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 ידיעות כלליות
 כתובת לשכת סימני המסחר היא:

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

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

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

 
 

 לפקודת סימני המסחר 24הודעת התנגדות על פי סעיף             
 

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

 לתקנות סימני המסחר. 36הקבועה בתקנה 
                       

GENERAL INFORMATION 
 

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

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

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

 
TICE OF OPPOSITION UNDER SECTION 24 OF THE TRADE MARKS NO

ORDINANCE 
 

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

from the date of this journal, give notice to the Registrar of Trade Marks in the 
manner prescribed in Rule 36 of the Trade Marks Rules 

 

 

 CORRIGENDA – תיקוני טעויות

 
  בוטל. 2267.6-ו 2267.2, פרסומן של בקשות מס' 2....2לאור החלטת הרשם מיום 

ח' אייר תשע"ב - 230/04/2012



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

American Colony House

Trade Mark No. 193417 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

Lodging, accommodation, food and dining services 
for hotel guests

שירותי לינה, אירוח, מזון ואוכל לאורחי בית המלון.                 
                  

ח' אייר תשע"ב - 330/04/2012



Trade Mark No. 215894 מספר סימן

Application Date 12/10/2008 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: Gabriel Milo שם: גבריאל מילוא

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

Identification No.: 007416415מספר זיהוי: 007416415

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: Amihai Segal, Adv.

Address: Beit Or 30 Tuval Street, Ramat Gan, 52522, 
Israel

שם: עמיחי סגל, עו"ד

כתובת : בית אור רחוב תובל 30, רמת גן, 52522, ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 32 סוג: 32

Non-alcoholic drinks; fruit drinks, fruit juices and 
grape juice; all included in class 32.

משקאות לא כוהליים; משקאות מפירות, מיצי פירות ומיץ 
ענבים; הנכללים כולם בסוג 32.                           

ח' אייר תשע"ב - 430/04/2012



Trade Mark No. 216461 מספר סימן

Application Date 11/11/2008 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: EUROSTANDART LTD. שם: יורוסטנדרט בע"מ

Address: 9 Rimon St., Shoham, 73199, Modiin Region 
Industrial Zone, Israel

כתובת : 

Identification No.: 513428490מספר זיהוי: 513428490

חברה פרטית

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: 32 סוג: 32

All the goods included in class 32, specifically energy 
drinks; included in class 32.

כל המוצרים הכלולים בסוג 32 במיוחד משקאות אנרגיה; 
הנכללים בסוג 32.                                         

ח' אייר תשע"ב - 530/04/2012



FLATGOLD

פלאטגולד
Trade Mark No. 218344 מספר סימן

Application Date 14/11/2010 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: Guy Moreno שם: גיא מורנו

Address: 11 Montifyore St., Hertzeliia, Israel כתובת : מונטיפיורי 11, הרצליה, ישראל

Identification No.: 37681491מספר זיהוי: 37681491

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 14 סוג: 14

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

מתכות יקרות וסגסוגותיהן וטובין העשויים ממתכות יקרות או 
המצופים בהן, אשר אינם נכללים בסוגים אחרים; תכשיטים, 
אבנים יקרות; שעונים ומכשירים כרונומטרים ; הנכללים כולם 
בסוג 14                                                                         

        

ח' אייר תשע"ב - 630/04/2012



Trade Mark No. 218376 מספר סימן

Application Date 18/01/2009 תאריך הגשה

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

Registration of this mark shall give no right to the 
exclusive use of the words בית and אנשים מיוחדים, but 
in the combination of the mark.

רישום סימן זה לא יתן זכות לשימוש ייחודי במילים בית 
ו-אנשים מיוחדים, אלא בהרכב הסימן.

Ownersבעלים

Name: EKSTEIN HOUSE LTD שם: בית אקשטיין בע"מ

Address: P.O.B. 22, BINYAMINA, 30500, Israel כתובת : ת.ד. 22, בנימינה-ג.עדה, 30500, ישראל

Identification No.: 511542144מספר זיהוי: 511542144

חברה פרטית

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Weksler, Bregman & Co., Adv.

Address: 23 Yehuda Halevi St. Discount House 22 Floor, 
Tel Aviv, Israel

שם: וקסלר, ברגמן ושות', עו"ד

כתובת : יהודה הלוי 23 בית דסקונט קומה 22, תל אביב, ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 43 סוג: 43

Personal and social residential services for people 
with special needs and assistance and support 
services.

שירותי דיור אישיים וחברתיים לאנשים בעלי צרכים מיוחדים 
ושירותי תמיכה וסיוע.                                                       

            

ח' אייר תשע"ב - 730/04/2012



TLT-BABCOCK

Trade Mark No. 218963 מספר סימן

Application Date 25/02/2009 תאריך הגשה

 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: 7 סוג: 7

Resonance or absorption-type silencers and/or 
acoustic treatments for attenuating the noise 
associated with fans and blowers 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 7.

משתיקי קול סופגי תהודה ו/או מטפלים אקוסטיים להקלת רעש 
הקשור למאווררים וצירי מפוחים, מפוחים צנטריפוגלים 
ורדיאליים, ורכיבים נלווים עבור אוורור, הפצה, פליטה או 

העברת נפח גדול של גזים. רכיבים קשורים כולל, אך לא מוגבל 
למעמעמים, מנועים, מפעילים, יחידות, מכשירים ובקרים 

לאספקת נפט. מערכות היקפיות תעשייתיות של מבעירי דלק 
מוצק, כולל אך לא מוגבל לשרשרת מסועים משוקעת, משטחים 

משוקעים למטוסים, מסועי גרירה יבשים, מערכות לדחיית 
הצפת מים, סילו אחסון אפר, מחלצי ניגוח אפר; הנכללים כולם 
בסוג 7.                                                                           
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    

                                                                          

ח' אייר תשע"ב - 830/04/2012



קוויקי
Trade Mark No. 221646 מספר סימן

Application Date 14/06/2009 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name:  Dan Levinson שם: דן לוינסון

Address: כתובת : העצמאות 16, יהוד, 56302, ישראל

Identification No.: 032993321מספר זיהוי: 032993321

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 39 סוג: 39

Services for delivery or related to delivery of food and 
beverages prepared for consumption; temporary 
storage.

שירותים הניתנים או הקשורים למשלוח של מזון ומשקאות 
המוכנים לצריכה; ; אחסון זמני.                                           

                      

ח' אייר תשע"ב - 930/04/2012



Trade Mark No. 223004 מספר סימן

Application Date 17/08/2009 תאריך הגשה

 Owners

Name: seacret spa llc

Address: 2619 East Chambers, Phonenix, Arizona, 
U.S.A.

Identification No.: 70578

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Sasi Levi, Law Firm

Address: 16/7 Pinsker St., Tel Aviv, 6341, Israel

שם: ששי לוי, עו"ד

כתובת : פינסקר 16/7, תל אביב, 6341, ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 3 סוג: 3

Cosmetics chemical preparation; perfumes; oils; solid 
and liquid soaps and detergents for personal use; 
body and hair lotions; shampoos; non-medicated 
toiletries; cosmetics; excluding deodorant for 
personal use, all including substances derived from 
the Dead Sea; all included in class 3.

תכשירי קוסמטיקה; בשמים; שמנים; סבונים ודטרגנטים 
מוצקים ונוזליים לשימוש אייש; תרחיצי גוף ושיער; שמפו; מוצרי 
טואלט;תמרוקים; למעט דאורדורנטים לשימוש אישי, כולם 

כוללים חומרים שהופקו מים המלח; הנכללים כולם בסוג 3.       
                                                                                    

                                                                      

ח' אייר תשע"ב - 1030/04/2012



StreamWork

Trade Mark No. 226913 מספר סימן

Application Date 01/02/2010 תאריך הגשה

 Owners

Name: SAP AG

Address: Walldorf, Germany

Identification No.: 39951

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

Creating, development and design of computer 
programs and software, in particular for commercial 
functions, including for accounting and checking, 
production and materials management, quality 
management and maintenance, sales, personnel 
management and project management, and general 
office functions, including word-processing, electronic 
mail and archiving services; creating, development 
and design of computer programs and software for 
bringing together people, information and methods 
for finding decisions, in particular decisions on real-
time basis, methods for increasing productivity and 
methods for establishing business results, in 
particular for identifying and cooperating with 
appropriate partners, sharing information and 
analyzing with cooperating partners and customers, 
in particular by use of decision-making tools, like 
ranking and rating; implementation, maintenance, 
rental, outsourcing and care of computer programs 
and software; updating and maintenance of computer 
programs and computer software, in particular 
programs relating to the development, creation, 
programming, execution, function, production, 
disseminating, distribution, application, use, 
operating, handling, modifying, sale, maintenance, 
rental, updating, design and outsourcing; technical 
consultancy with regard to the creating, development, 
use and application of computer programs and 
software; research in the field of computer programs 
and software; all the aforementioned services in the 
field of database management; all included in class 
42.

יצירה, פיתוח ועיצוב של תוכניות ותוכנת מחשב, במיוחד 
לפונקציות מסחריות, כולל עבור חשבונאות ובדיקה, ניהול ייצור 
וחומרים, ניהול איכות ואחזקה, מכירות, ניהול סגל עובדים 
וניהול פרוייקט, ופונקציות משרדיות כלליות, כולל שירותי 

עיבוד-תמלילים, דואר אלקטרוני וארכוב; יצירה, פיתוח ועיצוב 
של תוכניות ותוכנת מחשב להבאה ביחד של אנשים, מידע 

ושיטות למציאת החלטות, במיוחד החלטות על בסיס זמן-אמת, 
שיטות להגברת תפוקה ושיטות לביסוס תוצאות עסקיות, 

במיוחד לזיהוי ושיתוף פעולה עם שותפים מתאימים, שיתוף 
מידע וניתוח עם שותפים וצרכנים משתפי פעולה, במיוחד על 
ידי שימוש בכלים לקבלת-החלטות, כמו דירוג יחסי ודירוג; 
יישום, אחזקה, השכרה, מיקור חוץ וטיפול בתוכניות ותוכנת 
מחשב; עדכון ואחזקה של תוכניות מחשב ותוכנת מחשב, 
במיוחד תכניות הקשורות לפיתוח, יצירה, תכנות, הוצאה 
לפועל, תפקוד, הפקה, פיזור, הפצה, אפליקציה, שימוש, 
הפעלה, טיפול, התאמה, מכירות, אחזקה, השכרה, עדכון, 
עיצוב ומיקור חוץ; ייעוץ טכני בקשר ליצירה, פיתוח, שימוש 
ואפליקציה של תוכניות ותוכנת מחשב; מחקר בתחום של 

תוכניות ותוכנת מחשב; כל השירותים לעיל הנם בקשר לתחום  
ניהול מאגרי מידע; הנכללים כולם בסוג 42.                           
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    

                                                                      

ח' אייר תשע"ב - 1130/04/2012



StreamWork

Trade Mark No. 226914 מספר סימן

Application Date 01/02/2010 תאריך הגשה

 Owners

Name: SAP AG

Address: Walldorf, Germany

Identification No.: 39951

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Reinhold Cohn and Partners

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

שם: ריינהולד כהן ושותפיו

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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 16 סוג: 16

Printed material accompanying software and data 
processing programs, namely manuals, catalogues, 
user guides and operating instructions; all the 
aforementioned goods in the field of database 
management; all included in class 16.

דברי דפוס המצורפים לתוכנה ולתוכניות עיבוד נתונים, דהיינו 
חוברות הדרכה, קטלוגים, מדריכים למשתמש והוראות 

הפעלה; כל המוצרים לעיל קשורים לתחום ניהול מאגרי מידע; 
הנכללים כולם בסוג 16.                                                     

                                                

ח' אייר תשע"ב - 1230/04/2012



StreamWork

Trade Mark No. 226915 מספר סימן

Application Date 01/02/2010 תאריך הגשה

 Owners

Name: SAP AG

Address: Walldorf, Germany

Identification No.: 39951

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

Machine-readable data carriers of all types with 
programs installed; computer programs and software 
of all kinds; computer programs and software for 
bringing together people, information and methods 
for finding decisions, in particular decisions on real-
time basis, methods for increasing productivity and 
methods for establishing business results, in 
particular for identifying and cooperating with 
appropriate partners, sharing information and 
analyzing with cooperating partners and customers, 
in particular by use of decision-making tools, like 
ranking and rating; magnetic data carriers, namely 
magnetic tapes, magnetic discs and magnetic cards; 
all the aforementioned goods in the field of database 
management; all included in class 9.

נשאי נתונים הניתנים לקריאת מכונה מכל הסוגים עם תוכניות 
מותקנות; תוכניות ותוכנת מחשב מכל הסוגים; תוכניות ותוכנת 

מחשב להבאה ביחד של אנשים, מידע ושיטות למציאת 
החלטות, במיוחד החלטות על בסיס זמן-אמת, שיטות להגברת 
תפוקה ושיטות לביסוס תוצאות עסקיות, במיוחד לזיהוי ושיתוף 

פעולה עם השותפים המתאימים, שיתוף מידע וניתוח עם 
שותפים וצרכנים משתפי פעולה, במיוחד על ידי שימוש בכלים 
לקבלת-החלטות, כמו דירוג יחסי ודירוג; נשאי נתונים מגנטיים, 
דהיינו קלטות מגנטיות, דיסקים מגנטיים וכרטיסים מגנטיים;  
כל המוצרים לעיל קשורים בתחום ניהול מאגרי מידע; הנכללים 
כולם בסוג 9.                                                                   
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    

                                                                      

ח' אייר תשע"ב - 1330/04/2012



Trade Mark No. 228676 מספר סימן

Application Date 07/04/2010 תאריך הגשה

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 42 סוג: 42

Technical planning of buildings, in particular security 
rooms for information technology; scientific and 
technological services and research and designer 
services relating thereto; industrial analysis and 
research services; design and development of 
computer hardware and software; analysis and 
design of furnishing systems, in particular technical 
project management; construction management in 
development and expansion of data and 
communications locations included in this class, 
namely, drafting of construction plans for data and 
communications computer centers, computer project 
management services in the field of 
telecommunications ; technical and design of power 
supply, security systems, fire detecting and 
extinguishing technology, air treatment installations 
and the organization of data processing and data 
backup; configuration and monitoring software for 
security rooms for information technology; computer 
consultancy, updating, production and rental of 
programs for data processing, research in the area of 
technology and engineering, construction planning, 
materials testing, physical research, technical 
research; all included in class 42.

תכנון מבנים ,במיוחד חדרי ביטחון  עבור טכנולוגיות מידע; 
שירותים מדעיים וטכנולוגיים ושירותי מחקר ועיצוב הקשורים 
לכך; שירותי אנליזה תעשייתית ושירותי מחקר; תכנון ופיתוח 
של חומרת מחשב ושל תוכנה; אנליזה ותכנון של מערכות 
ריהוט, במיוחד ניהול טכני של פרויקט: ניהול בנייה בפיתוח 

והרחבה של נתונים ומיקומי אמצעי תקשורת הכלולים בסוג זה, 
דהיינו, שרטוט של תכניות בנייה לנתוני ולתקשורת מרכזי 
מחשב, שירותי ניהול פרויקטים של מחשבים בתחום 

התקשורת; ניתוח טכני  ותכנון של אספקת החשמל,  מערכות 
אבטחה, מערכות לגילוי אש וטכנולוגיה כיבוי, מתקני טיפול 
אווירי וארגון של עיבוד נתונים וגיבוי נתונים; תצורה תוכנת 

ניטור עבור חדרי בטחון עבור טכנולוגיית מידע; ייעוץ 
למחשבים, עדכון, ייצור והשכרה של תכניות לעיבוד נתונים, 

מחקר בתחום טכנולוגיות והנדסה, תכנון בנייה, בדיקת חומרים, 
מחקר פיסי, מחקרים טכניים; הנכללים כולם בסוג 42.             
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    

                                                  

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

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

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

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

Class: 42 סוג: 42

ח' אייר תשע"ב - 1430/04/2012



 Owners

Name: Rittal GmbH & Co. KG

Address: Herborn, Germany

Identification No.: 51406

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

ח' אייר תשע"ב - 1530/04/2012



BIG GREEN DEEP CLEANING  MACHINE

Trade Mark No. 229412 מספר סימן

Application Date 28/04/2010 תאריך הגשה

 Owners

Name: BISSELL HOMECARE, INC.

Address: Grand Rapids, Michigan, U.S.A.

Identification No.: 45562

(Michigan 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: 37 סוג: 37

Rental of carpet cleaning machines; all included in 
class 37.

השכרת מכונות לניקוי שטיחים; הנכללים כולם בסוג 37.           
              

ח' אייר תשע"ב - 1630/04/2012



HEATTIP

Trade Mark No. 229892 מספר סימן

Application Date 18/05/2010 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: 11 סוג: 11

Electronic appliances, included in this class, for 
cigarette and tobacco smokers; all included in class 
11.

מכשירים אלקטרוניים הכלולים בסוג זה לסיגריות ולמעשני 
טבק; הנכללים כולם בסוג 11.                                             

              

ח' אייר תשע"ב - 1730/04/2012



HEATBAR

Trade Mark No. 229893 מספר סימן

Application Date 18/05/2010 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: 11 סוג: 11

Electronic appliances, included in this class, for 
cigarette and tobacco smokers; all included in class 
11.

מכשירים אלקטרוניים הכלולים בסוג זה לסיגריות ולמעשני 
טבק; הנכללים כולם בסוג 11.                                             

              

ח' אייר תשע"ב - 1830/04/2012



Trade Mark No. 229926 מספר סימן

Application Date 20/05/2010 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: 11 סוג: 11

Electronic appliances, included in this class, for 
cigarette and tobacco smokers; all included in class 
11.

מכשירים אלקטרוניים הכלולים בסוג זה לסיגריות ולמעשני 
טבק; הנכללים כולם בסוג 11.                                             

              

ח' אייר תשע"ב - 1930/04/2012



BLACKTIP

Trade Mark No. 229927 מספר סימן

Application Date 20/05/2010 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: 11 סוג: 11

Electronic appliances, included in this class, for 
cigarette and tobacco smokers; all included in class 
11.

מכשירים אלקטרוניים הכלולים בסוג זה לסיגריות ולמעשני 
טבק; הנכללים כולם בסוג 11.                                             

              

ח' אייר תשע"ב - 2030/04/2012



FLAVORSTREAM

Trade Mark No. 229930 מספר סימן

Application Date 20/05/2010 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: 11 סוג: 11

Electronic appliances, included in this class, for 
cigarette and tobacco smokers; all included in class 
11.

מכשירים אלקטרוניים הכלולים בסוג זה לסיגריות ולמעשני 
טבק; הנכללים כולם בסוג 11.                                            

                

ח' אייר תשע"ב - 2130/04/2012



Trade Mark No. 230129 מספר סימן

Application Date 26/05/2010 תאריך הגשה

 Owners

Name: KENTUCKY FRIED CHICKEN INTERNATIONAL 
HOLDINGS, INC.

Address: 1441 Gardiner Lane, Louisville, Ky, 40213, 
U.S.A.

Identification No.: 4681

(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: 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                             
                                            

ח' אייר תשע"ב - 2230/04/2012



Trade Mark No. 230130 מספר סימן

Application Date 26/05/2010 תאריך הגשה

 Owners

Name: KENTUCKY FRIED CHICKEN INTERNATIONAL 
HOLDINGS, INC.

Address: 1441 Gardiner Lane, Louisville, Ky, 40213, 
U.S.A.

Identification No.: 4681

(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: 43 סוג: 43

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

שירותים להספקת מזון ומשקה; לינה זמנית ; הנכללים כולם 
בסוג 43                                                           

ח' אייר תשע"ב - 2330/04/2012



Trade Mark No. 230131 מספר סימן

Application Date 26/05/2010 תאריך הגשה

 Owners

Name: KENTUCKY FRIED CHICKEN INTERNATIONAL 
HOLDINGS, INC.

Address: 1441 Gardiner Lane, Louisville, Ky, 40213, 
U.S.A.

Identification No.: 4681

(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: 29 סוג: 29

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

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

ומוצרי חלב; שמני ושומני מאכל ; הנכללים כולם בסוג 29         
                                                                                  

ח' אייר תשע"ב - 2430/04/2012



Trade Mark No. 230132 מספר סימן

Application Date 26/05/2010 תאריך הגשה

 Owners

Name: KENTUCKY FRIED CHICKEN INTERNATIONAL 
HOLDINGS, INC.

Address: 1441 Gardiner Lane, Louisville, Ky, 40213, 
U.S.A.

Identification No.: 4681

(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: 30 סוג: 30

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

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

                

ח' אייר תשע"ב - 2530/04/2012



Trade Mark No. 230373 מספר סימן

Application Date 03/06/2010 תאריך הגשה

 Owners

Name: Harburg-Freudenberger Maschinenbau GmbH

Address: Asdorfer Strasse 60, Freudenberg, 57258, 
Germany

Identification No.: 801291

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: 7 סוג: 7

Machinery for caoutchouc and rubber processing 
industry, particularly tire and automotive industry, 
machinery for mixing rubber, machinery for cutting 
rubber stripes and rubber plates, separators 
[machines], electromechanical machines for chemical 
industry, rolling mills [machines]; machine tools; 
engines (except motors for land vehicles); clutches 
and power transmission mechanisms (except such 
for land vehicles); machinery for processing of 
plastics except injection molding machines, machines 
for processing of elastomers, tire manufacturing 
machines, extruders (screw presses), machinery for 
extrusion of substances; all included in class 7

מכונות לתעשיית עיבוד גומי וגומי טבעי, בעיקר לתעשיית 
צמיגים ורכב, מכונות לערבוב גומי, מכונות לחיתוך רצועות גומי 

ולוחות גומי, מפרידים (מכונות), מכונות אלקטרו כימיות 
לתעשייה כימית, טחנות על גלגלים (מכונות); כלי מכונה; 
מנועים (למעט מנועים לרכבי שטח); מנגנון למצמד ומנגנוני 
הנעה (למעט אלו עבור רכבי שטח); מכונות לעיבוד פלסטיק 
למעט מכונות לעיצוב בהזרקה, מכונות לעיבוד של חומר 

אלסטי, מכונות לייצור צמיגים, אקסטרודרים (מלחציי בורג), 
מכונות לשיחול חומרים; 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)

Germany, 09/12/2009, No. DE302009072331 DE302009072331 גרמניה, 09/12/2009, מספר

Class: 7 סוג: 7

ח' אייר תשע"ב - 2630/04/2012



Trade Mark No. 230375 מספר סימן

Application Date 03/06/2010 תאריך הגשה

 Owners

Name: Harburg-Freudenberger Maschinenbau GmbH

Address: Asdorfer Strasse 60, Freudenberg, 57258, 
Germany

Identification No.: 801291

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: 7 סוג: 7

Machinery for caoutchouc and rubber processing 
industry, particularly tire and automotive industry, 
machinery for mixing rubber, machinery for cutting 
rubber stripes and rubber plates, separators 
[machines], electromechanical machines for chemical 
industry, rolling mills [machines]; machine tools; 
engines (except motors for land vehicles); clutches 
and power transmission mechanisms (except such 
for land vehicles); machinery for processing of 
plastics except injection molding machines, machines 
for processing of elastomers, tire manufacturing 
machines, extruders (screw presses), machinery for 
extrusion of substances; all included in class 7

מכונות לתעשיית עיבוד גומי וגומי טבעי, בעיקר לתעשיית 
צמיגים ורכב, מכונות לערבוב גומי, מכונות לחיתוך רצועות גומי 

ולוחות גומי, מפרידים (מכונות), מכונות אלקטרו כימיות 
לתעשייה כימית, טחנות על גלגלים (מכונות); כלי מכונה; 
מנועים (למעט מנועים לרכבי שטח); מנגנון למצמד ומנגנוני 
הנעה (למעט אלו עבור רכבי שטח); מכונות לעיבוד פלסטיק 
למעט מכונות לעיצוב בהזרקה, מכונות לעיבוד של חומר 

אלסטי, מכונות לייצור צמיגים, אקסטרודרים (מלחציי בורג), 
מכונות לשיחול חומרים; 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)

Germany, 09/12/2009, No. DE302009072333 DE302009072333 גרמניה, 09/12/2009, מספר

Class: 7 סוג: 7

ח' אייר תשע"ב - 2730/04/2012



Trade Mark No. 230407 מספר סימן

Application Date 07/06/2010 תאריך הגשה

 Owners

Name: V&S Luksusowa Zielona Gora S.A.

Address: Ul. Jednosci 59, 65018 Zielona Gora, Poland

Identification No.: 801298

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Sanford T. Colb & Co.

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

שם: סנפורד ט. קולב ושות'

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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 33 סוג: 33

Alcoholic beverages (except beers) ; all included in 
class 33.

משקאות כוהליים (למעט בירה) ; 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, 25/01/2010, No. 
008832561

איחוד האירופי לסימני מסחר, 25/01/2010, מספר 
008832561

Class: 33 סוג: 33

ח' אייר תשע"ב - 2830/04/2012



WOW SUITE

Trade Mark No. 230674 מספר סימן

Application Date 22/06/2010 תאריך הגשה

 Owners

Name: Starwood Hotels & Resorts Worldwide, Inc.

Address: 1111 Westchester Avenue, White Plains, New 
York, 10604, U.S.A.

Identification No.: 800052

(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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 43 סוג: 43

Hotels, resorts, providing temporary accommodation, 
excluding zimmers; all included in class 43.

בתי מלון, אתרי נופש, אספקת מגורים זמניים למעט צימרים; 
הנכללים כולם בסוג 43.                                           

ח' אייר תשע"ב - 2930/04/2012



SERVE NETWORK

Trade Mark No. 231102 מספר סימן

Application Date 05/07/2010 תאריך הגשה

Based on foreign registration מבוסס על רישום בחו"ל

U.S.A. No. 4007217 ארה"ב מספר: 4007217

Dated 02/08/2011 (Section 16) מיום 02/08/2011 (סעיף 16) 

 Owners

Name: American Express Marketing & Development 
Corp.

Address: 200 Vesey Street, New York, NY, 10285, U.S.A.

Identification No.: 801386

A Delaware Corporation

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Sanford T. Colb & Co.

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

שם: סנפורד ט. קולב ושות'

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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 36 סוג: 36

Financial services, 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 פיננסים, כלומר שירותי כרטיס אשראי וחיוב, שירותי 
עיבוד עסקה של כרטיס עם ערך מאוחסן של לקוח וכרטיס 
חיוב; סיפוק של עיבוד אלקטרוני של עסקות כרטיס ערך 

מאוחסן וכרטיס חיוב וסיפוק של תשלומים אלקטרוניים דרך 
מערכת מחשבתי כלל-עולמי; שירותים פיננסים, כלומר, עיבוד 

אלקטרוני, אמות וסידור של עסקת מכירה על ידי שימוש 
בחשבון מקוון; שירותי אימות וסידור של עסקות עם כרטיסי 

ערך מאוחסן וכרטיסי חיוב; שירותי עיבוד תשלומים 
אלקטרוניים, כלומר, עיבוד אלקטרוני של כרטיסי ערך מאוחסן 

וחיוב ונתוני תשלומים לחשבון מקוון; שירותי כרטיס ערך 
מאוחסן וחיוב; סיפוק של מידע פיננסי דרך מערכת מחשבתית 
כלל-עולמי; ושירותי ייעוץ הקשור להנ"ל; הכל כלול בסוג 36.     
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    

                                                                        

ח' אייר תשע"ב - 3030/04/2012



SERVE NETWORK

Trade Mark No. 231103 מספר סימן

Application Date 05/07/2010 תאריך הגשה

Based on foreign registration מבוסס על רישום בחו"ל

U.S.A. No. 4007217 ארה"ב מספר: 4007217

Dated 02/08/2011 (Section 16) מיום 02/08/2011 (סעיף 16) 

 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.

מתקן לעיבוד עיסקות נקודת-המכירה, כלומר, כרטיסי אשראי 
עם קוד מגנטי, כרטיס חיוב, כרטיס עם ערך מאוחסן, וכרטיס 
חיוב; כרטיסים עם קוד מגנטי, קריאים על ידי מכונה, עם 

בר-קוד, עם ערך מאוחסן וכרטיס חיוב; כרטיסים זיהוי עם קוד 
מגנטי; הכל כלול בסוג 9 .                                                   

                                      

ח' אייר תשע"ב - 3130/04/2012



SERVE NETWORK

Trade Mark No. 231107 מספר סימן

Application Date 05/07/2010 תאריך הגשה

Based on foreign registration מבוסס על רישום בחו"ל

U.S.A. No. 4007217 ארה"ב מספר: 4007217

Dated 02/08/2011 (Section 16) מיום 02/08/2011 (סעיף 16) 

 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: 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.

אספקה של העברה אלקטרונית של כרטיסי אשראי, כרטיסי 
חיוב, כרטיסי ערך מאוחסן וחיוב ונתוני תשלומים מחשבון מקוון 
דרך מערכת מחשבתית כלל-עולמי; הכל כלול בסוג 38             

                                          

ח' אייר תשע"ב - 3230/04/2012



INVERTER FRESH ENERGY 

Trade Mark No. 231437 מספר סימן

Application Date 08/07/2010 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: BRIMAG DIGITAL AGE LTD. שם: ברימאג דיגיטל אייג' בע"מ

Address: 19 Hashikma Street, Azur, 58001, Israel כתובת : רחוב השקמה 19, אזור, 58001, ישראל

Identification No.: 511786378מספר זיהוי: 511786378

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Wolff, Bregman and Goller

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

שם: וולף, ברגמן וגולר

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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 11 סוג: 11

Heating and cooling appliances; apparatus for frying 
and ventilating; refrigerators, deep freezers, ovens, 
stoves, cooker moods, dryers, frying pans, electrical 
heating and frying pots, toasters, microwaves, 
coffeemakers and percolators, hair dryers, cooking 
pans, electric jars, kettles, fan heaters, radiators, 
fans, air conditioning apparatus and instruments; 
parts and accessories for the abovementioned 
goods; all included in class 11

מכשירי חימום וקירור; התקנים לייבוש ואוורור; מקררים, 
מקפיאים, תנורים, כיריים, קולטי אדים, מייבשי כביסה, פלטות 
לטיגון, סירים לטיגון וחימום (חשמליים), טוסטרים, מצנמים, 
התקני מיקרוגל, מכונות קפה ופרקולטורים, מייבשי שיער, 
פלטות לבישול, כדים חשמליים, קומקומים, מפזרי חום, 

רדיאטורים, מאווררים, מכשירים והתקנים למיזוג אוויר; חלקים 
ואבזרים עבור הסחורות שלעיל; הנכללים כולם בסוג 11.

                                                                                     
                                          

ח' אייר תשע"ב - 3330/04/2012



DD INVERTER 

Trade Mark No. 231438 מספר סימן

Application Date 08/07/2010 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: BRIMAG DIGITAL AGE LTD. שם: ברימאג דיגיטל אייג' בע"מ

Address: 19 Hashikma Street, Azur, 58001, Israel כתובת : רחוב השקמה 19, אזור, 58001, ישראל

Identification No.: 511786378מספר זיהוי: 511786378

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Wolff, Bregman and Goller

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

שם: וולף, ברגמן וגולר

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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 7 סוג: 7

Washing machines, dry cleaning machines, coffee 
grinders, other than hand operated; dishwashers; 
compressors (machines); vacuum cleaners;  electric 
shoe polishers; waste disposers; electric blenders; 
meat grinders; choppers; mixers; food processors, 
juice extractors, electrical can openers; electrical 
knifes; bread cutting machines; ironing machines; 
apparatus for use in cleaning floors, carpet cleaning 
machines; domestic cleaning machines; electronic 
knitting machines; electric sewing machines; electric 
gardening tools; high pressure cleaning machines; 
machines for mixing, kneading, pulping, grinding, 
mincing, blending and shredding foodstuffs; 
machines for peeling vegetables; dishwashing 
machines; drying machines; machines for making ice 
cream or sorbets; coffee grinders; parts and 
accessories for the abovementioned goods; all 
included in class 7.

מכונות כביסה; מכונות ניקוי יבש; מייבשי כביסה; מכונות מטבח 
חשמליות; מכשירי טחינת קפה, שאינם מופעלים ידנית; מכשירי 
הדחת כלים; מדיחים (מכונות); שואבי אבק; מכשירי צחצוח 
נעליים חשמליים; מכונות גריסת אשפה; בלנדרים חשמליים; 
מטחנות בשר; מקצצים; מיקסרים; מעבדי מזון; מערבלי מזון; 
מסחטות מיץ; פותחנים חשמליים; סכינים חשמליים; מכונות 

סריגה חשמליות; מכונות תפירה חשמליות; כלי גינון חשמליים; 
מכונות לניקוי בלחץ גבוה; מכונות לערבוב, לישה, קילוף, 

גריסה, טחינה, ערבול וגירוד חומרי מזון; מכונות לקילוף ירקות; 
מדיחי כלים; מכונות ייבוש; מכונות להכנת גלידה ומקפאים; 

מטחנות קפה; חלקים ואבזרים עבור הסחורות הנ"ל; הנכללים 
כולם בסוג 11.                                                                 
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    

                      

ח' אייר תשע"ב - 3430/04/2012



BLACKBERRY TORCH

Trade Mark No. 232844 מספר סימן

Application Date 04/10/2010 תאריך הגשה

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 9 סוג: 9

Scientific, nautical, surveying, photographic, 
cinematographic, optical, weighing, measuring, 
signalling, checking (supervision), life-saving and 
teaching apparatus and instruments; apparatus for 
recording, transmission or reproduction of data, 
sound or images; magnetic data carriers, recording 
discs; calculating machines, data processing 
equipment and computers; computer software; 
electronic handheld units for the wireless 
transmission of data and/or voice signals; phones, 
cell phones, smartphones, mobile phones, and pdas; 
accessories for electronic handheld units for the 
wireless transmission of data and/or voice signals 
namely batteries, battery doors, car kits, chargers 
and charging pods, headsets, adapters, desk stands, 
docking cradles, computer cables, cases, totes and 
holsters; computer communication software for the 
synchronization, transmission and sharing of data, 
calendar, content and messaging between one or 
more electronic handheld units and data stored on or 
associated with a computer; computer software to 
enable the transmission of mapping, navigation, 
traffic, weather and point-of-interest information to 
telecommunications networks, mobile telephones, 
smartphones, electronic handheld units and 
navigation devices; computer software to be used for 
viewing and downloading electronic maps; computer 
software for operating route planners; all included in 
Class 9.

התקנים וכלים למדע, ספנות, סקירה, צילום, סינמטוגרפיה, 
אופטיקה, שקילה, מדידה, איתות, בדיקה (פיקוח), הצלת חיים 
והוראה; התקן להקלטה, שידור או העתקה של נתונים, קולות 
או תמונות; נושאי נתונום מגנטיים, דיסקים להקלטה; מכונות 
חישוב, ציוד עיבוד נתונים ומחשבים; תכנת מחשב; יחידות 
חשמליות נישאות ביד לשידור אלחוטי של נתונים ו/או אותות 

קוליים; טלפונים, טלפונים סלולאריים, טלפונים חכמים, טלפונים 
ניידים ומחשבי כף; אביזרים ליחידות חשמליות נישאות ביד 

לשידור אלחוטי של נתונים ו/או אותות קוליים, בעיקר, סוללות, 
דלתות לסוללות, ערכות רכב, מטענים ותרמילי טעינה, אוזניות, 
מתאמים, עמידות שולחן, עריסות עיגון, כבלי מחשב, מארזים, 
תיקים ונרתיקים; תכנת תקשורת למחשב לסנכרון, שידור 

ושיתוף של נתונים, לוח, תוכן והודעות בין אחת או יותר יחידות 
חשמליות נישאות ביד ונתונים שמורים במחשב או קשורים 
אליו; תכנת מחשב לאפשור שידור של מידע מיפוי, ניווט, 
תנועה, מיזוג אוויר ונקודת התעניינות למערכות תקשורת, 

טלפונים ניידים, טלפונים חכמים, יחידות חשמליות נישאות ביד 
והתקני ניווט; תכנת מחשב לשימוש בראייה והורדה של מפות 
חשמליות; תכנת מחשב למתכנני מסלול הפעלה; הכל כלול 

בסוג 9.                                                                           
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    

                                                                  

ח' אייר תשע"ב - 3530/04/2012



Class: 38 סוג: 38

Telecommunication; providing access to the Internet; 
providing access to electronic databases, providing 
access to GPS (Global Positioning System) 
navigation services; provision of connectivity services 
and access to electronic communications networks, 
for transmission or reception of audio, video or 
multimedia content; provision of connectivity services 
and access to electronic communications networks 
for transmission or reception of computer software 
and applications; web casting services; e-mail 
services; delivery of messages by electronic 
transmission; wireless data messaging services, 
particularly services that enable a user to send 
and/or receive messages through a wireless data 
network; one-way and two-way paging services; 
transmission and reception of voice communication 
services; electronic transmission of computer 
software and applications via the internet and other 
computer and electronic communication networks 
and wireless devices; broadcasting; broadcasting or 
transmission of radio programs; broadcasting or 
transmission of streamed and downloadable digital 
audio and video content via computer and other 
communications networks; telecommunications 
consultation, namely providing information to third 
parties to assist them in developing and integrating 
one-way or two-way wireless connectivity to data, 
including corporate and home/personal data, and/or 
voice communications; all included in Class 38.

תקשורת; אספקת גישה לאינטרנט; אספקת גישה למאגרי 
נתונים חשמליים, אספקת גישה לשירותי ניווט GPS; אספקת 
שירותי קישוריות וגישה לרשתות תקשורת חשמליות, לשידור 
או קליטה של תוכן אודיו, וידאו או מולטימדיה; אספקת שירותי 
קישוריות וגישה לרשתות תקשורת חשמליות, לשידור או קליטה 

של תכנת מחשב ויישומים; שירותי שידור ברשת; שירותי 
דוא"ל; מסירת הודעות על ידי שידור חשמלי; שירותי העברת 
הודעות נתונים אלחוטיים, בעיקר, שירותים שמאפשרים 
למשתמש לשלוח ו/או לקבל הודעות דרך רשת נתונים 

אלחוטית; שירותי איתור חד-כיווניים ודו-כיווניים; שירותי שידור 
וקליטה של תקשורת קולית; שידור חשמלי של תכנת מחשב 
ויישומים דרך האינטרנט ורשתות תקשורת והתקנים אלחוטיים 
מחשביוים וחשמליים אחרים; שידור; שידור או קליטה של 
תכניות רדיו; שידור או הקלטה של תוכן אודיו ווידאו דיגיטלי 
מוזרם וניתן להורדה דרך רשתות מחשבים ורשתות תקשורת 
אחרות; ייעוץ תקשורת, בעיקר, אספקת מידע לגופים שלישיים 
לעזור להם בפיתוח ושילוב קישוריות אלחוטית חד-כיוונית 
ודו-כיוונית לנתונים, כולל נתונים עסקיים ומידע אישי ו/או 

תקשורת קולית; הכל כלול בסוג 38.                                     
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    

                                            

Class: 42 סוג: 42

Scientific and technological services and research 
and design services relating thereto; industrial 
analysis and research services; design and 
development of computer hardware and software; 
software as a service (SAAS) services; providing 
search engines for obtaining data via 
communications networks; internet services; 
searching, browsing and retrieving information, sites, 
and other resources available on global computer 
networks and other communication networks for 
others; consultancy and technical support services 
relating to computer hardware and software, to 
telecommunication and GPS (Global Positioning 
System) services; providing on-line facilities, via a 
global computer network and other computer and 
electronic communication networks, to enable users 
to program audio, video, movies, text and other 
multimedia content; technical support services, 
namely, updating and maintenance of computer 
software and troubleshooting support programs for 
diagnosis, and resolution of wireless connectivity 
devices and related computer software and hardware 
problems; providing weather information via 
telecommunication networks, mobile phones, 
telephones, smartphones, electronic handheld units 
and navigation devices; all included in Class 42.

שירותים מדעיים וטכנולוגיים ושירותי מחקר ועיצוב הקשורים 
אליהם; שירותי אנליזה ומחקר תעשייתיים; עיצוב ופיתוח של 
תכנת מחשב; שירותי תכנה כשירות; אספקת מנועי חיפוש 

לקבלת נתונים דרך רשתות תקשורת; שירותי אינטרנט; חיפוש, 
דפדוף וקבלת מידע, אתרים ומשאבים אחרים זמינים ברשתות 
מחשבים גלובליים ורשתות תקשורת אחרות לאחרים; שירותי 
ייעוץ ותמיכה תכנית קשורים לחמרת ותכנת מחשב, לתקשורת 
ושירותי GPS; אספקת אמצעיים מקוונים דרך רשת מחשבים 
גלובלית ורשתות מחשבים ורשתות תקשורת חשמליות אחרות 
לאפשר למשתמשים לתכנת אודיו, וידאו, סרטים, טקסט ותוכן 
מולטימדיה אחר; שירותי תמיכה תכנית, בעיקר, עדכון ואחזקה 
של תכנת מחשב ותכנות תמיכה לאיתור תקלות לאבחון ופיתרון 
של התקני קישוריות אלחוטיים ובעיות חמרת ותכנת מחשב 
אחרות; אספקת מידע על מזג האוויר דרך רשתות תקשורת, 
טלפונים ניידים, טלפונים, טלפונים חכמים, יחידות חשמליות 

נישאות ביד והתקני ניווט; הכל כלול בסוג 42.                         
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    

                                                              

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

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

ח' אייר תשע"ב - 3630/04/2012



 Owners

Name: Research In Motion Limited

Address: Waterloo, Ontario, Canada

Identification No.: 60046

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

Canada, 07/04/2010, No. 1,476,005 קנדה, 07/04/2010, מספר 1,476,005

Class: 42 סוג: 42

ח' אייר תשע"ב - 3730/04/2012



Trade Mark No. 233135 מספר סימן

Application Date 14/10/2010 תאריך הגשה

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 16 סוג: 16

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

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

וחוברות הסברה לפיתוח ולתוכנות; הנכללים כולם בסוג 16.     
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    

                                      

Class: 28 סוג: 28

Games and playthings, in different medias; all 
included in class 28.

משחקים וצעצועים, במדיות השונות; הנכללים כולם בסוג 28.   
                            

Class: 36 סוג: 36

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

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

באינטרנט; הנכללים כולם בסוג 36.                                     
                                                        

Class: 41 סוג: 41

Education, providing of training and courses, 
entertainment, including game shows in different 
media; sport and culture, museums, exhibitions and 
displays. all included in class 41.

