notepads; notebook covers of leather; 
files; fountain pens; pencils; calendars; desk 
calendars; appointment books; magazines; holders 
for office accessories; pen holders, pencil holders 
and ink reservoirs; business cards; announcement 
cards; appointment books; stickers for car bumpers; 
decalcomanias; shopping bags; instructional and 
teaching materials; packaging materials.

Class: 25 סוג: 25

Clothing; footwear articles; headgear; namely shirts, 
tee-shirts, flannel pullovers, pullovers, neckties, 
shoes, caps (headwear) and hats.

ז' שבט תשע"ב - 55331/01/2012



Class: 42 סוג: 42

Computer and information technology services; 
installation, assistance, configuration and 
maintenance of computer software; assistance and 
configuration linked to computers and information 
technology systems; design of computer and 
information technology systems; design and 
development of web pages on the Internet; 
integration of computer systems and computer 
hardware and software; analysis of computer 
systems; consultancy on computer hardware and 
software; information, advice and assistance in all the 
aforementioned fields; design in the field of 
computers for others; computer software design 
(development) for others; computer software 
maintenance; updating of computer software; 
computer consultancy; computer software 
consultancy; diagnostic services for computers; 
diagnostic services for computer software; analysis of 
computer systems; installation, maintenance and 
updating of computer software; software assistance 
services; configuration, programming, administration 
of systems and assistance in the field of computer 
software and hardware, provided over a global 
computer network; performance assessment and 
capacity planning for computer networks provided 
over a global computer network; providing 
information in the fields of computer hardware, 
software, debugging techniques, programming and 
software design on a global computer network; 
computer services, namely on-line hosting of web 
infrastructures for others for the on-line organization 
and conducting of interactive discussions, meetings 
and gatherings; computer services in the form of 
personalized web pages offering information 
determined by the user, profiles and personal 
information.

Goods/Services for which priority is claimed סחורות/שירותים לגביהם נטען דין קדימה
(If only classification code is indicated, Priority is claimed 
for all goods/services included in that class, and specified 
above under the 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, 31/01/2011, No. 11 3 802 018 צרפת, 31/01/2011, מספר 018 802 3 11

Class: 9 סוג: 9

Class: 16 סוג: 16

Class: 25 סוג: 25

Class: 42 סוג: 42

ז' שבט תשע"ב - 55431/01/2012



Conditions/Disclaimers

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

 Owners

Name: RED HAT, INC.

Address: 1801 Varsity Drive, Raleigh, NC 27606, U.S.A.

Identification No.: 72348

ז' שבט תשע"ב - 55531/01/2012



Trade Mark No. 238336 מספר סימן

Application Date 11/03/2011 תאריך הגשה

International Trademark No. 1077317 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: FLYERS GROUP PLC

Address: Unit 1 Windsor Industrial Estate,,424 Ware 
Road, Hertford, Hertfordshire SG13 7EW, United 
Kingdom

Identification No.: 72601

(United Kingdom; England and Wales Limited Company)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 25 סוג: 25

Clothing, footwear and headgear.

ז' שבט תשע"ב - 55631/01/2012



Trade Mark No. 238366 מספר סימן

Application Date 01/06/2011 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: Target Maafim Marketing Ltd. שם: טארגט מאפים שיווק והפצה בע"מ

Address: 12 Baaly Hamelacha, Haifa, Israel כתובת : רח' בעלי המלאכה 12, חיפה, ישראל

Identification No.: 514592153מספר זיהוי: 514592153

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Ymit Blmas LAW OFFICES

Address: 

שם: עו"ד ימית בלמס

כתובת : רח' העצמאות 5, חיפה, ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 30 סוג: 30

Burekas diffrent kind of pastry, fresh, frozen pastries, 
pastry; all included in class 30.

בורקסים ומאפים מסוגים שונים, מאפים טריים, מאפים קפואים, 
מאפים; הנכללים כולם בסוג 30.             

ז' שבט תשע"ב - 55731/01/2012



Trade Mark No. 238433 מספר סימן

Application Date 07/03/2011 תאריך הגשה

International Trademark No. 1077600 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: American Institute of Certified Public 
Accountants

Address: 1211 Avenue of the Americas, New York NY 
10036, U.S.A.

Identification No.: 72303

(District of Columbia, United States non-profit 
corporation)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 35 סוג: 35

Promoting the interests of accountants through an 
association; providing information and advice in the 
fields of accountancy and financial reporting, namely 
the process of preparing and distributing financial 
and non-financial information to users of such 
information in various forms for the purposes of 
making business and investment decisions.

ז' שבט תשע"ב - 55831/01/2012



Trade Mark No. 238437 מספר סימן

Application Date 24/02/2011 תאריך הגשה

International Trademark No. 1077618 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: Stylesnob A/S

Address: Dronningens Tværgade 9B, 1. sal, DK-1302 
Copenhagen, Denmark

Identification No.: 72735

(Private Limited (A/S))

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 14 סוג: 14

Precious metals and their alloys as well as articles 
made of precious metals or goods coated therewith 
(not included in other classes), jewelry, watches and 
chronometric instruments.

Class: 18 סוג: 18

Leather and imitation leather including goods made 
of these materials (not included in other classes), 
animal skins and leather, trunks and travelling bags, 
umbrellas, parasols and walking sticks, walking sticks 
and saddlery.

Class: 25 סוג: 25

Clothing, footwear and headgear.

ז' שבט תשע"ב - 55931/01/2012



Trade Mark No. 238464 מספר סימן

Application Date 10/03/2011 תאריך הגשה

International Trademark No. 1078006 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: SANOFI-AVENTIS

Address: 174 Avenue de France, Paris, 75013, France

Identification No.: 71277

(FRANCE société anonyme)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 9 סוג: 9

Computer software for the recording of blood test 
results from a blood glucose monitor intended for 
diabetic patients.

Class: 10 סוג: 10

Medical monitors for measuring and recording blood 
glucose levels (medical apparatus); insulin injectors 
for medical use; insulin pumps 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)

France, 22/09/2010, No. 10/3768387 צרפת, 22/09/2010, מספר 10/3768387

Class: 9 סוג: 9

Class: 10 סוג: 10

ז' שבט תשע"ב - 56031/01/2012



Trade Mark No. 238465 מספר סימן

Application Date 10/03/2011 תאריך הגשה

International Trademark No. 1078007 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: SANOFI-AVENTIS

Address: 174 Avenue de France, Paris, 75013, France

Identification No.: 71277

(FRANCE société anonyme)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 9 סוג: 9

Computer software for the recording of blood test 
results from a blood glucose monitor intended for 
diabetic patients.

Class: 10 סוג: 10

Medical monitors for measuring and recording blood 
glucose levels (medical apparatus); insulin injectors 
for medical use; insulin pumps 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)

France, 22/09/2010, No. 10/3768388 צרפת, 22/09/2010, מספר 10/3768388

Class: 9 סוג: 9

Class: 10 סוג: 10

ז' שבט תשע"ב - 56131/01/2012



Trade Mark No. 238466 מספר סימן

Application Date 10/03/2011 תאריך הגשה

International Trademark No. 1078008 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: SANOFI-AVENTIS

Address: 174 Avenue de France, Paris, 75013, France

Identification No.: 71277

(FRANCE société anonyme)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 9 סוג: 9

Computer software for the recording of blood test 
results from a blood glucose monitor intended for 
diabetic patients.

Class: 10 סוג: 10

Medical monitors for measuring and recording blood 
glucose levels (medical apparatus); insulin injectors 
for medical use; insulin pumps 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)

France, 22/09/2010, No. 10/3768394 צרפת, 22/09/2010, מספר 10/3768394

Class: 9 סוג: 9

Class: 10 סוג: 10

ז' שבט תשע"ב - 56231/01/2012



Trade Mark No. 238474 מספר סימן

Application Date 05/04/2011 תאריך הגשה

International Trademark No. 1078203 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: American Institute of Certified Public 
Accountants

Address: 1211 Avenue of the Americas, New York NY 
10036, U.S.A.

Identification No.: 72303

(District of Columbia, United States non-profit 
corporation)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 16 סוג: 16

Books in the field of accountancy; Printed education 
materials in the field of accountancy; publications, 
namely, brochures, booklets and teaching materials 
in the field of accountancy; publications, namely, 
books, primers, namely, audit and accounting guides, 
audit risk alerts, checklists, practice aids, reference 
books, booklets, coursepaks and self study materials, 
written articles and presentations, namely, magazine 
articles, journal articles, white papers, presentations, 
and printed reference, research, education and 
professional development materials in the fields of 
accountancy, accounting, business and finance.

Class: 35 סוג: 35

Association services, namely, promoting the interests 
of accountants; and providing information and advice 
in the field of accountancy.

ז' שבט תשע"ב - 56331/01/2012



Trade Mark No. 238539 מספר סימן

Application Date 21/06/2011 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: YEHEZKEL EINI שם: יחזקאל עיני

Address: Hshfet yakov Azolay 14, Haifa, Israel כתובת : רח' השופט יעקב אזולאי 14, חיפה, ישראל

Identification No.: 057766503מספר זיהוי: 057766503

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 30 סוג: 30

Bakery products and candies; all included in class 
30.

דברי מאפה וממתקים; הנכללים כולם בסוג 30.                     
        

ז' שבט תשע"ב - 56431/01/2012



Trade Mark No. 238781 מספר סימן

Application Date 03/03/2011 תאריך הגשה

International Trademark No. 1079394 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: RENAULT s.a.s.

Address: 13/15, quai Alphonse le Gallo, F-92100 
Boulogne-Billancourt, France

Identification No.: 72851

(France Société par actions simplifiée)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 7 סוג: 7

Spare and/or replacement parts for engines for land 
vehicles.

Class: 12 סוג: 12

Engines for land vehicles.

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

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

European Community Trade Mark, 16/02/2011, No. 
009742305

איחוד האירופי לסימני מסחר, 16/02/2011, מספר 
009742305

Class: 7 סוג: 7

Class: 12 סוג: 12

ז' שבט תשע"ב - 56531/01/2012



Trade Mark No. 238975 מספר סימן

Application Date 11/03/2011 תאריך הגשה

International Trademark No. 1080682 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: Lattouf International Pty Ltd

Address: Level 1,605 Doncaster Road, DONCASTER 
VIC 3108, Australia

Identification No.: 72714

(New South Wales, Australia Registered Propriety 
Company with limited liability)

Name: Lattouf International Pty Ltd

Address: 59 Chatsworth Quadrant, Lower Templestowe 
VIC 3107, Australia

Identification No.: 72932

(LOWER TEMPLESTOWE Company)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 3 סוג: 3

Hair care products, nail care products, cosmetics, 
soaps, perfumery, beauty care products, skin care 
products.

Class: 14 סוג: 14

Jewellery.

Class: 26 סוג: 26

Wigs, false hair, hair pieces, toupees, hair ornaments 
and accessories, included in this class but not limited 
to hair curlers, clips, pins, bobby pins, needles, grips, 
ornaments, fasteners, slides, bands, ties, ribbons, 
nets, brooches, elastics, lace, embroidery, ribbons, 
braid buttons, hooks, eyes and artificial flowers.

Class: 35 סוג: 35

Retail and wholesale sale and distribution of goods 
including but not limited to hair care products, beauty 
care products, nail care products, cosmetics, soaps, 
perfumery, hair accessories and jewellery.

Class: 44 סוג: 44

Hair care services, nail care services, beauty care 
services, body piercing services, beauty therapy 
services, hair replacement services and hair care and 
beauty care services provided by the proprietors of 
hair salons and beauty clinics to its customers.

ז' שבט תשע"ב - 56631/01/2012



Trade Mark No. 238997 מספר סימן

Application Date 24/02/2011 תאריך הגשה

International Trademark No. 1081032 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 washing machines; 
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).

Goods/Services for which priority is claimed סחורות/שירותים לגביהם נטען דין קדימה
(If only classification code is indicated, Priority is claimed 
for all goods/services included in that class, and specified 
above under the 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, 01/02/2011, No. 4020110005765 דרום קוריאה, 01/02/2011, מספר 4020110005765

Class: 7 סוג: 7

ז' שבט תשע"ב - 56731/01/2012



Trade Mark No. 238998 מספר סימן

Application Date 03/03/2011 תאריך הגשה

International Trademark No. 1081050 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: RENAULT s.a.s.

Address: 13/15, quai Alphonse le Gallo, F-92100 
Boulogne-Billancourt, France

Identification No.: 72851

(France Société par actions simplifiée)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 7 סוג: 7

Spare and/or replacement parts for engines for land 
vehicles.

Class: 12 סוג: 12

Engines for land vehicles.

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

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

European Community Trade Mark, 16/02/2011, No. 
009742289

איחוד האירופי לסימני מסחר, 16/02/2011, מספר 
009742289

Class: 7 סוג: 7

Class: 12 סוג: 12

ז' שבט תשע"ב - 56831/01/2012



Trade Mark No. 239150 מספר סימן

Application Date 02/03/2011 תאריך הגשה

International Trademark No. 1081922 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: CAMAIEU INTERNATIONAL

Address: 211 avenue Brame, F-59100 ROUBAIX, France

Identification No.: 73000

(France Société par actions simplifiée)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 25 סוג: 25

Clothing; knitwear (clothing); underwear; underwear; 
pajamas; dressing gowns; sweaters; skirts; frocks; 
trousers; jackets; coats; waterproof clothing; shirts; 
neckties; scarves; sashes for wear; veils (clothing); 
shawls; belts (clothing); money belts (clothing); 
gloves (clothing); braces for clothing; headgear for 
wear, hats, caps; headbands (clothing); shower caps; 
footwear; socks, stockings, tights; footwear 
(excluding orthopedic footwear), slippers, boots; 
beach shoes, ski boots; boots for sports; bathing 
trunks and costumes; bathing caps, bathing suits; 
clothing for sports (excluding diving clothing); wet 
suits for water skiing; layettes; bibs, not of paper; 
babies' diapers of textile, babies' pants; masquerade 
costumes.

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

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

France, 01/03/2011, No. 11 3 810 561 צרפת, 01/03/2011, מספר 561 810 3 11

Class: 25 סוג: 25

ז' שבט תשע"ב - 56931/01/2012



Trade Mark No. 239190 מספר סימן

Application Date 22/02/2011 תאריך הגשה

International Trademark No. 0636767 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: Florence MEHL née KUPPER

Address: 58, Boulevard d'Inkermann,, F-92200 NEUILLY, 
France

Identification No.: 73022

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 41 סוג: 41

Organization of educational competitions, 
organization of an event for the awarding of prizes for 
work carried out in the pharmaceutical and 
therapeutic fields in connection with medicines.

ז' שבט תשע"ב - 57031/01/2012



Trade Mark No. 239192 מספר סימן

Application Date 02/03/2011 תאריך הגשה

International Trademark No. 0820262 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: Norwood Promotional Products. Inc.

Address: Market Tower,,10 Market Street, Suite 1400, 
Indianapolis, IN 46204, U.S.A.

Identification No.: 73024

(Delaware Corporation)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 35 סוג: 35

Preparation of custom advertisements and custom 
promotional products for others.

ז' שבט תשע"ב - 57131/01/2012



Trade Mark No. 239325 מספר סימן

Application Date 23/02/2011 תאריך הגשה

International Trademark No. 1082433 מספר סימן בינלאומי

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 9 סוג: 9

Bank cards, charge cards, credit cards, debit cards, 
stored value cards, payment cards, including such 
cards having integrated circuits and microprocessors; 
computer software relating to bank cards, charge 
cards, credit cards, debit cards, stored value cards 
and payment cards; apparatus, namely computer dial 
terminals, for reading bank cards, charge cards, 
credit cards, debit cards, stored value cards and 
payment cards; electrical apparatus and instruments, 
namely magnetic coded and electronic data carrier 
card readers for the registration, transmission, 
reproduction of data, including sound and images, for 
financial and banking applications; printing 
apparatus, namely computer printers for financial and 
banking data processing systems and financial and 
banking transaction systems; systems for reading 
memory cards and systems for reading data in 
memories featuring integrated circuit memories, all 
for financial and banking applications; cash 
dispensing machines, namely automated teller 
machines; computer terminals and computer 
software for use in the financial services and banking 
industries for authorization, clearing and settlement 
of financial transactions; computer terminals and 
computer software for financial and banking 
applications; computer hardware in the nature of 
smart cards and card readers containing 
transponders and other proximity payment devices, 
all for financial and banking applications; electronic 
verification apparatus for verifying authenticity of 
bank cards, credit cards, debit cards, stored value 
cards or payment cards.

ז' שבט תשע"ב - 57231/01/2012



Conditions/Disclaimers

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

 Owners

Name: Visa Europe Limited

Address: 1 Sheldon Square, London W2 6WH, United 
Kingdom

Identification No.: 72486

(United Kingdom Limited Company)

Class: 36 סוג: 36

Financial services; banking services; bill payment 
services; bank card, charge card, credit card, debit 
card, stored value card, payment card and smart 
card services; electronic credit and debit 
transactions; electronic funds transfer; electronic 
cash services; cash disbursement services; cash 
replacement rendered by credit card and debit cards; 
cheque verification and cheque cashing services; 
deposit access and automated teller machine 
services; payment processing services; transaction 
authentication and verification services; currency 
exchange services; online banking services; credit 
management services; dissemination of financial 
information via a global computer network.

Class: 38 סוג: 38

Providing access to computer networks including 
point of sale banking and automatic cash distribution 
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)

European Community Trade Mark, 24/08/2010, No. 
009331381

איחוד האירופי לסימני מסחר, 24/08/2010, מספר 
009331381

Class: 9 סוג: 9

Class: 36 סוג: 36

Class: 38 סוג: 38

ז' שבט תשע"ב - 57331/01/2012



Trade Mark No. 239328 מספר סימן

Application Date 25/10/2010 תאריך הגשה

International Trademark No. 1082480 מספר סימן בינלאומי

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 5 סוג: 5

Pharmaceutical preparations consisting of vitamins, 
minerals and probiotic cultures for the treatment of 
deficiencies of the immune system; dietetic 
preparations and food supplements for medical use.

Class: 29 סוג: 29

Edible oils and fats, their derivatives and derivative 
products therefrom, not included in other classes; 
nutritional supplements not included in other classes 
made predominantly from fish, fish oils, meat, milk 
products, vegetables, fruits and oils; edible 
derivatives of vegetables and fruits being food 
supplements, not for medical purposes; products 
containing proteins, not included in other classes.

Class: 30 סוג: 30

Nutritional supplements, not included in other classes 
made predominantly from cereals, minerals and 
spices; edible derivatives of cereals, minerals and 
spices being food supplements not for medical 
purposes; derivatives of cereals, minerals and spices, 
also in form of bars and nutritional powders.