חינוך, אימון והכשרה, בידור, לרבות שעשועונים, במדיות 
השונות; פעילות ספורט ותרבות, מוזיאונים, תערוכות ותצוגות; 
הנכללים כולם בסוג 41.                                                     

                                                  

Class: 42 סוג: 42

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

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

ואירוח אתרים ושירותים קשורים; הנכללים כולם בסוג 42.       
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    

                                                            

ח' אייר תשע"ב - 3830/04/2012



Ownersבעלים

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

Address: 2 Tashach St., Tel-Aviv, 62093, Israel כתובת : רח' תש"ח 2, תל אביב, 62093, ישראל

Identification No.: 513910893מספר זיהוי: 513910893

ח' אייר תשע"ב - 3930/04/2012



Trade Mark No. 233724 מספר סימן

Application Date 19/10/2010 תאריך הגשה

International Trademark No. 1056072 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, 
cytokineinhibitory 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. 85151323 ארה"ב, 13/10/2010, מספר 85151323

Class: 5 סוג: 5

ח' אייר תשע"ב - 4030/04/2012



IRONMAN

Trade Mark No. 234010 מספר סימן

Application Date 01/12/2010 תאריך הגשה

 Owners

Name: Hercules Tire & Rubber Company

Address: Findlay, OH, U.S.A.

Identification No.: 60535

(Connecticut 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: 12 סוג: 12

Tires for motor vehicles, excluding bicycle tires and 
motorcycle tires; all included in Class 12.

צמיגים לרכבים מנועיים, מלבד צמיגי אופניים וצמיגי אופנועים; 
הכל כלול בסיווג 12.                                       

ח' אייר תשע"ב - 4130/04/2012



BIOFEED 

Trade Mark No. 234152 מספר סימן

Application Date 06/12/2010 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: BIOFEED ENVIRONMENTALLY FRIENDLY 
PEST CONTROL LTD

שם: ביופיד הדברה ידידותית לסביבה בע"מ

Address: 279 Nili St., Modiin, 71930, Israel כתובת : רח' נילי 279, מודיעין, 71930, ישראל

Identification No.: 513535765מספר זיהוי: 513535765

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Ben-Ami & Associates, Patent Attorneys

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

שם: בן-עמי ושות', עו"פ

כתובת : ת.ד. 94, רחובות, 76100, ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 21 סוג: 21

Pesticide and insecticides feeding stations; slow 
release pesticide and insecticides feeding stations; 
slow release pesticide and insecticides feeding 
stations for fruit fly control.

מתקני האכלה להדברת מזיקים וחרקים; מתקני האכלה 
לשחרור איטי של קוטלי מזיקים וחרקים; מתקני האכלה 

לשחרור איטי של קוטלי מזיקים וחרקים להדברת זבובי פירות.
                                                                 

Class: 44 סוג: 44

Agronomic consulting services; services and 
consulting to reduce the use of pesticides; services to 
control fruit flies and reduce chemical use and 
contact with agricultural crops; fruit flies and pest 
control monitoring and consulting services, data 
analysis and execution recommendation services; 
services to approve agricultural products produced by 
standards of minimal pesticide contact; all included in 
class 44.

שירותי ייעוץ חקלאיים; שירותים וייעוץ להקטנת השימוש 
בחומרי הדברה; שירותים להדברת זבובי פירות וצמצום 

השימוש והמגע של תכשירי הדברה בתוצרת החקלאית; שירותי 
משוב וייעוץ להדברת מזיקים וזבובי פירות, ניתוח מידע 

ושירותים ליישום המלצות; שירותים לאישור תוצרים חקלאיים 
שגודלו בהתאם לסטנדרט מגע מינימאלי עם חומרי הדברה; 

הנכללים כולם בסוג 44.                                                     
                                                                                    

                                              

ח' אייר תשע"ב - 4230/04/2012



Trade Mark No. 234291 מספר סימן

Application Date 19/10/2010 תאריך הגשה

International Trademark No. 1058170 מספר סימן בינלאומי

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 25 סוג: 25

Clothing, footwear, headgear; ready-made clothing; 
shirts; suits; tee-shirts; caps; hats; socks; slips 
(undergarments); combinations (clothing); neckties; 
trousers; coats; pullovers; pajamas; brassieres; 
underwear; undergarments (underwear); body linen; 
bathing suits; garments (apparel).

Class: 30 סוג: 30

Coffee-based beverages; cocoa-based beverages; 
tea-based beverages; chewing gum, not for medical 
purposes; cookies; candy; confectionery; sugar 
confectionery; pastilles (confectionery); ice for 
refreshment; edible ices.

Class: 32 סוג: 32

Non-alcoholic beverages; beverages without alcohol; 
preparations for making beverages; powders for 
effervescing beverages; whey beverages; isotonic 
beverages; beer; mineral and aerated waters; fruit 
drinks and fruit juices; syrups for beverages.

ח' אייר תשע"ב - 4330/04/2012



Class: 35 סוג: 35

Retail sale and marketing assistance for the 
wholesale of beverages, chewing gum of all type, 
energy products and textile products; administrative 
processing of purchase orders; commercial or 
industrial management assistance; dissemination 
and distribution of advertising matter (leaflets, 
pamphlets, printed matter, samples); marketing 
studies; administrative and commercial management 
of franchises in the field of energy products; 
commercial administration of the licensing of the 
goods and services of others; organization of 
exhibitions for commercial or advertising purposes; 
procurement services for others (purchasing goods 
and services for other businesses); all the aforesaid 
services provided in connection with retail sale and 
assistance in the marketing of beverages, chewing 
gum of all type, energy products and textile products.

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

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

Benelux, 30/04/2010, No. 1202389 בנלוקס, 30/04/2010, מספר 1202389

Class: 25 סוג: 25

Clothing, footwear, headgear; ready-made clothing; 
shirts; suits; tee-shirts; caps; hats; socks; slips 
(undergarments); combinations (clothing); neckties; 
trousers; coats; pullovers; pajamas; brassieres; 
underwear; undergarments (underwear); body linen; 
bathing suits; garments (apparel)

Class: 30 סוג: 30

Coffee-based beverages; cocoa-based beverages; 
tea-based beverages; chewing gum, not for medical 
purposes; cookies; candy; confectionery; sugar 
confectionery; pastilles (confectionery); ice for 
refreshment; edible ices; coffee, tea, cocoa, sugar, 
rice, tapioca, sago, artificial coffee; flours and cereal 
preparations; bread; pastries; edible ices; honey; 
treacle; yeast; baking powder; salt; mustard; vinegar; 
sauces (condiments); spices

Class: 32 סוג: 32

Non-alcoholic beverages; beverages without alcohol; 
preparations for making beverages; powders for 
effervescing beverages; whey beverages; isotonic 
beverages; beer; mineral and aerated waters; fruit 
drinks and fruit juices; syrups for beverages

ח' אייר תשע"ב - 4430/04/2012



 Owners

Name: FINDERINVEST S.A.

Address: 11B, boulevard Joseph II, L-1840 
LUXEMBOURG, Luxembourg

Identification No.: 71539

(Luxembourg Société anonyme)

Benelux, 28/05/2010, No. 1203803 בנלוקס, 28/05/2010, מספר 1203803

Class: 35 סוג: 35

Retail sale and marketing assistance for the 
wholesale of beverages, chewing gum of all type, 
energy products and textile products; administrative 
processing of purchase orders; commercial or 
industrial management assistance; dissemination and 
distribution of advertising matter (leaflets, pamphlets, 
printed matter, samples); marketing studies; 
administrative and commercial management of 
franchises in the field of energy products; commercial 
administration of the licensing of the goods and 
services of others; organization of exhibitions for 
commercial or advertising purposes; procurement 
services for others (purchasing goods and services 
for other businesses); all the aforesaid services 
provided in connection with retail sale and assistance 
in the marketing of beverages, chewing gum of all 
type, energy products and textile products

ח' אייר תשע"ב - 4530/04/2012



Trade Mark No. 234337 מספר סימן

Application Date 16/12/2010 תאריך הגשה

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 35 סוג: 35

Promotion of products and services for others, on-
line trading services, advertisement, via bulletin 
boards, advertisement, via internet and any other 
written media; Business management; Business 
Administration; office work; Dissemination of 
advertising material (leaflets, pamphlets, printed 
matter, samples) ; Subscription services to 
newspapers (for others) ; Business organization and 
business management; Accounting; Document 
reproduction; Employment Agencies; Computer file 
management; Organization of exhibitions for 
commercial or advertising; Online advertising on a 
computer network; Rental of advertising time on all 
means of communication; publication of publicity 
texts; rental of advertising space; dissemination of 
advertisements; Public Relations; office functions; 
providing online marketplaces for sellers and buyers 
of goods and services; providing evaluative feedback 
and ratings of sellers' goods and services, the value 
and prices of sellers' goods, buyers' and sellers' 
performance, delivery, and overall experience in 
connection therewith; providing a searchable online 
advertising guide featuring the goods and services of 
online vendors; providing a searchable online 
evaluation database for buyers and sellers; 
advertising and advertisement services; advertising 
and promotion services and related consulting; 
preparation of custom or non-custom advertising for 
businesses for dissemination via the web; 
dissemination of advertising for others via global 
communications network; online advertising services; 
online advertising services for others, namely, 
providing advertising space on Internet web sites; 
advertising and promotional services to facilitate the 
sale of goods and services by others via a global 
communications network and providing evaluative 
feedback and ratings of sellers' goods and services, 
the value and prices of sellers' goods and services, 
buyers' and sellers' performance, delivery, and 
overall trading experience in connection therewith; 
operating online marketplaces for sellers and buyers 
of goods and services; customer loyalty services and 
customer club services for commercial, promotional 
and advertising purposes; promoting the goods and 
services of others; trading services on the Internet, 
namely the arranging of contracts for the buying and 
selling of goods and services on the Internet (online 
commercial platforms); advertising agencies, 
marketing, market analysis, market research, opinion 

קידום של מוצרים ושירותים לאחרים, שירותי מסחר מקוונים, 
פרסומת, באמצעות לוחות מודעות, פרסום, באמצעות 

האינטרנט וכל התקשורת הכתובה אחרים; ניהול עסקים; טיפול 
בעסקים; עבודה משרדית; הפצת חומר פרסומי (עלונים, 

חוברות, חומר מודפס , דגימות); שירותי מנוי לעיתונים (עבור 
אחרים); ארגון עסקי ומנהל עסקים; חשבונאות; שעתוק מסמך; 

סוכנויות התעסוקה; ניהול קובץ מחשב, ארגון תערוכות 
פרסומיות או מסחריות; פרסום מקוון ברשת המחשב; השכרת 
זמן הפרסום על כל אמצעי תקשורת; פרסום של טקסטים 
פירסומיים; השכרת שטחי פרסום; הפצת פרסומות; יחסי 

ציבור; עבודות משרדיות; מתן שווקים מקוונים למוכרים וקונים 
של סחורות ושירותים; מתן משוב הערכה ודירוג של סחורות 
ושירותים של מוכרים וקונים, הערך והמחירים של טובין של 
מוכרים, ביצועי הקונים והמוכרים, משלוח והחויה הכללית 

שקשורה להם; אספקת מדריך פרסום מקוון שניתן לחפש בו 
בתחום הטובין והשירותים של מוכרים מקוונים; שירותי פרסום 
ופרסומת; שירותי פרסום וקידום וייעוץ קשור: הכנת פרסום 

מותאם אישית או שאינם מותאמים אישית עבור עסקים להפצה 
באמצעות האינטרנט; הפצה ופרסום עבור אחרים דרך רשת 

התקשורת העולמית; שירותי פרסום באינטרנט; שירותי פרסום 
מקוון עבור אחרים, דהיינו, מתן שטחי פרסום באתרי אינטרנט; 
פרסום קידום מכירות ושירותים על מנת להקל את המכירה של 
סחורות ושירותים על ידי אחרים באמצעות רשת תקשורת 
עולמית ומתן משוב הערכה ודירוג של סחורות ושירותים של 
מוכרים, ערך במחירים של סחורות ושירותי המוכרים, ביצועי 
הקונים והמוכרים, משלוח והחוויה המסחרית הכללית שקשורה 
להם; הפעלת שווקים מקוונים של סחורות ושירותים של קונים 
ומוכרים; שירותי נאמנות לקוחות ושירותי מועדון לקוחות, 
למטרות מסחריות, קידום מכירות ופרסום; קידום מוצרים 

ושירותים של אחרים; שירותי מסחר באינטרנט, כלומר הסדרת 
חוזים עבור קנייה ומכירה של סחורות ושירותים ברשת 

האינטרנט (פלטפורמות מסחר מקוון); סוכנויות פרסום, שיווק, 
ניתוח שוק, מחקרי שוק, דעת סקרים, משרדי פרסום, הפצה 
של מוצרים, תכנון פיתוח ובקרה של פרסום ומושגי מכירות 
למטרות קידום מכירות, מדיה ונושאות פרסום מכל הסוגים, 
כולל מדיה דיגיטלית ואלקטרונית וספקי פרסום, במיוחד 
בפיתוח של עיצובים טקסטואלים וגרפים עבור סיסמאות 

פרסום, תיאורי מוצר ומצגות עסקיות; תכנון ופיקוח הייצור של 
חומרי פרסום על אמצעי התקשורת המובילים בפרסום מכל 

הסוגים, כולל מדיה דיגיטלית ואלקטרונית וספקי פרסום: עדכון 
של חומר פרסומי: פרסום של טקסטים לפרסום, פרסום מקוון 
ברשתות מחשבים; פרסום בטלוויזיה; פרסום ברדיו; פרסום 
בקולנוע, ייעוץ בנוגע לשימוש ביוזמות פרסום, ובמיוחד הצבה 
ויישום ארגוני של מושגים אלה ביחס משדרי הרדיו והטלוויזיה, 
על העיתונות הכתובה והן בתקשורת האלקטרונית; שירותי 
מכירה ומכרז הנוגעים למגוון רחב של מוצרי צריכה, ותחזוקת 
המוצר/שירותי ערובה מוארכים, כדי לאפשר לאחרים נוח להציג 
ולבחור את השירותים הללו מאתר אינטרנט; הכל כלול בסוג 
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polling, advertising agencies, distribution of goods, 
planning, development and monitoring of advertising 
and sales concepts for sales promotion purposes, for 
media and advertising carriers of all kinds, including 
digital and electronic media and advertising carriers, 
in particular development of textual and graphic 
designs for advertising slogans, product descriptions 
and business presentations; design and production 
monitoring of advertising materials on media and 
advertising carriers of all kinds, including digital and 
electronic media and advertising carriers; updating of 
advertising material; publication of publicity texts; 
online advertising in computer networks; television 
advertising; radio advertising; cinema advertising; 
consultancy with regard to the use of advertising 
initiatives, in particular the placing and organisational 
implementation of these concepts with regard to 
television and radio transmitters, in print media and in 
electronic media; sales and auction services relating 
to a wide range of consumer goods, and product 
maintenance/extended guarantee services, to enable 
others to conveniently view and select these services 
from a website; all included in class 35.
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Class: 38 סוג: 38

Telecommunications; Information 
Telecommunications; Communications via computer 
terminals or via fiber optic; Radio or telephone 
communications; Mobile telephone services; 
Providing access to a global computer network; 
Electronic display services (telecommunications); 
Telecommunications connections to a global 
computer network; News agencies or information 
(news); Rental of telecommunications apparatus; 
Radio or television; Teleconferencing services; Email 
services; Rental of access time to global computer 
networks; Telecommunications services, namely the 
electronic transmission of data and information; 
paging services; bulletin board; providing an online, 
interactive bulletin board for the transmission of 
messages among computer users concerning 
hobbies, collectibles, trading, and the sale of goods 
and services via a global communications network; 
television broadcasting; information about 
telecommunications; cable television broadcasting; 
cellular telephone communications; communication 
by computer terminals; news agencies; connection to 
and directing of telecommunications traffic; Press 
agencies; radio broadcasting; satellite transmission; 
communications by telephone transmission 
equipment; communications by telegraph; telegraph 
services; message forwarding; telex services; 
providing of access to databases; providing of user 
access to a global computer network; providing 
Internet chatrooms; providing telecommunications 
channels for teleshopping; transmission of telegrams; 
leasing of access time to global computer networks; 
sending apparatus (rental of message -);rental of fax 
machines; modem rental; telephone rental services; 
rental of telecommunication equipment; 
broadcasting, cable television programs; voice 
messaging; telecommunications of all kinds, in 
particular electronic transmission of data and 
information; providing access to global computer 
networks, computer databases, information networks 
and other network systems, and to the Internet; 
provision of telecommunication connections to a 
global computer network, computer databases, 
information networks and other network systems, and 
to the Internet; provision of telecommunications 
gateways; paging and electronic mail services; 
information transmission and provision of access to 
information by means of databases and digital data 
networks; electronic mail services; providing 
telecommunications connections to the Internet or 
databases; all included in class 38.

תקשורת; מידע תקשורתי; תקשורת באמצעות מסופי המחשב 
או באמצעות סיבים אופטיים; תקשורת רדיו או טלפון: שירותי 
טלפון נייד; מתן גישה לרשת המחשבים העולמית; שירותי 
הצגה אלקטרונית (תקשורת); חיבורי תקשורת למערכת 

מחשבים עולמית; סוכנויות חדשות או מידע (חדשות); השכרת 
התקני תקשורת, רדיו וטלוויזיה; שירותי שיחות ועידה; שירותי 
דוא"ל; השכרת זמן גישה לרשתות מחשבים גלובלית; שירותי 
תקשורת, כלומר העברה אלקטרונית של נתונים ומידע; שירותי 
איתור; לוח מודעות; לוח מודעות אינטראקטיבי להעברת מסרים 
בין משתמשי המחשב בנוגע לתחביבים, פרטי אספנות, מסחר 
ומכירה של טובין ושירותים באמצעות רשת תקשורת עולמית; 
שידורי טלוויזיה; מידע על תקשורת; שידור טלוויזיה בכבלים; 
תקשורת טלפון סלולרי; תקשורת באמצעות מסופי מחשב; 
סוכויות חדשות; חיבור ובימוי של תנועת תקשורת; סוכנויות 
עיתונות; שידורי רדיו; שידור לווין; תקשורת באמצעות ציוד 
שידור טלפון; תקשורת באמצעות הטלגרף; שירותי טלגרף; 
העברת הודעות; שירותי טלקס; הענקת גישה למאגרי מידע; 
מתן גישה למשתמש לרשת מחשבים עולמית; אספקת חדרי 
שיחות באינטרנט; אספקת ערוצי תקשורת עבור טלשופינג; 
העברת מברקים, השכרת זמן גישה לרשתות מחשבים 

גלובלית; השכרה של התקן לשליחת הודעות; השכרת מכשירי 
פקס; השכרת מודם; שירותי השכרת טלפון; השכרת ציוד 
טלקומוניקציה; שידור, תוכניות טלוויזיה בכבלים; הודעות 

קוליות; תקשורת מכל הסוגים, במיוחד העברה אלקטרונית של 
נתונים ומידע; מתן גישה לרשתות מחשבים גלובלית, מסדי 
נתונים ממוחשבים, רשתות מידע ומערכות רשת אחרות, 

ולאינטרנט; אספקת חיבורי תקשורת לרשת מחשבים עולמית, 
מסדי נתונים ממוחשבים, רשתות מידע ומערכות רשת אחרות, 

ולאינטרנט; אספקת שערי תקשורת; שירותי איתור ודואר 
אלקטרוני; העברת מידע ומתן גישה למידע באמצעות רשתות 
נתונים, רשתות מידע דיגיטלי; שירותי דואר אלקטרוני, מתן 
חיבורי תקשורת לאינטרנט או למאגרי מידע; הנכללים כולם 

בסוג 38.                                                                         
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Ownersבעלים

Name: Elie Mike Sasson  שם: אלי מייק ששון

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

Identification No.: 017643891מספר זיהוי: 017643891

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Arnon Segev, Adv.

Address: 57 Rothschild Blvd., Tel Aviv, 65785, Israel

שם: ארנון שגב ושות', עו"ד

כתובת : שדרות רוטשילד 57, תל אביב, 65785, ישראל

Class: 42 סוג: 42

Evaluations, assessments and research in science 
and technology provided by engineers; Design and 
development of computer hardware and software; 
Research and development of new products for 
others; Engineering project; Architecture; Elaboration 
(conception), installation, maintenance, updating or 
rental of software; Computer programming; 
Computer consulting; Data conversion of computer 
programs and other physical conversion; Conversion 
of data or documents from physical to electronic 
media; Design services graphic arts; Styling 
(industrial) ; Authentication of works of art; providing 
customized online web pages featuring user-defined 
information, which includes search engines and 
online web links to other web sites; designing online 
web pages for advertising purposes; providing 
commercial platform for the dispatch, promotion, sale 
and resale of items via a global computer and or 
mobile network, and for the collection and 
dissemination of statistical, quantitative and 
qualitative information regarding the sale and resale 
of items via a global computer network; computer 
and mobile programming; maintenance services for 
computer software; hosting content on behalf of 
users on the Internet; providing search engines for 
the Internet; information provided on-line from a 
computer data base or the Internet; providing an 
online, interactive bulletin board for the posting, 
promotion, sale and resale of items via a global 
computer network, and for the collection and 
dissemination of statistical, quantitative and 
qualitative information regarding the sale and resale 
of items via a global computer network; providing 
analyses and online distribution of statistical, 
quantitative and qualitative information regarding the 
sale and resale of items via a global computer 
network; website hosting; all included in class 42.

הערכות, הערכות ומחקר בתחומי המדע והטכנולוגיה מסופק 
על ידי מהנדסים; תכנון ופיתוח חומרה ותוכנה; מחקר ופיתוח 
של מוצרים חדשים עבור אחרים; פרויקט הנדסי; אדריכלות; 
עיבוד (תפיסה), תחזוקה, התקנה, עדכון או ההשכרה של 

תוכנה; תכנות מחשבים; ייעוץ מחשבים; המרה של נתונים של 
תוכנות מחשב והמרה פיזית אחרת; המרה של נתונים או 
מסמכים ממדיה פיזית למדיה אלקטרונית, שירותי עיצוב 

אמנויות גרפיות: עיצוב (תעשייתי); אימות של יצירות אמנות; 
אספקת דפי אינטרנט מקוונים המותאמים אישית בנוגע למידע 
מוגדר על ידי משתמש, הכולל מנועי חיפוש באינטרנט וקישורים 
לאתרי אינטרנט אחרים, עיצוב דפי אינטרנט מקוונים למטרות 
פרסום; מתן פלטפורמה מסחרית עבור משלוח, קידום, מכירה 
ומכירה חוזרת של פריטים באמצעות רשת מחשב גלובלית או 
ניידת, ולשם איסוף והפצה של מידע סטטיסטי, כמותי ואיכותי 

לגבי מכירה ומכירה חוזרת של פריטים באמצעות רשת 
מחשבים גלובלית; תכנות מחשב וסלולרי; שירותי תחזוקה של 
תוכנת מחשב, אירוח תוכן מטעם משתמשים באינטרנט; מתן 
מנועי החיפוש עבור האינטרנט, המידע המסופק על שורת 

מבסיס נתונים למחשב או לאינטרנט; מתן לוח מקוון 
אינטראקטיבי עבור פרסום, קידום, מכירה ומכירה חוזרת של 
פריטים באמצעות רשת מחשבים גלובלית, איסוף והפצה של 
סטטיסטי, מידע כמותי ואיכותי על מכירה חוזרת של פריטים 
באמצעות רשת מחשבים גלובלית; אספקת ניתוח והפצה 

מקוונת של מידע סטטיסטי, כמותי ואיכותי על מכירה חוזרת של 
פריטים באמצעות רשת מחשבים גלובלית; אירוח אתר 

אינטרנט; הכל כלול בסוג 42.                                             
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GLORY DAYS

ימיי זוהר 
Trade Mark No. 234423 מספר סימן

Application Date 20/12/2010 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: electrical engineering zoher reuven l.t.d שם: הנדסת חשמל זוהר ראובן בעמ

Address: Jabotinski 33, RAMAT GAN, Israel כתובת : רח' ז'בוטינסקי 33, רמת גן, מגדל התאומים 1, ישראל

Identification No.: 510677719מספר זיהוי: 510677719

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Uzi Bar-On, Adv.

Address: 33 Jabotinsky Street, Ramat Gan, Israel

שם: עוזי בר-און, עו"ד

כתובת : רחוב ז'בוטינסקי 33, רמת גן, ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 41 סוג: 41

Events hall services for celebrations; all included in 
class 41.

שירותי אולם אירועים לשמחות; הנכללים כולם בסוג 41.         
                      

Class: 43 סוג: 43

Providing food and drink for events hall; all included 
in class 43.

אספקת מזון ומשקה לאולמות אירועים; הנכללים כולם בסוג 
                         .43
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Trade Mark No. 234488 מספר סימן

Application Date 04/11/2010 תאריך הגשה

International Trademark No. 0977265 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: von Ardenne Anlagentechnik GmbH

Address: Plattleite 19/29, 01324 Dresden, Germany

Identification No.: 71608

(GERMANY GMBH)

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: 7 סוג: 7

Vacuum coating equipment, namely vapour 
deposition equipment, metal band vapour deposition 
equipment, foil coating equipment.

Class: 9 סוג: 9

Apparatus and instruments for coating processes, 
namely for monitoring, control and regulation; plasma 
emission monitors; sputter equipment, namely 
electronic apparatus for coating by causing the atoms 
of a solid to be removed from the surface of a target 
by bombardment with process gas atoms in a plasma 
discharge; plasma CVD equipment.

Class: 11 סוג: 11

Components for coating and melting equipment, 
namely, electron beam evaporators, radiation heated 
evaporation device, magnetron sputter device, arc 
evaporation device, vacuum melting equipment, 
namely, electron beam or plasma melting furnaces.

Class: 42 סוג: 42

Engineering services, such as developing and 
planning of installations for vacuum coating and 
vacuum metallurgy.
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Trade Mark No. 234542 מספר סימן

Application Date 29/12/2010 תאריך הגשה

 Owners

Name: DYNASOL ELASTOMEROS, S.A. 

Address: PASEO DE LA CASTELLANA, 280, MADRID, 
28046, Spain

Identification No.: 801769

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Fisher Weiler Group

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

שם: פישר וילר גרופ

כתובת : רח' הברזל 26, תל אביב, 69710, רמת החי"ל, ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 1 סוג: 1

Polyethylene, EVA copolymers, EVA resins, 
polypropylene vinyl acetate, polystyrene; chemicals 
used in industry ; unprocessed artificial resins, 
unprocessed plastics; adhesives used in industry; hot 
melt adhesives, PSA (Pressure sensitive adhesive), 
solvent base adhesives chemical additives for oils; oil 
cement (putty); all included in class 1.

פוליאתילן, קופולימרים EVA, שרפי EVA, פוליפרופילן ויניל 
אצטט, פוליסטרן; כימיקלים לשימוש בתעשייה; שרפים 

מלאכותיים בלתי מעובדים, חומרים פלסטיים בלתי מעובדים; 
דבקים המשמשים בתעשייה  דבקים חמים, דבקים רגישים 
ללחץ, דבקים מבוססי ממס; תוספים כימיקליים עבור שמנים; 
שמן צמנט (מרק); הנכללים כולם בסוג 1                               
                                                                                     
                                                                                    
                                                                                    

    

Class: 17 סוג: 17

Rubber, gutta-percha, natural rubber, articles made 
from gutta-precha and rubber; plastics in semi-
worked forms used in manufacturing ; packing, 
stopping and insulating materials; flexible pipes, not 
of metal; refractory insulation materials; all included 
in class 17.

גומי, גוטאפרשה, גומי טבעי, חפצים עשויים מגוטאפרשה 
ומגומי; פלסטיקים מעובדים חלקית המשמשים לייצור; חומרי 
אטימה, סתימה ובידוד; צינורות גמישים שאינם ממתכת; חומרי 
בידוד חסיני אש; הנכללים כולם בסוג 17                               
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Trade Mark No. 234665 מספר סימן

Application Date 27/12/2010 תאריך הגשה

Base for International Trademark No. 1081516 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.                                                     

      

ח' אייר תשע"ב - 5330/04/2012



OVATION

Trade Mark No. 234835 מספר סימן

Application Date 09/01/2011 תאריך הגשה

 Owners

Name: Emerson Process Management Power & Water 
Solutions, Inc.

Address: 200 Beta Drive, Pittsburgh, Pennsylvania, 
15238, U.S.A.

Identification No.: 801783

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

Computer hardware and industrial process control 
software; all included in Class 9.

חמרת מחשב ותכנת בקרת תהליך תעשייתי; הכל כלול בסוג 9. 
                                                              

ח' אייר תשע"ב - 5430/04/2012



Trade Mark No. 234844 מספר סימן

Application Date 06/01/2011 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: HAKSOHUR MORDEHI  שם: חאקשור מרדכי

Address: HARAV UZIEL 5, PETACH TIKWA, Israel כתובת : רח' הרב עוזיאל 5, פתח תקוה, ישראל

Identification No.: 017387317מספר זיהוי: 017387317

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 37 סוג: 37

Electrician services, namely, maintenance, 
installation and repair of electricity.

שירותי חשמלאות, דהיינו אחזקה התקנה ותיקונים של חשמל.  
                                                           

ח' אייר תשע"ב - 5530/04/2012



AMAZING WORLD 

Trade Mark No. 234867 מספר סימן

Application Date 11/01/2011 תאריך הגשה

Based on foreign registration מבוסס על רישום בחו"ל

European Community Trade Mark 
No. 009651449

איחוד האירופי לסימני מסחר מספר: 
009651449

Dated 28/06/2011 (Section 16) מיום 28/06/2011 (סעיף 16) 

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 9 סוג: 9

Downloadable game software and computer 
application software for use with mobile devices 
downloaded via the internet and wireless devices; 
computer game software; software that is used for 
providing multi-user access to an online 3d virtual 
environment; computer 3d virtual environment 
software, namely, software for use in creating, 
manipulating and participating in 3d virtual 
environments; multiplayer interactive multimedia 
computer game programs; pre-recorded video discs 
featuring musical scores and dialog featuring fictional 
characters; video game cartridges; video game discs; 
video game software;,video recordings featuring 
fictional characters; carrying cases for cell phone; 
computer mouse pads; all included in class 9

תוכנת מחשב למשחקים ותוכנת מחשב לשימוש עם מכשירים 
ניידים הניתנות להורדה באמצעות האינטרנט ומכשירים ניידים; 
תוכנת מחשב למשחקים; תוכנה המיועדת לאפשר למשתמשים 
מרובים גישה לסביבת תלת מימד וירטואלית מקוונת; תוכנת 
מחשב לסביבת תלת מימד וירטואלית, דהיינו, תוכנה לשימוש 

ביצירה ובשימוש בסביבת תלת מימד; תוכנות מחשב 
מולטימדיה למשחקים אינטראטיביים למשתמשים מרובים; 

דיסקים מוקלטים מראש הכוללים שמע, מלל והנפשה; מחסניות 
משחקי וידאו; משחקי מחשב על גבי דיסקים; תוכנת משחקי 

מחשב; הקלטות וידאו המציגות דמויות מונפשות; תיבות נשיאה 
עבור מכשירי טלפון ניידים; עכברים למחשב; הנכללים כולם 

בסוג 9.                                                                           
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                

Class: 28 סוג: 28

Plush toys, toy clothing for plush toys and plush toy 
accessories; card games, board games, jigsaw 
puzzles, Christmas tree ornaments and Christmas 
stockings, modeled plastic toy figurines, and  stand 
alone video game machines, bath toys; party favors 
in the nature of small toys and noisemakers, toy 
figures; toys and playthings, soft sculpture dolls; all 
included in class 28

צעצועים רכים, בגדי צעצוע לצעצועים רכים ואביזרים עבורם; 
משחקי קלפים, משחקי לוח, פאזלים, קישוטים לעצי חג המולד 
וגרבי חג המולד, פסלוני פלסטיק מעוצבים, מכונות משחקי 
וידאו, צעצועי אמבט; אביזרי מסיבות דהיינו צעצועים קטנים 
ורעשנים, דמויות צעצוע; צעצועים ודברי משחק, בובות רכות 
מפוסלות; הנכללים כולם בסוג 28                                       
                                                                                    

                                

Class: 38 סוג: 38

Providing on-line chat rooms and interactive 
discussion forums and electronic mail services for 
transmission of messages among computer users 
and the participants of multiplayer games, computer 
games and activities; communications services, 
namely, transmitting streamed sound and audio-
visual recordings via the internet; Providing an online, 
interactive bulletin board for the transmission of 
messages among computer users; all included in 
class 38

אספקת חדרי צ'אט מקוונים, פורומי דיון אינראקטיביים ושירותי 
אי-מייל לצורך העברת הודעות בין משתמשי מחשב ולמשתתפי 
משחקים מרובים, משחקי מחשב ופעילויות מחשב; שירותי 

תקשורת, דהיינו, שידור הקלטות קול וחוזי באמצעות 
האינטרנט; אספקת לוח משחקים אלקטרוני אינטראקטיבי 

לצורך שידור הודועת בין משתמשי מחשב; הנכללים כולם בסוג 
                                                                                 38
                                                                                    
                                                                                    

                                

ח' אייר תשע"ב - 5630/04/2012



 Owners

Name: Ganz

Address: Woodbridge, Ontario, Canada

Identification No.: 68526

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Soroker-Agmon, Adv.

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

שם: סורוקר-אגמון, עו"ד

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

Class: 41 סוג: 41

Entertainment services in the nature of online and 
mobile device interactive games and activities in 
single and multi-user formats using online avatars 
and live entertainers provided through an interactive 
web site from global computer networks, mobile 
communication devices, wireless networks, and at 
live entertainment events; organizing and conducting 
games, competitions, and entertainment events; 
production of audio, video and audio/video 
recordings; production of video clips, animated films, 
and cartoons; all included in class 41

שירותי בידור בדמות פעילויות ומשחקי מחשב אינטראקטיביים 
מקוונים או במכשירים ניידים המיועדים למשתמש אחד או יותר 

ואשר כוללים דמויות מונפשות מקוונות ובידור בזמן אמת 
המסופק באמצעות אתר מחשב אינטראקטיבי מרשת מחשבים 
גלובלית, מכשירי תקשורת ניידם, רשתות אלחוטיות ובאירועי 
בידור חיים; ארגון וניהול משחקים, תחרויות ואירועי בידור; 
הפקת הקלטות שמע וחוזי ושילוב של אלו; הפקת קליפים, 

סרטי אנימציה וסרטים מצוירים; הנכללים כולם בסוג 41           
                                                                                    
                                                                                    

                                                                

ח' אייר תשע"ב - 5730/04/2012



Trade Mark No. 234918 מספר סימן

Application Date 06/12/2010 תאריך הגשה

International Trademark No. 1062243 מספר סימן בינלאומי

Conditions/Disclaimers

The mark consists of a three-dimensional thunderbird 
design.

 Owners

Name: Minnetonka Moccasin Company, Inc.

Address: 1113 East Hennepin Avenue, Minneapolis, MN 
55414, U.S.A.

Identification No.: 71473

(Minnesota, United States 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: 25 סוג: 25

Clothing and accessories, namely, footwear.

ח' אייר תשע"ב - 5830/04/2012



Trade Mark No. 235014 מספר סימן

Application Date 16/01/2011 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: ICE ISRAEL THE ISRAELI COMPANY FOR ICE 
PRODUCTION LTD

שם: אייס ישראל החברה הישראלית לייצור קרח בע"מ

Address: כתובת : רח' סוקולוב 10, רחובות, 76445, ישראל

Identification No.: 513735191מספר זיהוי: 513735191

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

Ice selling in various shapes & packaging for 
businesses, companies and individuals; all included 
in class 35.

מכירת קרח במגוון צורות/אריזות לעסקים, חברות ויחידים; 
הנכללים כולם בסוג 35.                                                     

                    

ח' אייר תשע"ב - 5930/04/2012



Trade Mark No. 235065 מספר סימן

Application Date 18/01/2011 תאריך הגשה

 Owners

Name: EDITA Food Industries S.A.E.

Address: 6th of October City, Industrial Zone No. 3, Giza, 
12311, Egypt

Identification No.: 67775

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Wolff, Bregman and Goller

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

שם: וולף, ברגמן וגולר

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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 30 סוג: 30

Flour and preparations made from cereals, cakes, 
bread, gingerbread, bread rolls, chips, bakeries, 
pastry, biscuits and confectionery, namely candy and 
lollypops, caramels, chewing gum, chocolate, 
crackers, petits fours, ready made bakes, croissants, 
pates, Swiss rolls, yeast, baking powder; salt, 
pepper; vinegar, sauces, spices, cocoa; all included 
in class 30.

קמח ומוצרים העשויים מדגנים, עוגות, לחם, לחם זנגוויל, 
גלילות לחם, טוגנים, דברי מאפה, מאפים, ביסקוויטים 

וממתקים, דהיינו סוכריות וסוכריות על מקל, קרמלים, גומי 
לעיסה, שוקולד, קרקרים, פטיפורים, מאפים להכנה מיידית, 

קרואסונים, פשטידות, גלילות שוויצריות, שמרים, אבקת אפיה; 
מלח, פלפל; חומץ, רטבים, תבלינים, קקאו; הנכללים כולם בסוג 
                                                                               .30

ח' אייר תשע"ב - 6030/04/2012



AB ROCKET

Trade Mark No. 235073 מספר סימן

Application Date 20/01/2011 תאריך הגשה

 Owners

Name: E. Mishan & Sons, Inc.

Address: 230 Fifth Avenue, Suite 800, New York , NY, 
10001, U.S.A.

Identification No.: 801363

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: JMB  DAVIS BEN - DAVID LTD.

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

שם: ג'יי.אמ.בי דייויס בן - דוד בע"מ

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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 28 סוג: 28

Manually-operated exercise equipment, namely, 
abdominal exercising machine; all included in class 
28.

מכשירי התעמלות המופעלים באופן ידני, סהיינו, מכונה 
המיועדת להתעמלות של הבטן; הנכללים כולם בסוג 28.         

ח' אייר תשע"ב - 6130/04/2012



AB ROCKET TWISTER

Trade Mark No. 235074 מספר סימן

Application Date 20/01/2011 תאריך הגשה

 Owners

Name: E. Mishan & Sons, Inc.

Address: 230 Fifth Avenue, Suite 800, New York , NY, 
10001, U.S.A.

Identification No.: 801363

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: JMB  DAVIS BEN - DAVID LTD.

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

שם: ג'יי.אמ.בי דייויס בן - דוד בע"מ

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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 28 סוג: 28

Manually-operated exercise equipment, namely, 
abdominal exercising machine; all included in class 
28.

מכשירי התעמלות המופעלים באופן ידני, דהיינו, מכונה 
המיועדת להתעמלות של הבטן; הנכללים כולם בסוג 28.         

ח' אייר תשע"ב - 6230/04/2012



SMARTSCOPE

Trade Mark No. 235160 מספר סימן

Application Date 24/01/2011 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 ורפואה; הנכללים כולם בסוג 10.   
                      

ח' אייר תשע"ב - 6330/04/2012



SHINE DEFINE

Trade Mark No. 235176 מספר סימן

Application Date 24/01/2011 תאריך הגשה

 Owners

Name: Wella GmbH

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

Identification No.: 1933

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

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

סבונים, פרפומריה, שמנים אתריים, תכשירים לטיפוח הגוף 
והיופי, תחליבים לשיער, משחות שיניים; כולם נכללים בסוג 3.   

                                  

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

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

Germany, 03/11/2010, No. 302010064238603 גרמניה, 03/11/2010, מספר 302010064238603

Class: 3 סוג: 3

ח' אייר תשע"ב - 6430/04/2012



Trade Mark No. 235184 מספר סימן

Application Date 25/01/2011 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: NEGEV DISTILLERS LTD. שם: יקבי הנגב בע"מ

Address: Mevo Sivan 13, Kiryat Gat, Israel כתובת : מבוא סיון 13, קרית גת, ישראל

Identification No.: 513744698מספר זיהוי: 513744698

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Sanford T. Colb & Co.

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

שם: סנפורד ט. קולב ושות'

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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 33 סוג: 33

Alcoholic beverages (except beers) including Arack. משקאות כוהליים (למעט בירה) הכוללים עראק.                     
  

ח' אייר תשע"ב - 6530/04/2012



LIFE

Trade Mark No. 235188 מספר סימן

Application Date 25/01/2011 תאריך הגשה

Ownersבעלים

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

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

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

Identification No.: 510753551מספר זיהוי: 510753551

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Reinhold Cohn and Partners

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

שם: ריינהולד כהן ושותפיו

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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 9 סוג: 9

Eyeglasses; sunglasses; lenses for eyeglasses and 
for sunglasses; frames for eyeglasses and for 
sunglasses; accessories, components and cases for 
eyeglasses and sunglasses; containers for contact 
lenses; photographic accessories; gloves for 
protection of the hands; scales, electronic scales; 
outlet covers; ear plugs; thermometers ( not for 
medical purposes); all included in class 9.

משקפיים; משקפי שמש; עדשות למשקפיים ולמשקפי שמש; 
מסגרות למשקפיים ולמשקפי שמש; אביזרים, רכיבים ונרתיקים 
למשקפיים ולמשקפי שמש; מחסניות לעדשות מגע; אביזרי 
צילום; כפפות להגנת הידיים; משקלים, משקלים אלקטרוניים; 
ממגני שקעים; אטמי אוזניים; מדי חום ( לא למטרות רפואיות); 

הנכללים כולם בסוג 9.
                                                                                     
                                                                                    

                                  

ח' אייר תשע"ב - 6630/04/2012



Trade Mark No. 235209 מספר סימן

Application Date 23/01/2011 תאריך הגשה

Base for International Trademark No. 1081524 בסיס לסימן מסחר בינלאומי מס.

Ownersבעלים

Name: Pronet A.B. Programming and Development 
Ltd.

שם: פרונט א.ב. תכנות ופיתוח בע"מ

Address: 19 keren hayesod st, herzliya, Israel כתובת : קרן היסוד 19, הרצליה, ישראל

Identification No.: 64798מספר זיהוי: 64798

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: 42 סוג: 42

Construction and assembly services of internet 
domains and internet sites; interactive hosting 
services; interactive storage and design services; 
industrial analysis and research services; design and 
development of computer hardware and software; all 
included in class 42.

שירותי בניית ופיתוח אתרי אינטרנט, שירותי אירוח אתרי 
אינטרנט, שירותי אחסון אתרי אינטרנט ושירותי עיצוב 

הקשורים לשירותים אלו; שירותי ניתוח ומחקר תעשייתי; עיצוב 
ופיתוח של תוכנת וחומרת מחשב; הנכללים כולם בסוג 42.       
                                                                                    

                                        

ח' אייר תשע"ב - 6730/04/2012



Trade Mark No. 235541 מספר סימן

Application Date 04/02/2011 תאריך הגשה

 Owners

Name: PUIG FRANCE (Société par actions simplifiée)

Address: 6, boulevard du Parc, Neuilly sur Seine, 92200, 
France

Identification No.: 801831

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

Soaps, perfumery, essential oils, cosmetics, hair 
lotions; shampoo; deodorant for personal use; 
cosmetic products for shaving, including shaving 
foam and after shave balms and lotions and including 
body lotions; all included in class 3.

סבונים, בשמים, שמנים אתריים, תכשירי קוסמטיקה, תרחיצים 
לשיער; שמפו; דאודורנט לשימוש אישי; מוצרי קוסמטיקה 

לגילוח, לרבות קצף גילוח ומרגיעי ותחליבי אפטר שייב ולרבות 
תחליבי גוף; הנכללים כולם בסוג 3.                                      

                                                  

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

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

European Community Trade Mark, 06/08/2010, No. 
0929942

איחוד האירופי לסימני מסחר, 06/08/2010, מספר 0929942

Class: 3 סוג: 3

ח' אייר תשע"ב - 6830/04/2012



Trade Mark No. 235701 מספר סימן

Application Date 04/01/2011 תאריך הגשה

International Trademark No. 1064614 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: Philip Morris Products S.A.

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

Identification No.: 71877

(Suisse Société anonyme (SA))

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, 06/07/2010, No. 606875 שוויץ, 06/07/2010, מספר 606875

Class: 34 סוג: 34

ח' אייר תשע"ב - 6930/04/2012



A5L

Trade Mark No. 235792 מספר סימן

Application Date 14/02/2011 תאריך הגשה

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 6 סוג: 6

Metal fasteners, namely: screws, bolts, rivets, nuts, 
rings, studs, caps, sleeves, temporary fasteners, 
pins, inserts; all included in class 6.

מהדקי מתכת, דהיינו: ברגים, בריחים, מסמרות, אומים, 
טבעות, ניטים, מכסים, שרוולים, מהדקים זמניים, סיכות, 

אינסרטים; הנכללים כולם בסוג 6.                       

Class: 7 סוג: 7

Electric, pneumatic, hydraulic tools to install, remove, 
tighten or to release fasteners; components of 
transmission for electric, pneumatic, hydraulic tools, 
namely bits, sockets and driving heads; all included 
in class 7.

כלים חשמליים, פניאומאטיים, הידראוליים להתקנה, הסרה, 
הידוק או שחרור של מהדקים; רכיבי תמסורת של כלים 

חשמליים, פניאומאטיים, הידראוליים, דהיינו מקדחים, תושבות 
וראשי הברגה; הנכללים כולם בסוג 7.                                   

                                    

Class: 8 סוג: 8

Hand operated tools to install, remove, tighten or to 
release fasteners; components of transmission for 
Hand operated tools, namely bits, sockets and 
driving heads; all included in class 8.

כלים המופעלים ידנית להתקנה, הסרה, הידוק או שחרור של 
מהדקים; רכיבי תמסורת של כלים המופעלים ידנית, דהיינו 

מקדחים, תושבות וראשי הברגה; הנכללים כולם בסוג 8.         
                                                                  

Class: 9 סוג: 9

Gauges intended to test and to inspect recesses of 
fasteners; all included in class 9.

מחוונים המיועדים לבדיקה ולפיקוח על מגרעות של מהדקים; 
הנכללים כולם בסוג 9.                           

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

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

France, 31/08/2010, No. 10/3763043 צרפת, 31/08/2010, מספר 10/3763043

Class: 6 סוג: 6

Class: 7 סוג: 7

Class: 8 סוג: 8

Class: 9 סוג: 9

ח' אייר תשע"ב - 7030/04/2012



 Owners

Name: LISI AEROSPACE

Address: 193 rue de Bercy, 75012 Paris, France

Identification No.: 800421

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

ח' אייר תשע"ב - 7130/04/2012



New Ocean

ניו אושן
Trade Mark No. 235815 מספר סימן

Application Date 15/02/2011 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: A.A. Miss Energy Fashion Ltd. שם: א.א. מיס אופנת אנרג'י בע"מ

Address: 1 Levinsky St., Tel Aviv, Israel כתובת : לוינסקי 1, תל אביב, ישראל

Identification No.: 514519313מספר זיהוי: 514519313

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Jacob and Hana Calderon, Adv.

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

שם: יעקב וחנה קלדרון, עו"ד

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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 25 סוג: 25

Clothing, footwear , headgear ; all included in class 
25

דברי הלבשה, הנעלה וכיסויי ראש ; הנכללים כולם בסוג 25     
    

ח' אייר תשע"ב - 7230/04/2012



Trade Mark No. 235821 מספר סימן

Application Date 13/02/2011 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: "YAHAV" FOOD MARKETING LTD שם: "יהב" שיווק מזון בע"מ

Address: Moshav 80 st, Uza, 79575, Israel כתובת : רח' מושב 80, עוזה, 79575, ישראל

Identification No.: 513617324מספר זיהוי: 513617324

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: CBLS, Adv 

Address: 8 Ben Mimon, Jerusalem, 92261, Israel

שם: סי בי אל אס, עו"ד 

כתובת : בן מימון 8, ירושלים, 92261, ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 33 סוג: 33

Alcoholic bevreages (except beers); all included in 
class 33.

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

ח' אייר תשע"ב - 7330/04/2012



Noc Out  

נוק אאוט 
Trade Mark No. 235822 מספר סימן

Application Date 13/02/2011 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: "YAHAV" FOOD MARKETING LTD שם: "יהב" שיווק מזון בע"מ

Address: רח' מושב 80, עוזה, 79575, ישראל כתובת : רח' מושב 80, עוזה, 79575, ישראל

Identification No.: 513617324מספר זיהוי: 513617324

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: CBLS, Adv 

Address: 8 Ben Mimon, Jerusalem, 92261, Israel

שם: סי בי אל אס, עו"ד 

כתובת : בן מימון 8, ירושלים, 92261, ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 33 סוג: 33

Alcoholic bevreages (except beers); all included in 
class 33.

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

ח' אייר תשע"ב - 7430/04/2012



GLEAM

Trade Mark No. 235826 מספר סימן

Application Date 16/02/2011 תאריך הגשה

Based on foreign registration מבוסס על רישום בחו"ל

European Community Trade Mark 
No. 009677816

איחוד האירופי לסימני מסחר מספר: 
009677816

Dated 03/06/2011 (Section 16) מיום 03/06/2011 (סעיף 16) 

 Owners

Name: Motorola Trademark Holdings, LLC

Address: 600 North US Highway 45, Libertyville, IL, 
U.S.A.

Identification No.: 801655

(Delaware limited liability company)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Dr. Shlomo Cohen & Co.

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

שם: ד"ר שלמה כהן ושות'

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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 9 סוג: 9

Cellular phones; cellular phones with electronic 
messaging capabilities; cellular phones with digital 
camera and video camera capabilities; cellular 
phones with MP3, audio, and video player 
capabilities; cellular phones with navigation and 
global positioning (GPS) capabilities; wireless 
communication devices featuring voice, data and 
image transmission; cellular phones batteries, battery 
charges and power adaptors;  all included in class 9.

טלפונים סלולאריים; טלפונים סלולאריים בעלי אפשרות 
להודעות אלקטרוניות; טלפונים סלולאריים בעלי אפשרות 

למצלמות דיגיטאליות; טלפונים סלולאריים בעלי אפשרות ל- 
MP3, יכולת קליטת צלילים ווידאו; טלפונים סלולאריים בעלי 
אפשרויות ניווט וניווט גלובאלי (גי פי אס); התקנים אלחוטיים 
לתקשורת הכוללים העברות קול, מידע ותמונות; סוללות 

לטלפונים סלולאריים, מטענים לסוללות ומתאמים; הנכללים 
כולם בסוג 9.                                                                   

                                                                  

ח' אייר תשע"ב - 7530/04/2012



Trade Mark No. 235844 מספר סימן

Application Date 15/02/2011 תאריך הגשה

 Owners

Name: COMPANHIA NITRO QUÍMICA BRASILEIRA 

Address: Av. Dr. Jose Artur Nova 951, Sao Miguel 
Paulista, Sao Paulo,SP, Brazil

Identification No.: 71910

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Wolff, Bregman and Goller

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

שם: וולף, ברגמן וגולר

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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 13 סוג: 13

Nitrocellulose; included in class 13. ניטרוצלולוזה; הנכללים  בסוג 13.             

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

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

Brazil, 30/11/2010 ברזיל, 30/11/2010

Class: 13 סוג: 13

ח' אייר תשע"ב - 7630/04/2012



Trade Mark No. 235847 מספר סימן

Application Date 14/02/2011 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: NOFESH ONLINE LTD שם: נופש און-ליין בע"מ

Address: 22 haamal st, Ramat Gan, Israel כתובת : רח' העמל 22, רמת גן, ישראל

Identification No.: 514540046מספר זיהוי: 514540046

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Ronon Leibowitz. Adv.

Address: 

שם: רונן ליבוביץ, עו"ד

כתובת : בלוך 48, תל אביב, 64681, (פינת ארלוזורוב), ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 35 סוג: 35

Marketing and advertising domestic tourism in israel 
and in the world; all included in class 35.

שיווק ופרסום של תיירות נופש בארץ ובחו"ל; הנכללים כולם 
בסוג 35.                                                                     

ח' אייר תשע"ב - 7730/04/2012



LATUDA

Trade Mark No. 235900 מספר סימן

Application Date 20/02/2011 תאריך הגשה

 Owners

Name: Dainippon Sumitomo Pharma Co., Ltd

Address: 6-8, Doshomachi 2-chome, Chuo-ku, Osaka-shi, 
Osaka, Japan

Identification No.: 801852

Japanese Corporation

Address for serviceהמען למסירת הודעות

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

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

שם: גי.אי. ארליך (1995) בע"מ

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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 5 סוג: 5

Pharmaceutical preparations for the treatment of 
central nervous system diseases and disorders.

תכשירי רוקחות עבור טיפול במחלות והפרעות של מערכת 
העצבים המרכזית.                                                           

    

Goods/Services for which priority is claimed סחורות/שירותים לגביהם נטען דין קדימה
(If only classification code is indicated, Priority is claimed 
for all goods/services included in that class, and specified 
above under the 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, 26/08/2010, No. 1380072 אוסטרליה, 26/08/2010, מספר 1380072

Class: 5 סוג: 5

ח' אייר תשע"ב - 7830/04/2012



Trade Mark No. 235941 מספר סימן

Application Date 23/02/2011 תאריך הגשה

 Owners

Name: TENARIS CONNECTIONS BV

Address: Locatellikatde 1, Amsterdam, Netherlands

Identification No.: 68243

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: 6 סוג: 6

Common metals and their alloys; metal building 
materials; transportable buildings of metal; non-
electric cables and wires of common metal; 
ironmongery; metallic pipes and tubes; safes; goods 
of common metal not included in other classes; ores.

מתכות שכיחות והסגסוגות שלהן ; חומרי בניין ממתכת; בניינים 
יבילים ממתכת ; כבלים וחוטים לא חשמליים ממתכת שכיחה ; 

מוצרי ברזל; צינורות וגלילים ממתכת ; כספות ; סחורות 
ממתכת שכיחה אשר אינם כלולים בסוגים אחרים ; עפרות.       

                                                            

ח' אייר תשע"ב - 7930/04/2012



Everest Mounting Systems

Trade Mark No. 235957 מספר סימן

Application Date 24/02/2011 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: LIOR BARKAN שם: ליאור ברקן

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

Identification No.: 056733132מספר זיהוי: 056733132

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: 6 סוג: 6

Metal mounting devices for electrical apparatus 
including audio and video devices; all included in 
class 6

מתקני תליה ממתכת לציוד אלקטרוני לרבות מכשירי אודיו 
ווידאו; הנכללים כולם בסוג 6                                               

          

ח' אייר תשע"ב - 8030/04/2012



Trade Mark No. 235969 מספר סימן

Application Date 27/12/2010 תאריך הגשה

International Trademark No. 1065861 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: Takeda Pharmaceutical Company Limited

Address: 1-1, Doshomachi 4-chome,,Chuo-ku,,Osaka-shi, 
Osaka 540-8645, Japan

Identification No.: 71947

(Japan Corporation)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Dr Eyal Bressler, Patent Attorney

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

שם: דר' אייל ברסלר, עו"פ

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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 5 סוג: 5

Pharmaceutical preparations for the treatment of 
cancer.

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

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

Japan, 01/07/2010, No. 2010-052136 יפן, 01/07/2010, מספר 2010-052136

Class: 5 סוג: 5

ח' אייר תשע"ב - 8130/04/2012



Trade Mark No. 235970 מספר סימן

Application Date 27/12/2010 תאריך הגשה

International Trademark No. 1065862 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: Takeda Pharmaceutical Company Limited

Address: 1-1, Doshomachi 4-chome,,Chuo-ku,,Osaka-shi, 
Osaka 540-8645, Japan

Identification No.: 71947

(Japan Corporation)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Dr Eyal Bressler, Patent Attorney

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

שם: דר' אייל ברסלר, עו"פ

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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 5 סוג: 5

Pharmaceutical preparations for the treatment of 
cancer.

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

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

Japan, 01/07/2010, No. 2010-052138 יפן, 01/07/2010, מספר 2010-052138

Class: 5 סוג: 5

ח' אייר תשע"ב - 8230/04/2012



Trade Mark No. 235971 מספר סימן

Application Date 27/12/2010 תאריך הגשה

International Trademark No. 1065863 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: Takeda Pharmaceutical Company Limited

Address: 1-1, Doshomachi 4-chome,,Chuo-ku,,Osaka-shi, 
Osaka 540-8645, Japan

Identification No.: 71947

(Japan Corporation)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Dr Eyal Bressler, Patent Attorney

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

שם: דר' אייל ברסלר, עו"פ

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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 5 סוג: 5

Pharmaceutical preparations for the treatment of 
cancer.

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

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

Japan, 01/07/2010, No. 2010-052122 יפן, 01/07/2010, מספר 2010-052122

Class: 5 סוג: 5

ח' אייר תשע"ב - 8330/04/2012



Trade Mark No. 235972 מספר סימן

Application Date 27/12/2010 תאריך הגשה

International Trademark No. 1065864 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: Takeda Pharmaceutical Company Limited

Address: 1-1, Doshomachi 4-chome,,Chuo-ku,,Osaka-shi, 
Osaka 540-8645, Japan

Identification No.: 71947

(Japan Corporation)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Dr Eyal Bressler, Patent Attorney

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

שם: דר' אייל ברסלר, עו"פ

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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 5 סוג: 5

Pharmaceutical preparations for the treatment of 
cancer.

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

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

Japan, 01/07/2010, No. 2010-052124 יפן, 01/07/2010, מספר 2010-052124

Class: 5 סוג: 5

ח' אייר תשע"ב - 8430/04/2012



Trade Mark No. 235973 מספר סימן

Application Date 27/12/2010 תאריך הגשה

International Trademark No. 1065865 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: Takeda Pharmaceutical Company Limited

Address: 1-1, Doshomachi 4-chome,,Chuo-ku,,Osaka-shi, 
Osaka 540-8645, Japan

Identification No.: 71947

(Japan Corporation)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Dr Eyal Bressler, Patent Attorney

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

שם: דר' אייל ברסלר, עו"פ

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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 5 סוג: 5

Pharmaceutical preparations for the treatment of 
cancer.

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

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

Japan, 01/07/2010, No. 2010-052142 יפן, 01/07/2010, מספר 2010-052142

Class: 5 סוג: 5

ח' אייר תשע"ב - 8530/04/2012



Trade Mark No. 235974 מספר סימן

Application Date 27/12/2010 תאריך הגשה

International Trademark No. 1065866 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: Takeda Pharmaceutical Company Limited

Address: 1-1, Doshomachi 4-chome,,Chuo-ku,,Osaka-shi, 
Osaka 540-8645, Japan

Identification No.: 71947

(Japan Corporation)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Dr Eyal Bressler, Patent Attorney

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

שם: דר' אייל ברסלר, עו"פ

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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 5 סוג: 5

Pharmaceutical preparations for the treatment of 
cancer.

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

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

Japan, 01/07/2010, No. 2010-052146 יפן, 01/07/2010, מספר 2010-052146

Class: 5 סוג: 5

ח' אייר תשע"ב - 8630/04/2012



Trade Mark No. 236073 מספר סימן

Application Date 20/02/2011 תאריך הגשה

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 3 סוג: 3

Perfumes, cosmetics; included in class 3.       .3 בשמים; תכשירי קוסמטיקה; הנכללים כולם בסוג

Class: 16 סוג: 16

Printed press, print media, magazones and journals; 
included in class 16.

דברי דפוס, עיתונות כתובה, מגזינים וכתבי-עת; הנכללים כולם 
בסוג 16.                 

Class: 25 סוג: 25

Clothing, footware and head covering; included in 
class 25.

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

Class: 30 סוג: 30

Coffee, tea, artifical coffe, pastry and confectionery; 
all included in class 30.

קפה, תה, תחליפי קפה, דברי מאפה וממתקים; הנכללים כולם 
בסוג 30.                                         

Class: 35 סוג: 35

Providing advertising and sales promotion services 
for a variety of topics using online information and 
contect site on the internet and/or similar mass 
communication networks; providing news and on line 
information in matters of commerce and 
economics;Providing on-line information services on 
political issues; food and drinks stores; all included in 
class 35.

אספקת שירותי פרסום וקידום מכירות במגוון נושאים באמצעות 
אתר מידע ותוכן מקוון באינטרנט ו/או ברשתות תקשורת 

המונית דומות; אספקת חדשות ומידע מקוון בתחום המסחר 
והכלכלה; אספקת שירותי חדשות ומידע מקוון בנושאים 

פוליטיים; חנויות למזון ומשקאות; הנכללים כולם בסוג 35.       
                                                                                    
                                                                                    

                                        

Class: 38 סוג: 38

Telcommunication of information , including web 
pages on the internet or on similar mass media 
network; data communication; providing user access 
to the internet or data bases; telecommunication 
gateway services; electronic mail services; providing 
online conversation services; providing internet chat 
rooms; providing an online discussion forum for real 
time interaction with other computer users available 
on computer network; providing radio and television 
broadcasts carried out by internet; all included in 
class 38.

תקשורת רחק (טלקומיוניקציה) של מידע, כולל אתרי אינטרנט 
או ברשתות תקשורת המונים דומות; תקשורת נתונים; אספקת 
גישה למשתמשים באינטרנט או למאגרי מידע; שירותי חיבור 
בין שתי רשתות שונות; שירותי דוא"ל; חדרי צ'טים מקוונים; 

אספקת שירותים מקוונים של פורמים בזמן אמת עם 
משתמשים אחרים המצויים בו זמנית ברשת מחשבים; אספקת 
שידורי רדיו וטלויזיה באמצאות האינטרנט; הנכללים כולם בסוג 
                                                                               .38
                                                                                    
                                                                                    

                                                                

Class: 41 סוג: 41

Providing information and news services on matters 
of education, entertainment, leisure, sports and 
culture, provided on line from computer database or 
throgh similar mass media networks; entertainment 
services including providing online links to news, 
sports, movies, games, articles, photographs, 
forums, blogs, surveys, entertainment news and 
fashion news; all included in class 41.

אספקת מידע וחדשות בנושאי חינוך, בידור, פנאי, ספורט 
ותרבות, בצורה מקוונת ממאגרי מידע או באמצעות האינטרנט 
או באמצעות רשתות דומות לתקשורת המונים; שירותי בידור 
הכוללים אספקת קישורים מקוונים לחדשות, ספורט, סרטים, 
משחקים, כתבות, תמונות, פורומים, בלוגים, סקרים, חדשות 
בידור ואופנה; הנכללים כולם בסוג 41.                                 
                                                                                    

                                                              

ח' אייר תשע"ב - 8730/04/2012



Ownersבעלים

Name: GABER MEDIA LTD שם: ג'אבר מדיה בע"מ

Address: P.O.B. 221, Teiba, 40400, Israel כתובת : ת.ד. 221, טיבה משלש, 40400, ישראל

Identification No.: 513236448מספר זיהוי: 513236448

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Lieblich - Moser, Advocate Office 

Address: 40 Hanamal st, P.O.B. 300, Tel Aviv, 61002, 
Israel

שם: ליבליך - מוזר, משרד עורכי דין 

כתובת : רח' הנמל 40, בית יואל, ת.ד. 300, תל אביב, 61002, 
ישראל

Class: 42 סוג: 42

Providing web pages and various information using 
online databases over the internet or similar mass 
communication networks; all included in class 42.

אספקת דפי אינטרנט ושירותי מידע מגוון באמצעות מאגרי 
מידע מקוונים (on-line) באינטרנט או ברשתות תקשורת 

המוניות דומות; הנכללים כולם בסוג 42.                             

Class: 43 סוג: 43

Providing information and news contents online, in 
matters of food and drinks; all included in class 43.

אספקת מידע ותוכן חדשותי באופן מקוון, בנושאי הסעדה 
ומשקאות; הנכללים כולם בסוג 43.                                     

            

Class: 44 סוג: 44

Providing news, information and contect online 
concerning health, medicine, veterinary, 
pharmaceuticals, beauty care, agricuture, 
horticulture; all included in class 44.

אספקת מידע ותוכן חדשותי באפן מקוון בנושאי בריאות, 
רפואה, וטרינריה, תרופות, טיפוח, חקלאות, גננות; הנכללים 
כולם בסוג 44.                                                                 

                                      

Class: 45 סוג: 45

Providing information and news contents online in 
matters of law and justice; all included in class 45.

אספקת מידע ותכן חדשותי באופן מקוון בנושאי חוק ו- משפט ; 
הנכללים כולם בסוג 45.                                                     

ח' אייר תשע"ב - 8830/04/2012



Trade Mark No. 236089 מספר סימן

Application Date 22/02/2011 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: Sraya Tavor  שם: שריה תבור

Address: P.O.B. 196, Bney Zion, Israel כתובת : ת.ד. 196, בני ציון, ישראל

Identification No.: 005598826מספר זיהוי: 005598826

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Nimrod Tavor, Adv.

Address: 3 Hayetsira St., Ramat Gan, Israel

שם: נמרוד תבור, עו"ד

כתובת : רח' היצירה 3, רמת גן, ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 9 סוג: 9

Magnetic data holders, data processors equipment 
and computers.

נושאי נתונים מגנטיים; ציוד לעיבוד נתונים ומחשבים.               
              

ח' אייר תשע"ב - 8930/04/2012



SIBELCO GLOBAL RESOURCES . LOCAL SOLUTIONS

Trade Mark No. 236094 מספר סימן

Application Date 01/03/2011 תאריך הגשה

 Owners

Name: SCR SIBELCO NV

Address: Quellinstraat 49, Antwerp, B-2018, Belgium

Identification No.: 69139

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Pearl Cohen Zedek Latzer

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

שם: פרל כהן צדק לצר

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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 42 סוג: 42

Research and development in the filed of minerals; 
technological consultation in the technology field of 
end-use applications of minerals; all included in class 
42.

מחקר ופיתוח בתחום המינרלים; ייעוץ טכנולוגי בתחום 
הטכנולוגיה לשימוש סופי של מינרלים; הנכללים כולם בסוג 42. 
                                                                                    

                                  

ח' אייר תשע"ב - 9030/04/2012



SIBELCO GLOBAL RESOURCES . LOCAL SOLUTIONS

Trade Mark No. 236095 מספר סימן

Application Date 01/03/2011 תאריך הגשה

 Owners

Name: SCR SIBELCO NV

Address: Quellinstraat 49, Antwerp, B-2018, Belgium

Identification No.: 69139

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: 40 סוג: 40

The processing and treatment of minerals such as 
the separating of minerals, sizing of minerals, 
blending of minerals, cleaning the minerals; all 
included in class 40.

עיבוד וטיפול במינרלים כגון הפרדת מינרלים, סידור לפי גודל, 
ערבוב מינרלים, ניקוי מינרלים; הנכללים כולם בסוג 40.           
                                                                                    

                      

ח' אייר תשע"ב - 9130/04/2012



Trade Mark No. 236102 מספר סימן

Application Date 22/02/2011 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: bambi publishing house -Aluf shlomo  שם: הוצאת עופר הוצאת במבי - אלוף שלמה

Address: Tabenkin 7 st, petah - tikva, Israel כתובת : רח' טבנקין 7, פתח תקוה, ישראל

Identification No.: 47201439מספר זיהוי: 47201439

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 41 סוג: 41

publishing house services; all included in class 41. שירותי הוצאה לאור; הנכללים כולם בסוג 41.                         

ח' אייר תשע"ב - 9230/04/2012



Trade Mark No. 236103 מספר סימן

Application Date 22/02/2011 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: bambi publishing house -Aluf shlomo  שם: הוצאת עופר הוצאת במבי - אלוף שלמה

Address: רח' טבנקין 7, פתח תקוה, ישראל כתובת : רח' טבנקין 7, פתח תקוה, ישראל

Identification No.: 47201439מספר זיהוי: 47201439

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 16 סוג: 16

Printed matter and books; all included in class 16. דברי דפוס וספרים; הנכללים כולם בסוג 16.                         

ח' אייר תשע"ב - 9330/04/2012



Trade Mark No. 236126 מספר סימן

Application Date 02/03/2011 תאריך הגשה

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 9 סוג: 9

Computer monitors; plasma televisions; television 
sets; liquid crystal televisions; computer liquid crystal 
displays; liquid crystal displays; computers; image 
scanners; data storage processors; data readers; 
computer keyboards; computer cases, notebook 
computers; computer mouses; interface cards; set-
top boxes; computer main –boards; servers; 
computer terminals; computer printers; personal 
computers; printed circuit boards; floppy discs 
recording computer programs for use in data base 
management and word processing; compact discs 
recording computer programs for use in data 
management and word processing programs; hand-
held computers; portable computers;computer 
programs for use in data management and word 
processing; light pens; blank magnetic discs; hand-
held electronic translators; electronic notebooks for 
keeping business and personal information recorded 
on computer media; electronic publications, namely, 
books featuring computers, global communications 
network resources, entertainment, news, traveling, 
food, sciences, arts, stories, and/or literature 
recorded on computer media, personal digital 
assistants; electronic publications, namely 
dictionaries of the English language recorded on 
computer media; all included in class 9.

מסכי מחשב; טלויזיות פלסמה; מערכות טלוויזיה; טלויזיות 
תצוגת קריסטל נוזלי; מחשבים תצוגת קריסטל נוזלי; תצוגות 
קריסטל נוזלי; מחשבים; סורק תמונות,מעבדים לאחסון נתונים, 
קורא נתונים, מקלדות מחשב, מארזי מחשב, מחשבי מחברת, 
עכברי מחשב; כרטיסי ממשק; ממירים אינטראקטיביים; מחשבי 
לוח אם; שרתים; מסופים למחשב; מדפסות מחשב; מחשבים 
אישיים;דגמי מעגלים מודפסים; דיסקט הקלטה של תוכניות 
לדיסק מחשב לשימוש ניהול מאגרי מידע ומעבד תמלילים; 
קומפקט דיסקים המקליטים תוכניות מחשב לשימוש וניהול 
נתונים ותוכניות עיבוד תמלילים; מחשבי כף יד; מחשבים 

ניידים; תוכניות מחשב לשימוש בניהול מידע במעבד תמלילים; 
עֵטי אֹור; דיסקים מגנטיים ריקים; מתרגמי כף יד אלקטרוניים; 
מחברות לקטרוניות לשמירת מידע עסקי ואישי על המחשב; 

פרסומים אלקטרונים, דהיינו, ספרים המיועדים למחשב; אמצעי 
לרשתות תקשורתיות גלובליות, בידור, חדשות, תיירות, אוכל, 
מדעים, אומנויות, סיפורים ו/או ספרות מוקלטים על אמצעי 
מחשב, עוזר דיגיטאלי אישי; פרסומים אלקטרוניים, לרבות 

מילונים בשפה האנגלית המוקלטים על אמצעי מחשב; הנכללים 
כולם בסוג 9.                                                                   
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    

          

ח' אייר תשע"ב - 9430/04/2012



 Owners

Name: Top Victory Investments Limited

Address: , 5 Canton Road. Suite 1023, 10th Floor, 
Harbour City, Hong Kong

Identification No.: 801869

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

ח' אייר תשע"ב - 9530/04/2012



Trade Mark No. 236184 מספר סימן

Application Date 12/01/2011 תאריך הגשה

International Trademark No. 0883423 מספר סימן בינלאומי

Conditions/Disclaimers

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

 Owners

Name: INOXPA, S.A.

Address: C/ Telers, 57-59, E-17820 BANYOLES 
(Girona), Spain

Identification No.: 72029

(España S.A.)

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

Water pipe valves (metal); metal valves not being 
part of machines; metal pipes; metal junctions for 
pipes; elbows for pipes of metal.

Class: 7 סוג: 7

Pumps (parts of machines, engines or motors for the 
chemical and food industries), centrifugal pumps and 
vacuum pumps.

Class: 39 סוג: 39

Distribution and storage of valves, accessories and 
pipes for the pharmaceutical industry.

ח' אייר תשע"ב - 9630/04/2012



Trade Mark No. 236190 מספר סימן

Application Date 26/01/2011 תאריך הגשה

International Trademark No. 0926620 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: BALTIC BEER COMPANY LTD

Address: 15 Buckingham Gate, London, United Kingdom

Identification No.: 72033

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: 32 סוג: 32

Lager; beer; ale; stout; porter.

ח' אייר תשע"ב - 9730/04/2012



Trade Mark No. 236195 מספר סימן

Application Date 13/01/2011 תאריך הגשה

International Trademark No. 1026641 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: Coloplast A/S

Address: Holtedam 1, DK-3050 Humlebaek, Denmark

Identification No.: 72035

(Denmark Danish 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: 10 סוג: 10

Penile prostheses 

ח' אייר תשע"ב - 9830/04/2012



Trade Mark No. 236197 מספר סימן

Application Date 24/01/2011 תאריך הגשה

International Trademark No. 1044881 מספר סימן בינלאומי

Conditions/Disclaimers

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

 Owners

Name: 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.

ח' אייר תשע"ב - 9930/04/2012



Trade Mark No. 236198 מספר סימן

Application Date 24/01/2011 תאריך הגשה

International Trademark No. 1046806 מספר סימן בינלאומי

Conditions/Disclaimers

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

 Owners

Name: 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.

ח' אייר תשע"ב - 10030/04/2012



TRALENZIS 

Trade Mark No. 236265 מספר סימן

Application Date 06/03/2011 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

Pharmaceutions for human use, namely preparations 
for the treatment of immunological diseases and 
disorders, inflammatory diseases and disorders, 
endocrinological diseases and disorders, metabolic 
diseases and disorders, rheumatological diseases 
and disorders, musculo-skeletal diseases and 
disorders, oncologic diseases and disorders; all 
included in class 5.

תכשירי רוקחות לשימוש בני אדם דהיינו תכשירים לטיפול 
במחלות והפרעות אימיונולוגיות, מחלות והפרעות דלקתיות, 
מחלות והפרעות אנדוקרינולוגיות, מחלות והפרעות מטבוליות, 
מחלות והפרעות ראומטולוגיות, מחלות והפרעות הקשורות 
לשרירים ולשלד ומחלות והפרעות אונקולוגיות; הנכללים כולם 
בסוג 5.                                                                           
                                                                                    

                    

ח' אייר תשע"ב - 10130/04/2012



Trade Mark No. 236266 מספר סימן

Application Date 08/03/2011 תאריך הגשה

 Owners

Name: Marshmallow Skins, Inc.

Address: 1315 N. Tustin Avenue, Suite I-183, Orange, 
California, 92867, U.S.A.

Identification No.: 801881

California 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: 25 סוג: 25

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

דברי הלבשה, הנעלה וכיסויי ראש ; הנכללים כולם בסוג 25     
  

ח' אייר תשע"ב - 10230/04/2012



TRAXIP 

Trade Mark No. 236267 מספר סימן

Application Date 06/03/2011 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

Pharmaceutions for human use, namely preparations 
for the treatment of immunological diseases and 
disorders, inflammatory diseases and disorders, 
endocrinological diseases and disorders, metabolic 
diseases and disorders, rheumatological diseases 
and disorders, musculo-skeletal diseases and 
disorders, oncologic diseases and disorders; all 
included in class 5.

תכשירי רוקחות לשימוש בני אדם דהיינו תכשירים לטיפול 
במחלות והפרעות אימיונולוגיות, מחלות והפרעות דלקתיות, 
מחלות והפרעות אנדוקרינולוגיות, מחלות והפרעות מטבוליות, 
מחלות והפרעות ראומטולוגיות, מחלות והפרעות הקשורות 
לשרירים ולשלד ומחלות והפרעות אונקולוגיות; הנכללים כולם 
בסוג 5.                                                                           
                                                                                    

                    

ח' אייר תשע"ב - 10330/04/2012



IMZIG 

Trade Mark No. 236268 מספר סימן

Application Date 06/03/2011 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

Pharmaceutions for human use, namely preparations 
for the treatment of immunological diseases and 
disorders, inflammatory diseases and disorders, 
endocrinological diseases and disorders, metabolic 
diseases and disorders, rheumatological diseases 
and disorders, musculo-skeletal diseases and 
disorders, oncologic diseases and disorders; all 
included in class 5.

תכשירי רוקחות לשימוש בני אדם דהיינו תכשירים לטיפול 
במחלות והפרעות אימיונולוגיות, מחלות והפרעות דלקתיות, 
מחלות והפרעות אנדוקרינולוגיות, מחלות והפרעות מטבוליות, 
מחלות והפרעות ראומטולוגיות, מחלות והפרעות הקשורות 
לשרירים ולשלד ומחלות והפרעות אונקולוגיות; הנכללים כולם 
בסוג 5.                                                                           
                                                                                    

                    

ח' אייר תשע"ב - 10430/04/2012



Trade Mark No. 236316 מספר סימן

Application Date 22/12/2010 תאריך הגשה

International Trademark No. 1067401 מספר סימן בינלאומי

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

 Owners

Name: Investment Management Consultants 
Association

Address: 5619 DTC Parkway, Suite 500, Greenwood 
Village CO 80111, U.S.A.

Identification No.: 72047

(Colorado, United States Non-Profit 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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 42 סוג: 42

Certifying experienced professionals who provide 
consulting services in the field of investment 
management after the completion of certain 
educational and examination requirements; none of 
the aforesaid services relating to management 
accountancy.

ח' אייר תשע"ב - 10530/04/2012



Trade Mark No. 236326 מספר סימן

Application Date 11/02/2011 תאריך הגשה

International Trademark No. 1067620 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: ZHEJIANG PROTECT MEDICAL EQUIPMENT 
CO., LTD.

Address: Science & Technology Zone,,Xiaofeng 
Town,,Anji Cit, 313301 Zhejiang, People's Republic of 
China

Identification No.: 72056

(China 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: 10 סוג: 10

Orthodontic appliances; dental apparatus. 

ח' אייר תשע"ב - 10630/04/2012



Trade Mark No. 236357 מספר סימן

Application Date 19/01/2011 תאריך הגשה

International Trademark No. 0266201 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: Boehringer Ingelheim Pharma GmbH & Co. KG

Address: 55218 Ingelheim, Germany

Identification No.: 72078

(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: 1 סוג: 1

Food preserving products.

Class: 5 סוג: 5

Analgesic and antispasmodic pharmaceutical 
preparations

ח' אייר תשע"ב - 10730/04/2012



מוקוסולבן
Trade Mark No. 236408 מספר סימן

Application Date 14/03/2011 תאריך הגשה

 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.     
                                                    

ח' אייר תשע"ב - 10830/04/2012



DUST - LOCK ADHESIVE

Trade Mark No. 236436 מספר סימן

Application Date 16/03/2011 תאריך הגשה

 Owners

Name: The Procter & Gamble Company

Address: One Procter & Gamble Plaza, Cincinnati, Ohio, 
45202, U.S.A.

Identification No.: 462

(Ohio Corporation)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Dr. Shlomo Cohen & Co.

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

שם: ד"ר שלמה כהן ושות'

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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 3 סוג: 3

Washing and bleaching preparations and other 
substances for laundry use; cleaning, polishing, 
scouring and abrasive preparations; soaps; 
disposable impregnated wipes; all included in class 3

תכשירי שטיפה והלבנה וחומרים אחרים לשימוש בכביסה; 
תכשירי ניקוי, הברקה, מירוק ושפשוף; סבונים; מגבונים סופגים 
חד פעמיים; הנכללים כולם בסוג 3.                                     

                                                                    

Class: 16 סוג: 16

Paper products for household and sanitary use, 
namely kitchen and bath towels, household cleaning 
tissues, kitchen rolls; all included in class 16

מוצרי נייר לשימוש ביתי וסניטרי, שהינם מגבות מטבח 
ואמבטיה, ממחטות נייר לניקוי הבית, מגבות נייר למטבח; כולם 

נכללים בסוג 16.                                                   

Class: 21 סוג: 21

Articles for cleaning purposes and parts and fittings 
thereof namely cloths, scourers, sponges, brooms, 
dusters, steels wool, pads, brushes; all included in 
class 21

מוצרים למטרות ניקוי וחלקים והתקנים הקשורים אליהם, 
שהינם מטליות, ספוגיות מירוק, ספוגים, מטאטאים, מטליות 

אבק, צמרי פלדה, רפידות, מברשות; כולם נכללים בסוג 21.     
                

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

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

France, 15/09/2010, No. 103766554 צרפת, 15/09/2010, מספר 103766554

Class: 3 סוג: 3

Class: 16 סוג: 16

Class: 21 סוג: 21

ח' אייר תשע"ב - 10930/04/2012



Trade Mark No. 236501 מספר סימן

Application Date 19/01/2011 תאריך הגשה

International Trademark No. 0645426 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

Medicines; tonic preparations for medical purposes; 
medicinal food additives; dietetic substances for 
medical use; all aforesaid for the treatment and care 
of legs. 

Class: 30 סוג: 30

Food additives, dietetic substances and food 
supplements included in this class, for non-medical 
purposes.

ח' אייר תשע"ב - 11030/04/2012



Trade Mark No. 236503 מספר סימן

Application Date 19/01/2011 תאריך הגשה

International Trademark No. 0690900 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 products for the respiratory tract 
inclusive throat preparations.

ח' אייר תשע"ב - 11130/04/2012



Trade Mark No. 236504 מספר סימן

Application Date 19/01/2011 תאריך הגשה

International Trademark No. 0725902 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: 3 סוג: 3

Cosmetic preparations for the treatment and care of 
legs.

ח' אייר תשע"ב - 11230/04/2012



Trade Mark No. 236511 מספר סימן

Application Date 25/01/2011 תאריך הגשה

International Trademark No. 0951421 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 cancer.

ח' אייר תשע"ב - 11330/04/2012



Trade Mark No. 236512 מספר סימן

Application Date 19/01/2011 תאריך הגשה

International Trademark No. 0979482 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

Laxatives, medicines for digestive organs, dietetic 
substances for digestive organs. 

Class: 30 סוג: 30

Food supplements, dietetic substances and food 
additives for non-medical use.

ח' אייר תשע"ב - 11430/04/2012



Dog Performance

Trade Mark No. 236554 מספר סימן

Application Date 15/03/2011 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: BISKISS LTD שם: ביסקיס בע"מ

Address: Hahar 12, Kokhav Yair, Israel כתובת : רח' ההר 12, כוכב יאיר, ישראל

Identification No.: 513926915מספר זיהוי: 513926915

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Lepek - Sharon, Adv.

Address: 7 Abba Hillel st,12th floor, Ramat Gan, 52522, 
Israel

שם: לפק - שרון, עו"ד

כתובת : רח' אבא הלל 7, בית סילבר, קומה 12, רמת גן, 
52522, ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 31 סוג: 31

Dog Food; all included in class 31. מזון כלבים; הנכללים כולם בסוג 31.     

ח' אייר תשע"ב - 11530/04/2012



Trade Mark No. 236614 מספר סימן

Application Date 14/01/2011 תאריך הגשה

International Trademark No. 1069110 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: INSTITUTO DE INVESTIGACION EN 
ORTODONCIA, S.L.

Address: C/ Herreros de Tejada, 24, E-28016 MADRID, 
Spain

Identification No.: 72136

(España Sociedad Limitada)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Fisher Weiler Group

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

שם: פישר וילר גרופ

כתובת : רח' הברזל 26, תל אביב, 69710, רמת החי"ל, ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 5 סוג: 5

Medicated preparation to ease tooth movement; 
adhesives and sealing agents for medical and dental 
use, dental adhesvies; dental cement; dental 
impression materials; materials for making dental 
impressions, hemostatic products, namely, 
dissolvable strips for controlling bleeding in the oral 
cavity. 

Goods/Services for which priority is claimed סחורות/שירותים לגביהם נטען דין קדימה
(If only classification code is indicated, Priority is claimed 
for all goods/services included in that class, and specified 
above under the 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, 22/07/2010, No. 2940712 ספרד, 22/07/2010, מספר 2940712

Class: 5 סוג: 5

ח' אייר תשע"ב - 11630/04/2012



Trade Mark No. 236733 מספר סימן

Application Date 24/03/2011 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: Ophir Bashan שם: אופיר בשן 

Address: 14 Shine max St, Rechovot, 76666, Israel כתובת : שד' שיין מקס 14, רחובות, 76666, ישראל

Identification No.: 025342155מספר זיהוי: 025342155

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Drori-Werzansky-Orland & Co.

Address: 23 Menachem Begin St., Levinstein Tower, 12 
Fl., Tel Aviv, 66183, Israel

שם: דרורי-וירז'נסקי-אורלנד עו"ד

כתובת : רח' מנחם בגין 23, מגדל לוינשטיין, קומה 12, תל אביב, 
66183, ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 35 סוג: 35

General management services, including vendor 
management services, infrastructure, operations and 
logistics; Business consulting services, namely, 
streamlining and improving processes that are not 
the core of the client practice; Resource planning, 
namely, saving and improving the overall company 
training activity; all included in class 35.