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

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

Germany, 04/09/2010, No. 30 2010 052 499.5/05 גרמניה, 04/09/2010, מספר 499.5/05 052 2010 30

Class: 5 סוג: 5

Class: 29 סוג: 29

Class: 30 סוג: 30

ז' שבט תשע"ב - 57431/01/2012



 Owners

Name: Merck KGaA

Address: Frankfurter Strasse 250, 64293 Darmstadt, 
Germany

Identification No.: 71879

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

ז' שבט תשע"ב - 57531/01/2012



Trade Mark No. 239332 מספר סימן

Application Date 20/12/2010 תאריך הגשה

International Trademark No. 1082518 מספר סימן בינלאומי

Goods/Services סחורות/שירותים

ז' שבט תשע"ב - 57631/01/2012



Class: 35 סוג: 35

Advertising and promotional services; advertising 
management services; customer relations 
management (CRM) by means of online service 
platform; business management, business 
administration by means of online service platform; 
advertising, business management, business 
administration, office functions relating to providing of 
physical and digital identification and authentication 
means and online service platforms and portals on 
the Internet; advertising, business management, 
business administration, office functions relating to 
providing of physical and digital identification and 
authentication means and online service platforms for 
others, using software as a service (SaaS), on behalf 
of third parties; management of client and service 
providers, customers clubs, buyers clubs, group 
purchase programs and database management 
services provided on-line from a computer network; 
computerised file and data management; evaluation 
and compilation of statistical data and price 
comparison services; rental of advertising space, pay 
per click services, affiliate and referrals advertising, 
dissemination of advertising for others on the online 
service platforms and portals on the Internet; 
marketing management; provision of on-line service 
platform presenting classified listings of goods and 
service providers; provision of interactive web site for 
users applying a software application to search, 
review and rate Internet content, people, companies, 
products and/or services, to order and purchase 
products and/or services, to award, buy, sell and 
exchange between users points, promotional items 
including coupons, rebates, discounts, gift certificates 
or special offerings on goods and/or services, buy 
products and/or services on a web site; management 
services provided on-line from a computer network 
related to the handling of payments for goods and 
services by prepaid cards, deferred payment cards, 
gift certificates and loyalty points; the bringing 
together, for the benefit of others, of a variety of 
information, goods and service providers enabling 
consumers to conveniently use, view, choose, order 
and purchase suggested goods and services; 
auctioneering; file management by online service 
platform, in particular acquisition, processing and 
storage of data with regard to financial services and 
financial service providers; e-commerce services, 
namely administrative processing of orders and 
invoice management by means of electronic ordering 
systems; business investigations and information, in 
particular address verification, bank account 
verification, duplicate checking, credit card validation, 
e-mail verification, telephone number verification, 
user credit lines, mobile phone PIN authentication; 
arranging, conducting and monitoring of sales, 
loyalty, incentive, rewards or promotional schemes; 
processing of bills; online department store services; 
online department store services allowing third 
parties to offer their respective goods and services 
for sale. 

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

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

ז' שבט תשע"ב - 57731/01/2012



 Owners

Name: UAB "KRS"

Address: Draugystès g. 15A, LT-51227 Kaunas, Lithuania

Identification No.: 71814

(Lithuania Joint Stock Company)

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

Lithuania, 16/11/2010, No. 2010 1985 ליטא, 16/11/2010, מספר 1985 2010

Class: 35 סוג: 35

ז' שבט תשע"ב - 57831/01/2012



Trade Mark No. 239392 מספר סימן

Application Date 03/03/2011 תאריך הגשה

International Trademark No. 0372457 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: Selegiochi srl

Address: Via Molino Nuovo, 9/a, I-20082 Binasco (MI), 
Italy

Identification No.: 73084

(Italy Limited liability company)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 28 סוג: 28

Games and toys.

ז' שבט תשע"ב - 57931/01/2012



Trade Mark No. 239745 מספר סימן

Application Date 11/03/2011 תאריך הגשה

International Trademark No. 1084569 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: KANGNAI GROUP CO., LTD.

Address: Kangnai Industrial Garden,,China Shoe 
Capital,Wenz, 325000 Zhejiang, People's Republic of 
China

Identification No.: 73045

(China Corporation)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 18 סוג: 18

Unworked or semi-worked leather; purses; handbags; 
travelling sets (leatherware); valises; bags for sports; 
leather shoulder belts; umbrellas; walking sticks; 
clothing for pets.

Class: 25 סוג: 25

Shirts; clothing; trousers; sports jerseys; clothing of 
leather; T-shirts; underwear; down jackets; down 
vests; layettes; swimsuits; rain coats; masquerade 
costumes; football shoes; gymnastic shoes; boots; 
slippers; sandals; shoes; sports shoes; soles for 
footwear; insole; metal fittings for shoes and boots; 
hats; hosiery; gloves (clothing); neckties; scarves; 
leather belts for clothing; wedding dresses.

ז' שבט תשע"ב - 58031/01/2012



Trade Mark No. 239889 מספר סימן

Application Date 08/03/2011 תאריך הגשה

International Trademark No. 1085091 מספר סימן בינלאומי

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 35 סוג: 35

Compilation and provision of online directories; online 
advertising on a computer network; providing 
information, including online, about advertising, 
business management and administration and office 
functions.

Class: 38 סוג: 38

Providing access to online computer databases; 
providing user access to a global computer network 
and online sites containing information on a wide 
range of topics; transmission of information on a wide 
range of topics, including online and over a global 
computer network.

Class: 42 סוג: 42

Computer services, namely, hosting, maintaining and 
updating websites and web facilities for others for 
organising and conducting on-line meetings, 
gatherings, discussions and providing information; 
computer services in relation to the provision and 
hosting of customised web pages containing user 
defined information, personal profiles and 
information; providing use of software applications 
through a website; computer services and application 
service provider (ASP) featuring software and tools to 
enable uploading, posting, showing, displaying, 
tagging, blogging, sharing or otherwise providing 
electronic media or information over the Internet or 
other communications networks; providing use of and 
access to non-downloadable software applications for 
advertisements, classifieds, promotions, virtual 
community, social networking, photo sharing, video 
sharing and transmission of information and images.

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

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

Australia, 03/12/2010, No. 1397821 אוסטרליה, 03/12/2010, מספר 1397821

Class: 35 סוג: 35

Class: 38 סוג: 38

Australia, 09/02/2011, No. 1407700 אוסטרליה, 09/02/2011, מספר 1407700

Class: 42 סוג: 42

ז' שבט תשע"ב - 58131/01/2012



 Owners

Name: Online Media Holdings Pty Ltd

Address: Level 17,100 Arthur Street, NORTH SYDNEY 
NSW 2060, Australia

Identification No.: 73235

(Australia Limited Liability Company)

ז' שבט תשע"ב - 58231/01/2012



SWEET

סוויט
Trade Mark No. 239956 מספר סימן

Application Date 17/08/2011 תאריך הגשה

Linked Files תיקים קשורים
Division חלוקה

Divided to 243770 חולק ל 243770

Ownersבעלים

Name: Pierre Galio L.t.d שם: פייר גליו בע"מ

Address: 44 Jaffa Road, Tel Aviv, 66104, Israel כתובת : דרך יפו  44, תל אביב, 66104, ישראל

Identification No.: 510807274מספר זיהוי: 510807274

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Price Plinner Lawyers

Address: Moshe Aviv Tower, 38th floor, 7 Jabotinski St., 
Ramat Gan, 52520, Israel

שם: פרייס פלינר עורכי דין

כתובת : מגדל משה אביב, קומה 38, רח' ז'בוטינסקי 7, רמת גן, 
52520, ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 14 סוג: 14

Jewelry, precious stones, precious metals and metals 
coated therewith, watches, jewelry boxes; all 
included in class 14

תכשיטים, אבנים יקרות, מתכות יקרות ומתכות מצופות מתכות 
יקרות, שעונים, קופסאות תכשיטים ; הנכללים כולם בסוג 14   

                      

Class: 35 סוג: 35

Retail and wholesale marketing and operating chain 
stores & stores for the sale of clothing, footwear, 
headgear, jewelry and watches, fashion accessories; 
all included in class 35

שיווק סיטונאי וקמעונאי והפעלת רשתות וחנויות לממכר ביגוד, 
הנעלה, כיסויי ראש וכובעים, תכשיטים ושעונים, אביזרי אופנה; 
הנכללים כולם בסוג 35                                                     

                                    

ז' שבט תשע"ב - 58331/01/2012



Trade Mark No. 240101 מספר סימן

Application Date 21/08/2011 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: Adi Bashan Tidhar שם: עדי בשן תדהר

Address: 6  Hayozrim St., Or Yehuda, Israel כתובת : רח' היוצרים 6, אור יהודה, ישראל

Identification No.: 33194077מספר זיהוי: 33194077

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Chen Graupen, Adv.

Address: 4 Gilad, P.O.B. 38, Ramat Gan, Israel

שם: חן גראופן, עו"ד

כתובת : גלעד 4, ת.ד. 38, רמת גן, ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 41 סוג: 41

Education, providing trainings, entertainment, sports 
and cultural are limit of art dance and movement;  all 
included in class 41.

חינוך, הענקת אימונים, בידור, פעילות ספורט ותרבות בתחום 
אומנויות המחול והתנועה; הנכללים כולם בסוג 41.                 

                                            

ז' שבט תשע"ב - 58431/01/2012



Trade Mark No. 240168 מספר סימן

Application Date 08/03/2011 תאריך הגשה

International Trademark No. 1086482 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: Gates Mectrol, Inc.

Address: 9 Northwestern Drive, Salem, New Hampshire 
03079, U.S.A.

Identification No.: 73323

(US state of Delaware Corporation)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 6 סוג: 6

Conveyor belt fasteners of metal; belt fasteners of 
metal; belt fasteners incorporating stainless steel 
lacing; hinge pins of metal; splices and splice 
connectors of metal.

Class: 7 סוג: 7

Hinged belt splice for joining or securing belt ends by 
means of a connecting hinge pin (included in this 
class); machine parts, namely mechanical hinged 
splicing fasteners for joining or securing conveyor 
belt ends by means of a connecting hinge pin; 
fasteners for conveyor belts (machine parts); belt 
fasteners (machine parts).

Class: 20 סוג: 20

Non-metallic belt fasteners; conveyor belt fasteners 
not of metal; belt fasteners incorporating urethane or 
other non-metallic lacing; hinge pins not of metal; 
non-metallic splices and splice connectors (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, 08/09/2010, No. 
009360611

איחוד האירופי לסימני מסחר, 08/09/2010, מספר 
009360611

Class: 6 סוג: 6

Class: 7 סוג: 7

Class: 20 סוג: 20
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Trade Mark No. 240192 מספר סימן

Application Date 11/03/2011 תאריך הגשה

International Trademark No. 1086865 מספר סימן בינלאומי

Conditions/Disclaimers

The mark is limited to the colours  word Gold, white, 
yellow, black, red, green and silver. as shown in the  
mark.

Registration of this mark shall give no right to the 
exclusive use of the No claim is made to the 
exclusive right to use "PRODUCTED & BUTTLED BY 
SAAMO CORPORATION SOFT DRINKS 
EXCLUSIVE COLLECTION" except the word 
"SAAMO". separately, but in the combination of the 
mark.

 Owners

Name: "SAAMO" LTD

Address: 35, Zovreti str., 0160 Tbilisi, Georgia

Identification No.: 73341

(Georgia Limited liability company)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 32 סוג: 32

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

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

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

Georgia, 21/02/2011, No. 61454 גרוזיה, 21/02/2011, מספר 61454

Class: 32 סוג: 32
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Trade Mark No. 240340 מספר סימן

Application Date 24/02/2011 תאריך הגשה

International Trademark No. 1014435 מספר סימן בינלאומי

Linked Files תיקים קשורים
Subsequent Designation בקשת הרחבה

File/s  240683 תיק/ים  240683

 Owners

Name: INTERFOOD S.R.L.

Address: Viale dello Statuto, 2, I-42100 REGGIO EMILIA, 
Italy

Identification No.: 73403

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 30 סוג: 30

Ice creams, products for ice cream preparation.

Class: 43 סוג: 43

Services for providing food and drink; bar, ice cream 
and catering services.

ז' שבט תשע"ב - 58731/01/2012



Trade Mark No. 240545 מספר סימן

Application Date 07/03/2011 תאריך הגשה

International Trademark No. 1088066 מספר סימן בינלאומי

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 38 סוג: 38

Telecommunications services; radio and television 
broadcasting; broadcasting services; broadcasting 
services via the uploading, downloading, capturing, 
posting, showing, editing, playing, streaming, 
viewing, previewing, displaying, tagging, blogging, 
sharing, manipulating, distributing, publishing, 
reproducing, of electronic media, multimedia content, 
videos, movies, pictures, images, text, photos, 
games, user-generated content, audio content, and 
information via the Internet or other computer and 
communications networks; providing online forums, 
chat rooms, electronic bulletin boards and mailing list 
servers for the transmission of messages, comments 
and multimedia content among users; providing 
access to portals on the Internet; telecommunications 
services including e-mail services and those provided 
for the Internet; providing user access to the Internet; 
webcasting services; providing access to a video 
sharing portal; electronic communication services; 
transmission of messages, data and content via the 
Internet and other computer and communications 
networks; providing access to databases; 
transmission of electronic media, multimedia content, 
videos, movies, pictures, images, text, photos, 
games, user-generated content, audio content, and 
information via the Internet and other computer and 
communications networks; providing online 
community forums for users to post, search, watch, 
share, critique, rate, and comment on, videos, and 
other multimedia content; providing digital program 
distribution of audio and video broadcasts over a 
global computer network; all the foregoing services 
available from computer databases, the Internet or 
via other communications; information, advice and 
consultancy in relation to all of the foregoing.
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Class: 41 סוג: 41

Education; providing of training; entertainment; 
sporting and cultural activities; on-line entertainment; 
provision of audio, visual and audio-visual content 
relating to entertainment, sport and culture; 
organisation and production of shows, radio and 
television programmes; presentation and 
performance of television programmes; organising of 
sporting activities and competitions; box office 
services; production and presentation of programmes 
transmitted by television, the Internet or other 
telecommunication channels; interactive television 
programme selection services for viewers; provision 
of interactive entertainment, news, cultural activities 
and sport for television viewers; television viewing 
guide services; betting, gaming and gambling 
services; the provision of on-line electronic 
publications and digital music (not downloadable) 
from the Internet; electronic games services provided 
by means of the Internet; the provision of on-line non-
downloadable texts, data and images; arranging and 
conducting of conferences, seminars and training 
workshops; organisation of exhibitions for cultural or 
educational purposes; publication of texts, other than 
publicity texts; publication of electronic books and 
journals on-line; education and entertainment 
services for providing electronic media or information 
over the Internet or other communications network; 
the distribution (other than transportation) and 
exhibition of video films; entertainment and 
educational services featuring electronic media, 
multimedia content, videos, movies, pictures, images, 
text, photos, games and related information via 
computer and communications networks; digital 
video, audio and multimedia entertainment publishing 
services; hosting multimedia entertainment and 
educational acts and performances for others; all the 
foregoing services available from computer 
databases, the Internet or via other communications; 
information, advice and consultancy in relation to all 
of the foregoing.

Class: 45 סוג: 45

Legal services; security services for the protection of 
property and individuals; licensing of television 
programmes, radio programmes and films; advisory 
services relating to intellectual property or industrial 
property licensing or protection; computer software 
licensing; exploitation of copyright protected material; 
exploitation of rights of radio programmes, television 
programmes and films; exploitation of transmission 
rights; all the foregoing services available from 
computer databases, the Internet or via other 
communications; information, advice and consultancy 
in relation to all of the foregoing.

Goods/Services for which priority is claimed סחורות/שירותים לגביהם נטען דין קדימה
(If only classification code is indicated, Priority is claimed 
for all goods/services included in that class, and specified 
above under the 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, 24/09/2010, No. 2559544 ממלכה מאוחדת, 24/09/2010, מספר 2559544

Class: 38 סוג: 38

ז' שבט תשע"ב - 58931/01/2012



 Owners

Name: IMG Media Limited

Address: McCormack House,,Burlington Lane,,Chiswick, 
London W4 2TH, United Kingdom

Identification No.: 73451

(England and Wales, United Kingdom Limited Company)

Class: 41 סוג: 41

Class: 45 סוג: 45
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Trade Mark No. 240686 מספר סימן

Application Date 08/10/2010 תאריך הגשה

International Trademark No. 0777885 מספר סימן בינלאומי

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 3 סוג: 3

Products for beauty and body care; soaps; 
perfumery, toilet waters of all kinds, particularly 
perfume, eau de parfum, eau de toilette, deodorants; 
essential oils; hair lotions, hair cleaning and hair care 
substances, cosmetics; creams for the skin; lotions 
for cosmetic purposes, shaving substances and 
substances for after-shave care; dentifrices; cosmetic 
preparations for the bath; lipsticks; swabs (toiletries); 
nail polish; shoe polish, make-up.

Class: 9 סוג: 9

Eye glasses and their parts, particularly sunglasses, 
sports glasses, ski glasses, protective goggles; 
spectacle frames, spectacle glasses, spectacle 
cases.

Class: 14 סוג: 14

Precious metals and their alloys and goods of 
precious metals or coated therewith (included in this 
class); jewellery, bijouterie; costume jewellery; 
precious stones; horological and chronometric 
instruments; watchstraps.

Class: 18 סוג: 18

Leather and imitations of leather, and goods made of 
these materials (included in this class); animal skins 
and hides; trunks, briefcases and small suitcases; 
bags, sports bags, handbags, school bags, 
backpacks; travelling sets (leatherware); small 
articles of leather; purses, pocket wallets, key cases; 
hip bags and belt bags; umbrellas, parasols .

ז' שבט תשע"ב - 59131/01/2012



 Owners

Name: New Yorker S.H.K. Jeans GmbH & Co. KG

Address: Russeer Weg 101-103, 24109 Kiel, Germany

Identification No.: 73509

(Germany Limited partnership with a limited company as 
general part.)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Heskia-Hacmun, Advs.

Address: 6 Kaufman St., Gaon House, Tel Aviv, 68012, 
Israel

שם: חזקיה-חכמון, עו"ד

כתובת : רח' קויפמן 6, בית גאון, תל אביב, 68012, ישראל

Class: 25 סוג: 25

Clothing, footwear, headgear; outerwear for 
gentlemen and ladies, children's fashion; clothing for 
babies, underwear; undergarments; corsetry; hosiery; 
belts, suspenders, scarves, gloves, ties, headbands; 
bathing fashion for gentlemen and ladies; clothing for 
hiking, trekking, outdoor sports and climbing; leisure 
and city shoes for gentlemen and ladies, children's 
shoes; shoes for hiking, trekking, outdoor sports and 
climbing; clothing, footwear and headgear for soccer, 
basketball, handball and volleyball; clothing for 
jogging, fitness training and gymnastics; clothing, 
footwear and headgear for tennis, squash and 
badminton; clothing, footwear and headgear for 
inline-skating, skateboarding, roller-skating and 
hockey, football, baseball and boxing; clothing, 
footwear and headgear for cycling; clothing, footwear 
and headgear for horseback riding; clothing, footwear 
and headgear for golfing; clothing, footwear and 
headgear for water sports, particularly for surfing, 
sailing, rowing, canoeing and diving; clothing, 
footwear and headgear for mountain skiing, cross-
country skiing and snowboarding; clothing, footwear 
and headgear for ice-skating and ice-hockey; bags 
for skiing shoes.