שירותי ניהול כלליים, לרבות שירותי ניהול ספקי תשתיות, 
תפעול ולוגיסטיקה; שירותי יעוץ עסקיים, דהיינו, ייעול ושיפור 
תהליכים שלא נמצאים בליבת עיסוק הלקוח; תכנון משאבים, 
דהיינו, חיסכון וייעול פעילות מפעלית כוללת.; הנכללים כולם 

בסוג 35.                                                                         
                                                                                    

                                                                      

ח' אייר תשע"ב - 11730/04/2012



ח' אייר תשע"ב - 11830/04/2012



Trade Mark No. 236756 מספר סימן

Application Date 20/01/2011 תאריך הגשה

International Trademark No. 1069608 מספר סימן בינלאומי

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 35 סוג: 35

Advertising and business management in the field of 
promotion o Italy as a tourist destination and its 
culture; promotion of Italian products by means of 
advertising campaigns. 

Class: 39 סוג: 39

Travel arrangement services, namely travel 
arrangement to promote Italy as a tourist destination. 

Class: 41 סוג: 41

Travel and tourism trade shows and events and 
issuing press releases to media to promote Italy as a 
tourist destination; educational services in the field of 
maintaining relationships between foreign tour 
operators and Italian businesses and firms; providing 
training workshops for travel agencies in the field of 
Italian tourism. 

Class: 43 סוג: 43

Providing Italian foods and drinks in order to promote 
the diffusion of Italian cookery; culinary activities 
aimed to promote the tourism in Italy. 

Goods/Services for which priority is claimed סחורות/שירותים לגביהם נטען דין קדימה
(If only classification code is indicated, Priority is claimed 
for all goods/services included in that class, and specified 
above under the 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, 22/10/2010, No. RM2010C006378 RM2010C006378 איטליה, 22/10/2010, מספר

Class: 35 סוג: 35

Class: 39 סוג: 39

Class: 41 סוג: 41

Class: 43 סוג: 43

ח' אייר תשע"ב - 11930/04/2012



Conditions/Disclaimers

The mark is limited to the colours  word White, grey, 
black, red and green. as shown in the  mark.

 Owners

Name: ENIT - AGENZIA NAZIONALE DEL TURISMO

Address: Via Marghera, 2, I-00185 ROMA, Italy

Identification No.: 72171

(Italy Government Agency)

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

ח' אייר תשע"ב - 12030/04/2012



ICON

Trade Mark No. 236854 מספר סימן

Application Date 04/04/2011 תאריך הגשה

 Owners

Name: Cott Beverages Inc.

Address: 5519 W. Idlewild Avenue, Tampa, Florida  
33634-8016, U.S.A.

Identification No.: 53347

(Georgia Corporation)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Soroker-Agmon, Adv.

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

שם: סורוקר-אגמון, עו"ד

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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 32 סוג: 32

Non-alcoholic beverages, and syrups, concentrates, 
and extracts for preparation thereof; all included in 
class 32.

משקאות לא-אלכוהוליים, וסירופים, תרכיזים, ותמציות 
להכנתם; הכלולים כולם בסוג 32.                                       

                                  

ח' אייר תשע"ב - 12130/04/2012



RED-TIP TECHNOLOGY

Trade Mark No. 236884 מספר סימן

Application Date 06/04/2011 תאריך הגשה

 Owners

Name: North American Rescue, LLC 

Address: 35 Tedwall Court, Greer, 29650, SC, U.S.A.

Identification No.: 801925

North American Rescue, LLC

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: 5 סוג: 5

Gauze; medical dressings; wound dressings and 
saline lock kits; all included in class 5               

גאזה; תחבושות רפואיות; תחבושות לפצעים; ערכות סגירה של 
תמיסות פיזיולוגיות ; הנכללים כולם בסוג 5

Class: 10 סוג: 10

Medical apparatus, namely, variable positive airway 
pressure devices (VPAP); medical devices for use in 
cannulation or to stem the flow of traumatic bleeding, 
namely, tourniquets, needles for medical purposes 
and hemorrhage control kits; all included in class 10

מכשיר רפואי, דהיינו, מכשירי לחץ נתיב אויר חיובי משתנה;  
מכשירים רפואיים לשימוש בצנרור (קאנולציה) או לטיפול 

בזרימה של דימום טראומטי, דהיינו, חוסמי עורקים, מחטים 
למטרות רפואיות וערכות לשליטה בדימום; הנכללים כולם בסוג 
                                                                                 10

          

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

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

U.S.A., 06/10/2010, No. 85/145,927 ארה"ב, 06/10/2010, מספר 85/145,927

Class: 5 סוג: 5

Class: 10 סוג: 10

ח' אייר תשע"ב - 12230/04/2012



EVERGREEN

Trade Mark No. 236893 מספר סימן

Application Date 07/04/2011 תאריך הגשה

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 16 סוג: 16

Paper; paperboard; cardboard; boxes, cartons, 
storage containers and packaging containers made 
of paper or cardboard; printed paper labels; Boxes, 
containers, and cartons of paperboard or cardboard 
for commercial and industrial packaging; paper, 
paperboard, and cardboard for commercial and 
industrial use; all included in Class 16.

נייר; קרטון; קופסאות, ארגזים, מיכלי אחסון ומיכלי אריזה 
עשויים מנייר או קרטון; תוויות נייר מודפסות; קופסאות, 

מיכלים, וארגזים מקרטון לאריזה מסחרית ותעשייתית; נייר 
וקרטון לשימוש מסחרי ותעשייתי; הכל כלול בסוג 16.             
                                                                                    
                                                                                    

                                                                            

Class: 20 סוג: 20

Plastic packaging components for containers and 
cartons, namely, dispensing and closable pour 
spouts and container and carton closures; non-
metallic and non-paper closures and caps for 
cartons, containers, and bottles; plastic lids; all 
included in Class 20.

רכיבי אריזה מפלסטיק למיכלים וארגזים, בעיקר, זרבוביות 
מזיגה לחילוק הניתנות לסגירה וסגירות למיכלים ולארגזים; 
סגירות ומכסים לא ממתכת או מנייר לארגזים, מיכלים 

ובקבוקים; מכסים מפלסטיק; הכל כלול בסוג 20.                   
                                                                                    

                    

Class: 40 סוג: 40

Custom manufacturing of paper and paper products; 
paper finishing; paper treating; printing services; all 
included in Class 40.

ייצור מותאם של נייר ומוצרי נייר; גימור נייר; עיבוד נייר; שירותי 
הדפסה; הכל כלול בסוג 40.                                               

                                

Goods/Services for which priority is claimed סחורות/שירותים לגביהם נטען דין קדימה
(If only classification code is indicated, Priority is claimed 
for all goods/services included in that class, and specified 
above under the 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, 15/10/2010, No. 1501108 קנדה, 15/10/2010, מספר 1501108

Class: 20 סוג: 20

Class: 40 סוג: 40

Class: 16 סוג: 16

Paper; paperboard; cardboard; boxes, cartons, 
storage containers and packaging containers made of 
paper or cardboard; printed paper labels; Boxes, 
containers, and cartons of paperboard or cardboard 
for commercial and industrial packaging; paper, 
paperboard, and cardboard for commercial and 
industrial use; all included in Class 16.

נייר; קרטון; קופסאות, ארגזים, מיכלי אחסון ומיכלי אריזה 
עשויים מנייר או קרטון; תוויות נייר מודפסות; קופסאות, מיכלים, 

וארגזים מקרטון לאריזה מסחרית ותעשייתית; נייר וקרטון 
לשימוש מסחרי ותעשייתי; הכל כלול בסוג 16.                       
                                                                                      
                                                                                      

                                                      

ח' אייר תשע"ב - 12330/04/2012



 Owners

Name: Evergreen Packaging, Inc.

Address: 5350 Poplar Avenue, Suite 600, Memphis, TN 
38119, U.S.A.

Identification No.: 800030

(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

ח' אייר תשע"ב - 12430/04/2012



SKULL

Trade Mark No. 236974 מספר סימן

Application Date 10/04/2011 תאריך הגשה

 Owners

Name: Globefill Incorporated

Address: Suite 320, 366 King Street East, Kingston, ON  
K7K 6Y3, Canada

Identification No.: 801924

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: 32 סוג: 32

beers (alcoholic and non-alcoholic), fruit juices and 
fruit drinks, bottled water, non-alcoholic carbonated 
beverages, preparations for making all of the 
foregoing

בירות (כוהליות ולא כוהליות), מיצי פירות ומשקאות פירות, מים 
מבוקבקים, משקאות מוגזים לא כוהליים, תמציות להכנת כל 

האמור לעיל                                                                     
                

Class: 33 סוג: 33

vodka, brandy spirits, prepared alcoholic cocktails, 
wines, gin, rum, sake, vermouth, whisky, aperitifs 
with a distilled alcoholic liquor base, anisette, 
schnapps, ouzo, sherry, kirsch

וודקה, משקאות ברנדי, קוקטלים כוהליים מוכנים, יינות, ג'ין, 
רום, סאקה, ורמוט, ויסקי, אפריטיפים עם בסיס ליקר כוהלי 

מזוקק, אניסט, שנפס, אוזו, שרי, קירש                                 
                                          

ח' אייר תשע"ב - 12530/04/2012



Trade Mark No. 236997 מספר סימן

Application Date 03/04/2011 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: ALON SPARE PARTS LTD שם: אלון חלפים בע"מ

Address: 2nd Tulipman st, Rishon Le Zion, 75364, Israel כתובת : רח' טוליפמן 2, ראשון לציון, 75364, ישראל

Identification No.: 511372559מספר זיהוי: 511372559

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 35 סוג: 35

Import and marketing of spare parts for buses, 
minibuses trucks and rivate vehicles; all included in 
class 35.

יבוא ושיווק חלקי חילוף לאוטובוסים, מיניבוסים, משאיות 
ורכבים פרטיים; הנכללים כולם בסוג 35.                               

            

ח' אייר תשע"ב - 12630/04/2012



COMPELLENT 

Trade Mark No. 237010 מספר סימן

Application Date 04/04/2011 תאריך הגשה

 Owners

Name: DELL INC.

Address: Round Rock, Texas, U.S.A.

Identification No.: 16508

(Delaware Corporation)

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: 9 סוג: 9

Computer hardware and software for data storage; all 
included in class 9.

ציוד מחשבים ותוכנה לאחסון נתונים; הנכללים כולם בסוג 9.     
                                  

Class: 42 סוג: 42

Professional services, namely identifying and 
proposing technical solutions and technical support 
services; and computer consultation services in the 
field of storage networks and intelligent storage 
systems capable of network communication 
comprising processors, memories, operating software 
for managing and controlling data; monitoring and 
diagnostic services for storage networks and 
intelligent storage systems; providing information via 
local and global computer networks in the field of 
storage networks and intelligent storage systems; 
updating and maintenance services for operating 
software for managing and controlling data; all 
included in class 42.

שירותים מקצועיים, לרבות זיהוי והצעת פתרונות טכניים 
ושירותי תמיכה טכנית, ושירותי ייעוץ המחשב בתחום אחסון 
רשתות ומערכות אחסון חכמות עם יכולות של רשת תקשורת 
הכוללת מעבדים, זיכרונות, תוכנות הפעלה, יחידות אחסון 

נתונים ותוכנה לניהול ובקרת נתונים; ניטור ושירותי אבחון עבור 
רשתות אחסון ומערכות אחסון חכמות; מתן מידע באמצעות 
רשתות מחשבים מקומיות ובינלאומיות בתחום של רשתות 
אחסון ומערכות אחסון חכמות; עדכון ושירותי תחזוקה עבור 
תוכנות הפעלה ותוכנות לניהול ובקרת נתונים; הנכללים כולם 
בסוג 42.                                                                         
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    

                                      

ח' אייר תשע"ב - 12730/04/2012



DELL FLUID DATA 

Trade Mark No. 237011 מספר סימן

Application Date 04/04/2011 תאריך הגשה

 Owners

Name: DELL INC.

Address: Round Rock, Texas, U.S.A.

Identification No.: 16508

(Delaware Corporation)

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: 9 סוג: 9

Computer hardware and software for data storage; all 
included in class 9.

ציוד מחשבים ותוכנה לאחסון נתונים; הנכללים כולם בסוג 9.     
                                  

Class: 42 סוג: 42

Porfessional services, namely identifying and 
proposing technical solutions and technical support 
services; and computer consultation services in the 
field of storage networks and intelligent storage 
systems capable of network communication 
comprising processors, memories, operating software 
for managing and controlling data; monitoring and 
diagnostic services for storage networks and 
intelligent storage systems; providing information via 
local and global computer networks in the field of 
storage networks and intelligent storage systems; 
updating and maintenance services for operating 
software for managing and controlling data; all 
included in class 42.

שירותים מקצועיים, לרבות זיהוי והצעת פתרונות טכניים 
ושירותי תמיכה טכנית, ושירותי ייעוץ המחשב בתחום אחסון 
רשתות ומערכות אחסון חכמות עם יכולות של רשת תקשורת 
הכוללת מעבדים, זיכרונות, תוכנות הפעלה, יחידות אחסון 

נתונים ותוכנה לניהול ובקרת נתונים; ניטור ושירותי אבחון עבור 
רשתות אחסון ומערכות אחסון חכמות; מתן מידע באמצעות 
רשתות מחשבים מקומיות ובינלאומיות בתחום של רשתות 
אחסון ומערכות אחסון חכמות; עדכון ושירותי תחזוקה עבור 
תוכנות הפעלה ותוכנות לניהול ובקרת נתונים; הנכללים כולם 
בסוג 42.                                                                         
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    

                                      

ח' אייר תשע"ב - 12830/04/2012



BARTENURA

Trade Mark No. 237074 מספר סימן

Application Date 14/04/2011 תאריך הגשה

Base for International Trademark No. 1102896 בסיס לסימן מסחר בינלאומי מס.

 Owners

Name: Royal Wine Corporation

Address: 63 Lefante Lane, Bayonne, New Jersey, 07002, 
U.S.A.

Identification No.: 10981

(New York Corporation)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Reif & Reif, Adv.

Address: Gibshtein 72/2, Rishon Lezion, 75313, Israel

שם: רייף את רייף, עו"ד

כתובת : גיבשטיין 72/2, ראשון לציון, 75313, ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 33 סוג: 33

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

ח' אייר תשע"ב - 12930/04/2012



Trade Mark No. 237088 מספר סימן

Application Date 12/04/2011 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: Nahalat Adar Ltd שם: נחלת אדר בע"מ

Address: Herzel St 53, Zichron Yaacov, 30900, Israel כתובת : רח' הרצל 53, זכרון יעקב, 30900, ישראל

Identification No.: 512669425מספר זיהוי: 512669425

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 11 סוג: 11

Apparatus for water supply and sanitary purposes, 
faucets, installation; all included in class 11.

התקנים לאספקת מים ולמטרות סניטאריות, ברזים, 
אינסטלציה; הנכללים כולם בסוג 11.                                   

          

ח' אייר תשע"ב - 13030/04/2012



Trade Mark No. 237089 מספר סימן

Application Date 13/04/2011 תאריך הגשה

 Owners

Name: PrimeSource Building Products, Inc. 

Address: 1321 Greenway Drive, Irving, Texas, 75038, 
U.S.A.

Identification No.: 801432

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: 6 סוג: 6

Metal fasteners, namely, nails, screws, collated nails, 
and collated screws; fasteners, namely, stainless 
steel nails, screws, collated nails and collated 
screws, aluminum nails, copper nails, collated copper 
nails and polymer coated nails, screws, collated nails 
and collated screws; all included in class 6.

ברגי פלדה, שהינם, מסמרים, ברגים, סלילי מסמרים, וסלילי 
ברגים; מהדקים, שהינם, מסמרי פלדה, ברגים, סלילי מסמרים, 
וסלילי ברגים, מסמרי אלומיניום, מסמרי נחושת, סלילי מסמרי 
נחושת ומסמרים מצופי פולימר, ברגים,  סלילי מסמרים וסלילי 
ברגים: הנכללים כולם בסוג 6.                                             

                                                                              

Class: 7 סוג: 7

Bits for power tools, namely, hammer drivers; all 
included in class 7.

מקדח למכשירי חשמל, שהינם, מקדחות פטיש; הנכללים כולם 
בסוג 7.                       

Class: 8 סוג: 8

Plastic hammer caps; all included in class 8. מכסי פלסטיק לפטיש; הנכללים כולם בסוג 8.             

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

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

U.S.A., 17/11/2010, No. 85/178557 ארה"ב, 17/11/2010, מספר 85/178557

Class: 6 סוג: 6

Class: 7 סוג: 7

Class: 8 סוג: 8

ח' אייר תשע"ב - 13130/04/2012



Trade Mark No. 237090 מספר סימן

Application Date 13/04/2011 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: RISE HI ENTERPRISES LTD שם: רייז היי אנטרפרייזס בע"מ

Address: 12 Yad Harutzim st, P.O.B. 53092, Jerusalem, 
91530, Israel

כתובת : רח' יד חרוצים 12, ת.ד. 53092, ירושלים, 91530, 
ישראל

Identification No.: 511382459מספר זיהוי: 511382459

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Shalom Kramer Adv 

Address: 36 Ben Yehuda st, Jerusalem, 94583, Israel

שם: עו"ד שלום קרמר 

כתובת : רח' בן יהודה 36, ירושלים, 94583, ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 20 סוג: 20

Furniture; included in class 20. רהיטים; הנכללים כולם בסוג 20.       

ח' אייר תשע"ב - 13230/04/2012



Trade Mark No. 237099 מספר סימן

Application Date 13/04/2011 תאריך הגשה

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

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

רישום סימן זה לא יתן זכות לשימוש ייחודי במילים MY ו- 
HOME  בנפרד, אלא בהרכב הסימן.

Ownersבעלים

Name: Ami (Amos) Cohen  שם: עמי (עמוס) כהן

Address: Shaul hamelech 3, apt 15, Netanya, Israel כתובת : רח' שאול המלך 3, דירה 15, נתניה, ישראל

Identification No.: 022729438מספר זיהוי: 022729438

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Evyatar Himi, Adv 

Address: Krauza 1 st, Netanya, 42401, Israel

שם: עו"ד אביתר חימי 

כתובת : רח' קראוזה 1, נתניה, 42401, ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 36 סוג: 36

Real estate business, real estate agency; all included 
in class 36.

עסקי נכסי דלא ניידי; סוכנות תיווך; הנכללים כולם בסוג 36.     
                  

ח' אייר תשע"ב - 13330/04/2012



Trade Mark No. 237100 מספר סימן

Application Date 13/04/2011 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: 42 סוג: 42

Scientific and technological services for doctors in 
the field of neurology; all included in class 42.

שרותים מדעים וטכנולוגיים לרופאים בתחום של נוירולוגיה; 
הנכללים כולם בסוג 42.                                                     

  

ח' אייר תשע"ב - 13430/04/2012



Trade Mark No. 237101 מספר סימן

Application Date 13/04/2011 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: 9 סוג: 9

Computer programs, computer software in the field of 
neurology; all included in class 9.

תוכניות מחשב, תוכנות מחשב בתחום של נוירולוגיה; הנכללים 
כולם בסוג 9.                                           

ח' אייר תשע"ב - 13530/04/2012



Trade Mark No. 237103 מספר סימן

Application Date 14/04/2011 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: Lisa Jane Marks שם: ליסה ג'יין מרקס

Address: 4A Rabbi Pinchas Street, Tel Aviv, 68139, Israel כתובת : רח' רבי פנחס 4א, תל אביב-יפו, 68139, ישראל

Identification No.: 327167342מספר זיהוי: 327167342

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: 14 סוג: 14

Articles of jewellery; boxes for jewellery; cases 
adapted to contain items of jewellery; containers 
especially adapted for presentation and display of 
jewellery or watches; hair ornaments of precious 
metal (jewellery); jewellery products; watches; cuff 
links; jewellery; all included in Class 14

פריטי תכשיטים; קופסאות עבור תכשיטים; תיבות המותאמות 
להכיל תכשיטים; מיכלים המותאמים במיוחד להצגה ולתצוגה 
של תכשיטים או שעונים; קישוטי שיער שעשויים ממתכות 
יקרות (תכשיטים); מוצרי תכשיטים, שעונים, חפתים, 

תכשיטים; הנכללים כולם בסוג 14                                       
                                                                                    

          

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

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

Australia, 03/12/2010, No. 1397936 אוסטרליה, 03/12/2010, מספר 1397936

Class: 14 סוג: 14

ח' אייר תשע"ב - 13630/04/2012



ACRYSOF MAESTRO

Trade Mark No. 237105 מספר סימן

Application Date 14/04/2011 תאריך הגשה

 Owners

Name: Novartis AG

Address: Basel, CH-4002, Switzerland

Identification No.: 38909

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

Intraocular lenses; all included in class 10. עדשות תוך עיניות; 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)

Switzerland, 13/10/2010, No. 611690 שוויץ, 13/10/2010, מספר 611690

Class: 10 סוג: 10

ח' אייר תשע"ב - 13730/04/2012



CALENDULA TENDERNESS 

Trade Mark No. 237109 מספר סימן

Application Date 14/04/2011 תאריך הגשה

 Owners

Name: The Procter & Gamble Company

Address: One Procter & Gamble Plaza, Cincinnati, Ohio, 
45202, U.S.A.

Identification No.: 462

(Ohio Corporation)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Dr. Shlomo Cohen & Co.

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

שם: ד"ר שלמה כהן ושות'

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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 5 סוג: 5

Sanitary napkins, sanitary towels, sanitary pads, 
menstruation pads, menstruation briefs, sanitary 
panties, panty liners for hygienic or menstrual 
purposes, deodorizing agent and refreshener, other 
than for personal use; panty shields for hygienic or 
menstrual purposes, menstruation tampons, sanitary 
wipes, paper wipes impregnated with sanitizers, and 
paper wipes impregnated with disinfectants; all 
included in class 5.

מפיות סניטאריות, מגבות סניטאריות, פדים סניטאריים, פדים 
לווסת, תחתונים לווסת, תחתונים סניטאריים, תחתוניות 
למטרות היגייניות או מחזור, דאודורנט מגן ומרענן, מלבד 
למטרות אישיות; מגני תחתון למטרות היגייניות או מחזור, 

טמפונים למחזור, מגבונים סניטאריים, מגבוני נייר סופגים עם 
מחטא, ומגבוני נייר עם חומר מחטא; הנכללים כולם בסוג 5.     
                                                                                    
                                                                                    

                              

ח' אייר תשע"ב - 13830/04/2012



Trade Mark No. 237112 מספר סימן

Application Date 14/04/2011 תאריך הגשה

 Owners

Name: EMINENT LUGGAGE CORPORATION

Address: 40 Chung-Shan 9th Street, Kuei-Jen Hsiang, 
Tainan Hsien, R.o.c, Taiwan

Identification No.: 17736

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Dr. Shlomo Cohen & Co.

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

שם: ד"ר שלמה כהן ושות'

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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 18 סוג: 18

Traveling cases, trunks, briefcases, vanity cases(sold 
empty), wallets, handbags, backpacks, valises, bags 
for mountaineering, all purpose sport bags; all 
included in class 18.

מזוודות נסיעה, מזוודות, תיקי מסמכים, תיקי איפור (הנמכרים 
ריקים), ארנקים, תיקי יד, תיקי גב, מזוודות, תיקים לטיפוס 

הרים, תיקי ספורט לכל מטרה; הנכללים כולם בסוג 18.           
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Trade Mark No. 237113 מספר סימן

Application Date 14/04/2011 תאריך הגשה

 Owners

Name: Fernando Abreu, S.A.

Address: 184  Arruamento D, Zona Industrial Apartado, 
ALBERGARIA-A-VELHA, Portugal

Identification No.: 801944

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Dr. Shlomo Cohen & Co.

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

שם: ד"ר שלמה כהן ושות'

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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 8 סוג: 8

Hand tools, including all kinds of saws, hand-saws, 
bow-saws and saw blades for metal and wood, 
rakes, shovels and all kinds of gardening hand tools; 
all included in class 8.

כלי יד, הכוללים כל מיני סוגי מסורים, מסורי יד, מסוריות ולהבי 
מסור ומסוריות למתכת ועץ, מגרפות, אתות וכל מיני סוגים של 
כלי יד לגינון; הנכללים כולם בסוג 8.                                     
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Trade Mark No. 237163 מספר סימן

Application Date 20/04/2011 תאריך הגשה

 Owners

Name: L'Oreal (UK) Limited

Address: 255 Hammersmith Road, London W6 8AZ, 
United Kingdom

Identification No.: 72073

(United Kingdom (England and Wales) Limited Liability 
Company)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Dr. Shlomo Cohen & Co.

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

שם: ד"ר שלמה כהן ושות'

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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 3 סוג: 3

Cosmetics, in particular creams, milks, lotions, gels 
and powders for the face, body and hands; anti-
wrinkle creams, milks, lotions, gels and powders for 
the face, body and hands. all included in class 3.

מוצרי קוסמטיקה, שהם קרמים, תחליבים, משחות, תרחיצים, 
ג'ל ואבקות לפנים, לגוף ולידיים ; קרמים, תחליבים, משחות, 

תרחיצים, ג'ל ואבקות נגד קמטים בשימוש לפנים, לגוף ולידיים; 
הנכללים כולם בסוג 3.                                     
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PROTEQ WEST NILE 

Trade Mark No. 237166 מספר סימן

Application Date 24/04/2011 תאריך הגשה

 Owners

Name: MERIAL

Address: 29, avenue Tony Garnier, Lyon, 69007, France

Identification No.: 40332

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

Veterinary products; all included in class 5. מוצרים וטרינריים; הנכללים כולם בסוג 5.               
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Trade Mark No. 237268 מספר סימן

Application Date 23/02/2011 תאריך הגשה

International Trademark No. 1062084 מספר סימן בינלאומי

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 3 סוג: 3

Cleaning polishing, scouring and abrasive 
preparations, essential oils, essences in the form of 
perfumes, shampoo, massage oils, avocado oils, 
perfumed oils, both oils, bath foams, pumice stones 
for cleaning, talcum powder, perfumed talcum 
powder, soap, face scrubs, hair conditioner, 
deodorant, cleaners namely face washes, body 
washes, body scrubs, face scrubs, toothpaste, 
mouthwash, creams for face, body, hands, or feet, 
moisturizers, hair lotions, oils for scents, toilet waters, 
eau de cologne, aromatherapy products, powders, 
nail polish, nail polish removers, shaving and after 
shave preparations, bath salts, pot pourri, incense 
sticks, baby oils, non medicated baby creams, pre-
moistened cosmetic wipes, cotton wool for cosmetic 
purposes, after sun preparations, massage oils, face 
atomizers, moisturizers.

Class: 35 סוג: 35

Advertising, promotion and marketing; publicity; 
business and management advice, assistance and 
information services; office functions; franchising, 
namely consultation and assistance in the business 
management of retail stores or salons, mail order, 
retail and internet retail services; mail order, retail 
and internet retail services connected with cleaning 
polishing, scouring and abrasive preparations, 
essential oils, essences in the form of perfumes, 
shampoo, massage oils, avocado oils, perfumed oils, 
both oils, bath foams, pumice stones for cleaning, 
talcum powder, perfumed talcum powder, soap, face 
scrubs, hair conditioner, deodorant, cleaners namely 
face washes, body washes, body scrubs, face 
scrubs, toothpaste, mouthwash, creams for face, 
body, hands, or feet, moisturizers, hair lotions, 
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scents, toilet waters, eau de cologne, aromatherapy 
products, powders, nail polish, nail polish removers, 
shaving and after shave preparations, bath salts, pot 
pourri, incense sticks, baby oils, non medicated baby 
creams, cosmetic wipes, cotton wool for cosmetic 
purposes, 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, fungicides, herbicides, after sun 
preparations, medicated oils (non pharmaceutical), 
essential oils (non pharmaceutical) for treatment of 
ailments, massage oils, tinctures, air fresheners, 
herbal oils adapted for medical use, herbs for 
medical uses, flowers for medical uses, poultices, 
face atomizers, hand creams (medicated), face 
creams (medicates), body creams (medicated), foot 
creams (medicated), cough remedies, remedies for 
colds, moisturizers, medicated hair lotions, 
medicated hair shampoos, preparations derived from 
natural substances for remedial purposes, 
preparations derived from natural substances for the 
treatment of psychological disorders or conditions, 
allopathic remedies, homeopathic remedies, vitamins 
and nutrients, food supplements, mineral 
supplements, medicated drinks, medicated foods, 
antiseptics, disinfectants, diagnostic preparations for 
medical purposes, apparatus for lighting, heating, 
steam generating, cooking, refrigerating, drying, 
ventilating, water supply and sanitary purposes, 
incense burners, aroma burners, steamers, paper, 
cardboard and goods made from these materials, not 
included in other classes, printed matter, bookbinding 
material, photographs, stationery, plastic materials 
for packaging (not included in other classes), printing 
blocks, gift boxes, books about health care, cooking, 
psychology, beauty, homeopathic remedies, and 
nutrition, herbs and plants, massage, vaccinations, 
pregnancy, fragrances, reflexology, baby care, drugs, 
food, information leaflets, pamphlets, newsletters, 
wrapping and packaging materials, teaching and 
instructional materials, calendars, greeting cards, 
posters, gift labels, magazines, household or kitchen 
utensils and containers (not of precious metal or 
coated therewith), 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, hair brushes, bath brushes, loofas, nail 
brushes, body bristles, pumps, dispensers, 
atomizers, bottles, jars, pipettes, droppers, aroma 
burners made of pot, aroma burners made of glass, 
atomizers for water, atomizers for perfumes, infusion 
containers, textiles and textile goods, massage mitts, 
towels, ayate cloth, muslin face cloth, cotton cloths, 
tea strainer (cloth), meat, fish, poultry and game, 
meat extracts, preserved, dried and cooked fruits and 
vegetables, jellies, jams, compotes, eggs, milk and 
milk products, edible oils and fats, creams, 
preparations of natural origin used in the making of 
beverages, food and beverages in this class, coffee, 
tea, cocoa, sugar, rice, tapioca, sago, artificial coffee, 
flour and preparations made from cereals, bread, 
pastry and confectionery, ices, honey, treacle, yeast, 
baking-powder, salt, mustard, vinegar, sauces 
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Conditions/Disclaimers

The mark is limited to the colours  word Black and 
white. as shown in the  mark.

 Owners

Name: Neal's Yard (Natural Remedies) Limited

Address: 15 Neal's Yard, Covent Garden, London WC2H 
9DP, United Kingdom

Identification No.: 72330

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Shilon Zuckerstein & Co.

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

שם: שילון צוקרשטיין ושות'

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

(condiments), spices, ice, syrups, instant tea, tisanes, 
infusions, flavorings and additives for beverages, 
dried herbs, shrubs, agricultural, horticultural and 
forestry products and grains not included in other 
classes, live animals, fresh fruits and vegetables, 
seeds, natural plants and flowers, foodstuffs for 
animals, malt, spices, herbs, teas, roots, bark, peels, 
berries, flowers, dried flowers, seeds, nuts, pollen, 
leaf, alcoholic beverages (except beers), tinctures, 
beverages infused with plant extracts, beverages 
infused with natural extracts.Class: 44 סוג: 44

Alternative and complementary medicine and therapy 
services; natural remedy and natural essence advice, 
information, treatment services; beauty, hair and nail 
salon services; manicure, pedicure and hairdressing 
services; massage services; sun tanning services; 
aromatherapy services; services in respect of the 
conditioning, care and appearance of the skin, body, 
face, eyes, hair, teeth and nails; advisory services 
relating to diet, exercise, fitness, lifestyle, healthcare, 
stress, beauty and hygiene; physical therapy; 
arrangement, reservation, information, advice and 
assistance relating to all the aforesaid; including, but 
not limited to, all the aforesaid services provided via 
the Internet, the world wide web and/or via 
communications networks.
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Trade Mark No. 237318 מספר סימן

Application Date 02/03/2011 תאריך הגשה

International Trademark No. 1072589 מספר סימן בינלאומי

Conditions/Disclaimers

The mark is limited to the colours  Clear blue, light 
blue, yellow and white, as shown in the mark.

 Owners

Name: M-real Corporation

Address: Revontulentie 6, FI-02100 Espoo, Finland

Identification No.: 72247

(Finland public limited liability company)

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: 16 סוג: 16

Office paper.

Goods/Services for which priority is claimed סחורות/שירותים לגביהם נטען דין קדימה
(If only classification code is indicated, Priority is claimed 
for all goods/services included in that class, and specified 
above under the 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, 10/02/2011, No. T201100434 T201100434 פינלנד, 10/02/2011, מספר

Class: 16 סוג: 16
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Trade Mark No. 237324 מספר סימן

Application Date 09/03/2011 תאריך הגשה

International Trademark No. 0711986 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: Coloplast A/S

Address: Holtedam 1, DK-3050 Humlebaek, Denmark

Identification No.: 72115

(Denmark corporation)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Dr. Shlomo Cohen & Co.

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

שם: ד"ר שלמה כהן ושות'

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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 5 סוג: 5

Plasters and materials for dressings, medicated 
dressings and plasters.

ח' אייר תשע"ב - 14730/04/2012



QI SENIOR

Trade Mark No. 237344 מספר סימן

Application Date 26/04/2011 תאריך הגשה

 Owners

Name: Laboratoires ARKOPHARMA

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

Identification No.: 801411

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Sanford T. Colb & Co.

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

שם: סנפורד ט. קולב ושות'

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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 5 סוג: 5

Food supplement based on vitamins and minerals;  
included in class 5

תוספת מזון המבוססת על ויטמינים ומינרלים; כלול בסוג 5       
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CHEVROLET SONIC

Trade Mark No. 237345 מספר סימן

Application Date 26/04/2011 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

Automobiles ; all included in class 12 מכוניות; הכל כלול בסוג 12                           
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SALTER

Trade Mark No. 237361 מספר סימן

Application Date 26/04/2011 תאריך הגשה

 Owners

Name: Homedics Group Limited

Address: HoMedics House, Somerhill Business Park, 
Five Oak Green Road, Tonbridge, TN 11 0GP, United 
Kingdom

Identification No.: 801955

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: 9 סוג: 9

Spring balances, weighing apparatus; computer 
hardware and software in relation to weighing 
applications

מאזני קפיץ, מתקן לשקילה; חומרות מחשב ותוכנות מחשב 
בקשר עם יישומי שקילה                                                     
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C - SERIES

Trade Mark No. 237371 מספר סימן

Application Date 26/04/2011 תאריך הגשה

 Owners

Name: Kimberly-Clark Worldwide, Inc.

Address: 401 North Lake Street, Neenah, Wisconsin, 
U.S.A.

Identification No.: 53708

(Delaware Corporation)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Reinhold Cohn and Partners

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

שם: ריינהולד כהן ושותפיו

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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 10 סוג: 10

Surgical and medical apparatus, namely disposable 
pressurized infusion apparatus for intravenously 
administering chemotherapy to patients in an 
outpatient setting; all included in class 10.

מכשיר כירורגי ורפואי, דהיינו מכשיר אינפוזיה חד פעמי עם 
וויסות לחץ למתן כימותרפיה תוך ורידי למטופלים במסגרת 

מרפאות חוץ; הנכללים כולם בסוג 10.                                 
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RADIALSOURCE

Trade Mark No. 237374 מספר סימן

Application Date 26/04/2011 תאריך הגשה

 Owners

Name: Cordis Corporation

Address: 430 Route 22, Bridgewater, NJ, 08807, U.S.A.

Identification No.: 41370

(Florida Corporation)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Reinhold Cohn and Partners

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

שם: ריינהולד כהן ושותפיו

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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 10 סוג: 10

Catheters; medical devices, namely, sheath 
introducers for use with cathethers; medical kits 
comrprised of guidewires, needles, sheaths and 
dilators for use in transradial access procedures; all 
included in class 10.

צנתרים; התקנים רפואיים, דהיינו, מחדירי שרוולים לשימוש עם 
צנתרים; ערכות רפואיות המורכבות מחוטי הנחייה, מחטים, 
שרוולים ומרחיבים לשימוש בהליכי גישה טראנסרדיאלים; 

הנכללים כולם בסוג 10.                                                     
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Trade Mark No. 237376 מספר סימן

Application Date 27/04/2011 תאריך הגשה

 Owners

Name: InterStolitsa Ltd.

Address: Bolshaya Nikitskaya str., 5/7, Bld. 2, office 8, 
Moscow, 125009, Russian Federation

Identification No.: 801966

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; brandy; wines; piquette; whisky; vodka; gin; 
digesters [liqueurs and spirits]; cocktails; liqueurs; 
alcoholic beverages, except beer; alcoholic 
beverages containing fruit; spirits [beverages]; 
distilled beverages; mead [hydromel]; peppermint 
liqueurs; bitters; rum; sake; cider; rice alcohol; 
alcoholic extracts; fruit extracts, alcoholic; alcoholic 
essences; all included in class 33

משקאות אפריטיף; ברנדי; יינות; יין פיקט; ויסקי; וודקה; ג'ין; 
מסייעי עיכול [ליקרים ומשקאות חריפים]; קוקטיילים; ליקרים; 
משקאות כוהליים, למעט בירה; משקאות כוהליים המכילים 
פירות; משקאות חריפים [משקאות]; משקאות מזוקקים; מי 
דבש [תמד]; ליקרים עם נענע; משקאות מרים; רום; סאקי; 
סיידר; אלכוהול אורז; תמציות אלכוהול; תמציות פירות, 

כוהליות; תמציות כוהליות; הנכללים כולם בסוג 33                 
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Trade Mark No. 237386 מספר סימן

Application Date 17/04/2011 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: Yalan Petrol Distribution Company Ltd. שם: ילן חברה לשיווק מוצרי דלק בע"מ

Address: D.N. Emek Hefer, Moshav Avhihail, Israel כתובת : ד.נ. עמק חפר, אביחיל, ישראל

Identification No.: 511977720מספר זיהוי: 511977720

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Yakov Iankry, Lawyer 

Address: D.N. gilboa 36, Moshav dvora, 19206, Israel

שם: יעקב לנקרי, עו"ד 

כתובת : ד.נ. גלבוע 36, דבורה, 19206, ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 43 סוג: 43

Services for providing food and drink - restaurants 
and cafes Services; all included in class 43.

שירותים להספקת מזון ומשקה- שירותי מסעדות ובתי קפה; 
הנכללים כולם בסוג 43.                                                   
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Trade Mark No. 237387 מספר סימן

Application Date 27/04/2011 תאריך הגשה

 Owners

Name: COLUMBIA FOREST PRODUCTS, INC.

Address: 7900 Triad Center Drive, Suite 200, 
Greensboro, North Carolina, 27409, U.S.A.

Identification No.: 801707

Incorporated in the State of Oregon

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: 19 סוג: 19

Wood, wood fiber and agrifiber composite products, 
namely, particleboard and medium-density 
fiberboard; Hardwood plywood and wood veneer; 
Hardwood veneer; Plywood panels; Wooden flooring, 
all included in class 19

מוצרי עץ, סיבי עץ וסיבים חקלאיים מרוכבים, בעיקר, לוח דיקט 
ולוח סיבית בעל צפיפות בינונית; עץ קשה, לביד ולבד עץ; לבד 
עץ קשה; פנלי לביד; ריצוף עץ; הכל כלול בסוג 19.                 
                                                                                    

  

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

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

U.S.A., 07/04/2011, No. 85/289,593 ארה"ב, 07/04/2011, מספר 85/289,593

Class: 19 סוג: 19

Decorative hardwood plywood and wood veneer; all 
included in class 19

עץ קשה, לביד ולבד עץ דקורטיביים; הכל כלול בסוג 19.           
                            

U.S.A., 07/04/2011, No. 85/289,595 ארה"ב, 07/04/2011, מספר 85/289,595

Class: 19 סוג: 19

Wood, wood fiber and agrifiber composite products, 
namely, particleboard and medium-density fiberboard; 
 all included in class 19

מוצרי עץ, סיבי עץ וסיבים חקלאיים מרוכבים, בעיקר, לוח דיקט 
ולוח סיבית בעל צפיפות בינונית;; הכל כלול בסוג 19.               

                              

ח' אייר תשע"ב - 15530/04/2012



Trade Mark No. 237390 מספר סימן

Application Date 17/04/2011 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: Yalan Petrol Distribution Company Ltd. שם: ילן חברה לשיווק מוצרי דלק בע"מ

Address: ד.נ. עמק חפר, אביחיל, ישראל כתובת : ד.נ. עמק חפר, אביחיל, ישראל

Identification No.: 511977720מספר זיהוי: 511977720

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Yakov Iankry, Lawyer 

Address: D.N. gilboa 36, Moshav dvora, 19206, Israel

שם: יעקב לנקרי, עו"ד 

כתובת : ד.נ. גלבוע 36, דבורה, 19206, ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 43 סוג: 43

Services for providing food and drink - restaurants 
and cafes Services; all included in class 43.

שירותים להספקת מזון ומשקה- שירותי מסעדות ובתי קפה; 
הנכללים כולם בסוג 43.                                                   

ח' אייר תשע"ב - 15630/04/2012



RIEDEL 

Trade Mark No. 237392 מספר סימן

Application Date 17/04/2011 תאריך הגשה

 Owners

Name: GRUND & MOBIL VERWALTUNGS AG 

Address: Untermueli 7, Postfach 4440,, CH-6304 Zug, 
Switzerland

Identification No.: 72383

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: 21 סוג: 21

Glassware for the household, for the kitchen and for 
the hotel and restaurant industry; artificial objects and 
decorative objects of glass; sheet glassware; pieces 
of cut and uncut crystal glass; hollow glassware such 
as goblets, cups, decanters, pots, bowls and vases, 
all the beforementioned goods insofar as they are not 
contained in other classes; all included in class 21.

כלי זכוכית עבור הבית, עבור המטבח ועבור תעשיית בית המלון 
ומסעדה; חפצים מלאכותיים וחפצים קישוטיים מזכוכית; לוחות 
כלי זכוכית; חלקים של זכוכית קריסטל חתוכה ושאינם חתוכה; 
כלי זכוכית חלולים כדוגמת גביעים, כוסות, בקבוקים, צנצנות, 
קערות ואגרטלים; כל הטובין הנזכרים לעיל ככל שאינם נכללים 
בסוגים אחרים; הנכללים כולם בסוג 21.                               
                                                                                    

            

ח' אייר תשע"ב - 15730/04/2012



Trade Mark No. 237393 מספר סימן

Application Date 17/04/2011 תאריך הגשה

 Owners

Name: GRUND & MOBIL VERWALTUNGS AG 

Address: Untermueli 7, Postfach 4440,, CH-6304 Zug, 
Switzerland

Identification No.: 72383

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: 21 סוג: 21

Glassware for the household, for the kitchen and for 
the hotel and restaurant industry; artificial objects and 
decorative objects of glass; sheet glassware; pieces 
of cut and uncut crystal glass; hollow glassware such 
as goblets, cups, decanters, pots, bowls and vases, 
all the beforementioned goods insofar as they are not 
contained in other classes; all included in class 21.

כלי זכוכית עבור הבית, עבור המטבח ועבור תעשיית בית המלון 
ומסעדה; חפצים מלאכותיים וחפצים קישוטיים מזכוכית; לוחות 
כלי זכוכית; חלקים של זכוכית קריסטל חתוכה ושאינם חתוכה; 
כלי זכוכית חלולים כדוגמת גביעים, כוסות, בקבוקים, צנצנות, 
קערות ואגרטלים; כל הטובין הנזכרים לעיל ככל שאינם נכללים 
בסוגים אחרים; הנכללים כולם בסוג 21.                               
                                                                                    

            

ח' אייר תשע"ב - 15830/04/2012



Trade Mark No. 237394 מספר סימן

Application Date 17/04/2011 תאריך הגשה

 Owners

Name: GRUND & MOBIL VERWALTUNGS AG 

Address: Untermueli 7, Postfach 4440,, CH-6304 Zug, 
Switzerland

Identification No.: 72383

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: 21 סוג: 21

Glassware for the household, for the kitchen and for 
the hotel and restaurant industry; artificial objects and 
decorative objects of glass; sheet glassware; pieces 
of cut and uncut crystal glass; hollow glassware such 
as goblets, cups, decanters, pots, bowls and vases, 
all the beforementioned goods insofar as they are not 
contained in other classes; all included in class 21.

כלי זכוכית עבור הבית, עבור המטבח ועבור תעשיית בית המלון 
ומסעדה; חפצים מלאכותיים וחפצים קישוטיים מזכוכית; לוחות 
כלי זכוכית; חלקים של זכוכית קריסטל חתוכה ושאינם חתוכה; 
כלי זכוכית חלולים כדוגמת גביעים, כוסות, בקבוקים, צנצנות, 
קערות ואגרטלים; כל הטובין הנזכרים לעיל ככל שאינם נכללים 
בסוגים אחרים; הנכללים כולם בסוג 21.                               
                                                                                    

            

ח' אייר תשע"ב - 15930/04/2012



BANBURY

Trade Mark No. 237395 מספר סימן

Application Date 27/04/2011 תאריך הגשה

 Owners

Name: Farrel Corporation

Address: 25 Main Street, Ansonia, CT, 06401, U.S.A.

Identification No.: 801968

(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: 7 סוג: 7

Mixing machines for use in the processing of rubber, 
plastics and other compositions

מכונות ערבוב לשימוש בהכנת גומי, פלסטיק והרכבים אחרים   
                                                              

ח' אייר תשע"ב - 16030/04/2012



Trade Mark No. 237399 מספר סימן

Application Date 27/04/2011 תאריך הגשה

 Owners

Name: Driscoll Strawberry Associates, Inc.

Address: 345 Westridge Drive, Watsonville, California 
95076, U.S.A.

Identification No.: 801971

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: 31 סוג: 31

Fresh strawberries, raspberries, blackberries and 
blueberries; all included in class 31.

תותים, פטל, אוכמניות שחורות ואוכמניות כחולות טריים; 
הנכללים כולם בסוג 31.                               

ח' אייר תשע"ב - 16130/04/2012



מלכה ליום אחד
Trade Mark No. 237400 מספר סימן

Application Date 27/04/2011 תאריך הגשה

 Owners

Name: Michael Wortsman

Address: 1439 Via Castilla, Palos Verdes Estates  
California 90274-2879, U.S.A.

Identification No.: 801964

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Dr. Shlomo Cohen & Co.

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

שם: ד"ר שלמה כהן ושות'

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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 9 סוג: 9

Pre-recorded CDs, DVDs, video tapes, cassettes, 
phonograph records and laser discs all featuring 
entertainment in the field of games and television 
game shows; electronic game software for wireless 
devices, downloadable computer games, computer 
game cartridges and discs; video game cartridges 
and discs; software containing games for use on 
mobile telephones, personal digital assistants and 
hand held units for playing video games; 
downloadable multimedia files containing artwork, 
text and audio featuring music, games and television 
game shows; slot machines; and bingo machines; all 
included in class 9.

דיסקים מוקלטים- מראש, די.וי.די, קלטות וידאו, קסטות, 
הקלטות פטפון ולייזר דיסקים המציגים כולם בידור בתחום 
המשחקים ומשחקי תוכניות טלוויזיה; תוכנה אלקטרונית 

למכשירים אלחוטיים, משחקי מחשב הניתנים להורדה, דיסקים 
ומחסניות למשחקי מחשב; דיסקים ומחסניות למשחקי וידאו; 
תוכנה המכילה משחקים לשימוש בטלפונים ניידים, עזרים 

דיגיטלים אישיים ויחידות המוחזקות ביד לשחק משחקי וידאו; 
קבצי מולטימדיה הניתנים להורדה שמכילים איורי מחשב, 
טקסט ואודיו המציג מוסיקה, משחקים ומשחקי תוכניות 

טלוויזיה; מכונות משבצת; ומכונות בינגו; הנכללים כולם בסוג 
                                                                                 .9
                                                                                    

            

Class: 41 סוג: 41

Entertainment services in the nature of a game show 
television series; providing a website featuring 
information about a television series; providing a 
website featuring audio clips, video clips, 
photographs, and other multimedia materials; 
providing on-line computer games; production and 
distribution of television programs; all included in 
class 41.

שירותי בידור בסגנון של סדרות שעשועון טלוויזיה; אספקת 
אתר אינטרנט המציג מידע על סדרות טלוויזיה; אספקת אתר 
אינטרנט המציג קליפי אודיו, ווידאו קליפים, צילומים, ושאר 
חומרי מולטימדיה; אספקת משחקי מחשב מקוונים; הפקה 

והפצה של תוכניות טלוויזיה; הנכללים כולם בסוג 41.             
                                                                                    
                                                                                    

          

ח' אייר תשע"ב - 16230/04/2012



Trade Mark No. 237401 מספר סימן

Application Date 27/04/2011 תאריך הגשה

 Owners

Name: Freeworld Coatings Global (Proprietary) 
Limited

Address: Balvenie Building, Kildrummy Office Park, 
Umhlanga Drive, Paulshof, Gauteng, Republic of South 
Africa

Identification No.: 801972

(a South African company)

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: 2 סוג: 2

Paints, varnishes, lacquers; oil and coatings for wood צבעים, ורנישים, לכות; שמן וציפויים לעץ                               
  

Class: 3 סוג: 3

Cleaning preparations for wood תכשירים לניקוי עץ                           

ח' אייר תשע"ב - 16330/04/2012



Trade Mark No. 237402 מספר סימן

Application Date 27/04/2011 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: Brill Shoes Industries Ltd. שם: בריל תעשיות נעליים בע"מ

Address: 20 Ya'akov Friman, Rishon LeZion, 75358, 
Israel

כתובת : יעקב פרימן 20, ראשון לציון, 75358, ישראל

Identification No.: 520038647מספר זיהוי: 520038647

חברה ציבורית

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Pearl Cohen Zedek Latzer

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

שם: פרל כהן צדק לצר

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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 25 סוג: 25

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

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

ח' אייר תשע"ב - 16430/04/2012



Trade Mark No. 237405 מספר סימן

Application Date 26/04/2011 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: Wobi – Insurance Agency ltd שם: וובי סוכנות לביטוח בע"מ

Address: 55  Hamasger st., Tel Aviv, Israel כתובת : המסגר 55, תל אביב, ישראל

Identification No.: 514422187מספר זיהוי: 514422187

כן

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Biton, Mor, Adv.

Address: 25a Lilinblum St., Tel Aviv, 65133, Israel

שם: ביטון, מור, עו"ד

כתובת : רח' לילינבלום 25 א', תל אביב, 65133, ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 36 סוג: 36

Insurance; marketing and selling of insurance 
policies by the internet; financial affairs; monetary 
affairs; real estate affairs; all included in class 36.

ביטוח; שווק ומכירת פוליסות ביטוח באמצעות האינטרנט; עסקי 
מימון; עסקי כספים; עסקי נכסי דלא נייד; הנכללים כולם בסוג 
                                                                               .36

Class: 42 סוג: 42

Scientific and technological services and research 
and design relating thereto; industrial analysis and 
research services; design and development of 
computer hardware and software; Development and 
design of web sites; all included in class 42.

שירותים מדעיים וטכנולוגיים ומחקר ועיצוב הקשורים לשירותים 
אלה; שירותי ניתוח ומחקר תעשייתי; עיצוב ופיתוח של תוכנת 
וחומרת מחשב; עיצוב ופיתוח אתרי אינטרנט; הנכללים כולם 
בסוג 42.                                                                         

                                                                    

Class: 45 סוג: 45

Personal and social services rendered by others to 
meet the needs of indivduals; security services for 
the protection of property and individuals; legal 
services; included in class 45.

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

משפטיים; הנכללים כולם בסוג 45.                                       
                                                      

ח' אייר תשע"ב - 16530/04/2012



Trade Mark No. 237406 מספר סימן

Application Date 26/04/2011 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: HUMAN G & A (POLY) LTD שם: יומן ג'י ואיי (פולי) בע"מ

Address: 59 Prof' Shor St, Holon, 58811, Israel כתובת : רח' פרופ' שור 59, חולון, 58811, ישראל

Identification No.: 514583004מספר זיהוי: 514583004

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Joseph Greenspan, Advocatc 

Address: 76 Ibn Gvirol St, Tel Aviv, 64162, Israel

שם: עו"ד יוסף גרינשפן 

כתובת : רח' אבן גבירול 76, תל אביב, 64162, ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 9 סוג: 9

Computer games and applications; included in class 
9.

משחקי מחשב ואפליקציות; הנכללים כולם בסוג 9.                 
    

ח' אייר תשע"ב - 16630/04/2012



GOOSE BAY

Trade Mark No. 237407 מספר סימן

Application Date 28/04/2011 תאריך הגשה

Base for International Trademark No. 1083193 בסיס לסימן מסחר בינלאומי מס.

 Owners

Name: Royal Wine Corporation

Address: 63 Lefante Lane, Bayonne, New Jersey, 07002, 
U.S.A.

Identification No.: 10981

(New York Corporation)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Reif & Reif, Adv.

Address: Gibshtein 72/2, Rishon Lezion, 75313, Israel

שם: רייף את רייף, עו"ד

כתובת : גיבשטיין 72/2, ראשון לציון, 75313, ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 33 סוג: 33

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

ח' אייר תשע"ב - 16730/04/2012



JOYVIN

Trade Mark No. 237408 מספר סימן

Application Date 28/04/2011 תאריך הגשה

Base for International Trademark No. 1083189 בסיס לסימן מסחר בינלאומי מס.

 Owners

Name: Royal Wine Corporation

Address: 63 Lefante Lane, Bayonne, New Jersey, 07002, 
U.S.A.

Identification No.: 10981

(New York Corporation)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Reif & Reif, Adv.

Address: Gibshtein 72/2, Rishon Lezion, 75313, Israel

שם: רייף את רייף, עו"ד

כתובת : גיבשטיין 72/2, ראשון לציון, 75313, ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 33 סוג: 33

Alcoholic beverages (except beers) ; all included in 
class 33

משקאות כוהליים (למעט בירה) ; הנכללים כולם בסוג 33         
                

ח' אייר תשע"ב - 16830/04/2012



GIVON

Trade Mark No. 237409 מספר סימן

Application Date 28/04/2011 תאריך הגשה

Base for International Trademark No. 1083188 בסיס לסימן מסחר בינלאומי מס.

 Owners

Name: Royal Wine Corporation

Address: 63 Lefante Lane, Bayonne, New Jersey, 07002, 
U.S.A.

Identification No.: 10981

(New York Corporation)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Reif & Reif, Adv.

Address: Gibshtein 72/2, Rishon Lezion, 75313, Israel

שם: רייף את רייף, עו"ד

כתובת : גיבשטיין 72/2, ראשון לציון, 75313, ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 33 סוג: 33

Alcoholic beverages (except beers) ; all included in 
class 33

משקאות כוהליים (למעט בירה) ; הנכללים כולם בסוג 33         
                

ח' אייר תשע"ב - 16930/04/2012



GAL GAL

Trade Mark No. 237412 מספר סימן

Application Date 28/04/2011 תאריך הגשה

Base for International Trademark No. 1101934 בסיס לסימן מסחר בינלאומי מס.

 Owners

Name: Kenover Marketing Corporation

Address: 9 Twenty-Ninth St., Brooklyn, New York, U.S.A.

Identification No.: 70789

(New York Corporation)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Reif & Reif, Adv.

Address: Gibshtein 72/2, Rishon Lezion, 75313, Israel

שם: רייף את רייף, עו"ד

כתובת : גיבשטיין 72/2, ראשון לציון, 75313, ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 29 סוג: 29

Apple sauce; canned and jarred fish; canned and 
packaged soups; canned vegetables; cooking oil; 
dried beans; dumplings included in class 29; edible 
processed seeds; fish; fruit-based filling for cakes 
and pies; fruits, namely, sliced fresh, canned, bottled 
and dried; fruit preserves; ground nuts; honey and 
walnut oil; jelly; non-dairy creamers; non-dairy and 
dairy whipped toppings; olive oil; peanut butter; 
pickles; potato mix; prepared food products made 
from vegetable ingredients and soya beans; 
processed nuts; raisins; rice milk; salad oil; soups 
and preparations for making soups; soy milk; tomato 
paste; vegetables, namely, sliced fresh, canned, 
bottled and frozen; vegetable oil; frozen garlic; all 
included in class 29.

רסק תפוחים; דגים בקופסות שימורים ובצנצנות; מרקים 
בקופסאות שימורים ובחפיסות; ירקות בקופסאות שימורים; שמן 
בישול; שעועית מיובשת; כופתאות הנכללות בסוג 29; גרעינים 
מעובדים למאכל; דג; מילוי פירות לעוגה ופאי; פירות חתוכים 
שהם טריים, מיובשים, בקופסאות שימורים או בבקבוקים; 

שימורים מפירות; אגוזים טחונים; שמן דבש; שמן אגוזי מלך; 
ג'לי; תחליפי חלב שאינם חלביים; ציפויים מוקצפים חלביים 

ושאינם חלביים; שמן זית; חמאת בוטנים; מלפפון חמוץ; תכשיר 
להכנת תפוחי אדמה; מוצרי מזון מוכנים העשויים ממרכיבי 
ירקות ופולי סויה; אגוזים מעובדים; צימוקים; חלב אורז; שמן 
סלט; מרקים ותכשירים להכנת מרק; חלב סויה; רסק עגבניות; 
ירקות דהיינו; חתוכים טריים; מוקפאים בקופסאות; שימורים 

ובבקבוקים; שמן ירקות; שום מוקפא; הנכללים כולם בסוג 29.   
                                                            

Class: 30 סוג: 30

Baking powder; bread crumbs; cakes; cereal; 
chocolates and assortments thereof; chocolate chips; 
chocolate syrup; coating mixes; cocoa; coffee; 
confections; cookie mix; cookies; couscous; crackers; 
croutons; dumplings included in class 30; food 
starch; honey; ice-cream cones; ketchup; marinades; 
marshmallows; matzoh; matzoh ball mix; matzoh 
meal; mayonnaise; mustard; noodles; pancake mix; 
pasta; pastries; potato starch; puddings; rice cakes; 
salad dressings; salts; sauces; seasonings; snacks; 
soft and hard candy; spices; sugar substitutes; 
syrups; vinegar; wafers; all included in class 30.

אבקת אפיה; פירורי לחם; עוגה; דגנים; שוקולד ותערובות 
שוקולד; שוקולד צ'יפס; סירופ שוקולד; תכשירים לציפוי; קקאו; 
קפה; ממתקים; תכשירים להכנת עוגיות; עוגיות; קוסקוס; 
קרקרים; שקדי מרק; כופתאות הנכללות בסוג 30; עמילן 

למאכל; דבש; גביעים לגלידה; קטשופ; תחמיצים; מרשמלו; 
מצה; תכשיר להכנת כדורי מצה; קמח מצה; מיונז; חרדל; 

אטריות; תכשיר להכנת חביתיות; פסטה; דברי מאפה; עמילן 
תפוח אדמה; פודינג; פרכיות אורז; רוטב סלט; מלחים; רטבים; 
חומרי תיבול; חטיפים; סוכריות רכות וקשות; תבלינים; תחליפי 
סוכר; סירופ; חומץ; וופלים; הנכללים כולם בסוג 30.               
                                                                                    

                                              

ח' אייר תשע"ב - 17030/04/2012



ALFASI

Trade Mark No. 237413 מספר סימן

Application Date 28/04/2011 תאריך הגשה

Base for International Trademark No. 1083187 בסיס לסימן מסחר בינלאומי מס.

 Owners

Name: Royal Wine Corporation

Address: 63 Lefante Lane, Bayonne, New Jersey, 07002, 
U.S.A.

Identification No.: 10981

(New York Corporation)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Reif & Reif, Adv.

Address: Gibshtein 72/2, Rishon Lezion, 75313, Israel

שם: רייף את רייף, עו"ד

כתובת : גיבשטיין 72/2, ראשון לציון, 75313, ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 33 סוג: 33

Alcoholic beverages (except beers) ; all included in 
class 33

משקאות כוהליים (למעט בירה) ; הנכללים כולם בסוג 33         
                

ח' אייר תשע"ב - 17130/04/2012



TEAL LAKE

Trade Mark No. 237414 מספר סימן

Application Date 28/04/2011 תאריך הגשה

Base for International Trademark No. 1083192 בסיס לסימן מסחר בינלאומי מס.

 Owners

Name: Royal Wine Corporation

Address: 63 Lefante Lane, Bayonne, New Jersey, 07002, 
U.S.A.

Identification No.: 10981

(New York Corporation)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Reif & Reif, Adv.

Address: Gibshtein 72/2, Rishon Lezion, 75313, Israel

שם: רייף את רייף, עו"ד

כתובת : גיבשטיין 72/2, ראשון לציון, 75313, ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 33 סוג: 33

Alcoholic beverages (except beers) ; all included in 
class 33

משקאות כוהליים (למעט בירה) ; הנכללים כולם בסוג 33         
                

ח' אייר תשע"ב - 17230/04/2012



GLICKS

Trade Mark No. 237416 מספר סימן

Application Date 28/04/2011 תאריך הגשה

Base for International Trademark No. 1092061 בסיס לסימן מסחר בינלאומי מס.

 Owners

Name: Kenover Marketing Corporation

Address: 9 Twenty-Ninth St., Brooklyn, New York, U.S.A.

Identification No.: 70789

(New York Corporation)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Reif & Reif, Adv.

Address: Gibshtein 72/2, Rishon Lezion, 75313, Israel

שם: רייף את רייף, עו"ד

כתובת : גיבשטיין 72/2, ראשון לציון, 75313, ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 29 סוג: 29

Apple sauce; canned and jarred fish; canned and 
packaged soups; canned vegetables; cooking oil; 
dried beans; dumplings included in Class 29; edible 
processed seeds; fish; fruit-based filling for cakes 
and pies; fruits, namely, sliced fresh, canned, bottled 
and dried; fruit preserves; ground nuts; honey and 
walnut oil; jelly; non-dairy creamers; non-dairy and 
dairy whipped toppings; olive oil; peanut butter; 
pickles; potato mix; prepared food products made 
from vegetable ingredients and soya beans; 
processed nuts; raisins; rice milk; salad oil; soups 
and preparations for making soups; soy milk; tomato 
paste; vegetables, namely, sliced fresh, canned, 
bottled and frozen; vegetable oil; frozen garlic; all 
included in class 29.

רסק תפוחים; דגים בקופסות שימורים ובצנצנות; מרקים 
בקופסאות שימורים ובחפיסות; ירקות בקופסאות שימורים; שמן 
בישול; שעועית מיובשת; כופתאות הנכללות בסוג 29; גרעינים 
מעובדים למאכל; דג; מילוי פירות לעוגה ופאי; פירות חתוכים 
שהם טריים, מיובשים, בקופסאות שימורים או בבקבוקים; 

שימורים מפירות; אגוזים טחונים; שמן דבש; שמן אגוזי מלך; 
ג'לי; תחליפי חלב שאינם חלביים; ציפויים מוקצפים חלביים 

ושאינם חלביים; שמן זית; חמאת בוטנים; מלפפון חמוץ; תכשיר 
להכנת תפוחי אדמה; מוצרי מזון מוכנים העשויים ממרכיבי 
ירקות ופולי סויה; אגוזים מעובדים; צימוקים; חלב אורז; שמן 
סלט; מרקים ותכשירים להכנת מרק; חלב סויה; רסק עגבניות; 
ירקות דהיינו; חתוכים טריים; מוקפאים בקופסאות; שימורים 

ובבקבוקים; שמן ירקות; שום מוקפא; הנכללים כולם בסוג 29.   
                                                            

Class: 30 סוג: 30

Baking powder; bread crumbs; cakes; cereal; 
chocolates and assortments thereof; chocolate chips; 
chocolate syrup; coating mixes; cocoa; coffee; 
confections; cookie mix; cookies; couscous; crackers; 
croutons; dumplings included in class 30; food 
starch; honey; ice-cream cones; ketchup; marinades; 
marshmallows; matzoh; matzoh ball mix; matzoh 
meal; mayonnaise; mustard; noodles; pancake mix; 
pasta; pastries; potato starch; puddings; rice cakes; 
salad dressings; salts; sauces; seasonings; snacks; 
soft and hard candy; spices; sugar substitutes; 
syrups; vinegar; wafers; all included in class 30

אבקת אפיה; פירורי לחם; עוגה; דגנים; שוקולד ותערובות 
שוקולד; שוקולד צ'יפס; סירופ שוקולד; תכשירים לציפוי; קקאו; 
קפה; ממתקים; תכשירים להכנת עוגיות; עוגיות; קוסקוס; 
קרקרים; שקדי מרק; כופתאות הנכללות בסוג 30; עמילן 

למאכל; דבש; גביעים לגלידה; קטשופ; תחמיצים; מרשמלו; 
מצה; תכשיר להכנת כדורי מצה; קמח מצה; מיונז; חרדל; 

אטריות; תכשיר להכנת חביתיות; פסטה; דברי מאפה; עמילן 
תפוח אדמה; פודינג; פרכיות אורז; רוטב סלט; מלחים; רטבים; 
חומרי תיבול; חטיפים; סוכריות רכות וקשות; תבלינים; תחליפי 
סוכר; סירופ; חומץ; וופלים; הנכללים כולם בסוג 30                 
                                                                                    

                                            

ח' אייר תשע"ב - 17330/04/2012



DENIM & SUPPLY RALPH LAUREN 

Trade Mark No. 237419 מספר סימן

Application Date 26/04/2011 תאריך הגשה

 Owners

Name: THE POLO/LAUREN COMPANY, L.P.

Address: New York, New York, U.S.A.

Identification No.: 2427

(New York Limited Partnership)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Wolff, Bregman and Goller

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

שם: וולף, ברגמן וגולר

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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 25 סוג: 25

All goods included in class 25. כל הטובין הכלולים בסוג 25.           

Class: 35 סוג: 35

All goods included in class 35. כל השירותים הכלולים בסוג 35.       

ח' אייר תשע"ב - 17430/04/2012



Trade Mark No. 237438 מספר סימן

Application Date 13/01/2011 תאריך הגשה

International Trademark No. 1072950 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: Dr. med. Thomas Mühlberger

Address: Am Hirschsprung 61, 14195 Berlin, Germany

Identification No.: 72397

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

Surgical and medical instruments and apparatus, 
orthopedic articles; surgical sutures; all the 
aforementioned for use in the field of migraine 
treatment.

Class: 44 סוג: 44

Hygienic and beauty care for human beings; medical 
and surgical services; plastic and cosmetic surgery; 
hospital and medical clinic services, medical analysis 
services relating to the treatment of persons provided 
by medical laboratories, conducting of medical and 
clinical examinations; therapeutic services, medical 
care and support; conducting of preventive medical 
examinations, including conducting of therapeutic 
and surgical treatments or interventions as well as 
testing of new surgical techniques in connection with 
curative treatment and medical consultation services 
for patients relating thereto; drawing up of therapeutic 
concepts and surgical treatment plans; collection, 
analysis and evaluation of medical data of all kinds 
as medical services; provision of medical opinions; all 
the aforementioned in the field of migraine treatment.

ח' אייר תשע"ב - 17530/04/2012



Trade Mark No. 237460 מספר סימן

Application Date 01/02/2011 תאריך הגשה

International Trademark No. 1073381 מספר סימן בינלאומי

Conditions/Disclaimers

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

 Owners

Name: ZX Pharma, LLC

Address: 101 Plaza Real South; Suite 205, Boca Raton 
FL 33432, U.S.A.

Identification No.: 72095

(Delaware, United States LTD LIABILITY COMPANY)

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, namely, prescription 
and non-proscription medications for human use in 
treatment of the central nervous, gastrointestinal, 
cardiovascular and metabolic systems; and 
nutritional supplements for use in connection with the 
treatment of the central nervous, gastrointestinal, 
cardiovascular and metabolic systems. 

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

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

U.S.A., 28/10/2010, No. 85163704 ארה"ב, 28/10/2010, מספר 85163704

Class: 5 סוג: 5

ח' אייר תשע"ב - 17630/04/2012



Trade Mark No. 237472 מספר סימן

Application Date 22/02/2011 תאריך הגשה

International Trademark No. 0911742 מספר סימן בינלאומי

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 9 סוג: 9

Abacuses; accounting machines; accumulator boxes; 
accumulator jars; accumulators, electric 
accumulators, electric, for vehicles; acid 
hydrometers; acidimeters for batteries; acoustic 
conduits; acoustic couplers; acoustic (sound) alarms; 
actinometers; adding machines; aerials, aerometers; 
electronic agendas; air analysis apparatus; alarm 
bells, electric; alarms; fire alarms; alcoholmeters; 
alidades; altimeters; ammeters; amplifiers; amplifying 
tubes; amplifying valves; amusement apparatus 
adapted for use with television receivers only; 
anemometers; animated cartoons; anode batteries; 
anodes; answering machines; antennas; 
anticathodes; anti-dazzle shades; anti-glare glasses; 
anti-glare visors; anti-interference devices 
(electricity); anti-theft warning apparatus; 
apertometers (optics); armatures (electricity); 
asbestos clothing for protection against fire; asbestos 
gloves for protection against accidents; apparatus 
and instruments for astronomy; lenses for 
astrophotography; electronic devices for attracting 
and killing insects; audiovisual teaching apparatus; 
protective suits for aviators; azimuth instruments; 
precision balances; steelyard balances; balancing 
apparatus; meteorological balloons; bar code 
readers; barometers; batteries; electric; batteries, 
electric, for vehicles; batteries for lighting; batteries 
for pocketlamps; battery boxes; battery chargers; 
battery jars; beacons, luminous; signal bells; bells 
(warning devices); betatrons; binoculars; blinkers 
(signalling lights); blueprint apparatus; fire boats; 
boiler control instruments; branch boxes (electricity); 
breathing apparatus, except for artificial respiration, 
breathing apparatus for underwater swimming, bullet-
proof waistcoats (vests (Am.)); marking buoys; 
signalling, optic buoys; junction sleeves for electric 
cables; calculating disks; calculating machines; 
calibrating rings; calipers; camcorders; 
cinematographic cameras; cameras (photography); 
capacitors; capacity measures; capillary tubes; 
encoded cards, magnetic; carpenters' rules; carriers 
for dark plates (photography); cases especially made 
for photographic apparatus and instruments; 
eyeglass cases; cases fitted with dissecting 
instruments (microscopy); cases (pince-nez); cash 
registers; cassette players; cathodes; cathodic anti-
corrosion apparatus; cell switches (electricity), 
centering apparatus for photographic transparencies, 
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central processing units (processors), eyeglass 
chains; chargers for electric batteries, chemistry 
apparatus and instruments, chips (integrated 
circuits); chocking coils (impedance); 
chromatography apparatus for laboratory use; 
chronographs (time recording apparatus); cigar 
lighters for automobiles, cinematographic cameras, 
apparatus for editing cinematographic film; 
cinematographic film (exposed); circuit breakers; 
circuit closers; cleaning apparatus for phonograph 
records; cleaning apparatus for sound recording 
discs; clinometers; nose clips for divers and 
swimmers; time clocks (time recording devices); 
clothing for protection against accidents, irradiation 
and fire;  coaxial cables; coils, electric; 
electromagnetic coils; holders for electric coils; 
mechanisms for coin-operated apparatus; coin-
operated gates for car parks or parking lots; coin-
operated mechanisms for television sets; collectors, 
electric; electric apparatus for commutation; 
commutators; compact disc player; compact discs 
(audio-video); compact discs (read-only memory); 
comparators; directional compasses; compasses 
(measuring instruments); computer game programs; 
computer keyboards; computer memories; computer 
operating programs, recorded; computer peripheral 
devices; computer programmes (programs), 
recorded; computer programs (downloadable 
software); computer software (recorded); computers; 
printers for use with computers; condensers 
(capacitors); optical condensers; conductors, electric; 
lightning conductors; electricity conduits; 
connections, electric, connections for electric lines; 
connectors (electricity); contact lenses; containers for 
contact lenses; contacts, electric; contacts, electric, 
of precious metal; containers for microscopes slides; 
control panels (electricity); converters, electric; 
copper wire, insulated; correcting lenses (optics); 
cosmographic instruments, counterfeit (false) coin 
detectors; mechanisms for counter-operated 
apparatus; counters; couplers (data processing 
equipment); couplings, electric; covers for electric 
outlets; crucibles (laboratory); cupels (laboratory); 
current rectifiers; electric arc cutting apparatus; 
cyclotrons; darkroom lamps (photography); 
darkrooms (photography); magnetic data media; 
optical data media; data processing apparatus; 
decompression chambers; demagnetizing apparatus 
for magnetic tapes; densimeters; densitometers; 
detectors; metal detectors for industrial or military 
purposes; smoke detectors; diagnostic apparatus, 
not for medical purposes, diaphragms (acoustics), 
diaphragms for scientific apparatus; diaphragms 
(photography); dictating machines; diffraction 
apparatus (microscopy); light dimmers (regulators) 
(electric); discharge tube, electric, other than for 
lighting; optical discs; disk drives (for computers); 
disks (magnetic); distance measuring apparatus; 
distance recording apparatus; distillation apparatus 
for scientific purposes; distribution boards 
(electricity); distribution boxes (electricity); distribution 
consoles (electricity); distribution machines, 
automatic; divers' apparatus; divers' masks; diving 
suits; dog whistles; door closers, electric; door 
openers, electric; dosage dispensers; dosimeters; 
drainers for use in photography; dressmakers' 
measures; drying apparatus for photographic prints; 
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drying racks (photography); ducts (electricity); 
dynamometers; ear plugs; ear plugs for divers; 
editing appliances for cinematographic films; egg 
timers (sandglasses); egg-candlers; electric arc 
cutting apparatus; electric arc welding apparatus; 
electric door bells; electric installations for the remote 
control of industrial operations; electric loss 
indicators; electric welding apparatus; material for 
electricity mains (wires, cables); electrified fences; 
electrified rails for mounting spot lights; electro-
dynamic apparatus for the remote control of railway 
points; electro-dynamic apparatus for the remote 
control of signals; electrolysers; electronic notice 
boards; electronic pens (visual display units); 
electronic pocket translators; electronic publications 
(downloadable); electronic tags for goods; 
electroplating apparatus; elevator operating 
apparatus; encoded cards, magnetic; magnetic 
encoders; enlarging apparatus (photography); 
epidiascopes; ergometers; exposure meters (light 
meters); extinguishers; eyeglass cords; eyeglass 
frames; eyeglasses; eyepieces; instruments 
containing eyepieces; eyeshades; workmen's 
protective face-shields; facsimile machines; 
apparatus for fermentation (laboratory apparatus); 
fibre (fiber (Am.)) optic cables; film cutting apparatus; 
films, exposed; filters for respiratory masks; filters for 
ultraviolet rays for photography; filters (photography); 
fire beaters; fire blankets; fire boats; clothing for 
protection against fire; fire engines; fire escapes; fire 
extinguishing apparatus; fire hose nozzles; flash-
bulbs (photography); flashing lights (luminous 
signals); flashlights (photography); flat irons, electric, 
floats for bathing and swimming; floppy disks; 
fluorescent screens; fog signals; non-explosive; food 
analysis apparatus; frames for photographic 
transparencies; apparatus to check franking; 
frequency meters; fuel dispensing pumps for service 
stations; self-regulating fuel pumps; furnaces for 
laboratory experiments; furniture especially made for 
laboratories; fuse wire; fuses; galena crystals 
(detectors); galvanic batteries; galvanic cells; 
galvanizing apparatus; galvanometers; apparatus for 
games adapted for use with television receivers only; 
garments for protection against fire; gas testing 
instruments; gasoline gauges; gasoline pumps for 
service stations; gasometers; coin-operated gates for 
car parks; gauges glass covered with an electrical 
conductor; graduated glassware; glazing apparatus 
for photographic prints; gloves for divers; gloves for 
protection against accidents; gloves for protection 
against X-rays for industrial purposes; goggles for 
sports; gradient indicators; grids for batteries; hair-
curlers, electrically heated; head cleaning tapes 
(recording); headphones; heat regulating apparatus; 
heliographic apparatus; protective helmets; protective 
helmets for sports; hemline markers; high tension 
batteries; high-frequency apparatus; holograms, 
horns for loudspeakers; hydrometers; hygrometers; 
identification sheaths for electric wires; identification 
threads for electric wires; identity cards, magnetic; 
igniting apparatus, electric, for igniting at a distance; 
electric apparatus for remote ignition; inclinometers; 
incubators for bacteria culture; indicators (electricity); 
quantity indicators; speed indicators; water level 
indicators; inductors (electricity); electric devices for 
attracting and killing insects; integrated circuit cards 
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(smart cards); integrated circuits; intercommunication 
apparatus; interfaces (for computers); inverters 
(electricity); invoicing machines; ionisation apparatus, 
not for the treatment of air; jigs (measuring 
instruments); juke boxes (for computers); juke boxes 
(musical); junction boxes (electricity); junction 
sleeves for electric cables; kilometer recorders for 
vehicles; knee-pads for workers; laboratory trays; 
lactodensimeters; lactometers; magic lanterns; 
optical lanterns; laptop computers; lasers, not for 
medical purposes; appliances for measuring the 
thickness of leather; lens hoods, optical lenses; letter 
scales; levelling instruments; levelling staffs 
(surveying instruments); levels (instruments for 
determining the horizontal); life belts; life buoys; life 
jackets; life nets; life saving apparatus and 
equipment; life-saving rafts; lift operating apparatus; 
light conducting filaments (optical fibers (fibres)); 
light-emitting electronic pointers; lighting ballasts; 
lightning arresters; lightning conductors (rods); 
limiters (electricity); locks, electric; logs (measuring 
instruments); loudspeakers; magnetic tape units (for 
computers); magnetic tapes; magnetic wires; 
magnets; decorative magnets; magnifying glasses 
(optics); make-up removing appliances, electric; 
resuscitation mannequins (teaching apparatus); 
manometers, marine compasses; marine depth 
finders; marking gauges (joinery); protective masks; 
masts for wireless aerials; material testing 
instruments and machines; mathematical 
instruments; measures; measuring apparatus; 
measuring devices, electric; measuring glassware; 
measuring instruments; measuring spoons; 
mechanical signs; megaphones; mercury levels; 
wires of metal alloys (fuse wire); meteorological 
instruments; meters; metronomes; micrometer 
gauges; micrometer screws for optical instruments; 
micrometers; microphones; microprocessors; 
microscopes; microtomes: milage recorders for 
vehicles; mirrors for inspecting work; mirrors (optics); 
modems; money counting and sorting machines; 
monitoring apparatus, electric; monitors (computer 
hardware); monitors (computer programs); motor fire 
engines; mouse (data processing equipment); mouse 
pads; coin-operated musical automata (juke boxes); 
nautical apparatus and instruments; naval signalling 
apparatus; navigation apparatus for vehicles (on-
board computers); navigational instruments; needles 
for record players; neon signs, nets for protection 
against accidents; safety nets; notebook computers; 
objectives (lenses) (optics); observation instruments; 
octants; ohmmeters; optical apparatus and 
instruments; optical character readers; optical glass; 
optical goods; optical lamps; oscillographs; ovens for 
laboratory experiments; oxygen transvasing 
apparatus; ozonisers (ozonators); parking meters; 
particle accelerators; pedometers; peepholes 
(magnifying lenses) for doors; periscopes; personal 
stereos; petrol gauges; petrol pumps for service 
stations; phonograph records; photocopiers 
(photographic, electrostatic, thermic); photometers; 
phototelegraphy apparatus; photovoltaic cells; 
apparatus and instruments for physics; pince-nez; 
pince-nez chains; pince-nez cords; pince-nez 
mountings; pipettes; plane tables (surveying 
instruments); planimeters; plates for batteries; 
plotters; plugs, sockets and other contacts (electric 
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connections); plumb bobs; plumb lines; pocket 
calculators; polarimeters, portable telephones; 
postage stamp meters; precision balances; precision 
measuring apparatus; pressure gauges; automatic 
indicators of low pressure in vehicle tires (tyres); 
pressure indicator plugs for valves; pressure 
indicators; pressure measuring apparatus; printed 
circuits; prisms (optics); probes for scientific 
purposes; processors (central processing units); 
projection apparatus; projection screens; protection 
devices against X-rays (Roentgen rays), not for 
medical purposes; protection devices for personal 
use against accidents; protractors (measuring 
instruments); punched card machines for offices; 
push buttons for bells; pyrometers; photographic 
racks; radar apparatus; radio pagers; radiological 
apparatus for industrial purposes; radiology screens 
for industrial purposes; radios; vehicle radios; 
radiotelegraphy sets; radiotelephony sets; railway 
traffic safety appliances; range finders; readers (data 
processing equipment); audio and video receivers; 
telephone receivers; apparatus for changing record 
player needles; record players; reducers (electricity); 
reflecting discs for wear, for the prevention of traffic 
accidents; refractometers; refractors; regulating 
apparatus, electric; relays, electric; shutter releases 
(photography); remote control apparatus; 
resistances, electric; respirators for filtering air; 
respirators (other than for artificial respiration); 
respiratory masks (other than for artificial respiration); 
safety restraints (other than for vehicle seats and 
sports equipment); retorts; retorts' stands; revolution 
counters; rheostats; road signs, luminous or 
mechanical; rods for water diviners; rods (surveying 
instruments); roentgen apparatus not for medical 
purposes; roentgen films, exposed; rulers (measuring 
instruments); rules (measuring instruments); 
saccharometers; safety tarpaulins; salinometers; 
satellite navigational apparatus; satellites for 
scientific purposes; scales; lever scales (steelyards); 
scanners (data processing equipment); screens for 
photoengraving; screens (photography); screw-
tapping gauges; electrical apparatus for sealing 
plastics (packaging); semi-conductors; sextants; 
sheaths for electric cables; shoes for protection 
against accidents, irradiation and fire; shutters 
(photography); sighting telescopes for firearms; 
signal bells; signal lanterns; signalling panels, 
luminous or mechanical; signalling whistles; signals 
luminous or mechanical; transmitters of electronic 
signals; signs, luminous; simulators for the steering 
and control of vehicles; sirens; apparatus for 
measuring the thickness of skins; slide calipers; slide 
projectors; slide-rules; slides (photography); slope 
indicators; smart cards (integrated circuit cards); 
sockets, plugs and other contacts (electric 
connections); socks, electrically heated; solar 
batteries; solderers' helmets; soldering apparatus, 
electric; soldering irons, electric; solenoid valves 
(electromagnetic switches); sonars; sound alarms; 
sound locating instruments; sound recording 
apparatus; sound recording carriers; sound recording 
discs; sound recording strips; sound reproduction 
apparatus; sound transmitting apparatus; sounding 
apparatus and machines; sounding leads; sounding 
lines; spark-guards; speaking tubes; spectacle cases; 
spectacle frames; spectacle glasses; spectacles 

ח' אייר תשע"ב - 18130/04/2012



(optics); spectrograph apparatus; spectroscopes; 
speed checking apparatus for vehicles; speed 
measuring apparatus (photography); speed 
regulators for record players; spherometers; spirit 
levels; spools (photography); sprinkler systems for 
fire protection; stage lighting regulators; apparatus to 
check stamping mail; stands for photographic 
apparatus; starter cables for motors; steering 
apparatus; automatic, for vehicles; stereoscopes; 
stereoscopic apparatus; stills for laboratory 
experiments; sound recording strips; styli for record 
players; sulphitometers; sunglasses; surveying 
apparatus and instruments; surveying chains; 
surveying instruments; surveyors' levels, swimming 
belts; swimming jackets; switchboards; switchboxes 
(electricity); switches, electric; tachometers; tape 
recorders; taximeters; teaching apparatus; teeth 
protectors; telegraph wires; telegraphs (apparatus); 
telemeters; telephone apparatus; telephone 
transmitters; telephone wires; teleprinters; 
teleprompters; telerupters; telescopes; 
teletypewriters; television apparatus; temperature 
indicators; terminals (electricity); test tubes, testing 
apparatus not for medical purposes; theft prevention 
installations, electric; theodolites; thermionic lamps 
and tubes; thermionic valves (radio); thermometers, 
not for medical purposes; medical purposes; 
thermostats; thermostats for vehicles; thread 
counters; ticket dispensers; time recording 
apparatus; time switches; tone arms for record 
players; totalizators; transformers (electricity); 
transistors (electronic); transmitters 
(telecommunication); transmitting sets 
(telecommunication); transparencies (photography); 
transparency projection apparatus; tripods for 
cameras; turnstiles, automatic; urinometers; vacuum 
gauges; vacuum tubes (radio); variometers; vehicle 
breakdown warning triangles; vending machines; 
verniers; bullet-proof vests (Am.); video cassettes; 
video game cartridges; video recorders; video 
screens; video telephones; videotapes; viewfinders; 
photographic; viscosimeters; voltage regulators for 
vehicles; voltage surge protectors; voltmeters; voting 
machines; wafers (silicon slices); bullet-proof 
waistcoats; waling glasses; walkie-talkies; washing 
trays (photography); water wings; wavemeters; 
weighbridges; weighing apparatus and instruments; 
weighing machines; weights; welding electrodes; 
whistle alarms; wind socks (for indicating wind 
direction); wire connectors (electricity); wires, electric; 
word processors; wrist rests for use with computers; 
X-ray films; exposed; X-ray photographs, other than 
for medical purposes; X-rays producing apparatus 
and installations, not for medical purposes; protection 
devices against X-rays, not for medical purposes; X-
rays tubes not for medical purposes.
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Class: 38 סוג: 38

Cable television broadcasting; radio broadcasting; 
television broadcasting; cellular telephone 
communication; communications by computer; 
terminals; communications by fiber (fibre) optic 
networks; communications by telegrams; 
communications by telephone; computer aided 
transmission of messages and images; 
communications by computer terminals; electronic 
bulletin board services; (telecommunications 
services) electronic mail; facsimile transmission; 
information about telecommunication; electronic mail; 
message sending; news agencies; paging services 
(radio, telephone or other means of electronic 
communication); providing telecommunications 
connections to a global computer network; providing 
user access to a global computer; network (service 
providers); radio broadcasting; rental of facsimile 
apparatus; rental of message sending apparatus; 
rental of modems; rental of telecommunication 
equipment; rental of telephones; satellite 
transmission; sending of telegrams; information 
about telecommunication; telecommunications 
routing and junction services; teleconferencing 
services; sending of telegrams; transmission of 
telegrams; telegraph services; telephone services; 
television broadcasting; telex services; wire service.