Class: 28 סוג: 28

Sporting articles for trekking, climbing, soccer, 
basketball, handball, volleyball, tennis, squash, 
badminton, hockey, football, baseball, cycling, 
horseback riding, golfing, surfing, sailing, rowing, 
canoeing, diving, mountain skiing and cross-country 
skiing as well as for snowboarding, ice-skating, ice-
hockey, fitness training, inline-skating, roller skating 
and skateboarding; ski bags; special bags in order to 
store and transport sporting equipment, especially 
bags for ski gear, snowboards, skateboards, roller 
skates and ice-skates as well as in-line skates; 
protective sports equipment (included in this class), 
especially elbow and knee pads, protective wrist and 
ankle cuffs, body pads.
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Trade Mark No. 241334 מספר סימן

Application Date 23/02/2011 תאריך הגשה

International Trademark No. 1091603 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: ASPEN INSTITUTE ITALIA

Address: Piazza SS. Apostoli, n. 49, I-00187 ROMA, Italy

Identification No.: 73723

(Italy Association)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 41 סוג: 41

Professional training and education services; editorial 
consultation; photographer services; news reporters 
services; educational services, namely, providing 
courses of instruction; organization of training and 
refresher courses, meetings, seminars, exhibitions, 
reviews, shows, competitions; electronic publication 
of printed texts, newspapers, magazines, books and 
press news; film production.

Goods/Services for which priority is claimed סחורות/שירותים לגביהם נטען דין קדימה
(If only classification code is indicated, Priority is claimed 
for all goods/services included in that class, and specified 
above under the 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, 28/12/2010, No. RM2010C007821 RM2010C007821 איטליה, 28/12/2010, מספר

Class: 41 סוג: 41
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Trade Mark No. 241477 מספר סימן

Application Date 07/03/2011 תאריך הגשה

International Trademark No. 1093068 מספר סימן בינלאומי

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 38 סוג: 38

Radio and television broadcasting; broadcasting 
services; broadcasting services via the uploading, 
downloading, capturing, posting, showing, editing, 
playing, streaming, viewing, previewing, displaying, 
tagging, blogging, sharing, manipulating, distributing, 
publishing, reproducing, of electronic media, 
multimedia content, videos, movies, pictures, images, 
text, photos, games, user-generated content, audio 
content, and information via the Internet or other 
computer and communications networks; providing 
online forums, chat rooms, journals, blogs, and list 
servers for the transmission of messages, comments 
and multimedia content among users; provision of 
access to internet portals; webcasting services; 
providing access to a video sharing portal; electronic 
communication services; providing access to 
databases; transmission of electronic media, 
multimedia content, videos, movies, pictures, images, 
text, photos, games, user-generated content, audio 
content, and information via the Internet and other 
computer and communications networks; providing 
online community forums for users to post, search, 
watch, share, critique, rate, and comment on, videos, 
and other multimedia content; providing digital 
program distribution of audio and video broadcasts 
over a global computer network; all the foregoing 
services available from computer databases, the 
Internet or via other communications; information, 
advice and consultancy in relation to all of the 
foregoing; all of the foregoing services relating to the 
field of sport.
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Class: 41 סוג: 41

Education; providing of training; entertainment; 
sporting and cultural activities; on-line entertainment; 
provision of audio, visual and audio-visual content 
relating to entertainment, sport and culture; 
organisation and production of shows, radio and 
television programmes; presentation and 
performance of television programmes; organising of 
sporting activities and competitions; ticket agency 
services for sports and entertainment services; 
production and presentation of sports and 
entertainment programmes transmitted by television, 
the Internet or other telecommunication channels; 
interactive television programme selection services 
for viewers; provision of interactive entertainment, 
news, cultural activities and sport for television 
viewers; viewing guide services; betting, gaming and 
gambling services; the provision of on-line electronic 
publications and digital music (not downloadable) 
from the Internet; electronic games services provided 
by means of the Internet; the provision of on-line non-
downloadable texts, data and images; arranging and 
conducting of conferences, seminars and training 
workshops; organisation of exhibitions for cultural or 
educational purposes; publication of texts; publication 
of electronic books and journals on-line; education 
and entertainment services for providing electronic 
media or information over the Internet or other 
communications network; the distribution (other than 
transportation) and exhibition of video films; 
entertainment and educational services featuring 
electronic media, multimedia content, videos, movies, 
pictures, images, text, photos, games and related 
information via computer and communications 
networks; digital video, audio and multimedia 
entertainment publishing services; hosting 
multimedia entertainment and educational acts and 
performances for others; all the foregoing services 
available from computer databases, the Internet or 
via other communications; information, advice and 
consultancy in relation to all of the foregoing.

Class: 45 סוג: 45

Legal services; security services for the protection of 
property and individuals; licensing of television 
programmes, radio programmes and films; advisory 
services relating to intellectual property or industrial 
property licensing or protection; computer software 
licensing; exploitation of copyright protected material; 
exploitation of rights of radio programmes, television 
programmes and films; exploitation of transmission 
rights; all the foregoing services available from 
computer databases, the Internet or via other 
communications; information, advice and consultancy 
in relation to all of the foregoing.

Goods/Services for which priority is claimed סחורות/שירותים לגביהם נטען דין קדימה
(If only classification code is indicated, Priority is claimed 
for all goods/services included in that class, and specified 
above under the 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, 24/09/2010, No. 2559542 ממלכה מאוחדת, 24/09/2010, מספר 2559542

Class: 38 סוג: 38

ז' שבט תשע"ב - 59531/01/2012



 Owners

Name: IMG Media Limited

Address: McCormack House,,Burlington Lane,,Chiswick, 
London W4 2TH, United Kingdom

Identification No.: 73451

(England and Wales, United Kingdom Limited Company)

Class: 41 סוג: 41

Class: 45 סוג: 45
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Trade Mark No. 241478 מספר סימן

Application Date 07/03/2011 תאריך הגשה

International Trademark No. 1093069 מספר סימן בינלאומי

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 38 סוג: 38

Telecommunications services; radio and television 
broadcasting; broadcasting services; broadcasting 
services via the uploading, downloading, capturing, 
posting, showing, editing, playing, streaming, 
viewing, previewing, displaying, tagging, blogging, 
sharing, manipulating, distributing, publishing, 
reproducing, of electronic media, multimedia content, 
videos, movies, pictures, images, text, photos, 
games, user-generated content, audio content, and 
information via the Internet or other computer and 
communications networks; providing online forums, 
chat rooms, journals, blogs, and list servers for the 
transmission of messages, comments and 
multimedia content among users; provision of access 
to Internet portals; telecommunications services 
including e-mail services and those provided for the 
Internet; providing user access to the Internet; 
webcasting services; providing access to a video 
sharing portal; electronic communication services; 
transmission of messages, data and content via the 
Internet and other computer and communications 
networks; providing access to databases; 
transmission of electronic media, multimedia content, 
videos, movies, pictures, images, text, photos, 
games, user-generated content, audio content, and 
information via the Internet and other computer and 
communications networks; providing online 
community forums for users to post, search, watch, 
share, critique, rate, and comment on, videos, and 
other multimedia content; providing digital program 
distribution of audio and video broadcasts over a 
global computer network; all the foregoing services 
available from computer databases, the Internet or 
via other communications; information, advice and 
consultancy in relation to all of the foregoing.
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Class: 41 סוג: 41

Education; providing of training; entertainment; 
sporting and cultural activities; on-line entertainment; 
provision of audio, visual and audio-visual content 
relating to entertainment, sport and culture; 
organisation and production of shows, radio and 
television programmes; presentation and 
performance of television programmes; organising of 
sporting activities and competitions; ticket agency 
services for sports and entertainment services; 
production and presentation of sports and 
entertainment programmes transmitted by television, 
the Internet or other telecommunication channels; 
interactive television programme selection services 
for viewers; provision of interactive entertainment, 
news, cultural activities and sport for television 
viewers; viewing guide services; betting, gaming and 
gambling services; the provision of on-line electronic 
publications and digital music (not downloadable) 
from the Internet; electronic games services provided 
by means of the Internet; the provision of on-line non-
downloadable texts, data and images; arranging and 
conducting of conferences, seminars and training 
workshops; organisation of exhibitions for cultural or 
educational purposes; publication of texts; publication 
of electronic books and journals on-line; education 
and entertainment services for providing electronic 
media or information over the Internet or other 
communications network; the distribution (other than 
transportation) and exhibition of video films; 
entertainment and educational services featuring 
electronic media, multimedia content, videos, movies, 
pictures, images, text, photos, games and related 
information via computer and communications 
networks; digital video, audio and multimedia 
entertainment publishing services; hosting 
multimedia entertainment and educational acts and 
performances for others; all the foregoing services 
available from computer databases, the Internet or 
via other communications; information, advice and 
consultancy in relation to all of the foregoing.

Class: 45 סוג: 45

Legal services; security services for the protection of 
property and individuals; licensing of television 
programmes, radio programmes and films; advisory 
services relating to intellectual property or industrial 
property licensing or protection; computer software 
licensing; exploitation of copyright protected material; 
exploitation of rights of radio programmes, television 
programmes and films; exploitation of transmission 
rights; all the foregoing services available from 
computer databases, the Internet or via other 
communications; information, advice and consultancy 
in relation to all of the foregoing.

Goods/Services for which priority is claimed סחורות/שירותים לגביהם נטען דין קדימה
(If only classification code is indicated, Priority is claimed 
for all goods/services included in that class, and specified 
above under the 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, 24/09/2010, No. 2559543 ממלכה מאוחדת, 24/09/2010, מספר 2559543

Class: 38 סוג: 38

ז' שבט תשע"ב - 59831/01/2012



 Owners

Name: IMG Media Limited

Address: McCormack House,,Burlington Lane,,Chiswick, 
London W4 2TH, United Kingdom

Identification No.: 73451

(England and Wales, United Kingdom Limited Company)

Class: 41 סוג: 41

Class: 45 סוג: 45
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Trade Mark No. 241650 מספר סימן

Application Date 24/02/2011 תאריך הגשה

International Trademark No. 1093825 מספר סימן בינלאומי

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 9 סוג: 9

Amusement apparatus and games adapted for use 
with television receivers and with an external display 
screen or monitor; apparatus for games adapted for 
use with television receivers and with an external 
display screen or monitor; video output game 
machines for use with television and with an external 
display screen or monitor; computer game equipment 
in the nature of steering wheels for PCs with double 
gear-shifting systems; video games for use with 
automatic or token-operated machines; controllers, 
joysticks, consoles, memory cards, volume 
controllers and mice for consumer video game 
machines adapted for use with television receivers 
and with an external display screen or monitor; 
media-recorded programs for hand-held games with 
liquid crystal displays; programs for arcade video 
game machines; computer game cartridges; video 
game cartridges; cartridges for electronic games; 
computer game cassettes; cassettes for electronic 
games; computer game equipment containing 
memory discs; computer game programs; recorded 
programs for electronic games; recorded computer 
software for video games to be used in connection 
with automatic and coin operated machines; 
earphones for use with hand-held games with liquid 
crystal displays; joystick chargers; eyeglasses; 
sunglasses; anti-glare glasses; anti-glare visors; anti-
dazzle shades; protective eyeglasses; safety 
eyeglasses; goggles for sports; opera glasses; 
helmets, shoes, boots all for protection against 
accidents, irradiation and fire; riding helmets; 
protection devices for personal use against 
accidents; downloadable images and character data 
of magazines, books, newspapers, maps, pictures 
and drawings; downloadable music; downloadable 
video images; downloadable electronic publications; 
audio-video compact discs; audio-video pre-recorded 
video cassettes, CD-ROMs and DVD featuring car 
races and the history of automobile manufacturers; 
audio-video pre-recorded video cassettes, CD-ROMs 
and DVD featuring high-performance cars and 
automobiles; CD players; DVD players; MP3 players; 
electronic handheld units and accessories comprised 
of batteries, chargers, headsets, stands, cases, 
covers, holsters and docking stations for the wireless 
receipt, transmission, and storage of data, voice 
transmissions and email messages; battery chargers; 
HI-FI stereo systems comprised of stereos, CD 
players, loudspeakers, audio speakers, liquid crystal 
display and headphones; television apparatus; liquid 
crystal display television apparatus; liquid crystal 
display screens; home theater systems comprised of 
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speaker, cube subwoofers, DVD chargers and audio-
video home theater receivers; television cameras; 
radios; walkie-talkies; microphones; bags and cases 
adapted for CD players, MP3 players, DVD players; 
leather MP3 holders; leather MP3 player holders; 
leather CD holders; leather CD player holders; 
leather DVD holders; leather DVD player holders; 
personal computers; portable computers; palmtop 
computers; laptop computers; computer screen 
savers software; mouse pads; computer mouse 
being data processing equipment; wrist rests for use 
with computer; desktop computers; notebook 
computers; computer keyboards; computer 
memories; tablet PCs; computer monitors; liquid 
crystal display computer monitors; recorded 
computer software; recorded computer operating 
programs; lan magnetic and encoded cards for 
connecting portable computers to computer 
networks; memory cards and fax-modem cards for 
portable computers; printers for use with computers; 
modems; scanners, being data processing 
equipment; bags and cases adapted for computer 
batteries for notebook computers; bags and cases 
adapted for computers; leather computer holders; 
disk drives for computers; cameras (photography); 
single use cameras; digital cameras; digital video 
cameras; zoom lenses for cameras; cases especially 
made for photographic apparatus and instruments; 
projection apparatus; digital movie projectors; movie 
projectors; video projectors; digital video projectors; 
digital slide projectors; digital photo projectors; photo 
printers; phototelegraphy apparatus; transparencies 
(photography); cordless telephones; telephones; 
telephone apparatus; telephone receivers; cellular 
phones; cellular phone covers; bags and cases 
adapted for cellular phones; leather holders for 
mobile phones; devices for hands-free use of mobile 
phones in cars, comprising hands-free holders, 
hands-free microphones, headsets, microphones and 
speakers; bands, lanyards, slings and straps for 
carrying cellular phones and MP3 players, cameras 
and video cameras; telephone wires; barometers; 
barometers with projection devices incorporated 
therein; remote temperature sensors; temperature 
indicators; thermometers not for medical use; 
humidity and atmospheric pressure monitors with 
liquid crystal displays; wireless weather stations with 
weather forecasting, with barometric, indoor and 
outdoor temperature and humidity functions for 
domestic use; calculating machines; pocket 
calculators; chronographs and time clocks, being 
time recording apparatus; directional compasses; 
compasses being measuring instruments; 
hygrometers; precision balances; scales; rulers 
(measuring instruments); jigs (measuring 
instruments); hydrometers; altimeters; measuring 
apparatus; heat regulating apparatus; kitchen timers; 
fire extinguishers for automobiles; electronic keys for 
automobiles; electric door openers and closers; 
electric locks; control units for navigation systems for 
vehicles; control units of central locking systems for 
vehicles; navigation apparatus for vehicles (on-board 
computers); satellite navigational apparatus; global 
positioning system (GPS) consisting of computers, 
computer software, transmitters, receivers, and 
network interface devices; computer hardware and 
software system for tracking people and objects 
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using GPS data on a device on the tracked people 
and objects; electric accumulators for vehicles; 
electric batteries for vehicles; cigar lighters for 
vehicles; kilometer recorders for vehicles; vehicle 
radios; remote control apparatus; speed checking 
apparatus for vehicles; cables for starter motors; 
automatic steering apparatus for vehicles; 
thermostats for vehicles; automatic indicators of low 
pressure in vehicle tyres; vehicle breakdown warning 
triangles; voltage regulators for vehicles; acoustic 
(sound) alarms; antennas; simulators for the steering 
and control of vehicles; fire engines; milage recorders 
for vehicles; gasometers; motor fire engines; 
electronic personal organizers; electronic agendas; 
electronic organizers; digital photo frames; electronic 
diaries; digital voice recorders; electronic language 
translators; electronic time and date recording 
apparatus; electronic notice boards; electronic pens 
(visual display units); magnets; decorative magnets; 
3D magnets; height measuring instruments; height 
measuring instruments for babies made of plush 
fabrics; credit card cases; divers' masks; diving suits; 
gloves for divers; ear plugs; floats for bathing and 
swimming; lanyards especially adapted for holding 
eyeglasses, sunglasses, cell phones, MP3 players, 
magnetic cards, cameras, and videocameras; lasers 
not for medical purposes; facsimile machines; light 
dimmers (regulators) (electricity); electrolysers; 
electric welding apparatus; radiology screens for 
industrial purposes; animated cartoons.
Class: 12 סוג: 12