Class: 42 סוג: 42

Analysis for oil-field exploitation;  architectural 
consultation; architecture; authenticating works of art; 
bacteriological research; biological research; 
calibration (measuring); chemical analysis; chemical 
research; chemistry services; cloud seeding; 
recovery of computer data; computer consultancy in 
the field of hardware; computer programming; 
duplication of computer programs; computer rental; 
computer software design; installation of computer 
software; maintenance of computer software; 
updating of computer software; computer system 
design; computer systems analysis; construction 
drafting; consultation in environment protection; 
conversion of data or documents from physical to 
electronic media; copyright management; cosmetic 
research; creating and maintaining web sites for 
others, data conversion of computer programs and 
data (not physical conversion); design of interior 
decor; industrial design; design of interior décor; 
packaging design services; dress designing; graphic 
arts designing; construction drafting; engineering; 
underwater exploration; weather forecasting; 
geological prospecting; geological research; 
geological surveys; hosting computer sites (web 
sites); installation of computer software; land 
surveying; material testing; mechanical research; 
meteorological information; oil prospecting; oil-field 
surveys; oil-well testing; packaging design; physics 
(research); technical project studies; quality control; 
rental of computer software; research and 
development (for others); biological research; rental 
of computer software; styling (industrial design); 
surveying; land surveys; technical research; textile 
testing; urban planning; vehicle roadworthiness 
testing; weather forecasting.
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Conditions/Disclaimers

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

 Owners

Name: AIRTIES KABLOSUZ ILETISIM SANAYI VE DIS 
TICARET A.S.

Address: Gulbahar Mahallesi Avni Dilligil,Sokak Celik is 
Me, SISLI/ISTANBUL, Turkey

Identification No.: 72421

(ISTANBUL-TURKEY 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
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MR-7

Trade Mark No. 237488 מספר סימן

Application Date 28/04/2011 תאריך הגשה

 Owners

Name: MITSUI CHEMICALS, INC.

Address: 5-2, Higashi-Shimbashi 1-chome, Minato-ku,, 
Tokyo, Japan

Identification No.: 801974

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: 1 סוג: 1

Industrial chemicals; unprocessed plastics; 
unprocessed plastics used in the manufacture of 
plastic lenses; monomer used in the manufacture of 
plastic lenses.

כימיקלים תעשייתיים; פלסטיקים לא מעובדים; פלסטיקים לא 
מעובדים המשמשים  בייצור של עדשות פלסטיק; מונומר 

המשמש בייצור של עדשות פלסטיק.                                     
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MR-10

Trade Mark No. 237489 מספר סימן

Application Date 28/04/2011 תאריך הגשה

 Owners

Name: MITSUI CHEMICALS, INC.

Address: 5-2, Higashi-Shimbashi 1-chome, Minato-ku,, 
Tokyo, Japan

Identification No.: 801974

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: 1 סוג: 1

Industrial chemicals; unprocessed plastics; 
unprocessed plastics used in the manufacture of 
plastic lenses; monomer used in the manufacture of 
plastic lenses.

כימיקלים תעשייתיים; פלסטיקים לא מעובדים; פלסטיקים לא 
מעובדים המשמשים  בייצור של עדשות פלסטיק; מונומר 

המשמש בייצור של עדשות פלסטיק.                                     
                    

ח' אייר תשע"ב - 18630/04/2012



MR-174

Trade Mark No. 237490 מספר סימן

Application Date 28/04/2011 תאריך הגשה

 Owners

Name: MITSUI CHEMICALS, INC.

Address: 5-2, Higashi-Shimbashi 1-chome, Minato-ku,, 
Tokyo, Japan

Identification No.: 801974

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: 1 סוג: 1

Industrial chemicals; unprocessed plastics; 
unprocessed plastics used in the manufacture of 
plastic lenses; monomer used in the manufacture of 
plastic lenses.

כימיקלים תעשייתיים; פלסטיקים לא מעובדים; פלסטיקים לא 
מעובדים המשמשים  בייצור של עדשות פלסטיק; מונומר 

המשמש בייצור של עדשות פלסטיק.                                     
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MR-8

Trade Mark No. 237491 מספר סימן

Application Date 28/04/2011 תאריך הגשה

 Owners

Name: MITSUI CHEMICALS, INC.

Address: 5-2, Higashi-Shimbashi 1-chome, Minato-ku,, 
Tokyo, Japan

Identification No.: 801974

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: 1 סוג: 1

Industrial chemicals; unprocessed plastics; 
unprocessed plastics used in the manufacture of 
plastic lenses; monomer used in the manufacture of 
plastic lenses.

כימיקלים תעשייתיים; פלסטיקים לא מעובדים; פלסטיקים לא 
מעובדים המשמשים  בייצור של עדשות פלסטיק; מונומר 

המשמש בייצור של עדשות פלסטיק.                                     
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SECURESPHERE

Trade Mark No. 237494 מספר סימן

Application Date 28/04/2011 תאריך הגשה

 Owners

Name: Imperva, Inc.

Address: (a Delaware corporation)  3400 Bridge Parkway, 
California, 94065, Redwood Shores, California, U.S.A.

Identification No.: 801975

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Dr. Shlomo Cohen & Co.

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

שם: ד"ר שלמה כהן ושות'

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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 9 סוג: 9

Computer software used to maintain security over 
computer networks, web applications and digital 
data; all included in class 9.

תוכנת מחשב המשמשת לתחזוקה של אבטחת רשתות מחשב, 
יישומי רשת ונתונים דיגיטאליים; הנכללים כולם בסוג 9.           
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ABDOLIFT

Trade Mark No. 237495 מספר סימן

Application Date 28/04/2011 תאריך הגשה

 Owners

Name: L'Oreal

Address: 14, rue Royale, Paris, 75008, France

Identification No.: 51

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 toilette ; gels, salts for the bath and 
the shower not for medical purpose ; toilet soaps, 
body deodorants ; cosmetics namely creams, milks, 
lotions, gels and powders for the face, the body and 
the hands ; sun care preparations  (cosmetic 
products) ; make-up preparations ; shampoos ; gels, 
sprays, mousses and balms for the hair styling and 
hair care ; hair lacquers ; hair colouring and hair 
decolorant preparations ; permanent waving and 
curling preparations ; essential oils for personal use; 
all included in class 3.

בושם, מי טואלט; ג'ל, מלחים לאמבטיה ולמקלחת לא למטרות 
רפואיות; סבוני טואלט, דאודורנטים לגוף; מוצרי קוסמטיקה 
שהינם קרמים, תחליבים, תרחיצים, ג'ל ואבקות לפנים, לגוף 
ולידיים; תכשירים (מוצרים קוסמטיים) לטיפול מפני השמש; 
תכשירי איפור; שמפו; ג'ל, ספריי, מוס וקרם מרגיע לעיצוב 
השיער וטיפוח שיער; שמן לשיער; תכשירים לצביעת שיער 
ולהבהרת שיער;  תכשירים לסלסול ותלתול קבוע; שמנים 

חיוניים לשימוש אישי; הנכללים כולם בסוג 3.                         
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FULLAXS

Trade Mark No. 237500 מספר סימן

Application Date 28/04/2011 תאריך הגשה

 Owners

Name: Tyco Electronics Corporation

Address: 1050 Westlakes Drive, Berwyn, Pennsylvania, 
19312, U.S.A.

Identification No.: 801973

(a Pennsylvania 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

Connectors; all included in class 9. מחברים; 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, 28/01/2011, No. 
009693623

איחוד האירופי לסימני מסחר, 28/01/2011, מספר 
009693623

Class: 9 סוג: 9

ח' אייר תשע"ב - 19130/04/2012



BOOKLER

Trade Mark No. 237506 מספר סימן

Application Date 28/04/2011 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: Liliane Targownik שם: ליליאן טרגובניק

Address: 17 Jochanan Horkenus St., Tel Aviv, 62493, 
Israel

כתובת : רח' יוחנן הורקנוס 17, תל אביב, 62493, ישראל

Identification No.: 303631204מספר זיהוי: 303631204

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

Entertainment and educational services, namely, 
multimedia production services; production and 
distribution of multimedia, video and/or audio 
recordings featuring content about fiction and non-
fiction books; production of video and audio 
recordings featuring previews for fiction and non-
fiction books for dissemination through broadcast 
media, radio, television, mobile communications 
devices, global computer network and wireless 
networks; information services, reviews, criticism; 
publishing, promotion of writers, audio, video, editing 
of books, workshops about writing and publishing, 
festival of writers, writing competitions, awards, 
translations, entertainment and information services 
relating to films about literature, adaptations, 
interviews with writers, archive of interviews and 
recorded material;

שירותי בידור וחינוך; דהיינו שירותי הפקת מולטימדיה; הפקה 
והפצה של מולטימדיה, וידאו ו/או הקלטות שמע המכילות תכני 
ספרים בדיוניים וספרים לא בדיוניים; הפקה של וידאו וקלטות 
שמע המציגות תצוגה מקדימה של ספרים בדיוניים וספרים לא 
בדיוניים להפצה באמצעות מדיה משודרת, רדיו, טלוויזיה, 

התקני תקשורת ניידים, רשת מחשבים גלובלית ורשת תקשורת 
אלחוטית; שירותי מידע, סקירות, ביקורת; הוצאה לאור, קידום 
סופרים, שמע, וידאו, עריכת ספרים, סדנאות כתיבה והוצאה 
לאור, פסטיבל כותבים, תחרויות כתיבה, מענקים, תרגומים, 
בידור ושירותי מידע בקשר עם סרטים על ספרות, עיבוד, 

ראיונות עם כותבים, ארכיון של ראיונות וחומר מוקלט.             
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    

                      

ח' אייר תשע"ב - 19230/04/2012



VITALIZES BODY AND MIND

Trade Mark No. 237507 מספר סימן

Application Date 28/04/2011 תאריך הגשה

Based on foreign registration מבוסס על רישום בחו"ל

European Community Trade Mark 
No. 001252121

איחוד האירופי לסימני מסחר מספר: 
001252121

Dated 28/03/2003 (Section 16) מיום 28/03/2003 (סעיף 16) 

 Owners

Name: Red Bull GmbH

Address: Am Brunnen 1, Fuschl am See, 5330, Austria

Identification No.: 801279

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: 32 סוג: 32

Non-alcoholic drinks, in particular refreshment drinks, 
energy drinks, whey beverages and isotonic 
(hypertonic/hypotonic) drinks (for use or as required 
by athletes); beers, mineral and aerated waters; fruit 
drinks and fruit juices; syrups, essences and other 
preparations for making beverages and effervescent 
tablets and powder for beverages and non-alcoholic 
cocktails; all included in class 32

משקאות לא אלכוהוליים, בייחוד משקאות מרעננים, משקאות 
אנרגיה, משקאות מי גבינה, משקאות איזוטוניים 

(היפרטוניים/היפוטוניים) לשימוש ו/או כנדרש על ידי אתלטים); 
בירה, מים מינרליים  ומי סודה; משקאות מפירות ומיצי פירות; 

סירופים, עסיסים ותכשירים אחרים להכנת משקאות, וכן 
טבליות תוססות ואבקות תוססות למשקאות ולקוקטיילים ללא 
אלכוהול; הנכללים כולם בסוג 32                                         

                                                                          

ח' אייר תשע"ב - 19330/04/2012



Trade Mark No. 237508 מספר סימן

Application Date 28/04/2011 תאריך הגשה

 Owners

Name: Audemars Piguet Holding SA

Address: Route de France 16, Le Brassus, Case Postale 
16, Le Brassus, CH-1348, Switzerland

Identification No.: 801976

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: 14 סוג: 14

All goods; included in class 14.   .14 כל הסחורות; הנכללים כולם בסוג

ח' אייר תשע"ב - 19430/04/2012



GOLD ACCENT

Trade Mark No. 237513 מספר סימן

Application Date 01/05/2011 תאריך הגשה

 Owners

Name: PHILIP MORRIS BRANDS SARL

Address: Quai Jeanrenaud 3, 2000 Neuchatel, 
Switzerland

Identification No.: 71903

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: D. Mirkin & Co., Advs.

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

שם: ד. מירקין ושות', עו"ד

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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 34 סוג: 34

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

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

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

גפרורים.                                                                         
                                                                                    

                                    

Goods/Services for which priority is claimed סחורות/שירותים לגביהם נטען דין קדימה
(If only classification code is indicated, Priority is claimed 
for all goods/services included in that class, and specified 
above under the 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, 27/04/2011, No. 55192/2011 שוויץ, 27/04/2011, מספר 55192/2011

Class: 34 סוג: 34

ח' אייר תשע"ב - 19530/04/2012



Trade Mark No. 237514 מספר סימן

Application Date 01/05/2011 תאריך הגשה

 Owners

Name: PHILIP MORRIS BRANDS SARL

Address: Quai Jeanrenaud 3, 2000 Neuchatel, 
Switzerland

Identification No.: 71903

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: D. Mirkin & Co., Advs.

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

שם: ד. מירקין ושות', עו"ד

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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 34 סוג: 34

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

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

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

גפרורים.                                                                         
                                                                                    

                                    

Goods/Services for which priority is claimed סחורות/שירותים לגביהם נטען דין קדימה
(If only classification code is indicated, Priority is claimed 
for all goods/services included in that class, and specified 
above under the 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, 27/04/2011, No. 55193/2011 שוויץ, 27/04/2011, מספר 55193/2011

Class: 34 סוג: 34

ח' אייר תשע"ב - 19630/04/2012



Trade Mark No. 237535 מספר סימן

Application Date 27/04/2011 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: BELALOV EDOUARD  שם: בללוב אדוארד

Address: ISHAYAHU 8/2, BNEI BRAK, 51269, Israel כתובת : ישעיהו, בית 8 -דירה 2, בני ברק, 51269, ישראל

Identification No.: 320733843מספר זיהוי: 320733843

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 43 סוג: 43

Caffe services; included in class 43.   .43 שרות של בית-קפה; הנכללים כולם בסוג

ח' אייר תשע"ב - 19730/04/2012



MERNAYA

Trade Mark No. 237541 מספר סימן

Application Date 02/05/2011 תאריך הגשה

 Owners

Name: Limited liability company "Incominvest"

Address: Derbenevskaya street 1, bldg. 5, Moscow, 
115114, Russian Federation

Identification No.: 801981

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: 33 סוג: 33

vodkas, vodkas special, bitters; all goods included in 
Class 33

וודקות, וודקות מיוחדות, בירה מרה; כל הסחורות נכללות בסוג 
         33

ח' אייר תשע"ב - 19830/04/2012



МЕРНАЯ

Trade Mark No. 237542 מספר סימן

Application Date 02/05/2011 תאריך הגשה

 Owners

Name: Limited liability company "Incominvest"

Address: Derbenevskaya street 1, bldg. 5, Moscow, 
115114, Russian Federation

Identification No.: 801981

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: 33 סוג: 33

vodkas, vodkas special, bitters; all goods included in 
Class 33

וודקות, וודקות מיוחדות, בירה מרה; כל הסחורות נכללות בסוג 
         33

ח' אייר תשע"ב - 19930/04/2012



Trade Mark No. 237545 מספר סימן

Application Date 02/05/2011 תאריך הגשה

Base for International Trademark No. 1097090 בסיס לסימן מסחר בינלאומי מס.

Ownersבעלים

Name: PLARIUM GLOBAL LTD. שם: פלאריום גלובל בע"מ

Address: 1 Hamanofim, Herzliya, 46725, Israel כתובת : המנופים 1, הרצליה, 46725, ישראל

Identification No.: 514563956מספר זיהוי: 514563956

חברה פרטית

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Pearl Cohen Zedek Latzer

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

שם: פרל כהן צדק לצר

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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 41 סוג: 41

Entertainment services, namely, providing on-line 
computer games; all included in class 41.

שירותי בידור, דהיינו, אספקת משחקי מחשב מקוונים; הנכללים 
כולם בסוג 41.                                             

ח' אייר תשע"ב - 20030/04/2012



VEER

Trade Mark No. 237546 מספר סימן

Application Date 02/05/2011 תאריך הגשה

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 9 סוג: 9

Computers; computer hardware; computer software; 
computer peripherals; computer and communications 
networking hardware and software; computer 
hardware, namely memory cards; computer hardware 
for telecommunications; computer monitors; 
computer keyboards; mobile digital electronic 
devices; mobile computers; handheld computers; 
portable computers; tablet computers; personal 
digital assistants; electronic organizers, electronic 
notepads; computer memories; telephones; mobile 
telephones; pagers; smartphones, videophones; 
mobile and handheld communications devices for 
sending and receiving data, information and other 
digital content, including audio and video content, 
namely handheld computers, mobile phones and 
smartphones; photographic and video cameras; 
audio players; video players; multimedia players; 
computer communications software; computer 
software, namely, prerecorded computer programs 
for personal information management, database 
management software, character recognition 
software, telecommunications software, telephony 
management software, electronic mail and 
messaging software, paging software, database 
synchronization software, computer programs for 
accessing, browsing and searching online databases; 
computer game programs; video game software; 
downloadable computer and video games; 
downloadable music, audio, video and entertainment 
related content; computer carrying cases; 
accessories, parts and cases for all the foregoing 
sold as a unit; instruction manuals in electronic form 
supplied with the foregoing sold as a unit; apparatus 
for recording, transmission or reproduction of data, 
text, graphics, sound or images; blank magnetic data 
carriers; prerecorded magnetic data carriers featuring 
software for use in connection with handheld 
communications devices, namely, mobile phones and 
smartphones; calculating machines, data processing 
equipment; all included in Class 9.

מחשבים; חמרת מחשב; תכנת מחשב; ציוד היקפי למחשב; 
חמרה ותכנה למחשבים ורישות תקשורת; חמרת מחשב, 

בעיקר, כרטיסי זיכרון; חמרת מחשב לתקשורת; מסכי מחשב; 
מקלדות מחשב; התקנים אלקטרוניים דיגיטליים ניידים; 

מחשבים ניידים; מחשבים נישאים ביד; מחשבים מיטלטלים; 
מחשבי לוח; מחשבי כף; מארגנים אלקטרוניים; פנקסים 
אלקטרוניים; זיכרונות מחשב; טלפונים; טלפונים ניידים; 
איתוריות; טלפונים חכמים, טלפוני וידאו; התקני תקשורת 
ניידים ונישאים ביד לשידור וקליטה של נתונים, מידע ותוכן 

דיגיטלי אחר, כולל תוכן אודיו ווידאו, בעיקר, מחשבים נישאים 
ביד, טלפונים ניידים וטלפונים חכמים; מצלמות פוטוגרפיות 
ומצלמות וידאו; נגני אודיו; נגני וידאו; נגני מולטימדיה; תכנת 
תקשורת למחשב; תכנת מחשב, בעיקר, תוכנות מחשב 

מוקלטות מראש לניהול מידע אישי, תכנת ניהול מאגר מידע, 
תכנת זיהוי תווים, תכנת תקשורת, תכנת ניהול טלפוניה, תכנת 
דואר אלקטרוני ומסרים, תכנת איתור, תכנת סנכרון מאגר 
מידע, תוכנות מחשב לגישה, דפדוף וחיפוש במאגרי מידע 

מקוונים; תוכנות משחק למחשב; תכנת משחקי וידאו; מחשקי 
מחשב ווידאו הניתנים להורדה; תוכן קשור למוסיקה, אודיו, 
וידאו ובידור הניתן להורדה; מנשאי מחשב; אביזרים, חלקים 

ומארזים לכל הנ"ל שנמכרים כיחידה; מדריכים בצורה 
אלקטרונית מסופקים עם הנ"ל שנמכרים כיחידה; התקן 

להקלטה, שידור והעתקה של נתונים, טקסט, גרפיקה, קולות או 
תמונות; נושאי נתונים מגנטיים ריקים; נושאי נתונים מגנטיים 
מוקלטים מראש המציגים תכנה לשימוש בקשר להתקני 

תקשורת נישאים ביד, בעיקר, טלפונים ניידים וטלפונים חכמים; 
מכונות חישוב, ציוד עיבוד נתונים; 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., 10/12/2010, No. 85/194,869 ארה"ב, 10/12/2010, מספר 85/194,869

Class: 9 סוג: 9

ח' אייר תשע"ב - 20130/04/2012



 Owners

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

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

Identification No.: 800326

Texas Limited Partnership

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Sanford T. Colb & Co.

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

שם: סנפורד ט. קולב ושות'

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

ח' אייר תשע"ב - 20230/04/2012



THUNDERBOLT

Trade Mark No. 237550 מספר סימן

Application Date 02/05/2011 תאריך הגשה

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 9 סוג: 9

computers; computer peripheral devices, computer 
terminals; computer hardware; computer gaming 
machines, microprocessors, memory boards, 
monitors, displays, keyboards, cables, modems, 
printers, disk drives, adapters, adapter cards, 
connectors and drivers; blank computer storage 
media; magnetic data carriers; computer software; 
computer software for authoring, downloading, 
transmitting, receiving, editing, extracting, encoding, 
decoding, displaying, storing and organizing text, 
graphics, images, and electronic publications; 
computer software and firmware, namely, operating 
system programs, data synchronization programs, 
and application development tool programs for 
personal and handheld computers; computer 
hardware and software for providing integrated 
telephone communication with computerized global 
information networks; pre-recorded computer 
programs for personal information management, 
database management software, character 
recognition software, telephony management 
software, electronic mail and messaging software, 
paging software, mobile telephone software; 
database synchronization software, computer 
programs for accessing, browsing and searching 
online databases, computer software for the 
redirection of messages, Internet e-mail, and/or other 
data to one or more electronic handheld devices from 
a data store on or associated with a personal 
computer or a server; computer software for the 
synchronization of data between a remote station or 
device and a fixed or remote station or device; 
downloadable electronic publications in the nature of 
books, plays, pamphlets, brochures, newsletters, 
journals, magazines, and periodicals on a wide range 
of topics of general interest; handheld digital 
electronic devices and software related thereto; MP3 
and other digital format audio players; hand held 
computers, tablet computers, personal digital 
assistants, electronic organizers, electronic notepads; 
mobile digital electronic devices, global positioning 
system (GPS) devices, telephones; handheld and 
mobile digital electronic devices for the sending and 
receiving of telephone calls, faxes, electronic mail, 
and other digital data; cordless telephones; mobile 
telephones; parts and accessories for mobile 
telephones; facsimile machines, answering 
machines, cameras, videophones, telephone-based 
information retrieval software and hardware; 
electronic handheld units for the wireless receipt, 
storage and/or transmission of data and messages, 
and electronic devices that enable the user to keep 
track of or manage personal information; electronic 
communication equipment and instruments; 
telecommunications apparatus and instruments; 

מחשבים; התקני ציוד היקפי למחשב, מסופי מחשב; חומרת 
מחשב; מכונות משחקי מחשב, מיקרו מעבדים, לוחות זיכרון, 
מוניטורים, צגים, מקלדות, כבלים, מודמים, מדפסות, כונני 

adapter ) דיסק, כונני דיסק, מתאמים, כרטיסי הרחבה
cards), מחברים ומנהלי התקן (drivers); מדיית מחשב ריקה 
לאחסון; נושאי נתונים מגנטיים; תוכנת מחשב; תוכנת מחשב 

עבור הרשאה, הורדה, שידור, קבלה, עריכה, חילוץ 
(extracting), קידוד, פענוח, הצגה, אחסון וסידור טקסט, 
גרפיקה, דמויות, ופרסומים אלקטרוניים; תוכנת וקושחת 

מחשב, דהיינו, תוכניות מערכת הפעלה, תוכניות סנכרון נתונים, 
תוכניות כלי פיתוח יישומים עבור מחשבים אישיים וניידים; 

חומרת וקושחת מחשב עבור אספקת תקשורת טלפון משולבת 
עם רשתות מידע ממוחשבות גלובליות; תוכניות מחשב 

מוקלטות מראש עבור ניהול מידע אישי, תוכנת ניהול מאגר 
נתונים, תוכנת זיהוי תווים, תוכנת ניהול טלפוניה, תוכנת דואר 
והודעות אלקטרוניים, תוכנת איתור, תוכנת טלפון נייד; תוכנת 
סנכרון מאגר נתונים, תוכניות מחשב עבור גישה, גלישה וחיפוש 
במאגרי נתונים מקוונים, תוכנת מחשב עבור הניתוב מחדש של 

הודעות, אי-מייל אינטרנטי, ו/או נתונים אחרים להתקן 
אלקטרוני נייד יחיד או יותר מנתונים המאוחסנים או המקושרים 
עם מחשב אישי או שרת; תוכנת מחשב עבור הסנכרון של 

נתונים בין תחנה או התקן מרוחקים ותחנה או התקן קבועים או 
מרוחקים; פרסומים אלקטרוניים הניתנים להורדה מסוג ספרים, 

מחזות (plays), חוברות, עלונים, אגרות מידע, ביטאונים, 
מגזינים, וכתבי עת בתחום רחב של נושאי התעניינות כללי; 
התקנים דיגיטאליים אלקטרונים ניידים ותוכנה הקשורה להם; 
נגני אודיו MP3 ופורמטים דיגיטאליים אחרים; מחשבים ניידים, 
מחשבי לוח, עוזרים דיגיטאליים אישיים, ארגוניות אלקטרוניות, 
מחברות אלקטרוניות; התקנים דיגיטאליים אלקטרונים ניידים, 
התקני מערכת מיקום גלובלית (GPS), טלפונים; התקנים 

דיגיטאליים אלקטרונים נישאים וניידים עבור השליחה והקבלה 
של שיחות טלפון, פקסים, דואר אלקטרוני, ונתונים דיגיטאליים 
אחרים; טלפונים אלחוטיים; חלקים ואביזרים עבור טלפונים 

ניידים; מכונות פקסימיליה, מערכות משיבון, מצלמות, 
וידיאופונים, תוכנה וחומרה מבוססות טלפון לאחזור מידע; 
יחידות אלקטרוניות נישאות עבור קבלה, אחסון ו/או שידור 

אלחוטיים של נתונים והודעות, והתקנים אלקטרונים 
המאפשרים למשתמש לעקוב אחר או לנהל מידע אישי; ציוד 
וכלי תקשורת אלקטרונים; מכשירי וכלי טלקומוניקציה; גופנים, 
משפחות גופנים (typefaces), עיצובי פונטים וסימבולים בצורה 
של נתונים מוקלטים; שבבים, דיסקים וקלטות הנושאים או עבור 
הקלטת תוכניות ותוכנות מחשב; זיכרון גישה אקראית, זיכרון 

solid state ) לקריאה בלבד; מכשירי זיכרון מצב סולידי
memory); משחקים של מחשב ואלקטרונים; מדריכים 

למשתמש הניתנים לקריאה בצורה אלקטרונית, על ידי מכונה 
או על ידי מחשב לשימוש עם, ולמכירה כיחידה עם, כל הטובין 
הנ"ל; מכשירים עבור אחסון נתונים; כוננים קשיחים; יחידות 
אחסון כונני דיסק קשיח מיניאטוריות; דיסקי אודיו וידאו, דיסקי 
CD-ROM, ודיסקים דיגיטאליים מגוונים; משטחים לעכבר; 

סוללות; סוללות נטענות; מטענים; מטענים לסוללות 
in-) דיגיטאליות; אוזניות; אוזניות סטריאו; אוזניות תוך-אוזן
ear); רמקולי סטריאו; רמקולי אודיו; רמקולי אודיו לבית; 
רמקולי מסך (monitor); רמקולים עבור מחשבים; מכשירי 

רמקולי סטריאו אישיים; מקלטי רדיו, מגברים, מכשירי הקלטת 
ושחזור קול, פונוגרפים חשמליים, פטיפונים, מכשירי סטריאו 

ח' אייר תשע"ב - 20330/04/2012



 Owners

Name: Apple Inc.

Address: 1 Infinite Loop, Cupertino, California, 95014, 
U.S.A.

Identification No.: 801983

(California 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

fonts, typefaces, type designs and symbols in the 
form of recorded data; chips, discs and tapes bearing 
or for recording computer programs and software; 
random access memory, read only memory; solid 
state memory apparatus; computer and electronic 
games; user manuals in electronically readable, 
machine readable or computer readable form for use 
with, and sold as a unit with, all the aforementioned 
goods; apparatus for data storage; hard drives; 
miniature hard disk drive storage units; audio video 
discs, CD-ROMs, and digital versatile discs; mouse 
pads; batteries; rechargeable batteries; chargers; 
chargers for electric batteries; headphones; stereo 
headphones; in-ear headphones; stereo speakers; 
audio speakers; audio speakers for home; monitor 
speakers; speakers for computers; personal stereo 
speaker apparatus; radio receivers, amplifiers, sound 
recording and reproducing apparatus, electric 
phonographs, record players, high fidelity stereo 
apparatus, tape recorders and reproducing 
apparatus, loudspeakers, multiple speaker units, 
microphones; digital audio and video devices; audio 
cassette recorders and players, video cassette 
recorders and players, compact disc players, digital 
versatile disc recorders and players, digital audio 
tape recorders and players; digital music and/or 
video players; radios; video cameras; audio, video, 
and digital mixers; radio transmitters; car audio 
apparatus; computer equipment for use with all of the 
aforesaid goods; electronic apparatus with 
multimedia functions for use with all of the aforesaid 
goods; electronic apparatus with interactive functions 
for use with all of the aforesaid goods; accessories, 
parts, fittings, and testing apparatus for all of the 
aforesaid goods; parts and fittings for all the 
aforesaid goods; covers, bags and cases adapted or 
shaped to contain all of the aforesaid goods, made of 
leather, imitations of leather, cloth, or textile 
materials; all included in Class 9.

להקלטה מדויקת (high fidelity), מכשירי רשמקול ושחזור, 
 ,(multiple speaker) רמקולים, יחידות מרובות רמקולים
מיקרופונים; התקני וידאו ואודיו דיגיטאליים; מקליטי ונגני 

קסטות אודיו, מקליטי ונגני קסטות וידאו, נגני קומפקט דיסק, 
מקליטי ונגני דיסקים דיגיטאליים מגוונים; רשמקולי ונגני אודיו 
דיגיטאליים; נגני מוסיקה ו/או וידאו דיגיטאליים; מכשירי רדיו; 
מצלמות וידאו; מיקסרי אודיו, וידאו, ודיגיטאליים; משדרי רדיו; 
מכשירי אודיו לרכב; ציוד מחשב לשימוש עם כל הטובין הנ"ל; 
מכשירים אלקטרוניים עם פונקציות מולטימדיה לשימוש עם כל 
הטובין הנ"ל; אביזרים, חלקים, מתאמים, ומכשירי בדיקה עבור 

כל הטובין הנ"ל; כיסויים, תיקים ומארזים המותאמים או 
המעוצבים להכיל את כל הטובין הנ"ל, העשויים עור, חיקויים 

של עור, אריג, או חומרי טקסטיל; 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)

Jamaica, 09/11/2010, No. MA/M/1/00056869 MA/M/1/00056869 ג'מאייקה, 09/11/2010, מספר

Class: 9 סוג: 9

ח' אייר תשע"ב - 20430/04/2012



SUMICARRIER

Trade Mark No. 237553 מספר סימן

Application Date 02/05/2011 תאריך הגשה

 Owners

Name: SUMITOMO BAKELITE CO., LTD.

Address: Shinagawa-ku, Tokyo, Japan

Identification No.: 65731

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: 17 סוג: 17

Plastic semi-worked products [for use as material]; 
electrical insulating materials; plastic sheeting for 
agricultural purposes; plastic carrier tapes and plastic 
cover tapes for surface mounting on electronic 
components; packing or packing material made of 
plastic; all included in class 17.

מוצרים פלסטיים חצי-מעובדים [לשימוש כחומר]; חומרי בידוד 
חשמלי; יריעות פלסטיק למטרות חקלאיות; סרטי נשיאה 
מפלסטיק וסרטי כיסוי מפלסטיק עבור הרכבה על משטחי 
רכיבים חשמליים; אריזה או חומר אריזה עשויים מפלסטיק; 

הנכללים כולם בסוג 17.                                                     
                                                                                    

ח' אייר תשע"ב - 20530/04/2012



SUMILITE

Trade Mark No. 237554 מספר סימן

Application Date 02/05/2011 תאריך הגשה

 Owners

Name: SUMITOMO BAKELITE CO., LTD.

Address: Shinagawa-ku, Tokyo, Japan

Identification No.: 65731

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: 17 סוג: 17

Plastic semi-worked products [for use as material]; 
electrical insulating materials; plastic sheeting for 
agricultural purposes; plastic carrier tapes and plastic 
cover tapes for surface mounting on electronic 
components; all included in class 17.

מוצרים פלסטיים חצי-מעובדים [לשימוש כחומר]; חומרי בידוד 
חשמלי; יריעות פלסטיק למטרות חקלאיות; סרטי נשיאה 
מפלסטיק וסרטי כיסוי מפלסטיק עבור הרכבה על משטחי 

רכיבים חשמליים; הנכללים כולם בסוג 17.                             
                                                                                    

      

ח' אייר תשע"ב - 20630/04/2012



Trade Mark No. 237555 מספר סימן

Application Date 02/05/2011 תאריך הגשה

 Owners

Name: Merck KGaA

Address: Frankfurter Strasse 250, Darmstadt, D-64271, 
Germany

Identification No.: 37497

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Reinhold Cohn and Partners

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

שם: ריינהולד כהן ושותפיו

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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 2 סוג: 2

Paints, varnishes, lacquers; preservatives against 
rust and against deterioration of wood; colorants; 
mordants; raw natural resins; metals in foil and 
powder form for painters, decorators, printers and 
artists; pigments for the food industry in the 
confectionery sector as well as for pharmaceutical 
and veterinary products; all included in class 2.

צבעים, ורנישים, לכות; חומרים משמרים נגד חלודה ונגד הרעה 
במצב של עץ; צבענים; מקבעי צבע; שרפים טבעיים גולמיים; 
מתכות בצורת רדיד ואבקה לצבעים, מעצבים, מדפיסים 

ואמנים; פיגמנטים לתעשיית המזון בסקטור דברי המתיקה כמו 
גם למוצרים רוקחיים ווטרינריים; הנכללים כולם בסוג 2.           
                                                                                    
                                                                                  

Class: 5 סוג: 5

Sanitary preparations; dietetic substances adapted 
for medical use, baby food; all included in class 5.

תכשירים סניטריים; חומרים דיאטטיים המותאמים לשימוש 
רפואי, מזון לתינוקות; הנכללים כולם בסוג 5.                       

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

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

Germany, 30/11/2010, No. 30 2010 070 349 גרמניה, 30/11/2010, מספר 349 070 2010 30

Class: 2 סוג: 2

Class: 5 סוג: 5

ח' אייר תשע"ב - 20730/04/2012



fwb;)

Trade Mark No. 237556 מספר סימן

Application Date 02/05/2011 תאריך הגשה

 Owners

Name: Lockerz, Inc.

Address: 100 South King Street, Sixth Floor, Seattle, 
Washington, 98104, U.S.A.

Identification No.: 801980

(a Delaware corporation)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Reinhold Cohn and Partners

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

שם: ריינהולד כהן ושותפיו

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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 42 סוג: 42

Computer services, namely, creating an on-line 
community for registered users to participate in 
discussions, get feedback from their peers, form 
virtual communities, and engage in social networking; 
all included in class 42.

שירותי מחשב, דהיינו, יצירת קהילה מקוונת עבור משתמשים 
רשומים להשתתפות בדיונים, קבלת משוב מעמיתיהם, יצירת 
קהילות וירטואליות, ועיסוק ברישות חברתי; הנכללים כולם 

בסוג 42.                                                                         
                                              

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

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

U.S.A., 03/11/2010, No. 85/168,452 ארה"ב, 03/11/2010, מספר 85/168,452

Class: 42 סוג: 42

ח' אייר תשע"ב - 20830/04/2012



Trade Mark No. 237557 מספר סימן

Application Date 02/05/2011 תאריך הגשה

 Owners

Name: Universal Air Travel Plan, Inc.

Address: 1301 Pennsylvania Avenue, N.W., Washington, 
DC, 20004, U.S.A.

Identification No.: 800561

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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 36 סוג: 36

Financial and financially related services, namely, 
international charge card and debit card services 
offered in connection with travel, transportation and 
hospitality services; foreign remittance services, 
namely, clearinghouse payment settlement services; 
billing and invoicing services; electronic funds 
transfer services; and insurance agency services in 
the field of travel related insurance, emergency 
medical insurance, legal insurance, evacuation 
insurance and credit insurance; all included in Class 
36.

שירותים פיננסיים וקשורים לתחום הפיננסי, דהיינו, שירותי 
כרטיס אשראי בינלאומי וכרטיס חיוב המוצעים בהקשרי שירותי 
נסיעות, תחבורה ואירוח; שירותי העברת מטבע זר, דהיינו, 
שירותי הסדרת תשלומי מסלקה; שירותי גבייה והכנת 

חשבוניות; שירותי העברת כספים אלקטרונית; ושירותי סוכנות 
ביטוח בתחום ביטוח הקשור לנסיעות, ביטוח חירום רפואי, 

ביטוח משפטי, ביטוח פינוי וביטוח אשראי; הכל כלול בסיווג 36. 
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    

                        

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

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

U.S.A., 18/04/2011, No. 85/297,635 ארה"ב, 18/04/2011, מספר 85/297,635

Class: 36 סוג: 36

ח' אייר תשע"ב - 20930/04/2012



NEXUS

Trade Mark No. 237558 מספר סימן

Application Date 02/05/2011 תאריך הגשה

 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

Mobile phones; mobile peripherals and accessories; 
all included in Class 9.

טלפונים ניידים; ציוד היקפי ואביזרים ניידים; 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)

Tonga, 18/11/2010, No. TO/M/10/02288 TO/M/10/02288 טונגה, 18/11/2010, מספר

Class: 9 סוג: 9

ח' אייר תשע"ב - 21030/04/2012



CO2RE

Trade Mark No. 237561 מספר סימן

Application Date 03/05/2011 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: Syneron Medical Ltd. שם: סינרון מדיקל בע"מ

Address: Yokneam Illit, Israel כתובת : יקנעם עילית, ישראל

Identification No.: 512986514מספר זיהוי: 512986514

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Reinhold Cohn and Partners

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

שם: ריינהולד כהן ושותפיו

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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 10 סוג: 10

Medical aesthetic devices for skin rejuvenation, 
wrinkle reduction and minor surgical procedures; all 
included in class 10.

מתקני רפואה אסתטית לשקום העור, הפחתת קמטים להליכים 
ניתוחיים מינוריים; הנכללים כולם בסוג 10.                           

                                      

ח' אייר תשע"ב - 21130/04/2012



ORSOL

Trade Mark No. 237562 מספר סימן

Application Date 03/05/2011 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: ORSOL TRADE IMPORT & MARKETING (2008) 
LTD.

שם: אורסול סחר יבוא ושיווק (2008) בע"מ

Address: 3 Modiin Street, Petach Tikva, 49271, Israel כתובת : רחוב מודיעין 3, פתח תקוה, 49271, ישראל

Identification No.: 514161785מספר זיהוי: 514161785

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

Batteries; included in class 9. סוללות; הנכלל בסוג 9.                     

Class: 11 סוג: 11

Lightbulbs; included in class 11. נורות; הנכלל בסוג 11.                         

ח' אייר תשע"ב - 21230/04/2012



Trade Mark No. 237565 מספר סימן

Application Date 03/05/2011 תאריך הגשה

 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

mobile phones; mobile peripherals and accessories; 
all included in Class 9.

טלפונים ניידים; ציוד היקפי ואביזרים ניידים; 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)

Tonga, 18/11/2010, No. TO/M/10/02292 TO/M/10/02292 טונגה, 18/11/2010, מספר

Class: 9 סוג: 9

ח' אייר תשע"ב - 21330/04/2012



ENRICO COVERI

Trade Mark No. 237566 מספר סימן

Application Date 03/05/2011 תאריך הגשה

 Owners

Name: ENRICO COVERI s.r.l.

Address: Milano, Italy

Identification No.: 11949

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Glusman Chem-Tov Chowers Broid & Co.

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

שם: גלוזמן שם-טוב חוברס ברויד ושות'

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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 35 סוג: 35

Online and retail sale of clothing, footwear, headgear, 
soaps; perfumery, essential oils, cosmetics, hair 
lotions; dentifrices, watches and clocks; jewellery and 
tie clips, glasses, spectacles, sunglasses and their 
cases, frames and accessories; textiles and textile 
goods, not included in other classes; bed and table 
covers; table linen; bed linen; bath linen; leather and 
imitations of leather, and goods made of these 
materials and not included in other classes; animal 
skins; trunks and travelling bags; umbrellas, parasols 
and walking sticks; all included in class 35.

מכירה מקוונת וקמעונאית של ביגוד, הנעלה, כיסויי ראש, 
סבונים; בישום, שמנים אתריים, מוצרי קוסמטיקה, תחליבים 
לשיער; משחות שיניים, שעונים ושעוני יד; תכשיטים וסיכות 

עניבה, משקפיים, משקפי ראייה, משקפי שמש, נרתיק עבורם, 
מסגרות ואביזרים; טקסטיל ומוצרי טקסטיל שלא כלולים בסוגים 
אחרים; כיסויי מיטה ושולחן; מפות שולחן, מצעים, מגבות; עור 

וחיקויי עור, ומוצרים העשויים מחומרים אלו ושלא כלולים 
בסוגים אחרים; עור בעלי חיים; מזוודות ותיקי נסיעה; מטריות, 
שמשיות ומקלות הליכה; הנכללים כולם בסוג 35.                   
                                                                                    
                                                                                    

      

ח' אייר תשע"ב - 21430/04/2012



COVERI

Trade Mark No. 237567 מספר סימן

Application Date 03/05/2011 תאריך הגשה

 Owners

Name: ENRICO COVERI s.r.l.

Address: Milano, Italy

Identification No.: 11949

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

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

ח' אייר תשע"ב - 21530/04/2012



MISIA

Trade Mark No. 237568 מספר סימן

Application Date 03/05/2011 תאריך הגשה

 Owners

Name: CHANEL

Address: ,Neuilly Sur Seine Cedex, France

Identification No.: 1465

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

perfumes, toilet waters, shower gels, bath gels and 
bath salts not for medical purposes; deodorants for 
personal use; cosmetics for non-medicated toilet 
preparations such as creams, milks, lotions, gels, 
face powders, powders for the body and the hands; 
make-up products such as lipsticks, eye shadows 
and mascaras, blushers; toilet soaps; hair products 
such as shampoos, hair gels, hair foams; all included 
in class 3.

בשמים, מי טואלט, ג'לים למקלחת, ג'לים לאמבטיה ומלחים 
לאמבטיה לא למטרות רפואיות; דאודורנטים לשימוש אישי; 
קוסמטיקה לתכשירי טואלט שאינם רפואיים כמו קרמים, 
תחליבים, ג'לים, אבקות פנים, אבקות לגוף ולידיים; מוצרי 

איפור כגון שפתונים, צלליות ומסקרה, סמקים; סבוני טואלט; 
מוצרי שיער כגון שמפו, ג'לים לשיער, קצף לשיער; הנכללים 

כולם בסוג 3.                                                                   
                                                                                    

                                    

ח' אייר תשע"ב - 21630/04/2012



OFFSIDER 

Trade Mark No. 237584 מספר סימן

Application Date 28/04/2011 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: Golf Group A.K. Ltd שם: קבוצת גולף א.ק. בע"מ

Address: 57 Pinchas Rozen Street Hadar Yosef, Tel Aviv, 
Israel

כתובת : רחוב פנחס רוזן 57 הדר יוסף, תל אביב, ישראל

Identification No.: 510289564מספר זיהוי: 510289564

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Goldfarb, Seligman, Adv.

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

שם: גולדפרב, זליגמן, עו"ד

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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 18 סוג: 18

All goods included in class 18 included belts, bags 
and purses made also from synthetic materials; 
included in class 18.

כל הטובין הנכללים בסוג 18 לרבות חגורות, תיקים וארנקים 
העשויים גם מחומרים סינטטיים; הנכללים בסוג 18.               

                            

Class: 25 סוג: 25

All goods included in class 25 including socks, scarfs, 
hats and gloves; included in class 25.

כל הטובין הנכללים בסוג 18 לרבות גרביים, צעיפים, כובעים 
וכפפות; הנכללים בסוג 25.                               

ח' אייר תשע"ב - 21730/04/2012



SYLATRON

Trade Mark No. 237587 מספר סימן

Application Date 04/05/2011 תאריך הגשה

 Owners

Name: Schering-Plough Ltd.

Address: Lucerne, Switzerland

Identification No.: 10100

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Dr. Shlomo Cohen & Co.

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

שם: ד"ר שלמה כהן ושות'

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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 5 סוג: 5

pharmaceutical preparations for the treatment of 
cancer; all included in class 5.

תכשירי רוקחות לטיפול במחלת הסרטן; הנכללים כולם בסוג 5. 
                                                      

ח' אייר תשע"ב - 21830/04/2012



Trade Mark No. 237593 מספר סימן

Application Date 02/05/2011 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: Golf Group A.K. Ltd שם: קבוצת גולף א.ק. בע"מ

Address: 57 Pinchas Rozen Street Hadar Yosef, Tel Aviv, 
Israel

כתובת : רחוב פנחס רוזן 57 הדר יוסף, תל אביב, ישראל

Identification No.: 510289564מספר זיהוי: 510289564

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Goldfarb, Seligman, Adv.

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

שם: גולדפרב, זליגמן, עו"ד

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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 18 סוג: 18

All goods included in class 18. including belts, bags 
and purses made also from synthetic materials; 
included in class 18.

כל הטובין הנכללים בסוג 18 לרבות חגורות, תיקים וארנקים 
העשויים גם מחומרים סינטטיים; הנכללים בסוג 18.               

                                

Class: 25 סוג: 25

All goods included in class 25. including socks, 
scaf's, hats and gloves; included in class 25.

כל הטובין הנכללים בסוג 25. לרבות גרביים, צעיפים, כובעים 
וכפפות; הנכללים כולם בסוג 25.                     

ח' אייר תשע"ב - 21930/04/2012



Trade Mark No. 237605 מספר סימן

Application Date 05/05/2011 תאריך הגשה

 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: 25 סוג: 25

Shoes, sandals, slippers, boots; all included in class 
25.

נעליים, סנדלים, נעלי בית, מגפיים; הנכללים כולם בסוג 25.     
  

ח' אייר תשע"ב - 22030/04/2012



CLEANCURVE

Trade Mark No. 237607 מספר סימן

Application Date 05/05/2011 תאריך הגשה

 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

Cleaning solutions for use in laboratory and medical 
settings; all included in class 3.

תמיסות ניקוי לשימוש בסביבות מעבדתיות ורפואיות; הנכללים 
כולם בסוג 3.                                         

Class: 5 סוג: 5

Disinfecting and sterilizing solutions for use in 
laboratory and medical settings; all included in class 
5.

תמיסות מחטאות ומעקרות לשימוש בסביבות מעבדתיות 
ורפואיות; הנכללים כולם בסוג 5.                                         

                      

Class: 10 סוג: 10

Medical apparatus used to disinfect, clean and 
sterilize medical and surgical instruments; 
sterilization system, namely, an endoscope cleaner 
and reprocessor; all included in class 10.

מכשירים רפואיים המשמשים לחיטוי, ניקוי ועיקור כלים רפואיים 
וכירורגיים; מערכות חיטוי, דהיינו, מנקה אנדוסקופ וריפרוססור; 
הנכללים כולם בסוג 10.                                                     

                                      

ח' אייר תשע"ב - 22130/04/2012



Trade Mark No. 237609 מספר סימן

Application Date 05/05/2011 תאריך הגשה

 Owners

Name: TUC TUC, S.L.

Address: Poligono Industrial La Variante, Monte de la 
Pila, 5,  26140 LARDERO (LA RIOJA), Spain

Identification No.: 801986

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

Clothes and footwear for children; all included in 
class 25.

הלבשה והנעלה לילדים; הנכללים כולם בסוג 25.                   
                  

Class: 28 סוג: 28

Games and play games; all included in class 28. משחקים ומשחקי שעשוע; הנכללים כולם בסוג 28.           

ח' אייר תשע"ב - 22230/04/2012



REBOUND RACER

Trade Mark No. 237612 מספר סימן

Application Date 05/05/2011 תאריך הגשה

 Owners

Name: Brooks Sports, Inc.

Address: 19910 North Creek Parkway, Suite 200, Bothell, 
Washington, 98011, U.S.A.

Identification No.: 801988

Washington 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: 25 סוג: 25

Clothing and sports apparel; all included in class 25 הלבשה וביגוד ספורט; הנכללים כולם בסוג 25                       
    

ח' אייר תשע"ב - 22330/04/2012



ZIPPITYDOBRA

Trade Mark No. 237613 מספר סימן

Application Date 05/05/2011 תאריך הגשה

 Owners

Name: Brooks Sports, Inc.

Address: 19910 North Creek Parkway, Suite 200, Bothell, 
Washington, 98011, U.S.A.

Identification No.: 801988

Washington 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: 25 סוג: 25

Clothing and sports apparel; all included in class 25 הלבשה וביגוד ספורט; הנכללים כולם בסוג 25                       
    

ח' אייר תשע"ב - 22430/04/2012



JUBRALEE 

Trade Mark No. 237614 מספר סימן

Application Date 05/05/2011 תאריך הגשה

 Owners

Name: Brooks Sports, Inc.

Address: 19910 North Creek Parkway, Suite 200, Bothell, 
Washington, 98011, U.S.A.

Identification No.: 801988

Washington 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: 25 סוג: 25

Clothing and sports apparel; all included in class 25 הלבשה וביגוד ספורט; הנכללים כולם בסוג 25                       
    

ח' אייר תשע"ב - 22530/04/2012



Trade Mark No. 237616 מספר סימן

Application Date 06/05/2011 תאריך הגשה

 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: 30 סוג: 30

Ice cream, water ices, frozen confections, 
preparations for making the aforesaid goods; all 
inlcuded in class 30.

גלידות מי קרח, ממתקים קפואים, חומרים להכנת טובין אלו ; 
הנכללים כולם בסוג 30                                                     

                        

ח' אייר תשע"ב - 22630/04/2012



MURATTI ORO

Trade Mark No. 237618 מספר סימן

Application Date 08/05/2011 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: 34 סוג: 34

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

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

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

גפרורים                                                                         
                                                                                    

                                    

ח' אייר תשע"ב - 22730/04/2012



MURATTI ROSSO

Trade Mark No. 237619 מספר סימן

Application Date 08/05/2011 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: 34 סוג: 34

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

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

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

גפרורים                                                                         
                                                                                    

                                    

ח' אייר תשע"ב - 22830/04/2012



MURATTI AZZURRO

Trade Mark No. 237621 מספר סימן

Application Date 08/05/2011 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: 34 סוג: 34

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

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

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

גפרורים                                                                         
                                                                                    

                                    

ח' אייר תשע"ב - 22930/04/2012



TRIPSOL

Trade Mark No. 237674 מספר סימן

Application Date 08/05/2011 תאריך הגשה

 Owners

Name: CHEMINOVA A/S

Address: Thyboronvej 78, DK-7673 Harboore, Denmark

Identification No.: 801991

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

Pesticides, including insecticides, herbicides and 
fungicides; all included in Class 5.

חומרי הדברה, כולל מדבירי חרקים, קוטלי עשבים וקוטלי 
פטריות; הנכללים כולם בסוג 5.                  

ח' אייר תשע"ב - 23030/04/2012



Raqijik

ראקיג'יק
Trade Mark No. 237676 מספר סימן

Application Date 02/05/2011 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: JEHUDA MALKI שם: יהודה מלכי

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

Identification No.: 009585092מספר זיהוי: 009585092

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Dr. Yitzhak Hess & Partners

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

שם: ד"ר יצחק הס ושותפיו

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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 33 סוג: 33

Alcohol beverages, arrack and wine; included in class 
33.

משקאות אלכוהולים, יין ועראק; הנכללים כולם בסוג 33.         
      

ח' אייר תשע"ב - 23130/04/2012



Trade Mark No. 237681 מספר סימן

Application Date 08/05/2011 תאריך הגשה

 Owners

Name: TerraCycle, Inc.

Address: 121 New York Avenue, Trenton, 08638, NJ, 
U.S.A.

Identification No.: 801995

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: 40 סוג: 40

Recycling services featuring a reuse program for 
upcycling and reusing packaging; all included in class 
40.

שירותי מחזור הכוללים תוכנית שימוש חוזר עבור אפסייקלינג 
ושימוש חוזר באריזות; הנכללים בסוג 40.                             

  

ח' אייר תשע"ב - 23230/04/2012



LIFE IN PROGRESS

Trade Mark No. 237682 מספר סימן

Application Date 08/05/2011 תאריך הגשה

 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: 25 סוג: 25

Shirts, shorts, blouses, pants, jeans, dresses, 
jackets, sweaters, skirts, and sweatshirts; all included 
in class 25.

חולצות, מכנסיים קצרים, חולצות נשים, מכנסיים, ג'ינסים, 
שמלות, ז'קטים, סוודרים, חצאיות, ומיזעים; הנכללים כולם 

בסוג 25.   

ח' אייר תשע"ב - 23330/04/2012



CYBEX

Trade Mark No. 237687 מספר סימן

Application Date 08/05/2011 תאריך הגשה

 Owners

Name: Cybex International, Inc.

Address: 10 Trotter Drive, Medway, Massachusetts 
02053, U.S.A.

Identification No.: 801992

a 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: 41 סוג: 41

Providing physical fitness/exercise equipment 
facilities and training; all included in class 41.

אספקת מתקני ציוד כושר/תרגול גופני והכשרה; הנכללים כולם 
בסוג 41.                                                                   

Class: 44 סוג: 44

Health and spa services; all included in class 44. שירותי בריאות וספא; הנכללים כולם בסוג 44.                   

ח' אייר תשע"ב - 23430/04/2012



עצלי
Trade Mark No. 237690 מספר סימן

Application Date 03/05/2011 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: STAV INDUSTRIES AND SHADES LTD שם: סתיו תעשיות וגוונים בע"מ

Address: 3 King Hassan Boulevard, Kiryat Ekron, 76920, 
Israel

כתובת : שדרות המלך חסן 3, קרית עקרון, 76920, ישראל

Identification No.: 513540930מספר זיהוי: 513540930

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Guy Hadi, Advocate 

Address: 35 Jabotinsky st, Ramat Gan, 52511, Israel

שם: גיא חדי, עו"ד 

כתובת : רח' ז'בוטינסקי 35, רמת גן, 52511, ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 20 סוג: 20

Mattresses, beds, armchairs, pillows, foot-rests, 
sofas, cupboards, chests of drawers, toilet cabinets, 
tables, chairs, bookcases, furniture for bedrooms and 
salons and all furniture related to them; all included in 
class 20.

מזרונים, מיטות, כורסאות, כריות, הדומי רגליים, ספות, 
ארונות, שידות, קומודות, שולחנות, כסאות, ספריות, ריהוט 
לחדרי שינה ולסלון וכל הריהוט הקשור להם; הנכללים כולם 

בסוג 20.                                                                         
                                            

ח' אייר תשע"ב - 23530/04/2012



BRIZO 

Trade Mark No. 237691 מספר סימן

Application Date 05/05/2011 תאריך הגשה

Base for International Trademark No. 1103096 בסיס לסימן מסחר בינלאומי מס.

Ownersבעלים

Name: Se-cure Pharmaceuticals Ltd. שם: סקיור פרמצפטיקה בע"מ

Address: 1 Haarava St., P.O. Box 299 Airport City, Ben-
Gurion Airport, Israel

כתובת : הערבה 1, ת.ד. 299, נמל תעופה בן גוריון, 70100, 
ישראל

Identification No.: 512462276מספר זיהוי: 512462276

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Dr Eyal Bressler, Patent Attorney

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

שם: דר' אייל ברסלר, עו"פ

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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 5 סוג: 5

Food preparations adapted for medical use; food 
supplements; nutritional additives for medical 
purposes for use in foods and dietary supplements 
for human consumption; pharmaceutical preparations 
for the tretment of the prostate; all included in class 
5.

תכשירי מזון המותאמים לשימוש רפואי; תוספי תזונה; תוספים 
תזונתיים לצרכים רפואיים לשימוש במזונות ותוספי תזונה 
לצריכת בני אדם; תכשירים רוקחיים לטיפול בפרוסטטה; 

הנכללים כולם בסוג 5.                                                       
                                                                                    

                  

ח' אייר תשע"ב - 23630/04/2012



Trade Mark No. 237692 מספר סימן

Application Date 05/05/2011 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: OPTICANA FIRST OPTISTORE LIMITED שם: אופטיקנה האופטיסטור הראשון בע"מ

Address: 12 Haodem st, Petach Tikva, 49170, Israel כתובת : רח' האודם 12, פתח תקוה, 49170, ישראל

Identification No.: 511236440מספר זיהוי: 511236440

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Robert Fishman & Co.,  Advs.

Address: Gibor Sport Tower, 7 Menahem Begin St., 
Ramat Gan, 52521, Israel

שם: רוברט פישמן ושות', עו"ד

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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 44 סוג: 44

Optican services for glasses, contact lenses, 
eyeglass and optical lenses; included in class 44.

שירותי אופטיקה הנוגעים למשקפיים, לעדשות מגע, מסגרות 
למשקפיים ולעדשות; הנכללים כולם בסוג 44.           

ח' אייר תשע"ב - 23730/04/2012



Trade Mark No. 237693 מספר סימן

Application Date 05/05/2011 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: OPTICANA FIRST OPTISTORE LIMITED שם: אופטיקנה האופטיסטור הראשון בע"מ

Address: רח' האודם 12, פתח תקוה, 49170, ישראל כתובת : רח' האודם 12, פתח תקוה, 49170, ישראל

Identification No.: 511236440מספר זיהוי: 511236440

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Robert Fishman & Co.,  Advs.

Address: Gibor Sport Tower, 7 Menahem Begin St., 
Ramat Gan, 52521, Israel

שם: רוברט פישמן ושות', עו"ד

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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 44 סוג: 44

Optican services for glasses, contact lenses, 
eyeglass and optical lenses; included in class 44.

שירותי אופטיקה הנוגעים למשקפיים, לעדשות מגע, מסגרות 
למשקפיים ולעדשות; הנכללים כולם בסוג 44.           

ח' אייר תשע"ב - 23830/04/2012



Trade Mark No. 237694 מספר סימן

Application Date 05/05/2011 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: OPTICANA FIRST OPTISTORE LIMITED שם: אופטיקנה האופטיסטור הראשון בע"מ

Address: רח' האודם 12, פתח תקוה, 49170, ישראל כתובת : רח' האודם 12, פתח תקוה, 49170, ישראל

Identification No.: 511236440מספר זיהוי: 511236440

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Robert Fishman & Co.,  Advs.

Address: Gibor Sport Tower, 7 Menahem Begin St., 
Ramat Gan, 52521, Israel

שם: רוברט פישמן ושות', עו"ד

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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 44 סוג: 44

Optican services for glasses, contact lenses, 
eyeglass and optical lenses; included in class 44.

שירותי אופטיקה הנוגעים למשקפיים, לעדשות מגע, מסגרות 
למשקפיים ולעדשות; הנכללים כולם בסוג 44.           

ח' אייר תשע"ב - 23930/04/2012



CARTO 3 SMARTTOUCH

Trade Mark No. 237697 מספר סימן

Application Date 09/05/2011 תאריך הגשה

 Owners

Name: Cordis Corporation

Address: 430 Route 22, Bridgewater, NJ, 08807, U.S.A.

Identification No.: 41370

(Florida Corporation)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Reinhold Cohn and Partners

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

שם: ריינהולד כהן ושותפיו

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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 9 סוג: 9

Medical application software that calculates and 
displays catheter force readings used in conjunction 
with medical diagnostics mapping systems; all 
included in class 9.

תכנת אפליקציה רפואית שמחשבת ומציגה קריאות עצמת 
צנתרים המשומש בצירוף עם מערכות מיפוי אבחונים רפואיים; 
הנכללים כולם בסוג 9.                                                       

                                        

ח' אייר תשע"ב - 24030/04/2012



Trade Mark No. 237706 מספר סימן

Application Date 11/05/2011 תאריך הגשה

Base for International Trademark No. 1080351 בסיס לסימן מסחר בינלאומי מס.

 Owners

Name: ORIDION MEDICAL 1987 LTD.

Address: Jerusalem, Israel

Identification No.: 49002

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: 10 סוג: 10

Medical apparatus, namely, CO2 monitors and 
defibrillators, capnographs, capnometers, vital signs 
monitors, pulse oximeters, Breath Sampling Lines.     
  

מכשירים רפואיים, קרי, מוניטורים ודפיברילטורים לדו-תחמוצת 
הפחמן, קפנוגרפים, קפנומטרים, מונטרי סימנים חיוניים, 

אוקסימטרים לפעימות, צינוריות למדידת נשימה

ח' אייר תשע"ב - 24130/04/2012



Trade Mark No. 237708 מספר סימן

Application Date 11/05/2011 תאריך הגשה

Base for International Trademark No. 1080073 בסיס לסימן מסחר בינלאומי מס.

 Owners

Name: ORIDION MEDICAL 1987 LTD.

Address: Jerusalem, Israel

Identification No.: 49002

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: 10 סוג: 10

Medical apparatus, namely, CO2 monitors and 
defibrillators, capnographs, capnometers, vital signs 
monitors, pulse oximeters, Breath Sampling Lines.     
  

מכשירים רפואיים, קרי, מוניטורים ודפיברילטורים לדו-תחמוצת 
הפחמן, קפנוגרפים, קפנומטרים, מונטרי סימנים חיוניים, 

אוקסימטרים לפעימות, צינוריות למדידת נשימה

ח' אייר תשע"ב - 24230/04/2012



Trade Mark No. 237712 מספר סימן

Application Date 11/05/2011 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: DUBEK LTD. שם: דובק בע"מ

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

Identification No.: 520008673מספר זיהוי: 520008673

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Reinhold Cohn and Partners

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

שם: ריינהולד כהן ושותפיו

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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 34 סוג: 34

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

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

            

Goods/Services for which priority is claimed סחורות/שירותים לגביהם נטען דין קדימה
(If only classification code is indicated, Priority is claimed 
for all goods/services included in that class, and specified 
above under the 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, 02/05/2011, No. 
009933193

איחוד האירופי לסימני מסחר, 02/05/2011, מספר 
009933193

Class: 34 סוג: 34

ח' אייר תשע"ב - 24330/04/2012



PEOPLE EVERYWHERE GO WITH VISA

Trade Mark No. 237716 מספר סימן

Application Date 12/05/2011 תאריך הגשה

 Owners

Name: Visa International Service Association

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

Identification No.: 4507

(Delaware Corporation)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Hanni Rosenzweig & Co.

Address: 100 Hachashmonaim St., P.O.B. 20651, Tel 
Aviv, 61201, Israel

שם: הני רוזנצוויג ושות'

כתובת : רח' החשמונאים 100, ת.ד. 20651, תל אביב, 61201, 
ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 36 סוג: 36

Financial services, banking services, credit card 
services, debit card services, charge card services, 
pre-paid card services, bill payment and presentment 
services, cash disbursement, cash replacement 
rendered by credit card and debit cards, electronic 
transactions; automated teller machine services, 
providing deposits, withdrawals and financial 
information; point of sale and point of transaction 
services, transaction authorization and settlement 
services, electronic funds transfer, electronic 
payment processing services, credit card and debit 
card verification,  payment transaction authentication 
and verification services; check verification services; 
facilitating person-to person payment services 
through electronic means via a global computer 
network; provision of debit and credit services by 
means of radio frequency identification devices; 
value exchange services, secure electronic cash 
transactions over computer networks to facilitate 
electronic commerce; processing of financial 
transactions online via a global computer network or 
via telecommunication, mobile or wireless devices; 
electronic cash services, currency exchange over a 
global electronic network; providing financial 
information, credit and debit card data and reports; 
financial sponsorship of sports competitions, events, 
activities, and games; financial sponsorship of 
athletes and teams participating in athletic 
competitions; all included in class 36

שירותים פיננסיים, שירותי בנקאות, שירותי כרטיסי אשראי, 
שירותי כרטיסי חיוב, שירותי כרטיסי תשלום, שירותי כרטיס 

משולם מראש, שירותי תשלום חשבונות והצגה, סילוק מזומנים, 
החלפת מזומן על-ידי כרטיס אשראי וכרטיסי חיוב, עסקאות 
אלקטרונית; שירותי כספומט, מתן מידע אודות הפקדות, 

משיכות ומידע פיננסי; שירותי נקודת מכירה ועסקה, שירותי 
אישור ופירעון עסקאות, העברת כספים אלקטרונית, שירותי 
תשלום אלקטרוניים, אימות כרטיסי אשראי וכרטיסי חיוב, 

שירותי אימות ואשרור עסקאות תשלום; שירותי אימות שיקים; 
סיוע בשירותי תשלום בין אנשים באמצעים אלקטרוניים דרך 
רשת מחשבים גלובלית; מתן שירותי חיוב ואשראי באמצעות 
של התקני זיהוי בתדר רדיו; שירותי המרת ערך, עסקאות 

מזומן אלקטרוניות מאובטחות ברשתות מחשב כדי לסייע על 
מסחר אלקטרוני; עיבוד של עסקאות פיננסיות באופן מקוון דרך 
רשת מחשבים גלובלית או דרך התקני טלקומוניקציה, ניידים או 
אל-חוטיים; שירותי כסף מזומן אלקטרוניים, המרת מטבע דרך 
רשת גלובלית אלקטרונית; מתן מידע פיננסי, נתוני כרטיס 
אשראי וכרטיס חיוב ודוחות; מתן חסות פיננסי של תחרויות 
ספורט, אירועים, פעילויות, ומשחקים; מתן חסות פיננסי של 

ספורטאים וקבוצות המשתתפים בתחרויות אתלטיקה; הנכללים 
כולם בסוג 36                                                                 
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    

      

ח' אייר תשע"ב - 24430/04/2012



ASHLAND

Trade Mark No. 237719 מספר סימן

Application Date 12/05/2011 תאריך הגשה

 Owners

Name: Ashland Licensing and Intellectual Property 
LLC

Address: 5200 Blazer Parkway, Dublin, Ohio, 43017, 
U.S.A.

Identification No.: 61805

(Delaware Limited Liability Company)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Pearl Cohen Zedek Latzer

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

שם: פרל כהן צדק לצר

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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 1 סוג: 1

Chemicals and chemical compositions for use in 
industry; adhesives and sealants for industrial use; 
synthetic resins; synthetic resin binders for use in the 
casting and molding processes in the foundry 
industry; chemicals and chemical compositions used 
as release agents, catalysts, molten fluxes, sand 
additives, aggregate sand replacement and mold and 
core washes in the casting and molding processes in 
the foundry industry; chemicals and chemical 
compositions for use in water treatment and waste 
water treatment for industrial use; chemicals and 
chemical compositions used as rheological aids, 
leveling aids and thickeners; antifreeze and coolants 
for vehicles; chemical additives for the treatment of 
engine and fuel systems; chemical fertilizers, 
chemicals used as diesel engine water treatment; all 
included in class 01.

כימיקלים ותרכובות כימיות לשימוש בתעשייה; דבקים וחומרי 
איטום לשימוש תעשייתי; שרפים סינטטיים; שרפים סינטטיים 
מקשרים לשימוש בתהליכי יציקה ועיצוב בתעשיית ההיתוך; 
כימיקלים ותרכובות כימיות לשימוש כגורמי שחרור, מאיצים, 
נוזלים מותכים, תוספי חול, תערובות תחליפי חול ושטיפות 
תבניות וליבה בתהליכי יציקה ועיצוב בתעשיית ההיתוך; 

כימיקלים ותרכובות כימיות לשימוש בטיהור מים וטיהור שפכים 
לשימוש תעשייתי; כימיקלים ותרכובות כימיות לשימוש כעזרים 
ראולוגיים, עזרים מאזנים ומעבים; חומר נוגד קיפאון ומצננים 
לכלי-רכב; תוספים כימיים לטיפול במערכות מנוע ודלק; 

מדשנים כימיים, כימיקלים לשימוש כטיהור מים במנוע דיזל; 
הנכללים כולם בסוג 01.                                                     
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    

                                                    

Class: 4 סוג: 4

Industrial and automotive motor oils, lubricating oils, 
greases and hydraulic oils; fuel additives; dust 
absorbing compositions; all included in class 04.

שמני מנוע תעשייתיים ולמכוניות, שמנים לסיכוך, גריז ושמנים 
הידראוליים; תוספי דלק; תרכובות לספיגת אבק; הנכללים כולם 
בסוג 04.                                                                   

ח' אייר תשע"ב - 24530/04/2012



CHARMIES

Trade Mark No. 237720 מספר סימן

Application Date 12/05/2011 תאריך הגשה

 Owners

Name: Epoch Company Ltd.

Address: 1-12-3, Komagata, Taito-Ku, Tokyo, Japan

Identification No.: 800748

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

Toys; all included in class 28. צעצועים; 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)

Japan, 30/11/2010, No. 2010-092809 יפן, 30/11/2010, מספר 2010-092809

Class: 28 סוג: 28

ח' אייר תשע"ב - 24630/04/2012



TWYNERGY

Trade Mark No. 237721 מספר סימן

Application Date 12/05/2011 תאריך הגשה

 Owners

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

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

Identification No.: 800326

Texas Limited Partnership

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Sanford T. Colb & Co.

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

שם: סנפורד ט. קולב ושות'

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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 9 סוג: 9

Computer software; downloadable software in the 
field of social networking; downloadable software in 
the nature of a mobile application; software and 
software applications to enable transmission, access, 
organization, and management of social networking 
online services, instant messaging, online blog 
journals, text, weblinks, and images via the internet 
and other communications networks; computer 
software used to enhance the capabilities and 
features of other software and non-downloadable 
online software; software for accessing information 
on a global computer network; downloadable 
software via the internet and wireless devices; all 
included in Class 9.

תוכנת מחשב; תוכנה שניתן להוריד בתחום רישות חברתי, 
תוכנה שניתן להוריד בתחום ליישום ניידי; תוכנה וישומי תוכנה 
לאפשר שידור, גישה, ארגון וניהול של שירותים רישות חברתי 
מקוונים, מסירה מיידית, יומן רשת מקוון, טקסט, קישורים 
ותמונות דרך האינטרנט ורשתות תקשוריות אחרות; תוכנת 
מחשב לשימוש כדי לשפר את היכולות ומאפיינים של תוכנה 
אחרת ותוכנה מקוונת שהוא בלתי-ניתן להורדה; תוכנה לגישה 
למידע ברשת מחשבת עולמית; תוכנה שניתן להורדה דרך 

האינטרנט או התקנים אלחוטיים, 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., 18/11/2010, No. 85/179,850 ארה"ב, 18/11/2010, מספר 85/179,850

Class: 9 סוג: 9

ח' אייר תשע"ב - 24730/04/2012



Trade Mark No. 237776 מספר סימן

Application Date 12/05/2011 תאריך הגשה

 Owners

Name: The Topps Company, Inc.

Address: 1 Whitehall Street, New York, New York, 10004-
2109, U.S.A.

Identification No.: 67929

(Delaware Corporation)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Eitan Mehulal & 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: 30 סוג: 30

Candy ממתק   

ח' אייר תשע"ב - 24830/04/2012



אוזורדקס
Trade Mark No. 237784 מספר סימן

Application Date 15/05/2011 תאריך הגשה

 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

Biodegradable, injectable steroid implant with 
extended drug release for retinal disease.

שתל סטרואידי מתכלה, ניתן להזרקה, בעל שחרור תרופתי 
מתמשך למחלה של הרשתית.                                   

ח' אייר תשע"ב - 24930/04/2012



HAMSA

Trade Mark No. 237785 מספר סימן

Application Date 15/05/2011 תאריך הגשה

 Owners

Name: RACCA ENTERPRISES, INC.

Address: 12713 S.W. 125th Avenue, Miami, Florida 
33186, U.S.A.

Identification No.: 802002

A Florida 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: 3 סוג: 3

Perfume, cologne, skin care products, namely, non-
medicated skin serum, soap. hair care products, 
namely, hair care lotions, hair care preparations, hair 
care creams, body powder, massage oils, sun care 
products, namely, sun care lotions, non-medicated 
sun care preparations, cosmetics, bath oils, body 
scrubs, non-medicated body salts, make-up; all 
included in Class 3.

בוסם; מי בוסם; מוצרי טיפול בעור, בעיקר, נסיוב עור ללא 
תרופה, סבון, מוצרים לטיפול בשיער, בעיקר, תחליבי טיפול 
בשיער, תכשירי טיפול בשיער, משחות טיפול בשיער, אבקת 
גוף, שמני עיסוי, מוצרי הגנה מהשמש, בעיקר, תחליבי הגנה 
מהשמש, תכשירי הגנה מהשמש ללא תרופה, תמרוקים, שמני 
אמבטיה, שפשופי גוף, מלחי גוף ללא תרופה, איפור; הכל כלול 
בסוג 3.                                                                           

              

Class: 14 סוג: 14

Jewelry, earrings, chains, bracelets, pins, and  
broaches,  cuff-links, tie tacks; all included in Class 
14.

תכשיטים, עגילים, שרשראות, צמידים, סיכות ומכבנות, כפתורי 
חפתים, סיכות עניבה; הכל כלול בסוג 14.                             

  

Class: 25 סוג: 25

Men’s women’s and children’s clothing, of all types; 
all included in Class 25.

בגדי גברים, נשים וילדים מכל הסוגים; הכל כלול בסוג 25..     
                                            

ח' אייר תשע"ב - 25030/04/2012



SLOTOMANIA

Trade Mark No. 237788 מספר סימן

Application Date 15/05/2011 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: PLAYTIKA LTD שם: פלייטיקה בע"מ

Address: 16 Gershon St., Tel Aviv, 67017, Israel כתובת : גרשון 16, תל אביב-יפו, 67017, ישראל

Identification No.: 514434133מספר זיהוי: 514434133

חברה פרטית

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Luzzatto & Luzzatto

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

שם: לוצאטו את לוצאטו

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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 9 סוג: 9

Computer game software; video game programs; and 
computer software platforms for social networking; 
interactive video game programs; downloadable 
game programs and computer software platforms for 
social networking that may be accessed via the 
internet, computers and wireless devices; computer 
software to enable uploading, posting, showing, 
displaying, tagging, blogging, sharing or otherwise 
providing media or information in the fields of virtual 
communities, gaming, entertainment, and general 
interest via the internet or other communications 
networks with third parties; downloadable game 
software for cellular telephones; downloadable game 
software for wireless devices; and downloadable 
game software for use with social networking 
applications and on social networking websites; all 
included in class 9.

תוכנה למשחק מחשב; תוכנות למשחקי וידאו; ופלטפורמות 
לתוכנות מחשב עבור רשתות חברתיות;  תוכנות 

אינטראקטיביות למשחקי וידאו; תוכנות למשחקים ופלטפורמות 
לתוכנות מחשב עבור רשתות חברתיות הניתנות להורדה ואשר 
ניתנות לגישה דרך האינטרנט, מחשבים ומכשירים אלחוטיים; 
תוכנת מחשב המאפשרת העלאה, פרסום,הצגה, הופעה, תיוג, 
בלוגינג, שיתוף או לחילופין אספקת מדיה או מידע בתחומים 
של קהילות וירטואליות, משחקי מזל, בידור, ותחומי עניין 
כלליים דרך האינטרנט או רשתות תקשורת אחרות עם צד 

שלישי; תוכנת משחק להורדה עבור טלפונים סלולאריים; תוכנת 
משחק להורדה עבור מכשירים אלחוטיים; ותוכנת משחק 

להורדה לשימוש עם אפליקציות של רשתות חברתיות ובאתרי 
רשתות חברתיות; הנכללים כולם בסוג 9.                             
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    

                                                        

Class: 41 סוג: 41

Entertainment services, namely, providing on-line 
computer games and game applications, 
enhancements within online computer games, and 
game applications within online computer games; 
providing online reviews of computer games, and 
providing of information relating to computer games; 
providing an internet website portal in the field of 
computer games and gaming; entertainment 
services, namely, providing virtual environments in 
which users can interact through social games for 
recreational, leisure or entertainment purposes; all 
included in class 41.

שירותי בידור, דהיינו, אספקת משחקי מחשב ואפליקציות 
משחק מקוונים, שיפורים בתוך משחקי מחשב מקוונים, 
ואפליקציות משחק בתוך משחקי מחשב מקוונים; אספקת 

ביקורות מקוונות בעניין משחקי מחשב, ואספקת מידע הקשור 
למשחקי מחשב; אספקת פורטל אינטרנט בתחום משחקי 

המחשב ומשחקי מזל; שירותי בידור, דהיינו, אספקת סביבה 
וירטואלית שבה משתמשים יכולים לתקשר באמצעות משחקים 
חברתיים לבילוי, פנאי או למטרות בידוריות; הנכללים כולם 

בסוג 41.                                                                         
                                                                                    
                                                                                    

                                                        

ח' אייר תשע"ב - 25130/04/2012



PLAYTIKA

Trade Mark No. 237789 מספר סימן

Application Date 15/05/2011 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: PLAYTIKA LTD שם: פלייטיקה בע"מ

Address: 16 Gershon St., Tel Aviv, 67017, Israel כתובת : גרשון 16, תל אביב-יפו, 67017, ישראל

Identification No.: 514434133מספר זיהוי: 514434133

חברה פרטית

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Luzzatto & Luzzatto

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

שם: לוצאטו את לוצאטו

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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 9 סוג: 9

Computer game software; video game programs; and 
computer software platforms for social networking; 
interactive video game programs; downloadable 
game programs and computer software platforms for 
social networking that may be accessed via the 
internet, computers and wireless devices; computer 
software to enable uploading, posting, showing, 
displaying, tagging, blogging, sharing or otherwise 
providing media or information in the fields of virtual 
communities, gaming, entertainment, and general 
interest via the internet or other communications 
networks with third parties; downloadable game 
software for cellular telephones; downloadable game 
software for wireless devices; and downloadable 
game software for use with social networking 
applications and on social networking websites; all 
included in class 9.

תוכנה למשחק מחשב; תוכנות למשחקי וידאו; ופלטפורמות 
לתוכנות מחשב עבור רשתות חברתיות;  תוכנות 

אינטראקטיביות למשחקי וידאו; תוכנות למשחקים ופלטפורמות 
לתוכנות מחשב עבור רשתות חברתיות הניתנות להורדה ואשר 
ניתנות לגישה דרך האינטרנט, מחשבים ומכשירים אלחוטיים; 
תוכנת מחשב המאפשרת העלאה, פרסום,הצגה, הופעה, תיוג, 
בלוגינג, שיתוף או לחילופין אספקת מדיה או מידע בתחומים 
של קהילות וירטואליות, משחקי מזל, בידור, ותחומי עניין 
כלליים דרך האינטרנט או רשתות תקשורת אחרות עם צד 

שלישי; תוכנת משחק להורדה עבור טלפונים סלולאריים; תוכנת 
משחק להורדה עבור מכשירים אלחוטיים; ותוכנת משחק 

להורדה לשימוש עם אפליקציות של רשתות חברתיות ובאתרי 
רשתות חברתיות; הנכללים כולם בסוג 9.                             
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    

                                                        

Class: 41 סוג: 41

Entertainment services, namely, providing on-line 
computer games and game applications, 
enhancements within online computer games, and 
game applications within online computer games; 
providing online reviews of computer games, and 
providing of information relating to computer games; 
providing an internet website portal in the field of 
computer games and gaming; entertainment 
services, namely, providing virtual environments in 
which users can interact through social games for 
recreational, leisure or entertainment purposes; all 
included in class 41.

שירותי בידור, דהיינו, אספקת משחקי מחשב ואפליקציות 
משחק מקוונים, שיפורים בתוך משחקי מחשב מקוונים, 
ואפליקציות משחק בתוך משחקי מחשב מקוונים; אספקת 

ביקורות מקוונות בעניין משחקי מחשב, ואספקת מידע הקשור 
למשחקי מחשב; אספקת פורטל אינטרנט בתחום משחקי 

המחשב ומשחקי מזל; שירותי בידור, דהיינו, אספקת סביבה 
וירטואלית שבה משתמשים יכולים לתקשר באמצעות משחקים 
חברתיים לבילוי, פנאי או למטרות בידוריות; הנכללים כולם 

בסוג 41.                                                                         
                                                                                    
                                                                                    

                                                        

ח' אייר תשע"ב - 25230/04/2012



SAVE AN ALIEN

Trade Mark No. 237790 מספר סימן

Application Date 15/05/2011 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: PLAYTIKA LTD שם: פלייטיקה בע"מ

Address: 16 Gershon St., Tel Aviv, 67017, Israel כתובת : גרשון 16, תל אביב-יפו, 67017, ישראל

Identification No.: 514434133מספר זיהוי: 514434133

חברה פרטית

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Luzzatto & Luzzatto

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

שם: לוצאטו את לוצאטו

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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 9 סוג: 9

Computer game software; video game programs; and 
computer software platforms for social networking; 
interactive video game programs; downloadable 
game programs and computer software platforms for 
social networking that may be accessed via the 
internet, computers and wireless devices; computer 
software to enable uploading, posting, showing, 
displaying, tagging, blogging, sharing or otherwise 
providing media or information in the fields of virtual 
communities, gaming, entertainment, and general 
interest via the internet or other communications 
networks with third parties; downloadable game 
software for cellular telephones; downloadable game 
software for wireless devices; and downloadable 
game software for use with social networking 
applications and on social networking websites; all 
included in class 9.

תוכנה למשחק מחשב; תוכנות למשחקי וידאו; ופלטפורמות 
לתוכנות מחשב עבור רשתות חברתיות;  תוכנות 

אינטראקטיביות למשחקי וידאו; תוכנות למשחקים ופלטפורמות 
לתוכנות מחשב עבור רשתות חברתיות הניתנות להורדה ואשר 
ניתנות לגישה דרך האינטרנט, מחשבים ומכשירים אלחוטיים; 
תוכנת מחשב המאפשרת העלאה, פרסום,הצגה, הופעה, תיוג, 
בלוגינג, שיתוף או לחילופין אספקת מדיה או מידע בתחומים 
של קהילות וירטואליות, משחקי מזל, בידור, ותחומי עניין 
כלליים דרך האינטרנט או רשתות תקשורת אחרות עם צד 

שלישי; תוכנת משחק להורדה עבור טלפונים סלולאריים; תוכנת 
משחק להורדה עבור מכשירים אלחוטיים; ותוכנת משחק 

להורדה לשימוש עם אפליקציות של רשתות חברתיות ובאתרי 
רשתות חברתיות; הנכללים כולם בסוג 9.                             
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    

                                                        

Class: 41 סוג: 41

Entertainment services, namely, providing on-line 
computer games and game applications, 
enhancements within online computer games, and 
game applications within online computer games; 
providing online reviews of computer games, and 
providing of information relating to computer games; 
providing an internet website portal in the field of 
computer games and gaming; entertainment 
services, namely, providing virtual environments in 
which users can interact through social games for 
recreational, leisure or entertainment purposes; all 
included in class 41.

שירותי בידור, דהיינו, אספקת משחקי מחשב ואפליקציות 
משחק מקוונים, שיפורים בתוך משחקי מחשב מקוונים, 
ואפליקציות משחק בתוך משחקי מחשב מקוונים; אספקת 

ביקורות מקוונות בעניין משחקי מחשב, ואספקת מידע הקשור 
למשחקי מחשב; אספקת פורטל אינטרנט בתחום משחקי 

המחשב ומשחקי מזל; שירותי בידור, דהיינו, אספקת סביבה 
וירטואלית שבה משתמשים יכולים לתקשר באמצעות משחקים 
חברתיים לבילוי, פנאי או למטרות בידוריות; הנכללים כולם 

בסוג 41.                                                                         
                                                                                    
                                                                                    

                                                        

ח' אייר תשע"ב - 25330/04/2012



AVEENO ACTIVE NATURALS ULTRA - CALMING

Trade Mark No. 237791 מספר סימן

Application Date 15/05/2011 תאריך הגשה

 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

Skin care preparations, namely, moisturizers, 
cleansers, shave gels, sunscreen; all included in 
class 3.