Land motor vehicles, all-terrain vehicles; 
automobiles, motor cars, sports cars, convertible 
cars, cars, cable cars, camping cars, casting cars, 
cycle cars, dining cars, dining cars (carriages), hand 
cars, ladle cars, lifting cars (lift cars), side cars, 
sleeping cars, cars for cable transport installations; 
buses, vans (vehicles), trucks, lorries, light lorries, 
two-wheeled personal transporters; motorcycles, 
motorbikes, motor bicycles, mopeds, scooters 
(vehicles); air cushion vehicles, electric vehicles, 
military vehicles for transport, refrigerated vehicles, 
remote control vehicles other than toys, water 
vehicles; caravans, dinner wagons (carriages), golf 
carts, goods handling carts, kick sledges, luggage 
trucks, tractors, motor buses, motor coaches, sleighs 
(vehicles), snowmobiles, sprinkling trucks, trolleys 
(vehicles), two-wheeled trolleys, waggons, 
refrigerated waggons (railroad vehicles), boats, 
yachts; aeroplanes, aircrafts; bicycles, cycles, 
tricycles, delivery tricycles, carrier tricycles; bells for 
bicycles and motorcycles, brakes for bicycles and 
motorcycles, chains for bicycles, cranks for bicycles 
and motorcycles, frames for bicycles and 
motorcycles, handle bars for bicycles and 
motorcycles, hubs for bicycles and motorcycles, inner 
tubes for bicycles and motorcycles, mudguards for 
bicycles and motorcycles, pumps for bicycles, rims 
for bicycles and motorcycles, saddles for bicycles 
and motorcycle's, spokes for bicycles and 
motorcycles, stands for bicycles and motorcycles, 
tires (tyres) for bicycles and motorcycles, baskets 
adapted for bicycles and motorcycles, direction 
indicators for bicycles and motorcycles, dress guards 
for bicycles and motorcycles, gears for bicycles and 
motorcycles, motors for cycles and motorcycles, 
panniers adapted for bicycles and motorcycles, 
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pedals for bicycles and motorcycles, rims for wheels 
of bicycles and motorcycles, saddle covers for 
bicycles and motorcycles, tubeless tires (tyres) for 
bicycles and motorcycles, audible warning systems 
for bicycles and motorcycles, wheels for bicycles and 
motorcycles; bodies for automobiles and vehicles, 
chains for automobiles and vehicles, chassis for 
automobiles and vehicles, hoods for automobiles and 
vehicles, bumpers for automobiles and vehicles, 
clutches for land vehicles, direction signals for 
automobiles and vehicles, doors for automobiles and 
vehicles, driving chains for land vehicles, electric 
motors for land vehicles, motors for land vehicles, 
driving motors for land vehicles, engines for land 
vehicles, jet engines for land vehicles, traction 
engines, gear boxes for land vehicles, gearing for 
land vehicles, inner tubes for pneumatic tires (tyres), 
mudguards, power tailgates (parts of land vehicles), 
propulsion mechanisms for land vehicles, rearview 
mirrors, reduction gears for land vehicles, screw-
propellers, steering wheels for automobiles and 
vehicles, tailboard lifts (parts of land vehicles), 
elevating power tailgates (parts of land vehicles), 
tipping apparatus (parts of trucks and waggons), 
tipping bodies for lorries (trucks), torque converters 
for land vehicles, torsion bars for automobiles and 
vehicles, transmission chains for land vehicles, 
transmission shafts for land vehicles, transmissions 
for land vehicles, turbines for land vehicles, turn 
signals for automobiles and vehicles, windows for 
automobiles and vehicles, windscreens, windshields, 
axles for automobiles and vehicles; brakes for 
automobiles and vehicles, brake linings for 
automobiles and vehicles, brake segments for 
automobiles and vehicles, brake shoes for 
automobiles and vehicles, caps for vehicle petrol 
(gas) tanks; connecting rods for land vehicles, other 
than parts of motors and engines; couplings for land 
vehicles, hoods for vehicle and automobile engines, 
horns for automobiles and vehicles, hydraulic circuits 
for automobiles and vehicles, vehicle and automobile 
running boards, safety belts for vehicle seats and for 
automobile seats, 4-point safety belts for vehicle 
seats and for automobile seats, shock absorbers for 
automobiles and vehicles, suspension shock 
absorbers for automobiles and vehicles, shock 
absorbing springs for automobiles and vehicles, 
suspension springs for automobiles and vehicles, 
undercarriages for automobiles and vehicles, 
upholstery for automobiles and vehicles; crankcases 
for land vehicle components, other than for engines; 
elevating tailgates (parts of land vehicles); hose 
carts, hub caps; wheels for automobiles and vehicles; 
hubs for vehicle and automobile wheels, rims for 
vehicle and automobile wheels, plated rims for 
vehicle and automobile wheels, modular rims for 
vehicle and automobile wheels, wheel spokes for 
automobiles and vehicles; spoke clips for wheels, 
balance weights for vehicle and automobile wheels, 
bands for wheel hubs; tires for vehicle and 
automobile wheels, automobile tires (tyres), 
pneumatic tires, studs for tires (tyres), spikes for tires 
(tyres), solid tires for vehicle and automobile wheels, 
casings for pneumatic tires (tyres), treads for 
retreading tires (tyres), treads for automobiles and 
vehicles (roller belts), treads for automobiles and 
vehicles (tractor type), valves for tires (tyres) of 
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automobiles and vehicles; seats for automobiles and 
vehicles, racing seats for automobiles and vehicles, 
security harness for vehicle and automobile seats; 
direction indicators for automobiles and vehicles; 
openable sunroofs for automobiles and vehicles; 
removable roofs for automobiles and vehicles; sliding 
sunroofs for automobiles and vehicles; tops for 
automobiles and vehicles; removable tops for 
automobiles and vehicles; soft tops for automobiles 
and vehicles; convertible tops for automobiles and 
vehicles; sun visors (parts of automobiles and 
vehicles), ashtrays (parts of automobiles and 
vehicles), glass-holders (parts of automobiles and 
vehicles), dashboard drawers (parts of automobiles 
and vehicles), dashboard hatches (parts of 
automobiles and vehicles), glove compartments 
(parts of automobiles and vehicles), glove boxes 
(parts of automobiles and vehicles), covers for 
baggage compartments (parts of automobiles and 
vehicles), door sill covers (parts of automobiles and 
vehicles), ornamental strips (parts of automobiles 
and vehicles), decorative strips (parts of automobiles 
and vehicles), gear lever coverings (parts of 
automobiles and vehicles), carbon interior trims for 
automobiles (parts of automobiles and vehicles), 
interior trimming details (parts of automobiles and 
vehicles); air bags (safety devices for automobiles 
and vehicles), air-bag switch-off kits for automobiles 
and vehicles, non-skid devices for vehicle tires 
(tyres), shaped covers for automobiles and vehicles, 
seat covers for automobiles and vehicles, adhesive 
rubber for repairing inner tubes, repair outfits for 
inner tubes, air pumps (vehicle accessories), anti-
dazzle devices for automobiles and vehicles, anti-
glare devices for automobiles and vehicles, anti-skid 
chains, anti-theft alarms for automobiles and 
vehicles, reversing alarms for automobiles and 
vehicles, anti-theft devices for automobiles and 
vehicles, sun-blinds adapted for automobiles and 
vehicles, covers for steering wheels of automobiles 
and vehicles, freewheels for land vehicles, head-rests 
for seats of automobiles and vehicles, arm rests for 
seats of automobiles and vehicles, luggage carriers 
for automobiles and vehicles, luggage nets for 
automobiles and vehicles, ski carriers for 
automobiles and vehicles, sleeping berths for 
automobiles and vehicles, trailers (vehicles), trailer 
hitches for automobiles and vehicles, windscreen 
wipers, windshield wipers, safety seats for children 
for automobiles and vehicles; tilting-carts; safety roll-
bars for automobiles and vehicles; anti-slipping 
devices for automobiles and vehicles; abs 
antiblocking braking systems, traction control 
systems, spoilers for automobiles and vehicles; 
hands-free holders for telephones (parts of 
automobiles and vehicles), spare wheel kit; baby 
carriages, covers for baby carriages, hoods for baby 
carriages, prams (baby carriages), pushchairs, 
pushchair covers, pushchair hoods, strollers, stroller 
covers (pushchairs), fitted perambulator covers; 
parachutes, shopping trolleys (carts).Class: 28 סוג: 28

Apparatus for games other than those adapted for 
use with an external display screen or monitor; 
electronic games and amusement machines other 
than those adapted for use with television sets and 
with an external display screen or monitor; machines 
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for video games and pocket-sized apparatus for 
playing video games; coin or token-operated slot 
machines in shopping arcades not for use with 
television receivers; pocket video games; pocket-
sized electronic games; hand-held video games; 
hand-held video games with liquid crystal displays; 
portable electronic games and toys; hand-held units 
for playing video games; stand alone video game 
machines; cartridges and disks for electronic games; 
coin or token-operated game machines used in 
stores and not for use with television sets and with an 
external display screen or monitor; gaming machines 
and slot machines; toy building blocks; scale model 
vehicles; scale model cars; wood scale model cars; 
wood scale model vehicles; scale model classic cars; 
scale model classic vehicles; scale model racing 
cars; scale model racing vehicles; racing car model 
silhouettes; full-size car replicas for ornamental and 
entertainment purposes; full-size vehicle replicas for 
ornamental and entertainment purposes; full-size car 
replicas for sporting exhibitions; full-size vehicle 
replicas for sporting exhibitions, all being toys; toy 
modular construction sets and connecting links 
therefor; toy construction block kits; toy car 
construction block kits; toy vehicle construction block 
kits; construction sets made up of bars and spher 
that can be linked magnetically to form three-
dimensional structures; toy vehicle trucks; toy 
vehicles; toy gasoline service stations; toy racing cars 
tracks; toy car garages; toy car showrooms; toy 
cubes featuring vintage black and white images of 
Ferrari's story; cot musical toys for babies; toy plush 
steering wheels; toy electronic steering wheels; wood 
pull along cars; wood trucks with cars; toy pedal karts 
for kids; ride-on toy cars, cars and go-karts for 
children in pedal version or working with batteries; 
sticks for sports fans and for entertainment 
containing fiber optics, being novelty items; novelty 
items for sports fans and for entertainment, being 
glowing flags, containing fiber optics; frames 
incorporating fiber optics (toys); necklaces 
incorporating fiber optics (toys); rings incorporating 
fiber optics (toys); bracelets incorporating fiber optics 
(toys); glowing spinning discs incorporating string 
which rewinds and returns the disc to the hand when 
thrown; rubber, resin and plastic character toys; 
animated and non-animated toy figures; toy portable 
telephones; toy telephones; toy wristwatches; toy 
beach kits comprising shovels, buckets, moulds and 
rakes; fitted boxes for toy hand tools; set PVC toys 
for toddlers; toy snow globes; toy resin snow globes; 
resin models featuring racing scene; toy motor race 
sets, comprising race pit-stops, race tracks, drivers 
and pit crews, trucks and trailers for transporting 
cars; sets of keys for babies; toy leather key rings 
incorporating a sound device; padded toys to be 
attached to seatbelts; toys for attaching to car seats; 
air pistols (toys); archery implements; backgammon 
games; play balloons; playing balls; balls for games; 
small balls for games; bar-bells; bats for games; 
batting gloves (accessories for games); billiard balls; 
billiard cue tips; billiard cues; billiard markers; billiard 
table cushions; billiard tables; coin-operated billiard 
tables; pinball machines; chalk for billiard cues; 
bladders of balls for games; board games; bowling 
apparatus and machinery; bows for archery; building 
games; caps for pistols (toys); bingo cards; playing 
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cards; playing card cases; checkerboards; checkers 
(games); chess games; cups for dice; dice; darts; 
conjuring apparatus; chessboards; cosaques (toy 
fireworks); counters (discs) for games; detonating 
caps (toys); dolls; dolls' beds; dolls' clothes; dolls' 
feeding bottles; dolls' houses; dolls' rooms; 
dominoes; draughtboards; draughts (games); dumb-
bells; fairground ride apparatus; flying discs (toys); 
hunting game calls; marbles for games; gloves for 
games; hang gliders; horseshoe games; jigsaw 
puzzles; cube-type puzzles; practical jokes 
(novelties); kaleidoscopes; kite reels; kites; mah-jong; 
marionettes; theatrical masks; toy masks; mobiles 
(toys); ninepins; novelties for parties, dances (party 
favours); parlor games; percussion caps (toys); 
piñatas; toy pistols; articulated plush toys; plush toys; 
soft toys; swimming pools (play articles); punching 
bags; puppets; quoits; rattles (playthings); radio-
controlled toy vehicles; radio-controlled car models; 
ring games; beechwood rocking horses; rocking 
horses; scooters (toys); slides (playthings); soap 
bubbles (toys); spinning tops (toys); swings; tables 
for table tennis; teddy bears; toys; pull toys; toys for 
domestic pets; electric action toys, baby and 
children's multiple activity toys; inflatable toys, 
mechanical toys, musical toys; roulette wheels; 
tables for indoor football; weight lifting belts (sport 
articles); stationary exercise bicycles; body boards; 
body-building apparatus; body-training apparatus; 
chest expanders (exercisers); rollers for stationary 
exercise bicycles; exercisers (expanders); machines 
for physical exercises; body exercise apparatus; 
electronic sports training simulators; elbow pads and 
guards being sports articles; protective supports for 
shoulders and elbow, being sports articles; knee 
pads and guards, being sports articles; protective 
paddings for shoulders, elbow, wrist, knees and 
shins, being parts of sports suits; shin pads and 
guards, being sports articles; golf gloves; golf bags, 
with or without wheels; golf pouches designed for 
carrying golf balls; golf markers; golf tees; golf clubs; 
golf club covers; golf balls; divot repair tools (golf 
accessories); pitch mark repair tools (golf 
accessories); skis; ski bindings; ski poles; monoskis; 
surf skis; sole coverings for skis; edges of skis; wax 
for skis; scrapers for skis; bags especially designed 
for skis and surfboards; bob-sleighs; sleighs (sports 
articles); climbers' harness; rosin used by athletes; 
seal skins (coverings for skis); snowshoes in the form 
of rackets; skating boots with skates attached; ice 
skates; roller skates; in-line roller skates; hockey 
sticks; snowshoes; waterskis; tennis rackets; tennis 
balls; tennis nets; tennis bags; gut for rackets; strings 
for rackets; soccer balls; baseball gloves; boxing 
gloves; camouflage screens (sports articles); cricket 
bags; fencing gauntlets; fencing masks; fencing 
weapons; foils for fencing; discuses for sports; 
harpoons guns (sports articles); paintball guns 
(sports apparatus); paintballs (ammunition for 
paintball guns) (sports apparatus); harness for 
sailboards; masts for sailboards; sailboards; men's 
athletic supporters (sports articles); nets for sports; 
paragliders; rackets; shuttlecocks; skateboards; 
skittles (games); sling shots (sports articles); spring 
boards (sports articles); starting blocks for sports; 
surf boards; surfboard leashes; targets; electronic 
targets; twirling batons; flippers for swimming; 
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 Owners

Name: FERRARI S.P.A.

Address: Via Emilia Est, 1163, I-41100 MODENA, Italy

Identification No.: 73891

(Italy Joint stock company)

swimming webs (flippers); artificial fishing bait; fishing 
tackle; bite indicators (fishing tackle); bite sensors 
(fishing tackle); creels (fishing equipment); decoys for 
hunting or fishing; fish hooks; floats for fishing; gut for 
fishing; landing nets for anglers; lines for fishing; 
lures for hunting or fishing; reels for fishing; rods for 
fishing; bells for Christmas trees; decoration for 
Christmas trees; explosive bonbons (Christmas 
crackers); butterfly nets; candle holders for Christmas 
trees; Christmas tree stands; Christmas trees of 
synthetic material; ornaments for Christmas trees, 
except illumination articles and confectionery; clay 
pigeon traps; clay pigeons (targets); confetti; artificial 
snow for Christmas trees; toy lanyards.
Goods/Services for which priority is claimed סחורות/שירותים לגביהם נטען דין קדימה
(If only classification code is indicated, Priority is claimed 
for all goods/services included in that class, and specified 
above under the 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, 24/09/2010, No. MO2010C000818 MO2010C000818 איטליה, 24/09/2010, מספר

Class: 9 סוג: 9

Class: 12 סוג: 12

Class: 28 סוג: 28
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Trade Mark No. 241915 מספר סימן

Application Date 02/11/2011 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: ONOT MODEL LTD. שם: עונות מודל בע"מ

Address: 84 Ben - Zvi Blv, Tel Aviv, Israel כתובת : שד' בן צבי 84, תל אביב, ישראל

Identification No.: 510894546מספר זיהוי: 510894546

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Shmuel Pincu Adv

Address: 34A Habarzel St., Tel Aviv, Israel

שם: עו"ד שמואל פינקו

כתובת : הברזל 34A, תל אביב, ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 25 סוג: 25

Woman clothing; all included in class 25. בגדי נשים; הנכללים כולם בסוג 25.                   
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Trade Mark No. 242134 מספר סימן

Application Date 11/03/2011 תאריך הגשה

International Trademark No. 1095675 מספר סימן בינלאומי

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 16 סוג: 16

Paper, cardboard and goods made from these 
materials, not included in other classes; printed 
matter; bookbinding material; photographs; 
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; paper for use in the manufacture of abrasive 
papers; coated papers; crepe papers; calendered 
papers; greaseproof treated papers; glassine papers; 
graphic papers; label papers; poster papers; 
preimpregnated decor papers; release papers; paper 
for use in the manufacture of wallpaper; vegetable 
parchment; filtering materials.

Class: 17 סוג: 17

Packing, stopping and insulating materials; glassfibre 
reinforcements, especially woven and specialty 
reinforcements, glassfibre mats, rovings (glassfibre 
bundles composed of continuous fibres) and chopped 
strands of glassfibre, all these for insulation use; 
glassfibre tissues for insulation use; glassfibre filter 
media, semi-processed, for industrial use.

Class: 21 סוג: 21

Household or kitchen utensils and containers; 
unworked or semi-worked glass (except glass used in 
building); fibreglass and products made therefrom, 
not for insulating or textile use; glassfibre 
reinforcements, especially woven and specialty 
reinforcements, glassfibre mats, rovings (glassfibre 
bundles composed of continuous fibres) and chopped 
strands of glassfibre, none of these for packing, 
insulation or textile use; glassfibre tissues, not for 
packing, insulation or textile use.

Class: 24 סוג: 24

Textiles and textile goods, not included in other 
classes; bed and table covers; non-woven fabric 
materials made of synthetic and/or natural fibres; 
nonwoven filtering materials made of synthetic and/or 
natural fibres.

Class: 27 סוג: 27

Wall hangings (non-textile).

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

ז' שבט תשע"ב - 60931/01/2012



 Owners

Name: Ahlstrom Corporation

Address: Salmisaarenaukio 1,, FI-00180 Helsinki, Finland

Identification No.: 74035

(Finland Public limited company)

(If only classification code is indicated, Priority is claimed 
for all goods/services included in that class, and specified 
above under the title Goods/Services)

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

Finland, 25/02/2011, No. T201100628 T201100628 פינלנד, 25/02/2011, מספר

Class: 16 סוג: 16

Class: 17 סוג: 17

Class: 21 סוג: 21

Class: 24 סוג: 24

Class: 27 סוג: 27
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Trade Mark No. 242171 מספר סימן

Application Date 11/03/2011 תאריך הגשה

International Trademark No. 0458274 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: ANTONIO CAÑAMAS ROIG

Address: Camino Agua Blanca,, OLIVIA, Valencia, Spain

Identification No.: 74060

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 31 סוג: 31

Oranges, mandarins, lemons and, in general, all 
kinds of fresh fruits, green vegetables and vegetable 
plants.
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רנואר
Trade Mark No. 242441 מספר סימן

Application Date 28/11/2011 תאריך הגשה

 בעלים

שם: רנואר אופנה ייצור ושיווק (1993) בע"מ

כתובת : הכשרת היישוב 23, ראשון לציון, ישראל

מספר זיהוי: 511902801

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Ron Giat, Adv.

Address: 2 Kikar Habima, Tel Aviv, 64253, Israel

שם: רון גיאת, עו"ד

כתובת : ככר הבימה 2, תל אביב, 64253, ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 25 סוג: 25

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

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

שרימבה
Trade Mark No. 242448 מספר סימן

Application Date 29/11/2011 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: ALON ERT שם: אלון ארט

Address: 5 Brener St., Tel Aviv, 63826, Israel כתובת : ברנר 5, תל אביב-יפו, 63826, ישראל

Identification No.: 28869535מספר זיהוי: 28869535

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: 41 סוג: 41

Arranging of music performances; arranging of music 
shows; arranging of musical entertainment; artistic 
management of music  shows; entertainer services 
provided by musicians; entertainment in the form of 
live musical performances ( services providing-) 
entertainment services performed by a musical 
group; entertainment services performed by 
musicians; live music performances; interactive live 
music performances; live musical performances; live 
musical karaoke performances; music concert 
services; music festival services; music performances 
services; music concert services; musical 
entertainment services; musical events (arranging of 
-); musical group entertainment services; musical 
performance services; organization of musical 
concerts; organization of musical entertainment; 
performance of music; all included in class 41

ארגון הופעה מוזיקלית; ארגון מופעי מוזיקה; ארגון בידור 
מוזיקלי; ניהול אמנותי של מופעים מוזיקליים; שירותי בידור 

המסופקים על ידי מוזיקאים; בידור בצורת הופעות מוזיקה חיות 
(אספקת שירות); שירותי בידור המסופקים על ידי קבוצה 
מוזיקלית; שירות בידור המבוצע על ידי מוזיקאים; הופעות 
מוזיקה חיות; הופעות מוזיקה חיות אינטראקטיביות; הופעות 
מוזיקליות חיות; שירותי הופעות מוזיקה; שירותי הופעות 
מוזיקה וקריוקי; שירותי פסטיבל מוזיקה; שירותי הופעת 

מוזיקה; שירותי קונצרט מוזיקה; שירותי בידור מוזיקלי; אירועים 
מוזיקליים (ארגון של-); שירותי בידור של קבוצה מוזיקלית; 
שירותי הופעה מוזיקלית; ארגון של הופעות מוזיקליות; ארגון 
של בידור מוזיקלי; ביצוע של מוזיקה; הנכללים כולם בסוג 41.   
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    

                  

ז' שבט תשע"ב - 61331/01/2012



נעלי 4 העונות
Trade Mark No. 242478 מספר סימן

Application Date 29/11/2011 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: BERNARD AHEL שם: ברנרד אהל

Address: 20 Bene berak St., Tel Aviv, Israel כתובת : רח' בני ברק 20, תל אביב, ישראל

Identification No.: 13644562מספר זיהוי: 13644562

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Meiri Herzel, Adv.

Address: 70 Weizman, Kfar Saba, 44250, Israel

שם: מאירי הרצל, עו"ד

כתובת : ויצמן 70, כפר סבא, 44250, ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 25 סוג: 25

Shoes; included in class 25. נעליים; הנכללים בסוג 25.         

ז' שבט תשע"ב - 61431/01/2012



Trade Mark No. 242811 מספר סימן

Application Date 07/03/2011 תאריך הגשה

International Trademark No. 0778427 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: Preciosa, a.s.

Address: Opletalova 17, CZ-466 67 Jablonec nad Nisou, 
Czech Republic

Identification No.: 74290

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 14 סוג: 14

Imitation jewellery, imitation jewellery decorations, 
stones for imitation jewellery and jewellery, pearls, 
borts, jewels and imitation jewellery (semi-worked).

ז' שבט תשע"ב - 61531/01/2012



Trade Mark No. 242845 מספר סימן

Application Date 03/03/2011 תאריך הגשה

International Trademark No. 1011385 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: DSM IP Assets B.V.

Address: Het Overloon 1, NL-6411 TE Heerlen, 
Netherlands

Identification No.: 71583

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 5 סוג: 5

Dietetic substances adapted for medical use; 
nutritional mineral supplements; nutritional 
supplements for medical use; nutritional and dietetic 
products adapted for medical use, including meal 
replacements in powder and liquid form; all of the 
aforementioned products also in packets with 
nutritional and dietetic products being the main 
ingredient.

ז' שבט תשע"ב - 61631/01/2012



Trade Mark No. 243063 מספר סימן

Application Date 02/03/2011 תאריך הגשה

International Trademark No. 1007485 מספר סימן בינלאומי

Conditions/Disclaimers

The mark is limited to the colours  word White, red 
and yellow. as shown in the  mark.

 Owners

Name: Haus Schaeben GmbH & Co. KG

Address: Europaallee 42, 50226 Frechen, Germany

Identification No.: 72323

(GERMANY LIMITED PARTNERSHIP)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 3 סוג: 3

Perfumery goods; cosmetic products, in particular in 
the form of embrocations, including liquids, 
ointments, balsams, gels, fluids and oils; masks 
(cosmetic products); eau de Cologne, essential oils, 
soaps, sauna oils, hair caring agents, shampoos.

ז' שבט תשע"ב - 61731/01/2012



Trade Mark No. 243215 מספר סימן

Application Date 11/03/2011 תאריך הגשה

International Trademark No. 1100039 מספר סימן בינלאומי

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 16 סוג: 16

Paper, cardboard and goods made from these 
materials, not included in other classes; printed 
matter; bookbinding material; photographs; 
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; paper for use in the manufacture of abrasive 
papers; coated papers; crepe papers; calendered 
papers; greaseproof treated papers; glassine papers; 
graphic papers; label papers; poster papers; 
preimpregnated decor papers; release papers; paper 
for use in the manufacture of wallpaper; vegetable 
parchment; filtering materials.

Class: 17 סוג: 17

Packing, stopping and insulating materials; glassfibre 
reinforcements, especially woven and specialty 
reinforcements, glassfibre mats, rovings (glassfibre 
bundles composed of continuous fibres) and chopped 
strands of glassfibre, all these for insulation use; 
glassfibre tissues for insulation use; glassfibre filter 
media, semi-processed, for industrial use.

Class: 21 סוג: 21

Household or kitchen utensils and containers; 
unworked or semi-worked glass (except glass used in 
building); fibreglass and products made therefrom, 
not for insulating or textile use; glassfibre 
reinforcements, especially woven and specialty 
reinforcements, glassfibre mats, rovings (glassfibre 
bundles composed of continuous fibres) and chopped 
strands of glassfibre, none of these for packing, 
insulation or textile use; glassfibre tissues, not for 
packing, insulation or textile use.

Class: 24 סוג: 24

Textiles and textile goods, not included in other 
classes; bed and table covers; non-woven fabric 
materials made of synthetic and/or natural fibres; 
nonwoven filtering materials made of synthetic and/or 
natural fibres.

Class: 27 סוג: 27

Wall hangings (non-textile).

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

ז' שבט תשע"ב - 61831/01/2012



 Owners

Name: Ahlstrom Corporation

Address: Salmisaarenaukio 1,, FI-00180 Helsinki, Finland

Identification No.: 74035

(Finland Public limited company)

(If only classification code is indicated, Priority is claimed 
for all goods/services included in that class, and specified 
above under the title Goods/Services)

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

Finland, 25/02/2011, No. T201100627 T201100627 פינלנד, 25/02/2011, מספר

Class: 16 סוג: 16

Class: 17 סוג: 17

Class: 21 סוג: 21

Class: 24 סוג: 24

Class: 27 סוג: 27

ז' שבט תשע"ב - 61931/01/2012



LAVAMAT

לוואמאט
Trade Mark No. 243286 מספר סימן

Application Date 22/12/2011 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: G.S. Technicom Trading Ltd. שם: ג.ש. טכניקום סחר בע"מ

Address: Hyarkon 165, Tel Aviv, Israel כתובת : הירקון 165, תל אביב, ישראל

Identification No.: 57064מספר זיהוי: 57064

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

Apparatus for recording, transmitting or reproduction 
of sound and images, namely televisions, DVD 
players, computer screens; magnetic data carriers, 
namely USB flash disk, CDs, DVDs, data processing 
equipment and computers; all included in class 9

התקנים להקלטה, העברה או שיחזור של קול וחוזי, דהיינו 
טלביזיות, מכשירי DVD, מסכים למחשב; נושאי נתונים 

מגנטיים דהיינו, התקני דיסק און קי, תקליטורים, DVD, ציוד 
לעיבוד נתונים ומחשבים; הנכללים כולם בסוג 9                     
                                                                                

Class: 11 סוג: 11

Heating devices, namely stoves, heat diffusers; 
cooking devices, namely baking ovens, toaster 
ovens, toasters, microwaves; refrigeration devices 
namely freezers, refrigerators; all included in class 11

התקנים לחימום, דהיינו תנורים, מפזרי חום; התקנים לבישול, 
דהיינו תנורים לאפיה, טוסטרים, מצנמים, מיקרוגלים; התקנים 
לקירור, דהיינו מקפיאים ומקררים; הנכללים כולם בסוג 11       

                                                                    

ז' שבט תשע"ב - 62031/01/2012



Trade Mark No. 243348 מספר סימן

Application Date 27/12/2011 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: Tomer Papular שם: תומר פפולר 

Address: 16 Aharonson St., Petah Tiqva, Israel כתובת : פתח תקוה, ישראל

Identification No.: 025511627מספר זיהוי: 025511627

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: 37 סוג: 37

Installation services of audio-video systems, home 
cinema systems, smart sound and sound systems, 
screens and projectors; all included in class 37.

שירותי התקנה של מערכות אודיו-וידאו, קולנוע ביתי, סאונד 
חכם, מערכות שמע, מסכים ומקרנים; הנכללים כולם בסוג 37.  

                                                                             

ז' שבט תשע"ב - 62131/01/2012



Trade Mark No. 243373 מספר סימן

Application Date 22/02/2011 תאריך הגשה

International Trademark No. 1100894 מספר סימן בינלאומי

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 5 סוג: 5

Dietetic substances for medical purposes; diet foods 
adapted for medical purposes, baby foods; medical 
herbs and herbal drinks for medical purposes.

Class: 29 סוג: 29

Meat, fish; poultry and game meat, and all kinds of 
processed meat products, dry legumes, ready made 
soups and bouillon, olives, processed and olive 
paste, milk and milk products including butter, edible 
vegetable oils; all kinds of dried, canned, frozen, 
cooked, smoked, brined fruits and vegetables; dried 
fruits, hazelnut and pistachio pastes, tahin (sesame 
seed paste) eggs, egg powders, jellies, gelatins; food 
supplements not for medical purposes (including 
processed pollen and proteins), not included in other 
classes; potato chips.

Class: 30 סוג: 30

Coffee, cocoa, coffee substitutes, coffee or cocoa 
based beverages, chocolate based beverages, 
macaroni, meat pasty, semolina; pastry; bakery 
products; bakery desserts; royal jelly for food; 
propolis bee glue for human consumption; honey, 
condiments for foodstuff, yeasts, baking powder; all 
kinds of flour, semolina, corn starch, crystal sugar, 
cubed sugar, powdered sugar, tea, iced tea, 
confectionery, biscuits, crackers, waffles; pies, cakes, 
caramel filled chocolates and confectionery, chewing 
gums, ice creams; frozen confectionery; edible ice, 
salt, grain (cereals) and products made from cereal.

ז' שבט תשע"ב - 62231/01/2012



 Owners

Name: Altunkaya Insaat Nakliyat Gida Ticaret Anonim 
Sirketi

Address: 4 Organize Sanayii Bölgesi,No.lu Cadde No:8, 
Beylerbeyi/Gaziantep, Turkey

Identification No.: 74492

(Turkey Joint Stock Company)

ז' שבט תשע"ב - 62331/01/2012



Trade Mark No. 243453 מספר סימן

Application Date 21/01/2011 תאריך הגשה

International Trademark No. 1101664 מספר סימן בינלאומי

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 28 סוג: 28

Games, toys and playthings; children's toys, games, 
card games, puzzles, jigsaws, mobiles, toy figures, 
play sets; dolls and puppets and clothing and 
accessories therefore; teddy bears made of any 
material, dolls, dolls' beds, dolls' houses, doll's 
furniture, doll's adventure sets, toy vehicles, train sets 
(toys), rocking horses, push along toys, pull along 
toys, educational toys, shape and sort toys, fruit and 
vegetable toys, shops and market stalls (toys), 
accessories for shops and market stalls (toys), 
household toys, cooking and baking toys, kitchen 
utensils (toys), table ware (toys), toy figures, action 
figures, action toys, dinosaurs (toys), emergency 
services sets (toys), farm sets, animals (toys), 
knights (toys), castles (toys), military toys, science 
fiction toys, fantasy toys, urban and village life sets 
(toys), toy building structures, toy vehicle tracks, play 
cases, musical toys, kites, building games, building 
blocks, construction toys, baby's multiple activity 
toys, rattles (playthings), soft toys, plush figures, 
teddy bears, balls, balloons, playing cards, toy and 
theatrical masks, kaleidoscopes, marbles for games, 
swings, dice, dominoes, backgammon games, board 
games, chess games, chessboards, mah-jong, 
marionettes, battery operated toys, electric vehicles 
(toys), toys made of plastics, inflatable toys, toy 
models, model vehicles, bath toys, ride on toys, 
children's bicycles, toy bicycles; electric and 
electronic toys; gymnastic and sporting articles not 
included in other classes; sporting equipment, sports 
playthings, yoga blocks, pilates balls, skateboards, 
roller skates, protective pads, punch bags, punch 
balls, gloves made specifically for use in playing 
sports, festive decorations, ornaments for festival 
trees and decorations, decorations for Christmas 
trees.

Goods/Services for which priority is claimed סחורות/שירותים לגביהם נטען דין קדימה
(If only classification code is indicated, Priority is claimed 
for all goods/services included in that class, and specified 
above under the 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, 20/12/2010, No. 
009611658

איחוד האירופי לסימני מסחר, 20/12/2010, מספר 
009611658

Class: 28 סוג: 28

ז' שבט תשע"ב - 62431/01/2012



 Owners

Name: Stella McCartney Limited

Address: Peake House,,92 Golborne Road, LONDON 
W10 5PS, United Kingdom

Identification No.: 74540

ז' שבט תשע"ב - 62531/01/2012



SASSON FROM LEVINSKY

ששון מלוינסקי
Trade Mark No. 243485 מספר סימן

Application Date 26/12/2011 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: Sasson & Associates Co. (S.T.Industries) שם: ששון ושות' (ש.ת. תעשיות) בע"מ

Address: 4 Zarhan St., Kiryat Gat, 82581, Israel כתובת : רח' זרחן 4, קרית גת, 82581, ישראל

Identification No.: 513715268מספר זיהוי: 513715268

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Raphael Farkash, Adv.

Address: Twin Towers 1 33Jabotinsky St., Ramat Gan, 
52511, Israel

שם: רפאל פרקש, עו"ד

כתובת : מגדלי התאומים  1 ז'בוטינסקי 33, רמת גן, 52511, 
ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 29 סוג: 29

Canned fruits and vegetables, dried and cooked; 
included in class 29.

פירות וירקות משומרים, מיובשים ומבושלים; הנכללים בסוג 
                           .29

Class: 30 סוג: 30

Rice and spices; included in class 30. אורז ותבלינים; הנכללים בסוג 30.               

ז' שבט תשע"ב - 62631/01/2012



Trade Mark No. 243486 מספר סימן

Application Date 26/12/2011 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: Sasson & Associates Co. (S.T.Industries) שם: ששון ושות' (ש.ת. תעשיות) בע"מ

Address: רח' זרחן 4, קרית גת, 82581, ישראל כתובת : רח' זרחן 4, קרית גת, 82581, ישראל

Identification No.: 513715268מספר זיהוי: 513715268

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Raphael Farkash, Adv.

Address: Twin Towers 1 33Jabotinsky St., Ramat Gan, 
52511, Israel

שם: רפאל פרקש, עו"ד

כתובת : מגדלי התאומים  1 ז'בוטינסקי 33, רמת גן, 52511, 
ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 29 סוג: 29

Canned fruits and vegetables, dried and cooked; 
included in class 29.

פירות וירקות משומרים, מיובשים ומבושלים; הנכללים בסוג 
                           .29

Class: 30 סוג: 30

Rice and spices; included in class 30. אורז ותבלינים; הנכללים בסוג 30.               

ז' שבט תשע"ב - 62731/01/2012



NUTRIQUE

Trade Mark No. 243489 מספר סימן

Application Date 01/01/2012 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: DR. OR LTD. שם: ד"ר עור בע"מ

Address: 53 Rothchild Street, P.O.B. 535, Rishon-
Letzion, 75100, Israel

כתובת : רחוב רוטשילד 53, ת.ד. 535, ראשון לציון, 75100, 
ישראל

Identification No.: 511930240מספר זיהוי: 511930240

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: 3 סוג: 3

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

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

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

                                              

ז' שבט תשע"ב - 62831/01/2012



Trade Mark No. 243509 מספר סימן

Application Date 29/12/2011 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: Havruts, Books and Religious Articles Ltd. שם: חברותא, ספרים ותשמישי קדושה בע"מ

Address: 16 HaLamed He, Jerusalem, Israel כתובת : רח' הל"ה 16, ירושלים, ישראל

Identification No.: 513697813מספר זיהוי: 513697813

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Gilad Corinaldi Adv.

Address: Hasorag 2, Jerusalem, 94145, Israel

שם: גלעד קורינאלדי, עו"ד

כתובת : הסורג 2, ירושלים, 94145, ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 16 סוג: 16

Teaching and learning materials; included in class 
16.

חומרי לימוד; הנכללים בסוג 16.                                         
          

ז' שבט תשע"ב - 62931/01/2012



YALY

יהלי
Trade Mark No. 243510 מספר סימן

Application Date 01/01/2012 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: Yaly Designs Ltd. שם: יהלי עיצובים בע"מ

Address: 10 Hamalacha St., Or Yehuda, Israel כתובת : רח' המלאכה 10, אור יהודה, ישראל

Identification No.: 514542190מספר זיהוי: 514542190

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: 25 סוג: 25

Wholesale and retail sales of clothes; all included in 
class 25.

שרותי מכירה סיטונאית וקמעונאית של בגדים; הכלולים בסוג 
               .25

ז' שבט תשע"ב - 63031/01/2012



Coral Beach

קורל ביץ
Trade Mark No. 243513 מספר סימן

Application Date 02/01/2012 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: HOF HAALMOG EILAT LTD. שם: חוף האלמוג אילת בע"מ

Address: 1 Aba Even Blvd., Herzlia Pituach, Israel כתובת : שד' אבן אבן 1, הרצליה פיתוח, ישראל

Identification No.: 52003296מספר זיהוי: 52003296

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.         

ז' שבט תשע"ב - 63131/01/2012



Coral Beach Club

קורל ביץ' קלאב
Trade Mark No. 243514 מספר סימן

Application Date 02/01/2012 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: HOF HAALMOG EILAT LTD. שם: חוף האלמוג אילת בע"מ

Address: שד' אבן אבן 1, הרצליה פיתוח, ישראל כתובת : שד' אבן אבן 1, הרצליה פיתוח, ישראל

Identification No.: 52003296מספר זיהוי: 52003296

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.         

ז' שבט תשע"ב - 63231/01/2012



Trade Mark No. 243538 מספר סימן

Application Date 22/12/2010 תאריך הגשה

International Trademark No. 1066603 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: BTICINO S.p.A.

Address: Via Messina, 38, I-20154 MILANO, Italy

Identification No.: 74564

(Italy Joint Stock Company)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 9 סוג: 9

Electric and electronic apparatus for control, 
regulation, programming, automation, detection, 
signalling, control, alarm, measuring, visual display, 
surveillance, testing, recording, sound diffusion; 
electric and electronic apparatus for controlling, 
regulating, transmitting, receiving, reproducing, 
processing and generating sound, images, data and 
information; electric and electronic apparatus for 
controlling, switching on, regulating, controlling, 
monitoring, thermoregulating, switching off (including 
remotely) electric, electromechanical, electronic, 
electric household apparatus, heating and air 
conditioning apparatus and installations, intrusion 
detection devices, safety and alarm call devices, for 
residential, commercial and industrial plants and 
installations; electric and electronic systems for 
remote control of opening, regulating and closing of 
blinds and shutters.

Class: 11 סוג: 11

Lighting units, electric lighting apparatus.

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

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

Italy, 03/12/2010, No. MI2010C012209 MI2010C012209 איטליה, 03/12/2010, מספר

Class: 9 סוג: 9

Class: 11 סוג: 11

ז' שבט תשע"ב - 63331/01/2012



Trade Mark No. 243696 מספר סימן

Application Date 15/03/2011 תאריך הגשה

International Trademark No. 1102719 מספר סימן בינלאומי

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 6 סוג: 6

Spacecraft launch installations and equipment 
(launchers) made of metal, especially spacecraft 
launch pads.

Class: 7 סוג: 7

Coupling and transmission components (not for land 
vehicles); propulsion systems for satellites (propellers 
and nozzles).

ז' שבט תשע"ב - 63431/01/2012



Class: 9 סוג: 9

Scientific apparatus and instruments, namely 
scientific devices and equipment consisting thereof 
for measuring inertia, based on gyrometric fibre-optic 
sensors, exclusively for space systems, namely for 
satellites, spacecraft, launching rockets, especially 
launch vehicles, and space platforms; software, 
scientific apparatus and instruments, namely devices 
and equipment consisting thereof for navigation and 
positioning of space systems, namely of satellites, 
spacecraft, launching rockets, especially launch 
vehicles, and space platforms; data processing 
equipment for providing technical information and 
logistical services in connection with space systems, 
namely with satellites, spacecraft, launching rockets, 
especially launch vehicles, and space platforms; 
measurement, control, observation and transmission 
apparatus; apparatus and instruments for earth 
observation, encoding and transmission of data via a 
satellite, satellite altitude and orbit control apparatus 
and instruments; ground systems consisting of 
control apparatus for satellites; satellite control 
programs; radio transceivers; mirrors for telescopes; 
infrared cameras; equipment bays consisting of items 
of equipment for satellites and spacecraft, especially 
avionics and service modules; satellite altitude 
control and position control devices; measurement, 
control, observation and communication apparatus; 
equipment and instruments for Earth observation as 
well as encoding and transmission of data via a 
satellite, satellite altitude and orbit control apparatus 
and instruments; ground systems for operating and 
controlling satellites; satellite management programs; 
satellite control programs; radioelectric transceivers 
and radio devices; avionics and service modules for 
satellites, spacecraft and launch vehicles; electronic, 
electrical and optical satellite and spacecraft modules 
including assemblies that contain the measuring and 
communications circuits and the auxiliary launch 
apparatus in a housing; devices and systems 
consisting thereof for altitude control and position 
regulation; satellites for scientific and commercial 
purposes.

Class: 12 סוג: 12

Spacecraft.

Class: 35 סוג: 35

Compiling of data in databases and legal databases; 
business administration of correspondence exchange 
services, especially administration of correspondence 
for third parties (office parties; organization of 
exhibition and trade fairs for commercial or 
advertising purposes.

ז' שבט תשע"ב - 63531/01/2012



Class: 37 סוג: 37

Building construction; construction and repair of and 
installation and mounting services for spacecraft and 
satellites; aircraft and satellite failure assistance 
(repair); information relating to repair of aircraft and 
provision of information relating to repair of aircraft, 
especially relating to repair of aeroplanes; installation 
of hardware for mechanical, electrical and computer 
interfaces between a satellite and launching rocket, 
especially a launch vehicle; installation of satellites 
on launch vehicles; services for the installation of 
satellites and spacecraft on launching vehicles, 
especially mechanical assembly, set-up (installation) 
of electrical and computer connections (hardware); 
construction of installations, especially satellites and 
ground stations and associated equipment; 
information relating to repair services and the 
construction of installations and equipment in the 
aviation sector.

Class: 38 סוג: 38

Telecommunication via satellite and satellite 
constellations; data transmission via satellites and 
satellite constellations; provision, maintenance and 
rental of multiservice companies' telecommunication 
networks; electronic messaging via the Internet, 
extranet, intranet; communication services via radio, 
telephone, telegraph as well as via any means of 
remote transmission of data, via videotext, especially 
via terminals, computer peripherals or electronic 
and/or digital equipment, videophones, picture 
phones and videoconferencing; data transmission, 
especially batch transmissions, sending and 
dispatching of electronic documents, e-mail services; 
transfer of telephone calls or telecommunications 
messages; mobile telecommunication; satellite 
transmission; radio and TV broadcasting and 
broadcasting of multimedia programmes (computer 
editing of texts and/or still or animated images, 
and/or musical or other sounds) in general for 
interactive use; communication services via computer 
networks in general; telecommunication services via 
satellite and satellite constellations; data 
transmission via satellites and satellite constellations; 
provision, maintenance and rental of multiservice 
companies' telecommunication networks; electronic 
transfer of messages and data (messaging) via the 
Internet, extranet, intranet; communication services 
via radio, telephone, telegraph and via any means of 
remote transmission of data via interactive 
videography and especially via terminals, computer 
peripherals or electronic and/or digital equipment, 
videophones, picture phones and videoconferencing; 
data transmission services, especially for batch 
transmissions, broadcasting, transmission of 
computerised documents; e-mail services; telephone 
call transfer or telecommunication services; mobile 
radio telecommunication services; communication 
services via computer networks in general; rental of 
modems; rental of access time to a database server; 
rental of modem peripherals; rental of access times 
to a database server.

ז' שבט תשע"ב - 63631/01/2012



Class: 39 סוג: 39

Air transport; aircraft rental; positioning and remote 
control of satellites and spacecraft, especially 
launching and suspension von satellites for third 
parties; flight tracking services.

Class: 40 סוג: 40

Printing.

Class: 41 סוג: 41

Teaching, training, education and entertainment 
services; sports and cultural activities; 
correspondence courses; edition and publication of 
texts, illustrations, books, newspapers, magazines, 
publications of all kinds and in all forms, including 
electronic and digital publications, publications on 
sound and/or image carriers, multimedia carriers of 
multimedia programmes (computer editing of texts 
and/or still or animated images); organization of 
introductory and further academic events and 
education in all fields of general interest; seminars, 
classes and lectures; organisation of lectures, 
especially forums, conventions and conferences; 
production of radio and television programmes, 
audiovisual and multimedia programmes (film and 
recording studios) (computer editing of texts and/or 
still or animated images, and/or musical or other 
sounds), for interactive or other use; organisation of 
competitions (events), games, information campaigns 
and professional consultancy and other events in 
relation to the aforementioned; production of radio 
information and entertainment programmes, radio 
and television entertainment, audiovisual and 
multimedia programmes (film and recording studios) 
(computer editing of texts and/or still or animated 
images, and/or musical or other sounds), for 
interactive or other use; organisation of shows; 
production of films and rental of films and tapes, 
including video tapes, and more generally any sound 
and/or image carriers, and multimedia carriers 
(interactive discs, digital audio CD-ROMs); lending of 
books and other publications; games libraries, 
namely for lending and distribution of games, through 
services of a franchiser and namely basic staff 
training for the aforementioned services; editors 
services, especially editing of texts; preparation of 
news reports, photographic reporting; translation 
services; rental of recorders, especially cassette 
recorders; recording of films on video tapes.

ז' שבט תשע"ב - 63731/01/2012



Class: 42 סוג: 42

Professional consultancy and drawing-up of plans 
unrelated to business dealings, namely: consultancy 
in the production and manufacture of installations, 
especially satellites and ground stations and 
associated equipment, building construction 
consultancy, technical projects studies; engineering 
services; performance of scientific and technical 
studies, projects and scientific and technical 
consultancy relating to satellites, spacecraft, 
launching rockets, especially launch vehicles, and 
space platforms; preparation of scientific, physical 
and technical analyses and surveys relating to the 
production, use and maintenance of satellites, 
spacecraft, launching rockets, especially launch 
vehicles, and space platforms; scientific and 
technical consultation in relation to computers, 
drawing-up of construction plans; technical 
consultancy for the provision of technical information 
and know-how, set-up, design (development) and 
management of databases and legal databases; 
computer programming of electronic apparatus and 
instruments, computers, remote data processing and 
telematic systems, multimedia hardware; multimedia 
programming; rental of computers, software, 
scanners, recorders, printers and peripherals for 
printers; technical and technological design 
consultancy and establishing technical and 
technological project planning not related to the 
conducting of business; services of a franchiser, 
namely the provision of know-how and technical 
design, planning and research information; services 
of a franchiser, namely installation of software and/or 
database development (creation) and maintenance of 
software and/or databases and legal databases; 
programming of software for electronic apparatus 
and instruments, for computers, remote processing 
and telematic systems and multimedia hardware and 
devices, programming of software for multimedia 
devices; rental of computers, programs and 
scanners, recorders, printers and peripherals for 
printers; technical consultancy and assistance, 
especially technical organisation and services that 
were deemed necessary in the consultation, in the 
field of telecommunications and information 
technology; technical and technological examination 
and development of mechanical, electrical and 
computer interfaces (integration) between a 
launching rocket, especially a launch vehicle, and a 
spacecraft or satellite; testing compatibility and 
integrity of electrical connections; technical or 
technological consultation or technical consultancy in 
the fields of telecommunications and data 
processing; technical consultancy in the field of 
information technology; computer security services 
for flight security and flight monitoring services and 
assistance based on a satellite infrastructure; 
technical software consultancy in the field of 
telecommunications; technical information in relation 
to the aviation sector.

Class: 45 סוג: 45

Legal counselling; services of a franchiser, namely 
granting of licences, management of copyright; legal 
consultancy; flight security guard services.

ז' שבט תשע"ב - 63831/01/2012



 Owners

Name: ASTRIUM SAS

Address: 6, rue Laurent Pichat, F-75016 PARIS, France

Identification No.: 74644

(France SAS)

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

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

Germany, 16/09/2010, No. 30 2010 054 694.8/42 גרמניה, 16/09/2010, מספר 694.8/42 054 2010 30

Class: 6 סוג: 6

Class: 7 סוג: 7

Class: 9 סוג: 9

Class: 12 סוג: 12

Class: 35 סוג: 35

Class: 37 סוג: 37

Class: 38 סוג: 38

Class: 39 סוג: 39

Class: 40 סוג: 40

Class: 41 סוג: 41

Class: 42 סוג: 42

Class: 45 סוג: 45

ז' שבט תשע"ב - 63931/01/2012



GOLDA

גולדה
Trade Mark No. 243751 מספר סימן

Application Date 11/01/2012 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.                           

                                          

ז' שבט תשע"ב - 64031/01/2012



Trade Mark No. 243822 מספר סימן

Application Date 15/03/2011 תאריך הגשה

International Trademark No. 1103000 מספר סימן בינלאומי

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 6 סוג: 6

Spacecraft launch installations and equipment 
(launchers) made of metal, especially spacecraft 
launch pads.

Class: 7 סוג: 7

Coupling and transmission components (not for land 
vehicles); propulsion systems for satellites (propellers 
and nozzles).

ז' שבט תשע"ב - 64131/01/2012



Class: 9 סוג: 9

Scientific apparatus and instruments, namely 
scientific devices and equipment consisting thereof 
for measuring inertia, based on gyrometric fibre-optic 
sensors, exclusively for space systems, namely for 
satellites, spacecraft, launching rockets, especially 
launch vehicles, and space platforms; software, 
scientific apparatus and instruments, namely devices 
and equipment consisting thereof for navigation and 
positioning of space systems, namely of satellites, 
spacecraft, launching rockets, especially launch 
vehicles, and space platforms; data processing 
equipment for providing technical information and 
logistical services in connection with space systems, 
namely with satellites, spacecraft, launching rockets, 
especially launch vehicles, and space platforms; 
measurement, control, observation and transmission 
apparatus; apparatus and instruments for earth 
observation, encoding and transmission of data via a 
satellite, satellite altitude and orbit control apparatus 
and instruments; ground systems consisting of 
control apparatus for satellites; satellite control 
programs; radio transceivers; mirrors for telescopes; 
infrared cameras; equipment bays consisting of items 
of equipment for satellites and spacecraft, especially 
avionics and service modules; satellite altitude 
control and position control devices; measurement, 
control, observation and communication apparatus; 
equipment and instruments for Earth observation as 
well as encoding and transmission of data via a 
satellite, satellite altitude and orbit control apparatus 
and instruments; ground systems for operating and 
controlling satellites; satellite management programs; 
satellite control programs; radioelectric transceivers 
and radio devices; avionics and service modules for 
satellites, spacecraft and launch vehicles; electronic, 
electrical and optical satellite and spacecraft modules 
including assemblies that contain the measuring and 
communications circuits and the auxiliary launch 
apparatus in a housing; devices and systems 
consisting thereof for altitude control and position 
regulation; satellites for scientific and commercial 
purposes.

Class: 12 סוג: 12

Spacecraft.

Class: 35 סוג: 35

Compiling of data in databases and legal databases; 
business administration of correspondence exchange 
services, especially administration of correspondence 
for third parties (office parties; organization of 
exhibition and trade fairs for commercial or 
advertising purposes.

ז' שבט תשע"ב - 64231/01/2012



Class: 37 סוג: 37

Building construction; construction and repair of and 
installation and mounting services for spacecraft and 
satellites; aircraft and satellite failure assistance 
(repair); information relating to repair of aircraft and 
provision of information relating to repair of aircraft, 
especially relating to repair of aeroplanes; installation 
of hardware for mechanical, electrical and computer 
interfaces between a satellite and launching rocket, 
especially a launch vehicle; installation of satellites 
on launch vehicles; services for the installation of 
satellites and spacecraft on launching vehicles, 
especially mechanical assembly, set-up (installation) 
of electrical and computer connections (hardware); 
construction of installations, especially satellites and 
ground stations and associated equipment; 
information relating to repair services and the 
construction of installations and equipment in the 
aviation sector.

Class: 38 סוג: 38

Telecommunication via satellite and satellite 
constellations; data transmission via satellites and 
satellite constellations; provision, maintenance and 
rental of multiservice companies' telecommunication 
networks; electronic messaging via the Internet, 
extranet, intranet; communication services via radio, 
telephone, telegraph as well as via any means of 
remote transmission of data, via videotext, especially 
via terminals, computer peripherals or electronic 
and/or digital equipment, videophones, picture 
phones and videoconferencing; data transmission, 
especially batch transmissions, sending and 
dispatching of electronic documents, e-mail services; 
transfer of telephone calls or telecommunications 
messages; mobile telecommunication; satellite 
transmission; radio and TV broadcasting and 
broadcasting of multimedia programmes (computer 
editing of texts and/or still or animated images, 
and/or musical or other sounds) in general for 
interactive use; communication services via computer 
networks in general; telecommunication services via 
satellite and satellite constellations; data 
transmission via satellites and satellite constellations; 
provision, maintenance and rental of multiservice 
companies' telecommunication networks; electronic 
transfer of messages and data (messaging) via the 
Internet, extranet, intranet; communication services 
via radio, telephone, telegraph and via any means of 
remote transmission of data via interactive 
videography and especially via terminals, computer 
peripherals or electronic and/or digital equipment, 
videophones, picture phones and videoconferencing; 
data transmission services, especially for batch 
transmissions, broadcasting, transmission of 
computerised documents; e-mail services; telephone 
call transfer or telecommunication services; mobile 
radio telecommunication services; communication 
services via computer networks in general; rental of 
modems; rental of access time to a database server; 
rental of modem peripherals; rental of access times 
to a database server.

ז' שבט תשע"ב - 64331/01/2012



Class: 39 סוג: 39

Air transport; aircraft rental; positioning and remote 
control of satellites and spacecraft, especially 
launching and suspension von satellites for third 
parties; flight tracking services.

Class: 40 סוג: 40

Printing.

Class: 41 סוג: 41

Teaching, training, education and entertainment 
services; sports and cultural activities; 
correspondence courses; edition and publication of 
texts, illustrations, books, newspapers, magazines, 
publications of all kinds and in all forms, including 
electronic and digital publications, publications on 
sound and/or image carriers, multimedia carriers of 
multimedia programmes (computer editing of texts 
and/or still or animated images); organization of 
introductory and further academic events and 
education in all fields of general interest; seminars, 
classes and lectures; organisation of lectures, 
especially forums, conventions and conferences; 
production of radio and television programmes, 
audiovisual and multimedia programmes (film and 
recording studios) (computer editing of texts and/or 
still or animated images, and/or musical or other 
sounds), for interactive or other use; organisation of 
competitions (events), games, information campaigns 
and professional consultancy and other events in 
relation to the aforementioned; production of radio 
information and entertainment programmes, radio 
and television entertainment, audiovisual and 
multimedia programmes (film and recording studios) 
(computer editing of texts and/or still or animated 
images, and/or musical or other sounds), for 
interactive or other use; organisation of shows; 
production of films and rental of films and tapes, 
including video tapes, and more generally any sound 
and/or image carriers, and multimedia carriers 
(interactive discs, digital audio CD-ROMs); lending of 
books and other publications; games libraries, 
namely for lending and distribution of games, through 
services of a franchiser and namely basic staff 
training for the aforementioned services; editors 
services, especially editing of texts; preparation of 
news reports, photographic reporting; translation 
services; rental of recorders, especially cassette 
recorders; recording of films on video tapes.

ז' שבט תשע"ב - 64431/01/2012



Class: 42 סוג: 42

Professional consultancy and drawing-up of plans 
unrelated to business dealings, namely: consultancy 
in the production and manufacture of installations, 
especially satellites and ground stations and 
associated equipment, building construction 
consultancy, technical projects studies; engineering 
services; performance of scientific and technical 
studies, projects and scientific and technical 
consultancy relating to satellites, spacecraft, 
launching rockets, especially launch vehicles, and 
space platforms; preparation of scientific, physical 
and technical analyses and surveys relating to the 
production, use and maintenance of satellites, 
spacecraft, launching rockets, especially launch 
vehicles, and space platforms; scientific and 
technical consultation in relation to computers, 
drawing-up of construction plans; technical 
consultancy for the provision of technical information 
and know-how, set-up, design (development) and 
management of databases and legal databases; 
computer programming of electronic apparatus and 
instruments, computers, remote data processing and 
telematic systems, multimedia hardware; multimedia 
programming; rental of computers, software, 
scanners, recorders, printers and peripherals for 
printers; technical and technological design 
consultancy and establishing technical and 
technological project planning not related to the 
conducting of business; services of a franchiser, 
namely the provision of know-how and technical 
design, planning and research information; services 
of a franchiser, namely installation of software and/or 
database development (creation) and maintenance of 
software and/or databases and legal databases; 
programming of software for electronic apparatus 
and instruments, for computers, remote processing 
and telematic systems and multimedia hardware and 
devices, programming of software for multimedia 
devices; rental of computers, programs and 
scanners, recorders, printers and peripherals for 
printers; technical consultancy and assistance, 
especially technical organisation and services that 
were deemed necessary in the consultation, in the 
field of telecommunications and information 
technology; technical and technological examination 
and development of mechanical, electrical and 
computer interfaces (integration) between a 
launching rocket, especially a launch vehicle, and a 
spacecraft or satellite; testing compatibility and 
integrity of electrical connections; technical or 
technological consultation or technical consultancy in 
the fields of telecommunications and data 
processing; technical consultancy in the field of 
information technology; computer security services 
for flight security and flight monitoring services and 
assistance based on a satellite infrastructure; 
technical software consultancy in the field of 
telecommunications; technical information in relation 
to the aviation sector.

Class: 45 סוג: 45

Legal counselling; services of a franchiser, namely 
granting of licences, management of copyright; legal 
consultancy; flight security guard services.
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Conditions/Disclaimers

The mark is limited to the colours  word Grey and 
orange. as shown in the  mark.

 Owners

Name: ASTRIUM SAS

Address: 6 R Laurent Pichat, F-75016 PARIS, France

Identification No.: 74686

(France SAS)

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

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

Germany, 16/09/2010, No. 30 2010 054 692.1/42 גרמניה, 16/09/2010, מספר 692.1/42 054 2010 30

Class: 6 סוג: 6

Class: 7 סוג: 7

Class: 9 סוג: 9

Class: 12 סוג: 12

Class: 35 סוג: 35

Class: 37 סוג: 37

Class: 38 סוג: 38

Class: 39 סוג: 39

Class: 40 סוג: 40

Class: 41 סוג: 41

Class: 42 סוג: 42

Class: 45 סוג: 45
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Trade Mark No. 243888 מספר סימן

Application Date 22/01/2012 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: ISPA GROUP LTD. שם: אייספא גרופ בע"מ

Address: 17/24 Uri Zvi Greenberg St., Tel Aviv, 69379, 
Israel

כתובת : רח' אורי צבי גרינברג 17/24, תל אביב, 69379, ישראל

Identification No.: 514489335מספר זיהוי: 514489335

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Erdinast, Ben Nathan & Co., Advs.

Address: 4 Berkovich Street, Tel Aviv, 64238, Israel

שם: ארדינסט, בן נתן ושות', עו"ד

כתובת : רחוב ברקוביץ' 4, תל אביב, 64238, ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 3 סוג: 3

Perfumery, essential oils, cosmetics, hair lotions;  all 
included in class 3.

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

Class: 44 סוג: 44

Beauty salons, health care, health centers, health 
spa services, massage, hygienic and beauty care for 
human beings; all included in class 44.

מכוני יופי, שירותי ספא, שירותי ומרכזי בריאות, מסג',  טיפולים 
היגיינים וטיפולי יופי לבני אדם; הנכללים כולם בסוג 44.           

                                              

ז' שבט תשע"ב - 64731/01/2012



Trade Mark No. 243889 מספר סימן

Application Date 22/01/2012 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: ISPA GROUP LTD. שם: אייספא גרופ בע"מ

Address: 17/24 Uri Zvi Greenberg St., Tel Aviv, 69379, 
Israel

כתובת : רח' אורי צבי גרינברג 17/24, תל אביב, 69379, ישראל

Identification No.: 514489335מספר זיהוי: 514489335

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Erdinast, Ben Nathan & Co., Advs.

Address: 4 Berkovich Street, Tel Aviv, 64238, Israel

שם: ארדינסט, בן נתן ושות', עו"ד

כתובת : רחוב ברקוביץ' 4, תל אביב, 64238, ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 44 סוג: 44

Beauty salons, health care, health centers, health 
spa services, massage,  hygienic and beauty care for 
human; all included in class 44.

מכוני יופי, שירותי ספא, שירותי ומרכזי בריאות, מסג', טיפולים 
היגיינים וטיפולי יופי לבני אדם; הנכללים כולם בסוג 44.           
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.Journal" No")("יומן" מס' 12/2006

185036 185037

.Journal" No")("יומן" מס' 08/2010

217226

.Journal" No")("יומן" מס' 10/2010

184018

.Journal" No")("יומן" מס' 12/2010

224217

.Journal" No")("יומן" מס' 02/2011

223052

.Journal" No")("יומן" מס' 04/2011

235636

סימני מסחר שנרשמו
TRADE MARKS REGISTERED

ז' שבט תשע"ב - 64931/01/2012



.Journal" No")("יומן" מס' 09/2011

185542 207592 207960 218677 221858 222329 225449 225754 
225756 226129 226154 226568 226574 226787 227093 227189 
227190 227634 227701 227706 227708 227731 227939 227940 
228067 228068 228069 228071 228077 228190 228283 228593 
228604 228668 228674 228786 229056 229058 229073 229385 
229425 229580 229682 229683 229684 229699 229732 229741 
230030 230070 230083 230157 230225 230232 230273 230333 
230334 230390 230391 230394 230476 230493 230511 230673 
230675 230677 230694 230723 230729 230965 231033 231034 
231088 231089 231090 231115 231116 231118 231182 231227 
231228 231265 231266 231267 231273 231274 231301 231303 
231305 231307 231405 231469 231594 231599 231614 231630 
231631 231632 231637 231678 231692 231693 231708 231714 
231715 231746 231747 231748 231749 231761 231762 231777 
231778 231806 231807 231848 231855 231874 231924 231938 
231958 232023 232026 232027 232041 232098 232164 232165 
232166 232167 232168 232200 232201 232203 232204 232217 
232267 232273 232278 232280 232298 232299 232300 232311 
232331 232356 232418 232466 232483 232571 232609 232650 
232747 232775 232904 232952 232994 233113 233140 233198 
233246 233255 233265 233274 233278 233301 233351 233358 
233383 233430 233431 233675 233676 233793 233794 233795 
233812 233830 233876 233980 233982 233991 234076 234510 
234514 234515 234517 234519 234645 234726 234734 234737 
234749 234753 234757 234760 234762 234961 234962 234967 
234969 234970 234971 234972 234973 234974 234975 234978 
234979 234982 234983 234988 234989 234990 234991 234997 
235006 235007 235008 235015 235018 235025 235026 235027 
235028 235030 235031 235042 235051 235056 235058 235068 
235106 235107 235109 235110 235115 235116 235142 235145 
235158 235159 235161 235181 235182 235475 235476 235484 
235486 235487 235488 235497 235502 235505 235507 235509 
235510 235583 235585 235588 235589 235590 235591 235597 
235609 235616 235688 235690 235691 235692 235698 235699 
235707 235708 235717 235729 235854 235855 235861 235866 
235867 235868 235874 235877 235893 235984 235985 235989 
235993 235996 235997 236001 236011 236012 236016 236020 
236023 236025 236026 236027 236149 236165 236177 236305 
236329 236331 236346 236348 236352 236359 236360 236363 
236364 236456 236476 236495 236498 236500 236594 236598 
236599 236607 236608 236637 236754 236757 236803 236895 
237182 237184 237185 237216 237232 237233 237251 237286 
237288 237321 237418 237441 237454 237464 237623 237625 
237664 237729 237742 237755 237832 238025 238111 238167 
238440 238455 238459 238467 238526 239084 239118 239315 
239348 239352 239382 239531 239707 239840 239842 239874 
239994 240010 240031 240076 240133 240193 240206 240404 

240634 240749 240859 240860 240878

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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103573 103575 103577

ריינהולד כהן ושותפיו

ת.ד. 13239 ,   תל אביב

Reinhold Cohn and Partners

BSH Home Appliances Ltd.

בי.אס. אייץ. מכשירים ביתיים בע"מ

תל אביב, ישראל

P.O.B. 13239 ,   Tel Aviv

166494 166495 166496 166497 166498 166499

וולף, ברגמן וגולר

ת.ד. 1352 ,   ירושלים

Wolff, Bregman and Goller

Eurotex Textile Ltd.

יורוטקס טקסטיל בע"מ

ירושלים, ישראל

P.O.B. 1352 ,   Jerusalem

90660 90663 104195 229323

גי.אי. ארליך (1995) בע"מ

מגדל רוגובין-תדהר, קומה 15, דרך מנחם בגין 11 ,   
רמת גן

G.E. Ehrlich (1995) Ltd.

Impact Property Developers Ltd.

אימפקט- פיתוח נכסים בע"מ

שוהם, ישראל

The Rogovin-Tidhar Tower, 11 Menachem 
Begin Road ,   Ramat Gan

79292

סנפורד ט. קולב ושות'

ת.ד. 2273 ,   רחובות

Sanford T. Colb & Co.

Morovati Properties Ltd.

מורובטי נכסים בע"מ

תל אביב, ישראל

P.O.B. 2273 ,   Rehovot

ז' שבט תשע"ב - 65131/01/2012



16272

לוצאטו את לוצאטו

ת.ד. 5352 ,   באר שבע

Luzzatto & Luzzatto

Novartis Pharma AG

Basel, Switzerland

P.O.B. 5352 ,   Beer Sheva

109808 109809 109810 109811 109812 109813 109814 109815 109816 109817 109818 
109819 109820 109821 180179 180180 180181 180182 180183 180184 180185

מרק בדנר, עו"ד

מגדלי טויוטה רחוב יגאל אלון 65 ,   תל אביב

Marc Phillip Bodner, Adv.

Thomson Reuters Global Resources ; (Irish Company)

6340 Baar, Switzerland

Toyota Towers 65 Yigal Alon Street , Tel Aviv

110495 221040 231957

איתן, מהולל & שדות, עו"ד ועו"פ

מגדל אקרשטיין C ת.ד. 2081 שדרות אבא אבן 10 ,  
 הרצליה

Eitan Mehulal & Sadot, Adv. & Patent 
Attorneys

Aramex International LLC

Dubai Media City (TECOM), Sheikh Zayed Road, 
Dubai, United Arab Emirates

Akerstein Tower C P.O.B. 2081 10 Aba Aven 
St. , Herzelia

111015 111016

ריינהולד כהן ושותפיו

ת.ד. 13239 ,   תל אביב

Reinhold Cohn and Partners

Ittierre S.p.A. in A.s

Pettoranello di Molise (IS), Italy

P.O.B. 13239 ,   Tel Aviv

העברת בעלות

TRANSFER OF PROPRIETORSHIP

ז' שבט תשע"ב - 65231/01/2012



115203

גלוזמן שם-טוב חוברס ברויד ושות'

מרכז עזריאלי 5 המגדל המרובע , קומה 29 ,   תל 
אביב

Glusman Chem-Tov Chowers Broid & Co.

Pharm-a-Care (Australia) Pty Limited

North Sydney NSW 2060, Australia

Azrieli Center 5 , The Square Tower , 29th 
Floor , Tel Aviv

116003 198843 198844 198845

ריינהולד כהן ושותפיו

ת.ד. 13239 ,   תל אביב

Reinhold Cohn and Partners

Lanxess Elastomers B.V.

6167 AC Geleen, Netherlands

P.O.B. 13239 ,   Tel Aviv

120295 120296 120297 120298 120299 120300 126949 126950 140529 140530 154630 
154631 154632 154633 189408 189410 189411 190038 190039 190040 192789 192794 

195227 195228 195229 196545 198184 198185 198186 198187 198832

לוצאטו את לוצאטו

ת.ד. 5352 ,   באר שבע

Luzzatto & Luzzatto

Miroglio Fashion S.R.L.

12051 Alba, Cuneo, Italy

P.O.B. 5352 ,   Beer Sheva

120634

איתן, מהולל & שדות, עו"ד ועו"פ

מגדל אקרשטיין C ת.ד. 2081 שדרות אבא אבן 10 ,  
 הרצליה

Eitan Mehulal & Sadot, Adv. & Patent 
Attorneys

Anheuser-Busch, LLC ; (Missouri Limited Liability 
Company)

St. Louis, Missouri, U.S.A.

Akerstein Tower C P.O.B. 2081 10 Aba Aven 
St. , Herzelia

ז' שבט תשע"ב - 65331/01/2012



133561 136122 178690 181450

ריינהולד כהן ושותפיו

ת.ד. 13239 ,   תל אביב

Reinhold Cohn and Partners

Codman & Shurtleff, Inc. ; (New Jersey Corporation)

Raynham, Massachusetts, U.S.A.

P.O.B. 13239 ,   Tel Aviv

142339 142340 142341 142342 142577 142578 142579 142580

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

147388 147389 147390

סורוקר-אגמון, עו"ד

בית נולטון שנקר 14 ,   הרצליה פיתוח

Soroker-Agmon, Adv.

Humongous, Inc. ; (Delaware Corporation)

New York, New York, U.S.A.

Nolton House 14 Shenkar St. , Herzliya 
Pituach

153305 153307 153308

סורוקר-אגמון, עו"ד

בית נולטון שנקר 14 ,   הרצליה פיתוח

Soroker-Agmon, Adv.

Hollywood Tans Brands LLC ; (Delaware Limited 
Liability Company)

Sewell, New Jersey 08080, U.S.A.

Nolton House 14 Shenkar St. , Herzliya 
Pituach
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159337

ד"ר יצחק הס ושותפיו

ת.ד. 6451 ,   תל אביב

Dr. Yitzhak Hess & Partners

ECOMASA SARL

L-2419 Luxembourg, Luxembourg

P.O.B. 6451 ,   Tel Aviv

164265

סנפורד ט. קולב ושות'

ת.ד. 2273 ,   רחובות

Sanford T. Colb & Co.

GHA Brands Limited

87000 Labuan F.T., Malaysia

P.O.B. 2273 ,   Rehovot

167452

Eugene Rizsky

יבגני ריזסקי

בית ברל, ישראל

 , 

167452

Roman Butman

רומן בוטמן

בית ברל, ישראל

 , 
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171405 171406

וולף, ברגמן וגולר

ת.ד. 1352 ,   ירושלים

Wolff, Bregman and Goller

Tpresso SA

CH-1040 St-Barthelemy VD, Switzerland

P.O.B. 1352 ,   Jerusalem

181022

ריינהולד כהן ושותפיו

ת.ד. 13239 ,   תל אביב

Reinhold Cohn and Partners

CANADA PARTICIPACOES LTDA

Sao Goncalo/RJ, Brazil

P.O.B. 13239 ,   Tel Aviv

190127

איתן, מהולל & שדות, עו"ד ועו"פ

מגדל אקרשטיין C ת.ד. 2081 שדרות אבא אבן 10 ,  
 הרצליה

Eitan Mehulal & Sadot, Adv. & Patent 
Attorneys

XTEP (CHINA) CO., LTD.

Quanzhou, Fujian Province, People's Republic of China

Akerstein Tower C P.O.B. 2081 10 Aba Aven 
St. , Herzelia

191940 191941

ג'יי.אמ.בי, פקטור אנד קו

ת.ד. 45087 ,   ירושלים

JMB, Factor & Co.

Guangdong Kin Long Hardware Products Co., Ltd.

Dongguan City, Guangdong Province, People's 
Republic of China

P.O.B. 45087 ,   Jerusalem

ז' שבט תשע"ב - 65631/01/2012



196995

אבי שץ, עו"ד

רחוב תובל 11   ,   רמת גן

Avi Shatz, Adv.

ORO RESTAURANT AND EVENTS HALL (2010) LTD.

אורו מסעדה וארועים (2010) בע"מ

רחובות, ישראל

11 Tuval Street , Ramat Gan

197742 197743

סנפורד ט. קולב ושות'

ת.ד. 2273 ,   רחובות

Sanford T. Colb & Co.

HTP Fashion Limited

San Po Kong, Kowloon, Hong Kong

P.O.B. 2273 ,   Rehovot

199937

ריינהולד כהן ושותפיו

ת.ד. 13239 ,   תל אביב

Reinhold Cohn and Partners

CaseTech GmbH

29699 Bomlitz, Germany

P.O.B. 13239 ,   Tel Aviv

208755

ד"ר יצחק הס ושותפיו

ת.ד. 6451 ,   תל אביב

Dr. Yitzhak Hess & Partners

F G F INDUSTRY SPA

Padova, Italy

P.O.B. 6451 ,   Tel Aviv

ז' שבט תשע"ב - 65731/01/2012



212174

איתן, מהולל & שדות, עו"ד ועו"פ

מגדל אקרשטיין C ת.ד. 2081 שדרות אבא אבן 10 ,  
 הרצליה

Eitan Mehulal & Sadot, Adv. & Patent 
Attorneys

DE ER HUI CO., LTD.

Jinjiang, Fujian Province, People's Republic of China

Akerstein Tower C P.O.B. 2081 10 Aba Aven 
St. , Herzelia

215131

הני רוזנצוויג ושות'

ת.ד. 20651 ,   תל אביב

Hanni Rosenzweig & Co.

Wissotzky Tea Israel Ltd.

תה ויסוצקי (ישראל) בע"מ

תל אביב, ישראל

P.O.B. 20651 ,   Tel Aviv

216327 216328

זליגסון  גבריאלי ושות'

ת.ד. 1426 ,   תל אביב-יפו

Seligsohn Gabrieli  & Co.

Peptimmune Acquisition LLC ; (Delaware Limited 
Liability Company)

Boston, MA 02110, U.S.A.

P.O.B. 1426 ,   Tel Aviv

222836 222838

לוצאטו את לוצאטו

ת.ד. 5352 ,   באר שבע

Luzzatto & Luzzatto

Meiji Holdings Co., Ltd.

Chuo-ku, Tokyo, Japan

P.O.B. 5352 ,   Beer Sheva

ז' שבט תשע"ב - 65831/01/2012



224490 224957

אלן שנקמאן, עו"ד

רחוב פלאוט 10 ,   רחובות

Ellen Shankman, Adv.

Bridgewood Capital, Inc.

Bridgetown, Barbados

10 Plaut St. , Rehovot

224698

וולף, ברגמן וגולר

ת.ד. 1352 ,   ירושלים

Wolff, Bregman and Goller

One Distribution S.A.R.L.

L-1930 Luxembourg, Luxembourg

P.O.B. 1352 ,   Jerusalem

227903

סורוקר-אגמון, עו"ד

בית נולטון שנקר 14 ,   הרצליה פיתוח

Soroker-Agmon, Adv.

Brand Works Holding B.V.

4921 XG Made, Netherlands

Nolton House 14 Shenkar St. , Herzliya 
Pituach

229425

ד. מירקין ושות', עו"ד

דרך מנחם בגין 52   , מגדל סונול  תל אביב

D. Mirkin & Co., Advs.

PHILIP MORRIS BRANDS SARL

2000 Neuchatel, Switzerland

52 Menachem Begin Rd. , Sonol Tower  Tel 
Aviv

ז' שבט תשע"ב - 65931/01/2012



27731 27783 47290 189615

סנפורד ט. קולב ושות'

ת.ד. 2273 ,   רחובות

Sanford T. Colb & Co.

Aminach Bedding & Furniture Manufacturers Ltd.

עמינח תעשיות רהיטים ומזרונים בע"מ

רמלה, ישראל

P.O.B. 2273 ,   Rehovot

36813 44881 69721 80299 89295 105936 162679 205358

מרק בדנר, עו"ד

מגדלי טויוטה רחוב יגאל אלון 65 ,   תל אביב

Marc Phillip Bodner, Adv.

Elanco Animal Health Ireland Limited

Dublin, Ireland

Toyota Towers 65 Yigal Alon Street , Tel Aviv

37011

סנפורד ט. קולב ושות'

ת.ד. 2273 ,   רחובות

Sanford T. Colb & Co.

LOIS TRADEMARK-CONSULTORES E SERVICOS, 
S.A.

Santa Luzia, Funchal, Madeira, Portugal

P.O.B. 2273 ,   Rehovot

59745 74430 124378 163793 177037 177038 193793 193794 193795 193796 193797 
193799

ד"ר שלמה כהן ושות'

ת.ד. 11490 ,   תל אביב

Dr. Shlomo Cohen & Co.

Hewlett-Packard Development Company, L.P. ; (Texas 
Limited Partnership)

Houston, Texas, U.S.A.

P.O.B. 11490 ,   Tel Aviv

ז' שבט תשע"ב - 66031/01/2012



59818

ריינהולד כהן ושותפיו

ת.ד. 13239 ,   תל אביב

Reinhold Cohn and Partners

DSM IP Assets B.V.

NL-6411 TE Heerlen, Netherlands

P.O.B. 13239 ,   Tel Aviv

69561 71568

ריינהולד כהן ושותפיו

ת.ד. 13239 ,   תל אביב

Reinhold Cohn and Partners

bip GmbH

Linz , Austria

P.O.B. 13239 ,   Tel Aviv

82286 82287 90630

ד"ר שלמה כהן ושות'

ת.ד. 11490 ,   תל אביב

Dr. Shlomo Cohen & Co.

Merck Sharp & Dohme Corp. ; (New Jersey 
Corporation)

Whitehouse Station, New Jersey, U.S.A.

P.O.B. 11490 ,   Tel Aviv

82943 146303 187369 189466

סנפורד ט. קולב ושות'

ת.ד. 2273 ,   רחובות

Sanford T. Colb & Co.

BARCLAYS CAPITAL, INC. ; (Connecticut Corporation)

New York, NY 10019, U.S.A.

P.O.B. 2273 ,   Rehovot
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88023 88024 113167 113168 126022 126023 185512 185513 185514 186307 186308

ריינהולד כהן ושותפיו

ת.ד. 13239 ,   תל אביב

Reinhold Cohn and Partners

Saint-Gobain Ecophon AB

265 03 Hyllinge, Sweden

P.O.B. 13239 ,   Tel Aviv

91284 93029 95450 95451 112123 174378

ריינהולד כהן ושותפיו

ת.ד. 13239 ,   תל אביב

Reinhold Cohn and Partners

Red Diamond Holdings Sarl

L-1736 Senninberg, Luxembourg

P.O.B. 13239 ,   Tel Aviv

984 51272 54446 60242 61908 73351 75351 75352 210179 210180

לוצאטו את לוצאטו

ת.ד. 5352 ,   באר שבע

Luzzatto & Luzzatto

Fiat Group Marketing & Corporate Communication 
S.p.A.

Torino, Italy

P.O.B. 5352 ,   Beer Sheva

98624 98625 98626

אלן שנקמאן, עו"ד

רחוב פלאוט 10 ,   רחובות

Ellen Shankman, Adv.

Google Inc. ; (Delaware Corporation)

Mountain View, CA, U.S.A.

10 Plaut St. , Rehovot

שינויים בפרטי בעלים
CHANGES IN PROPRIETORS' DETAILS
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102965 102966 178976

 The name of the proprietor has beenשם בעל הסימן שונה ל:
changed to:

Franke Technology and Trademark Ltd.

109573 173269 174900 195890 225316

 The name of the proprietor has beenשם בעל הסימן שונה ל:
changed to:

Sixty International S.A.

135999

 The name of the proprietor has beenשם בעל הסימן שונה ל:
changed to:

Meiji Seika Pharma Co., Ltd.

14293 21082 21083 27642

 The name of the proprietor has beenשם בעל הסימן שונה ל:
changed to:

F.D.G. S.p.A. in Liquidazione in Amministrazione Straordinaria

149619 149620 162223 190558 190559 190640 190641 190642 
190643 223994 224237

 The name of the proprietor has beenשם בעל הסימן שונה ל:
changed to:

Novartis Vaccines and Diagnostics GmbH 
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163711 163750

 The name of the proprietor has beenשם בעל הסימן שונה ל:
changed to:

Georgia-Pacific Consumer Products LP ; (Delaware Limited Partnership)

17621 101133 101134

 The name of the proprietor has beenשם בעל הסימן שונה ל:
changed to:

Stanley Works (Europe) GmbH

189769 189770 232720 232721

 The name of the proprietor has beenשם בעל הסימן שונה ל:
changed to:

Shire Orphan Therapies GmbH

221531 221534 221593 221594

 The name of the proprietor has beenשם בעל הסימן שונה ל:
changed to:

Hunkemoller International B.V.

228893

 The name of the proprietor has beenשם בעל הסימן שונה ל:
changed to:

Meiji Seika Pharma Co., Ltd.
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232810 232813

 The name of the proprietor has beenשם בעל הסימן שונה ל:
changed to:

Joule Unlimited Technologies, Inc. ; (Delaware Corporation)

43699

 The name of the proprietor has beenשם בעל הסימן שונה ל:
changed to:

Aro Welding Technologies ; (Societe par actions simplifiee)

43831 43832

 The name of the proprietor has beenשם בעל הסימן שונה ל:
changed to:

Vitrex Medical A/S

46304 51770 53102 53578 53579 54147 54197 57450 58545 
59047 59364 59365 59366 59367 64906 68582 76539 79143 
79144 79145 90138 108307 108308 108309 121710 128335 

128336 133358 133359 133360 133361 133362 133363 133364 
133365 133366 133367 133368

 The name of the proprietor has beenשם בעל הסימן שונה ל:
changed to:

Anheuser-Busch, LLC ; (Missouri Limited Liability Company)
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50471 50475 50479 50480 50488 51460 59481 60802 65562 
68153 69287 69702 69703 69704 69705 72611 81480 81481 
81580 84258 86735 88048 88809 90685 93122 94216 97119 

101185 101305 101460 101816 102051 102052 102697 102896 
103102 104186 104748 104881 105039 106312 107153 107505 
108559 109121 109764 111577 111655 111702 114616 114786 
115794 116465 117452 117798 118295 118400 120118 120325 
120558 121540 121634 123796 123972 128474 128524 129285 
133951 135981 136449 138205 138719 139881 141053 144365 
144366 144367 144368 144369 144370 144378 145817 146427 
149613 150755 150756 151408 153016 153017 155193 157427 
157428 157505 157959 157966 158302 158303 158304 158305 
158306 158650 158683 158713 159056 159267 159431 159580 
159782 162434 162499 162700 162713 163758 164453 164560 
164934 166031 166199 166200 166201 166922 166923 166924 
170240 170289 170292 170296 170297 171615 171616 173415 
174000 176035 176311 178677 178946 178947 183353 183564 
183565 183566 183567 183672 184200 185011 185012 190286 
190287 193009 193010 193027 193253 193660 193672 195262 
195981 197295 197425 198263 198264 198593 198594 199735 
200632 203236 203730 203794 203995 203996 204074 204279 
204461 205981 211250 212353 220237 221478 222416 222424 
222626 223051 223054 223326 223333 223340 223713 224293 
225028 226886 226889 227633 227756 229231 229261 229265 
229439 229440 229442 229444 229446 229447 229642 229644 
230421 230423 230450 230452 230698 230761 230762 230998 
230999 231000 231640 233759 234961 234979 235849 236808 

237026

 The name of the proprietor has beenשם בעל הסימן שונה ל:
changed to:

Novartis AG

79019

 The name of the proprietor has beenשם בעל הסימן שונה ל:
changed to:

לורדן אגש"ח בע"מ

Lordan A.C.S Ltd.

92108 92109 92110

 The name of the proprietor has beenשם בעל הסימן שונה ל:
changed to:

NEXT GROUP PLC
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99813 100415 100416 100417 100418 108319 172742 172743 
172744

 The name of the proprietor has beenשם בעל הסימן שונה ל:
changed to:

Wizards of the Coast, LLC ; (Delaware Limited Liability Company)

שינויים בכתובת בעלים
CHANGES IN PROPRIETORS' ADDRESS

155862 155863 155864

 The address of the proprietor hasכתובת בעל הסימן שונתה ל:
been changed to:

2270 Cosmos Court, Suite 100  Carlsbad, CA 
92011 , U.S.A.

187977 157739

 The address of the proprietor hasכתובת בעל הסימן שונתה ל:
been changed to:

23 Rue D'Anjou  Paris , 75008 , France

219542 219543 219545 219548 219549 219550

 The address of the proprietor hasכתובת בעל הסימן שונתה ל:
been changed to:

RA Gion J. Schafer, Gauggelistrasse 29  
7000 Chur , Switzerland

224664

 The address of the proprietor hasכתובת בעל הסימן שונתה ל:
been changed to:

Industrial Zone  Emek Hefer , Israel    אזור התעשיה  עמק חפר , ישראל

229136

 The address of the proprietor hasכתובת בעל הסימן שונתה ל:
been changed to:

Betzalel Street  Ramat Gan , 52521 , Israel 4רח' בצלאל 4  רמת גן , 52521 , ישראל
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43571

 The address of the proprietor hasכתובת בעל הסימן שונתה ל:
been changed to:

רח' החבצלת החוף, פארק תעשיה דרומי  קיסריה , 
38900 , ישראל

4 Havatselet Hachof, South Industrial Park   
Cesarea , 38900 , Israel

43746 43747

 The address of the proprietor hasכתובת בעל הסימן שונתה ל:
been changed to:

80 Strand  London WC2R ORL , United 
Kingdom

77980 77981

 The address of the proprietor hasכתובת בעל הסימן שונתה ל:
been changed to:

18 rue Jacqueline Auriol  78280 Guyancourt  
, France

78914 78915 78916 78917 78918 78919

 The address of the proprietor hasכתובת בעל הסימן שונתה ל:
been changed to:

Brunnenbachstrasse 1  8340 Hinwil , 
Switzerland

79152

 The address of the proprietor hasכתובת בעל הסימן שונתה ל:
been changed to:

Junkermattstrasse 11  4132 Muttenz , 
Switzerland
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חידושים
RENEWALS

4058 4059 9952 10031 10041 10059 10084 21593 21610 21619 21621 21624 
21633 21647 21657 21666 21667 21687 21697 21698 21708 21766 21767 21842 
21869 21870 43448 43509 43599 43600 43601 43602 43609 43627 43630 43656 
43658 43660 43661 43678 43775 43776 43777 43779 43780 43813 43822 43823 
43831 43832 43849 43851 43874 43875 43876 43899 43900 43966 43967 76991 
77254 78345 78346 78348 78413 78436 78437 78440 78441 78505 78696 78698 
78702 78703 78704 78705 78706 78707 78708 78709 78710 78725 78727 78739 
78740 78750 78794 78805 78812 78817 78818 78824 78825 78826 78827 78828 
78829 78830 78831 78832 78833 78834 78841 78843 78844 78845 78846 78848 
78852 78887 78889 78892 78943 78962 78963 78996 79003 79006 79009 79020 
79028 79046 79052 79053 79058 79063 79079 79082 79089 79101 79103 79116 
79152 79164 79211 79253 79254 79255 79256 79263 79317 79327 79340 79505 

79506 154191 154408 154454 154485 154508 154509 154510 154511 154519 
154520 154841 154842 154843 154844 154845 154846 154990 154991 155004 
155035 155042 155045 155046 155071 155072 155073 155077 155079 155080 
155082 155083 155084 155088 155090 155091 155093 155094 155101 155102 
155119 155193 155228 155234 155298 155586 155667 155668 155669 155862 
155863 155889 155901 155910 155940 156076 156077 156113 156170 156172 

156173 156175 156821

אי תשלום אגרת חידוש
RENEWAL FEE HAS NOT BEEN PAID

10023 10034 10040 10054 21579 21605 43475 43476 43479 43488 43496 43518 
43519 43521 43523 43544 43578 43591 43592 43593 43594 43595 43596 43597 
43598 43606 43610 43611 43613 78621 78628 78629 78630 78631 78632 78633 
78635 78636 78637 78638 78721 78724 78736 78751 78754 78756 78758 78761 
78767 78768 78771 78774 78777 78779 78788 78800 78814 78815 78835 78838 
78847 78848 78850 78869 78870 78871 78886 78888 78890 78891 79021 154289 
154290 154311 154357 154416 154448 154453 154456 154459 154483 154536 
154537 154538 154539 154551 154557 154558 154561 154562 154589 154638 
154654 154731 154733 154735 154736 154737 154738 154750 154754 154755 

154768 154769 154770 154802 154805 154833 154868 154869 154870

נמחק מחמת אי תשלום אגרת חידוש
CANCELLATION THROUGH NON-PAYMENT OF RENEWAL FEE

2500 3801 20930 20949 20970 20971 20975 20976 20982 20990 20993 21000 
42615 42617 42629 42630 42641 42642 42667 42672 42674 42675 42686 42687 
42688 42689 42695 42710 42713 76802 76808 76821 76823 76824 76831 76832 
76839 76842 76848 76849 76861 76868 76869 76874 76880 76881 76882 76883 
76884 76885 76886 76891 76892 76893 76894 76897 76898 76900 76905 76908 
76909 76911 76937 76945 76946 76947 76948 76949 76950 76951 76957 76971 
76977 76980 76981 76982 76983 76987 76992 76994 76996 76999 77007 77008 

77011 77012 77014 77021 77061 77062 77070 77071 77072 77074 121711 
150463 150499 150730 150799 150800 150801 150802 150803 150958
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מחיקה על פי בקשת הבעלים
CANCELLATION AT THE REQUEST OF THE PROPRIETORS

137318

LENG-D'OR S.A.

218955 218957

Sigman Fashion Industries (1818) Ltd.

סיגמן תעשיות אופנה (1818) בע"מ

224851

Victoria's Secret Stores Brand Management, Inc.

85355

DSM IP Assets B.V.

94510 139200 174379 174934

VIVAT HOLDINGS LIMITED

סימני מסחר שנמחקו
TRADE MARKS CANCELLED

79867 79869 79871 79873 99500 99501 141209 141210 141211 141212 188801 
188802 188803 188804 188805 188806 188807 188808 188809 188810 188811 
193298 193299 193947 193948 201639 201645 221464 228331 230147 233019 

233362 234234 234235 234236

שינויים ברשימת סחורות
CHANGES  OF THE LIST OF GOODS

217226

The specification of goods was changed as 
follows

פרטת הסחורות תוקנה כדלקמן

Class: 1

Chemical preparations included in class 1, used 
for the production of cosmetic preparations 
included in class 3.

סוג: 1

תכשירים כימיים, הנכללים בסוג 1, המשמשים ליצור 
תכשירי קוסמטיקה הנכללים בסוג 3.                               
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שינוי סימן
ALTERATION OF MARK

229425

OUTSIDE IS IN

בקשות שפורסמו להתנגדות בטעות
APPLICATIONS PUBLISHED FOR OPPOSITION BY MISTAKE

236517 236701

221729

The specification of goods was changed as 
follows

פרטת הסחורות תוקנה כדלקמן

Class: 7

Equipment and systems comprised of machinery 
for making solar instruments and materials, 
namely, for making photovoltaic solar generators, 
for making photovoltaic solar cells, for making 
inverters, for making direct current cables and for 
making solar radiation-related monitoring and 
tracking systems, all for the construction and 
manufacturing of machines and instruments for 
the generation and transformation of electricity 
from solar energy; semiconductor wafer 
processing equipment, and components, namely; 
epitaxial reactors, chemical vapor deposition 
reactors, physical vapor deposition reactors, 
plasma etchers,ion implanters, and chemical 
mechanical polishers; and operational software 
sold as a component of the foregoing; all for the 
processing and production of semiconductor 
substrates, thin films, silicon discs and wafers; 
equipment and systems comprised of machinery 
for making flat panel displays; all the above 
exclusively for use in connection with photovoltaic 
production and photovoltaic or solar cells and 
panel in international class 7.

סוג: 7

ציוד ומערכות הכוללים מכונות לייצור מערכות וחומרים 
סולריים, דהיינו, ליצור גנרטורים סולריים פוטואלקטריים, 
ליצור תאים סולריים פוטואלקטריים, ליצור ממרים, ליצור 
כבלים של זרם ישיר ויצור מערכות מעקב ופיקוח הנוגעים 
לקרינה סולרית, כולם לבנייה וייצור מכונות ומערכות עבור 
יצירה וטרנספורמציה של חשמל מאנרגיה סולרית; ציוד 
לייצור של שבבים מוליכים למחיצה, ורכיבים, דהיינו 

ריאקטורים אפיטקסיים, ריאקטורים לזיקוק כימי על ידי 
איוד, ריאקטורים לזיקוק פיזיקלי על ידי איוד, חרטי פלסמה, 
משתילי יונים, ומבריקים כימיים מכנים; ותוכנה תפעולית 
נמכרת לנזכרים לעיל; כולם לעיבוד ויצור מצעי מוליכים 
מחיצה, שכבות דקות, דיסקים ופיסות סיליקון; ציוד 

ומערכות כוללים מכונות ליצירת צגים שטוחים; כל הנ"ל 
לשימוש בלעדי בקשר להפקה פוטואלקטרית ופאנלים 

ותאים פוטואלקטריים או סולריים הנכללים בסוג 7.             
                                                                                
                                                                                
                                                                                
                                                                                
                                                                                
                                                                                
                                                                                

                                          
227478

The specification of goods was changed as 
follows

פרטת הסחורות תוקנה כדלקמן

Class: 35

advertisement; management of business, 
administrative activities in the area of business, 
office services; all the aforegoing excluding retail 
sale of clothing, footwear or headgear; all included 
in class 35.

סוג: 35

פרסום; ניהול עסק, פעילויות אדמיניסטרטיביות בתחום 
העסקים, שירותי משרד; כל הנ"ל למעוט מכירות 

קמעונאיות של דברי הלבשה, הנעלה וכיסויי ראש; הנכללים 
כולם בסוג 35.                                                           
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בקשות לרישום כינויי מקור שפורסמו להתנגדות

APPELLATION OF ORIGION PUBLISHED FOR OPPOSITION PURPOSES

LOCHE DE LAMBAYEQUE

Appellation No. 901 מספר כינוי

Application Date 10/01/2012 תאריך הגשה

 Owners

Name: The Peruvian State as represented by 
INDECOPI

Address: Peru

Identification No.: 70140

Producing areaאזור יצור Chiclayo, Lambayeque, Faerrenafe

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 31 סוג: 31

Loche (crookneck squash).
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CAFE MACHU PICCHU- HUADQUINA

Appellation No. 902 מספר כינוי

Application Date 10/01/2012 תאריך הגשה

 Owners

Name: The Peruvian State as represented by 
INDECOPI

Address: Peru

Identification No.: 70140

Producing areaאזור יצור

Producing areaאזור יצור Quebrada de Pillone, Hatumpampa, including basins of the Santa  Teresa, 
Sacsara, Vilcabamba and Lucumayo rivers, Quebrada de 

Viscachamayo,quebrada de Chaupimayo, Vilcanota.

Producing areaאזור יצור Quebrada de Pillone, Hatumpampa, including basins of the Santa Teresa, 
Sacsara, Vilcabamba and Lucumayo rivers, Quebrada de Viscachamayo, 

Quebrada de Chaupimayo,  Vilcanota.

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 30 סוג: 30

Green coffee beans.
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תיקונים ושינויים בכינויי מקור

CHANGES AND CORRECTIONS IN APPELLATIONS OF ORIGIN

.Journal" No")("יומן" מס' 09/2011

899 900

כינויי מקור שנרשמו
ORIGIN APPELLATIONS REGISTERED
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