תכשירים לטיפוח העור, דהיינו, מלחחים, חומרי ניקוי, ג'לים 
לגילוח, קרם שיזוף; הנכללים כולם בסוג 3.                   

ח' אייר תשע"ב - 25430/04/2012



VARI - EZE

Trade Mark No. 237793 מספר סימן

Application Date 16/05/2011 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: Brison Marketing Ltd. שם: ברייסון שיווק בע"מ

Address: 14 Hamelacha St., P.O.B. 2518, Raanana, 
Israel

כתובת : רח' המלאכה 14, ת.ד. 2518, רעננה, ישראל

Identification No.: 512864067מספר זיהוי: 512864067

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Sanford T. Colb & Co.

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

שם: סנפורד ט. קולב ושות'

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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 3 סוג: 3

Oil for treatment of nail fungus; all included in Class 
3.

שמן לטיפול בפיטריות בציפורניים; הכל כלול בסוג 3.               
      

ח' אייר תשע"ב - 25530/04/2012



Magic Motion Remote Control

Trade Mark No. 237794 מספר סימן

Application Date 16/05/2011 תאריך הגשה

 Owners

Name: LG ELECTRONICS INC.

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

Identification No.: 801460

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Sanford T. Colb & Co.

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

שם: סנפורד ט. קולב ושות'

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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 9 סוג: 9

Telephone sets; Wireless Telephone sets; Portable 
communications apparatus namely Handsets, 
Walkie-Talkies, Satellite Telephones and Personal 
digital assistants [PDA]; Mobile phones; MPEG audio 
layer-3 [MP3] players; Television receivers; 
Television remote controllers; Universal Serial Bus 
[USB] drives; Digital Media Broadcasting [DMB] 
players; Headsets for mobile phones; Portable 
Chargers for mobile phone batteries and digital 
camera batteries; Electronic Photo Albums; Digital 
Picture Frames for displaying digital pictures, video 
clips and music; Monitors for computer; Lap Top 
computers; Computers; Digital Versatile Disc [DVD] 
players; Portable hard disk drives; Apparatus for 
recording, transmission or reproduction of sound or 
images for use in telecommunications; Apparatus for 
recording, transmission or reproduction of sound or 
images; Computer software for mobile phone, 
namely, for mobile phone operating systems, sending 
and receiving information, to provide web-based 
access to applications, products and services; Digital 
Versatile Disc [DVD] players for home theaters; 
Speakers for home theaters; Audio-Video [AV] 
receivers for home theaters; Projectors for home 
theaters; Integrated circuits; Audio Receivers; On 
Board Units on vehicle and Electronic toll smart cards 
for easy pass in highway; Transponders, namely, 
electronic terminals equipped in vehicles for 
electronic commercial transactions; Closed-Circuit 
Television [CCTV] Cameras; Network monitoring 
cameras namely for surveillance.; all included in 
Class 9.

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

כף; טלפוניים ניידים; נגני MP3; מקלטי טלוויזיה; שלטי 
טלוויזיה; כונני USB; נגני DMB; אזניות לטלפונים ניידים; 

מטענים ניידים לסוללות של טלפונים ניידים ומצלמות דיגיטליות; 
אלבומי תמונות חשמליים; מסגרות תמונה דיגיטליות להצגת 

תמונות דיגיטליות; סרטוני וידאו ומוזיקה; מסכי מחשב; 
מחשבים ניידים; מחשבים; נגני DVD; כונני דיסק קשיח ניידים; 

התקן להקלטה, שידור או העתקה של קולות או תמונות 
לשימוש בתקשורת; התקן להקלטה, שידור או העתקה של 
קולות או תמונות; תכנת יישום מחשב לטלפון נייד, בעיקר, 
למערכות הפעלת טלפון נייד, לשידור וקליטת מידע, ולספק 
גישה מבוססת-אינטרנט ליישומים, מוצרים ושירותים; נגני 

DVD לקולנוע ביתי; רמקולים לקולנוע ביתי; מגברי אודיו-וידאו 
לקולנוע ביתי; מקרנים לקולנוע ביתי; מעגלים משולבים; מגברי 
אודיו; יחידות מותקנות ברכב וכרטיסים חכמים לגביית אגרות 
חשמלית למעבר קל בכבישים מהירים; משדר-משיב, בעיקר, 
טרמינלים חשמליים מותקנים ברכבים לעסקאות מסחריות 
חשמליות; מצלמות טלוויזיה במעגל סגור; מצלמות לפיקוח 

רשת, בעיקר, להשגחה; הכל כלול בסוג 9.                             
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    

                                          

ח' אייר תשע"ב - 25630/04/2012



Trade Mark No. 237795 מספר סימן

Application Date 05/05/2011 תאריך הגשה

 Owners

Name: AQUA-LIFE LTD 

Address: g. Chernogolovka, 23 km Noginsky rayon, 
Moskovskaya obl, 142432, Russian Federation

Identification No.: 72515

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Wolff, Bregman and Goller

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

שם: וולף, ברגמן וגולר

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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 32 סוג: 32

All goods included in class 32. כל הטובין הכלולים בסוג 32.           

ח' אייר תשע"ב - 25730/04/2012



Trade Mark No. 237796 מספר סימן

Application Date 05/05/2011 תאריך הגשה

 Owners

Name: AQUA-LIFE LTD 

Address: g. Chernogolovka, 23 km Noginsky rayon, 
Moskovskaya obl, 142432, Russian Federation

Identification No.: 72515

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Wolff, Bregman and Goller

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

שם: וולף, ברגמן וגולר

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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 32 סוג: 32

All goods included in class 32. כל הטובין הכלולים בסוג 32.           

ח' אייר תשע"ב - 25830/04/2012



Trade Mark No. 237797 מספר סימן

Application Date 05/05/2011 תאריך הגשה

 Owners

Name: AQUA-LIFE LTD 

Address: g. Chernogolovka, 23 km Noginsky rayon, 
Moskovskaya obl, 142432, Russian Federation

Identification No.: 72515

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Wolff, Bregman and Goller

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

שם: וולף, ברגמן וגולר

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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 32 סוג: 32

All goods included in class 32. כל הטובין הכלולים בסוג 32.           

ח' אייר תשע"ב - 25930/04/2012



Trade Mark No. 237798 מספר סימן

Application Date 05/05/2011 תאריך הגשה

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 32 סוג: 32

All goods included in class 32. כל הטובין הכלולים בסוג 32.           

ח' אייר תשע"ב - 26030/04/2012



 Owners

Name: AQUA-LIFE LTD 

Address: g. Chernogolovka, 23 km Noginsky rayon, 
Moskovskaya obl, 142432, Russian Federation

Identification No.: 72515

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

ח' אייר תשע"ב - 26130/04/2012



Trade Mark No. 237799 מספר סימן

Application Date 05/05/2011 תאריך הגשה

 Owners

Name: AQUA-LIFE LTD 

Address: g. Chernogolovka, 23 km Noginsky rayon, 
Moskovskaya obl, 142432, Russian Federation

Identification No.: 72515

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Wolff, Bregman and Goller

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

שם: וולף, ברגמן וגולר

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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 32 סוג: 32

All goods included in class 32. כל הטובין הכלולים בסוג 32.           

ח' אייר תשע"ב - 26230/04/2012



Trade Mark No. 237800 מספר סימן

Application Date 05/05/2011 תאריך הגשה

 Owners

Name: AQUA-LIFE LTD 

Address: g. Chernogolovka, 23 km Noginsky rayon, 
Moskovskaya obl, 142432, Russian Federation

Identification No.: 72515

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Wolff, Bregman and Goller

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

שם: וולף, ברגמן וגולר

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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 32 סוג: 32

All goods included in class 32. כל הטובין הכלולים בסוג 32.           

ח' אייר תשע"ב - 26330/04/2012



Trade Mark No. 237801 מספר סימן

Application Date 05/05/2011 תאריך הגשה

 Owners

Name: AQUA-LIFE LTD 

Address: g. Chernogolovka, 23 km Noginsky rayon, 
Moskovskaya obl, 142432, Russian Federation

Identification No.: 72515

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Wolff, Bregman and Goller

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

שם: וולף, ברגמן וגולר

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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 32 סוג: 32

All goods included in class 32. כל הטובין הכלולים בסוג 32.           

ח' אייר תשע"ב - 26430/04/2012



Trade Mark No. 237802 מספר סימן

Application Date 05/05/2011 תאריך הגשה

 Owners

Name: AQUA-LIFE LTD 

Address: g. Chernogolovka, 23 km Noginsky rayon, 
Moskovskaya obl, 142432, Russian Federation

Identification No.: 72515

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Wolff, Bregman and Goller

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

שם: וולף, ברגמן וגולר

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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 32 סוג: 32

All goods included in class 32. כל הטובין הכלולים בסוג 32.           

ח' אייר תשע"ב - 26530/04/2012



Trade Mark No. 237803 מספר סימן

Application Date 05/05/2011 תאריך הגשה

 Owners

Name: AQUA-LIFE LTD 

Address: g. Chernogolovka, 23 km Noginsky rayon, 
Moskovskaya obl, 142432, Russian Federation

Identification No.: 72515

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Wolff, Bregman and Goller

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

שם: וולף, ברגמן וגולר

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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 32 סוג: 32

All goods included in class 32. כל הטובין הכלולים בסוג 32.           

ח' אייר תשע"ב - 26630/04/2012



ALDO ACCESSORIES

Trade Mark No. 237807 מספר סימן

Application Date 08/05/2011 תאריך הגשה

 Owners

Name: Aldo Group International AG

Address: Lindenstrasse 8, Baar, CH 6340, Switzerland

Identification No.: 56910

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Wolff, Bregman and Goller

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

שם: וולף, ברגמן וגולר

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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 18 סוג: 18

Travelling bags, portfolios, satchels, tote bags, duffle 
bags, show bags, backpacks, garment bags, 
passport cases, writing cases, handbags, purses, 
coin purses, key cases, briefcases, attache cases, 
computer cases, cell phone cases, wallets, credit 
card cases, umbrellas; all included in class 18.       

תיקי נסיעה, תיקי מסמכים, ילקוטים, תיקי נשיאה, תיקי 
מזוודה, תיקי נעליים, תרמילי גב, תיקי דברי הלבשה, נרתיקי 
מסמכי דרקון, נרתיקי צרכי כתיבה, תיקי יד, חריטים, ארנקי 
מטבעות, נרתיקי מטבע, תיקי מסמכים, תיקי נספחים, תיקי 
מחשב, נרתיקי טלפון סלולארי, ארנקים, נרתיקי כרטיסי 

אשראי, מטריות; הנכללים כולם בסוג 18.

Class: 25 סוג: 25

Men's, women's and children's footwear, namely, 
shoes, boots, loafers, walking shoes, running shoes, 
athletic shoes, sandals and slippers; footwear 
accessories, namely, shoe insoles, shoe inserts, anti-
slip shoe grips, thermal insoles; clothing, namely, 
coats, jackets, vests, suspenders, bathing suits, 
scarves, gloves, mitts, hats, belts, ties, hosiery, 
pantyhose, leg warmers, socks; leather and suede 
apparel, namely, coats, jackets, belts, gloves; all 
included in class 25.

דברי הנעלה לגברים, נשים וילדים, דהיינו, נעליים, מגפיים, 
נעליים קלות, נעלי הליכה, נעלי ריצה, נעלי אתלטיקה, סנדלים 
ונעלי בית; אביזרי נעליים, דהיינו רפידות נעל, תותבי נעל, 

התקני אחיזת נעל כנגד החלקה, רפידות חום, דברי הלבשה, 
דהיינו, מעילים, ז'קטים, וסטים, כתפיות, חליפות רחצה, 

צעיפים, כפפות, כסיות, כובעים, חגורות, עניבות, גרביונים, 
פוזמקים, מחממי רגל, גרביים; לבוש מעור וזמש, דהיינו, 

מעילים, ז'קטים, חגורות, כפפות; הנכללים כולם בסוג 25.       
                                                                                    

Class: 35 סוג: 35

Retail store services, retail on-line services and 
wholesale sales in the field of sunglasses, fashion 
accessories, bags, footwear, footwear accessories, 
clothing, leather and suede apparel, hair ornaments; 
all included in class 35.

שירותי חנות קמעונאית, שירותי קמעונאות בזמן אמיתי ומכירות 
סיטונאיות בתחום של משקפי שמש, אביזרי אופנה, תיקים, 
דברי הנעלה, אביזרי דברי הנעלה, דברי הלבשה, דברי 

הלבשה מעור וזמש, קישוטי שיער; הנכללים כולם בסוג 35.     
                                              

ח' אייר תשע"ב - 26730/04/2012



Trade Mark No. 237808 מספר סימן

Application Date 08/05/2011 תאריך הגשה

Base for International Trademark No. 1093138 בסיס לסימן מסחר בינלאומי מס.

 Owners

Name: GT GETTAXI LIMITED 

Address: 17 Gr. Xenopoulou St, Limassol, 3106, Cyprus

Identification No.: 72516

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: 39 סוג: 39

Taxi transportation services; taxi dispatching 
services; on-line services for booking taxis and 
management of taxi orders; all included in class 39.

שירותי הסעה במוניות; שירותי שיגור מוניות; שירותים מקוונים 
להזמנת מוניות וניהול הזמנות מונית; הנכללים כולם בסוג 39.   

                                                                  

ח' אייר תשע"ב - 26830/04/2012



PHOSFLOW

Trade Mark No. 237809 מספר סימן

Application Date 16/05/2011 תאריך הגשה

 Owners

Name: Cytec Industries Inc. 

Address: 5 Garret Mountain Plaza, Woodland Park, New 
Jersey 07424, U.S.A.

Identification No.: 802005

(Delaware Corporation)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Reinhold Cohn and Partners

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

שם: ריינהולד כהן ושותפיו

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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 1 סוג: 1

Reagent chemicals for use in phosphoric acid 
production facilities; all included in class 1.

מגיבים כימיים לשימוש במתקני הפקת חומצה זרחנית; 
הנכללים כולם בסוג 1.                                                   

ח' אייר תשע"ב - 26930/04/2012



Trade Mark No. 237814 מספר סימן

Application Date 05/05/2011 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: AROTEC LTD. שם: ארוטק בע"מ

Address: 33 Bilu St., Gedera, 70700, Israel כתובת : רח' בילו 33, גדרה, 70700, ישראל

Identification No.: 511264699מספר זיהוי: 511264699

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 11 סוג: 11

Iluminated signs and devices iluminated by leds; all 
included in class 11.

שלטים מוארים והתקנים מוארים על ידי לדים; הנכללים כולם 
בסוג 11.                         

ח' אייר תשע"ב - 27030/04/2012



Trade Mark No. 237815 מספר סימן

Application Date 05/05/2011 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: SHALEV NINI  שם: ניני שלו

Address: P.O.B. 627, Ramat Gan, 52105, Israel כתובת : ת.ד. 627, רמת גן, 52105, ישראל

Identification No.: 025461518מספר זיהוי: 025461518

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Zaga - Bar-Nur, Adv.

Address: 100 Ha'ashmonaim, Tel Aviv, 67133, Israel

שם: זאגא - בר-נור, עו"ד

כתובת : החשמונאים 100, תל אביב, 67133, ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 9 סוג: 9

משקפיים; הנכללים כולם בסוג 9.

Class: 35 סוג: 35

שיווק מוצרי אופטיקה ייבוא מסגרות ומשקפיים; הנכללים כולם 
בסוג 35.

ח' אייר תשע"ב - 27130/04/2012



THE REUNION

Trade Mark No. 237816 מספר סימן

Application Date 17/05/2011 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: 25 סוג: 25

Clothing, namely, tank tops, t-shirts, shirts, sport 
shirts, dress shirts, polo shirts, undershirts, 
sweatshirts, sweaters, pullovers, blouses, jackets, 
raincoats, overcoats, topcoats, trousers, pants, jean 
pants, jogging suits, exercise pants, exercise suits, 
sweatpants, shorts, underwear, boxer shorts, socks, 
clothing ties, pajamas, belts, gloves, Halloween and 
masquerade costumes, wrist bands, bandannas; 
footwear, namely, shoes, sneakers, boots, slippers; 
headwear, namely, hats, caps; all included in Class 
25.   

בגדים, דהיינו, גופיות, חולצות T, חולצות, חולצות ספורט, 
חולצות מכופתרות, חולצות פולו, חולצות תחתונות, מיזעים, 

סוודרים, אפודות, חולצות, ג'קטים, מעילי גשם, מעילים עליונים, 
מעילים עליונים, מכנסיים, מכנסיים, מכנסי ג'ינס, חליפות ריצה, 
מכנסי התעמלות, חליפות התעמלות, מכנסי מיזע, מכנסים 
קצרים, תחתונים, תחתוני בוקסר, גרביים, עניבות, פיג'מות, 
חגורות, כפפות, תחפושות ליל כל הקדושים ונשפי מסכות, 

רצועות לפרק כף היד, בנדנות; הנעלה, דהיינו, נעליים, סניקרס, 
מגפיים, נעלי בית; כיסויי ראש, דהיינו, כובעים, מצחיות; 

הנכללים כולם בסוג 25.

ח' אייר תשע"ב - 27230/04/2012



THE REUNION

Trade Mark No. 237817 מספר סימן

Application Date 17/05/2011 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; included in Class 41.

שרותי בידור, דהיינו, הפקה והפצה של סרטי קולנוע; הנכללים 
כולם בסוג 41.                                                                 

        

ח' אייר תשע"ב - 27330/04/2012



THE REUNION

Trade Mark No. 237818 מספר סימן

Application Date 17/05/2011 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 
9.

רינגטונים, גרפיקה ומוסיקה 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 משחק עם פלט וידאו לשימוש עם טלוויזיות; 
תוכנות וידאו ומשחקי מחשב; סרטי קולנוע וטלוויזיה, דהיינו, 
סרטי קולנוע; תקליטי מקול מוקלטים מראש, דיסקים מוקלטים 
מראש; קלטות וידאו מוקלטות מראש, קסטות וידאו מוקלטות 
מראש, DVDS מוקלטים מראש וקלטות אודיו מוקלטות מראש; 
תוכנות משחקי וידאו אינטראקטיביים ומחסניות משחקי מחשב; 
הנכללים כולם בסוג 09.                                                     
                                                                                    
                                                                                    

                                                  

ח' אייר תשע"ב - 27430/04/2012



Trade Mark No. 237819 מספר סימן

Application Date 18/05/2011 תאריך הגשה

 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 used to treat eyelashes; 
 included in class 5

תכשירי רוקחות המשמשים לטיפול בריסים; הנכללים בסוג 5   
                                          

ח' אייר תשע"ב - 27530/04/2012



SCHICK SHAVEGUARD

Trade Mark No. 237820 מספר סימן

Application Date 18/05/2011 תאריך הגשה

 Owners

Name: Eveready Battery Company, Inc.

Address: St. Louis, Missouri, U.S.A.

Identification No.: 71

(Delaware Corporation)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Dr. Shlomo Cohen & Co.

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

שם: ד"ר שלמה כהן ושות'

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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 3 סוג: 3

shaving preparations, shaving cosmetics, shaving 
foams, shaving cream, shaving gels, shaving lotions, 
shaving mousse, pre-shaving lotions and aftershave 
preparations; all included in class 3.

תכשירי גילוח, מוצרי גילוח לטיפוח, קצף גילוח, קרם לגילוח, 
ג'ל לגילוח, תרחיצים לגילוח, מוס לגילוח, תרחיצים לשימוש 

לפני גילוח ותכשירי אפטרשייב; הנכללים כולם בסוג 3.             
                                                

Class: 8 סוג: 8

razors and razor blades; all included in class 8.         .8 סכיני גילוח ולהבים לסכיני גילוח; הנכללים כולם בסוג

ח' אייר תשע"ב - 27630/04/2012



Trade Mark No. 237846 מספר סימן

Application Date 13/04/2011 תאריך הגשה

International Trademark No. 1075177 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: Franz Wilhelm Langguth Erben GmbH & Co. 
KG

Address: Dr. Ernst-Spies-Allee 2, 56841 Traben-
Trarbach, Germany

Identification No.: 72536

(Germany limited partnership with a limite liability 
company as general partner)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 33 סוג: 33

Alcoholic beverages (except beers).

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

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

European Community Trade Mark, 22/03/2011, No. 
009829912

איחוד האירופי לסימני מסחר, 22/03/2011, מספר 
009829912

Class: 33 סוג: 33

ח' אייר תשע"ב - 27730/04/2012



Trade Mark No. 237853 מספר סימן

Application Date 13/04/2011 תאריך הגשה

International Trademark No. 1075269 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: ALCATEL-LUCENT USA INC.

Address: 600 MOUNTAIN AVENUE, MURRAY HILL NJ 
07974, U.S.A.

Identification No.: 72542

(Delaware, United States CORPORATION)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 9 סוג: 9

Computer hardware and computer peripherals, and 
instruction manuals sold as a unit.

ח' אייר תשע"ב - 27830/04/2012



Trade Mark No. 237854 מספר סימן

Application Date 14/04/2011 תאריך הגשה

International Trademark No. 1075272 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: APPLE INC.

Address: 1 Infinite Loop, Cupertino, CA 95014, U.S.A.

Identification No.: 72543

(California, United States CORPORATION)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 9 סוג: 9

Computer software for music recording and mixing.

ח' אייר תשע"ב - 27930/04/2012



Trade Mark No. 237857 מספר סימן

Application Date 08/04/2011 תאריך הגשה

International Trademark No. 0601580 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: FIRMENICH S.A.

Address: 1, route des Jeunes,,case postale 239,, CH-
1211 GENÈVE 8, Switzerland

Identification No.: 72546

(Suisse Société anonyme)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 1 סוג: 1

Chemical products for use in the perfumery industry.

Class: 3 סוג: 3

Natural and artificial perfumes; cosmetics; soaps; 
essential oils.

ח' אייר תשע"ב - 28030/04/2012



Trade Mark No. 237876 מספר סימן

Application Date 08/04/2011 תאריך הגשה

International Trademark No. 1069772 מספר סימן בינלאומי

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 8 סוג: 8

Hand tools for bicycles or motorcycles, namely, fork 
crown race installers, torque wrenches, saw guides, 
threadless nut setters, head tube reamers and 
facers, fork crown race cutting tools, fork steerer 
threading tools, bottom bracket tapping and facing 
tools, bottom bracket facing tools, bottom bracket 
installation and removal tools, chain whips for 
sprocket removal, multi-tools, repair clamps for 
holding round tubes, t-handled socket wrenches, t-
handled wrench holders, fork crown race removers, 
and housing cutters and headset wrenches, hex 
wrenches, holder for bicycle hub axles, freewheel 
and cassette installation and removal tools, bearing 
removal and installation tools, brake and derailleur 
adjustment tools, crank arm installation and removal 
tools, chainring nut installation and removal tool, 
chain installation and removal tools, hammers, frame 
clamp for holding frame from inside of frame tube, 
box/open end wrenches, adjustable wrenches, brake 
adjustment and installation wrenches, saws, sockets 
and socket wrenches, hex and star shaped bits, 
wheel hub wrenches, screwdrivers, spoke wrenches 
and tire levers; tool holders for repair stands.

Class: 9 סוג: 9

Chain line gauges; spoke tension gauges; measuring 
instruments, namely, chain measuring instruments, 
frame measuring instruments, spoke measuring 
instruments, tube measuring instruments, frame, 
bicycle and component weight measuring 
instruments, wheel alignment measuring instruments, 
fork measuring instruments, and bearing measuring 
instruments.

Class: 12 סוג: 12

Bicycle pumps; bicycle repair kits; tire and inner tube 
patches; repair stands for bicycles or motorcycles.

Class: 20 סוג: 20

Work benches.

Class: 21 סוג: 21

Cleaning brushes for bicycles and motorcycles; 
cleaning brushes for bicycle chains.

ח' אייר תשע"ב - 28130/04/2012



 Owners

Name: Bicycle Tools Incorporated

Address: 6 Long Lake Road, St. Paul, MN 55115, U.S.A.

Identification No.: 72562

(Minnesota, United States CORPORATION)

ח' אייר תשע"ב - 28230/04/2012



DAX

Trade Mark No. 237878 מספר סימן

Application Date 19/05/2011 תאריך הגשה

 Owners

Name: Dependable Aircargo Express, Inc.

Address: 19201 Susana Road, Rancho Dominguez, 
CALIFORNIA, 90221, U.S.A.

Identification No.: 802007

(California Corporation)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Soroker-Agmon, Adv.

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

שם: סורוקר-אגמון, עו"ד

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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 39 סוג: 39

freight forwarding; domestic and international 
transportation of freight for others; warehousing 
services, namely, storage, distribution, picking and 
packing for shipment of goods, packages, raw 
materials, documents, and other freight for others; 
brokering of transportation services, namely, customs 
brokering, freight forwarding; domestic and 
international transportation of freight for others; 
brokering of warehousing services, namely, storage, 
distribution, picking and packing for shipment of 
goods, packages, raw materials, documents, and 
other freight for others; all included in class 39.

העברה ומשלוח של מטענים; הובלה ארצית ובינלאומית של 
מטענים עבור אחרים; שירותי מחסנאות, דהיינו, אחסון, הפצה, 

איסוף ואריזה למשלוח של סחורות, חבילות, חומרי גלם, 
מסמכים, ומטענים נוספים עבור אחרים; תיווך שירותי הובלה, 
דהיינו, תיווך מכס, העברה ומשלוח מטענים; משלוח ארצי 

ובינלאומי של מטענים עבור אחרים; תיווך שירותי מחסנאות, 
דהיינו, אחסון, הפצה, איסוף ואריזה למשלוח של סחורות, 

חבילות, חומרי גלם, מסמכים, ומטענים נוספים עבור אחרים; 
הכלולים כולם בסוג 39.                                                     
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    

    

ח' אייר תשע"ב - 28330/04/2012



VICTORIA'S SECRET GORGEOUS

Trade Mark No. 237881 מספר סימן

Application Date 19/05/2011 תאריך הגשה

 Owners

Name: Victoria's Secret Stores Brand Management, 
Inc.

Address: Four Limited Parkway, Reynoldsburg, Ohio, 
43068, U.S.A.

Identification No.: 63000

(Delaware Corporation)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Reinhold Cohn and Partners

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

שם: ריינהולד כהן ושותפיו

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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 3 סוג: 3

Personal care products and perfumery products, 
namely, perfume, eau de parfum, eau de cologne, 
eau de toilette, body splash, body mist, body spray, 
body scrub, body wash, body soap, body butter, body 
cream, body lotion, body powder, bubble bath, 
shower gel, hand soap, hand cream, hand lotion; hair 
shampoo, hair conditioner, hair spray; all included in 
class 3.

מוצרים לטיפוח אישי ומוצרי בישום, דהיינו, בושם, מי בושם, מי 
קולון, מי טואלט, מי התזה לגוף, תרסיס לגוף, ספריי לגוף, 

פילינג לגוף, תרחיץ גוף, סבון גוף, חמאת גוף, קרם גוף, תחליב 
גוף, אבקת גוף, בועות לקצף אמבט, ג'ל למקלחת, סבון ידיים, 
קרם ידיים, תחליב ידיים; שמפו לשיער, מרכך לשיער, ספריי 
לשיער; הנכללים כולם בסוג 3.                                           

                                                              

Class: 25 סוג: 25

Clothing, including lingerie, loungewear, sportswear, 
tops, pants, slacks, skirts, sweaters, bras, 
underwear, t-shirts, hosiery, sleepwear, jackets, 
coats, shoes; all included in class 25.                         
            

ביגוד, כולל לבני נשים, הלבשה לפנאי, הלבשה לספורט, 
עליוניות, מכנסיים, מכנסים יומיות, חצאיות, סוודרים, חזיות, 
הלבשה תחתונה, חולצות טי, גרביים ולבנים, הלבשה לשינה, 

ז'קטים, מעילים, נעליים; הנכללים כולם בסוג 25.

ח' אייר תשע"ב - 28430/04/2012



מג'אז והלאה
Trade Mark No. 237887 מספר סימן

Application Date 09/05/2011 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: ISRAEL BROADCASTING AUTHORITY שם: רשות השידור

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

Identification No.: 17757מספר זיהוי: 17757

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 41 סוג: 41

Production of radio programs; included in class 41. הפקת תוכניות רדיו; נכלל בסוג 41.                                     
  

ח' אייר תשע"ב - 28530/04/2012



מוסיקה ליום ראשון
Trade Mark No. 237890 מספר סימן

Application Date 09/05/2011 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: ISRAEL BROADCASTING AUTHORITY שם: רשות השידור

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

Identification No.: 17757מספר זיהוי: 17757

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 41 סוג: 41

Production of radio programs; included in class 41. הפקת תוכניות רדיו; נכלל בסוג 41.                                     
  

ח' אייר תשע"ב - 28630/04/2012



זרקור
Trade Mark No. 237891 מספר סימן

Application Date 09/05/2011 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: ISRAEL BROADCASTING AUTHORITY שם: רשות השידור

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

Identification No.: 17757מספר זיהוי: 17757

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 41 סוג: 41

Production of radio programs; included in class 41. הפקת תוכניות רדיו; נכלל בסוג 41.                                     
  

ח' אייר תשע"ב - 28730/04/2012



אסיף
Trade Mark No. 237892 מספר סימן

Application Date 09/05/2011 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: ISRAEL BROADCASTING AUTHORITY שם: רשות השידור

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

Identification No.: 17757מספר זיהוי: 17757

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 41 סוג: 41

Production of radio programs; included in class 41. הפקת תוכניות רדיו; נכלל בסוג 41.                                     
  

ח' אייר תשע"ב - 28830/04/2012



קשת של צלילים
Trade Mark No. 237897 מספר סימן

Application Date 09/05/2011 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: ISRAEL BROADCASTING AUTHORITY שם: רשות השידור

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

Identification No.: 17757מספר זיהוי: 17757

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 41 סוג: 41

Production of radio programs; included in class 41. הפקת תוכניות רדיו; נכלל בסוג 41.                                     
  

ח' אייר תשע"ב - 28930/04/2012



דור הזהב
Trade Mark No. 237899 מספר סימן

Application Date 09/05/2011 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: ISRAEL BROADCASTING AUTHORITY שם: רשות השידור

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

Identification No.: 17757מספר זיהוי: 17757

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 41 סוג: 41

Production of radio programs; included in class 41. הפקת תוכניות רדיו; נכלל בסוג 41.                                     
  

ח' אייר תשע"ב - 29030/04/2012



שחרית מוסיקלית
Trade Mark No. 237900 מספר סימן

Application Date 09/05/2011 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: ISRAEL BROADCASTING AUTHORITY שם: רשות השידור

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

Identification No.: 17757מספר זיהוי: 17757

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 41 סוג: 41

Production of radio programs; included in class 41. הפקת תוכניות רדיו; נכלל בסוג 41.                                     
  

ח' אייר תשע"ב - 29130/04/2012



KOL HAMUSIKA IBA

Trade Mark No. 237903 מספר סימן

Application Date 09/05/2011 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: ISRAEL BROADCASTING AUTHORITY שם: רשות השידור

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

Identification No.: 17757מספר זיהוי: 17757

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 41 סוג: 41

Production of radio programs; included in class 41. הפקת תוכניות רדיו; נכלל בסוג 41.                                     
  

ח' אייר תשע"ב - 29230/04/2012



אמנות השיר
Trade Mark No. 237904 מספר סימן

Application Date 09/05/2011 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: ISRAEL BROADCASTING AUTHORITY שם: רשות השידור

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

Identification No.: 17757מספר זיהוי: 17757

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 41 סוג: 41

Production of radio programs; included in class 41. הפקת תוכניות רדיו; נכלל בסוג 41.                                     
  

ח' אייר תשע"ב - 29330/04/2012



VOICE OF MUSIC, IBA

Trade Mark No. 237905 מספר סימן

Application Date 09/05/2011 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: ISRAEL BROADCASTING AUTHORITY שם: רשות השידור

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

Identification No.: 17757מספר זיהוי: 17757

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 41 סוג: 41

Production of radio programs; included in class 41. הפקת תוכניות רדיו; נכלל בסוג 41.                                     
  

ח' אייר תשע"ב - 29430/04/2012



Trade Mark No. 237906 מספר סימן

Application Date 22/05/2011 תאריך הגשה

 Owners

Name: The Procter & Gamble Company

Address: One Procter & Gamble Plaza, Cincinnati, Ohio, 
45202, U.S.A.

Identification No.: 462

(Ohio Corporation)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Dr. Shlomo Cohen & Co.

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

שם: ד"ר שלמה כהן ושות'

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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 16 סוג: 16

Disposable diapers; all included in class 16. חיתולים חד פעמיים; הנכללים כולם בסוג 16.           

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

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

Switzerland, 02/02/2011, No. 512502011 שוויץ, 02/02/2011, מספר 512502011

Class: 16 סוג: 16

ח' אייר תשע"ב - 29530/04/2012



PILGRIMS OF THE WORLD MAGAZINE

Trade Mark No. 237907 מספר סימן

Application Date 22/05/2011 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: LIGHT OF PEACE PUBLISHING LTD שם: אור השלום הוצאה לאור בע"מ

Address: Care of Erez Harcavi, P.O.B. 5789, Hertzeliya, 
46157, Israel

כתובת : אצל עו"ד ארז הרכבי, ת.ד. 5789, הרצליה, 46157, 
ישראל

Identification No.: 514616788מספר זיהוי: 514616788

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: 16 סוג: 16

Magazines, travel magazines; all included in class 16 מגזינים, מגזיני טיולים; הנכללים כולם בסוג 16                   

Class: 41 סוג: 41

Publication of magazines in electronic form, 
publication of printed matter and magazines; all 
included in class 41

הוצאה לאור של מגזינים אלקטרוניים, הוצאה לאור של חומר 
מודפס ומגזינים; הנכללים כולם בסוג 41                               

                    

ח' אייר תשע"ב - 29630/04/2012



BENTLEY

Trade Mark No. 237908 מספר סימן

Application Date 22/05/2011 תאריך הגשה

 Owners

Name: Bentley Motors Limited

Address: Crewe, Cheshire, United Kingdom

Identification No.: 39529

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

Perfume, cologne, aftershave, deodorants, 
cosmetics, hair lotions, soaps, personal hygiene 
products; all included in class 3.

בושם, קולון, אפטרשייב, דאודורנטים, תמרוקים, תחליבי שיער, 
סבונים, מוצרי היגיינה אישית; הנכללים כולם בסוג 3.             

                          

Class: 21 סוג: 21

Articles of glass, crystal, earthenware and porcelain; 
bottles and containers of glass; decanters; perfume 
bottles; all included in class 21.

פריטי זכוכית, קריסטל, כלי חרס ופורצלן; בקבוקים ומיכלים 
מזכוכית; מחדררים; בקבוקי בושם; הנכללים כולם בסוג 21.     

                                                                

ח' אייר תשע"ב - 29730/04/2012



Trade Mark No. 237909 מספר סימן

Application Date 22/05/2011 תאריך הגשה

 Owners

Name: Bentley Motors Limited

Address: Crewe, Cheshire, United Kingdom

Identification No.: 39529

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

Perfume, cologne, aftershave, deodorants, 
cosmetics, hair lotions, soaps, personal hygiene 
products; all included in class 3.

בושם, קולון, אפטרשייב, דאודורנטים, תמרוקים, תחליבי שיער, 
סבונים, מוצרי היגיינה אישית; הנכללים כולם בסוג 3.             

                          

Class: 21 סוג: 21

Articles of glass, crystal, earthenware and porcelain; 
bottles and containers of glass; decanters; perfume 
bottles; all included in class 21.

פריטי זכוכית, קריסטל, כלי חרס ופורצלן; בקבוקים ומיכלים 
מזכוכית; מחדררים; בקבוקי בושם; הנכללים כולם בסוג 21.     

                                                                

ח' אייר תשע"ב - 29830/04/2012



Trade Mark No. 237960 מספר סימן

Application Date 15/05/2011 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: BLU ISRAEL DRINKS LTD. שם: בלו משקאות ישראל בע"מ

Address: 12 Haavoda Street, Nazareth Elite, 17000, 
Israel

כתובת : רח' העבודה 12, נצרת עלית, 17000, ישראל

Identification No.: 514177229מספר זיהוי: 514177229

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Mussallam Shafik, Adv.

Address: Namsaui, P.O.B. 2703, Nazareth, 16000, Israel

שם: מוסלם שפיק, עו"ד

כתובת : רח' נמסאוי, ת.ד. 2703, נצרת, 16000, ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 32 סוג: 32

Energy drinks; included in class 32. משקאות אנרגיה הנכללים כולן בסוג 32.   

Class: 33 סוג: 33

Alcoholic drinks including alcoholic energy drinks and 
alcoholic cocktails containing energy drinks; all 
included in class 33.

משקאות אלכוהוליים לרבות משקאות אנרגיה אלכוהוליים 
וקוקטילים אלכוהולים הכוללים מקשה אנרגיה; הנכללים כולם 

בסוג 33.                               

ח' אייר תשע"ב - 29930/04/2012



CARDROID

Trade Mark No. 237961 מספר סימן

Application Date 26/05/2011 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: Accel Telecom Ltd. שם: אקסל טלקום בע''מ

Address: 34 Habarzel St., Tel Aviv, 69710, Israel כתובת : רח' הברזל 34, תל אביב, 69710, ישראל

Identification No.: 513369108מספר זיהוי: 513369108

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Soroker-Agmon, Adv.

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

שם: סורוקר-אגמון, עו"ד

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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 9 סוג: 9

Electronic apparatus, namely communication 
apparatus, telephones, mobiles, modems, and 
routers for communication apparatus; all included in 
class 9

מכשירים חשמליים, דהיינו ציוד תקשורת, טלפונים, ניידים 
ונייחים, מודמים, נתבים ואביזרים עבור ציוד תקשורת ; 

הנכללים כולם בסוג 9                                                 

Class: 38 סוג: 38

Telecommunication services, namely, providing 
electronic telecommunication connections, namely, 
providing voice and data wireless communications 
connections to enable users to transmit, reproduce, 
receive, access, search, index and retrieve data 
namely, images, sounds, text, movies and 
animations between mobile communication devices 
and computer communication networks, the Internet, 
information services networks and data networks.

תקשורת רחק (טלקומוניקציה), דהיינו, אספקת חיבורי 
תקשורת רחק אלקטרוניים, דהיינו, אספקת חיבורי תקשורת 
אלחוטיים לקול ולמידע המאפשרים למשתמשים לשדר, 

לשחזר, לקבל, לגשת, לחפש, לערוך לפי מפתח, ולאחזר מידע, 
דהיינו, תמונות, קול, טקסט, סרטים ואנימציות בין מכשירי 
תקשורת ניידים ורשתות תקשורת ממוחשבות, האינטרנט, 

רשתות שירותי מידע ורשתות נתונים.                                   
                                                                                    
                                                                                    

  

ח' אייר תשע"ב - 30030/04/2012



אמפוריו ארמני
Trade Mark No. 237962 מספר סימן

Application Date 26/05/2011 תאריך הגשה

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 3 סוג: 3

Bleaching preparations and other substances for 
laundry use; cleaning, polishing, scouring and 
abrasive preparations; soaps; perfumery, essential 
oils, cosmetics, hair lotions; dentifrices ; all included 
in class 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: 9 סוג: 9

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

התקנים ומכשירים לשימוש במדע, בחקירת הים, במחקר, 
בצילום, בקולנוע, בראיה, בשקילה, במדידה, באיתות, בבדיקה 
(פיקוח), בהצלת נפשות ובהוראה; התקנים ומכשירים להולכה, 
מיתוג, המרה, צבירה, וויסות או בקרה על חשמל; התקנים 
להקלטה, העברה או שיחזור של קול וחוזי; נושאי נתונים 

מגנטיים, דיסקות להקלטה; מכונות מכירה אוטומטיות ומנגנונים 
עבור  מכשירים המופעלים על ידי מטבע; קופות רושמות, 

מכונות חישוב, ציוד לעיבוד נתונים ומחשבים; מכשירים לכיבוי 
אש ; הנכללים כולם בסוג 9                                                 
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    

                                              

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 ; all included in class 
14

מתכות יקרות וסגסוגותיהן וטובין העשויים ממתכות יקרות או 
המצופים בהן, אשר אינם נכללים בסוגים אחרים; תכשיטים, 
אבנים יקרות; שעונים ומכשירים כרונומטרים ; הנכללים כולם 
בסוג 14                                                                         

        

Class: 18 סוג: 18

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

עור וחיקויי עור, וטובין העשויים מחומרים אלו ושאינם נכללים 
בסוגים אחרים; עורות בעלי חיים, גלדים, תיבות ותיקי נסיעות; 
מטריות, שמשיות ומקלות הליכה; שוטים, רתמות¸ואוכפים ; 
הנכללים כולם בסוג 18                                                     

                                                                        

Class: 25 סוג: 25

Clothing, footwear , headgear ; all included in class 
25

דברי הלבשה, הנעלה וכיסויי ראש ; הנכללים כולם בסוג 25     
    

Class: 35 סוג: 35

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

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

                

ח' אייר תשע"ב - 30130/04/2012



 Owners

Name: GIORGIO ARMANI S.P.A., Milan, Swiss Branch 
Mendrisio

Address: Via Penate 4, CH-6850 Mendrisio, Switzerland

Identification No.: 71638

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

ח' אייר תשע"ב - 30230/04/2012



ג'ורג'יו ארמני
Trade Mark No. 237963 מספר סימן

Application Date 26/05/2011 תאריך הגשה

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 3 סוג: 3

Bleaching preparations and other substances for 
laundry use; cleaning, polishing, scouring and 
abrasive preparations; soaps; perfumery, essential 
oils, cosmetics, hair lotions; dentifrices ; all included 
in class 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: 9 סוג: 9

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

התקנים ומכשירים לשימוש במדע, בחקירת הים, במחקר, 
בצילום, בקולנוע, בראיה, בשקילה, במדידה, באיתות, בבדיקה 
(פיקוח), בהצלת נפשות ובהוראה; התקנים ומכשירים להולכה, 
מיתוג, המרה, צבירה, וויסות או בקרה על חשמל; התקנים 
להקלטה, העברה או שיחזור של קול וחוזי; נושאי נתונים 

מגנטיים, דיסקות להקלטה; מכונות מכירה אוטומטיות ומנגנונים 
עבור  מכשירים המופעלים על ידי מטבע; קופות רושמות, 

מכונות חישוב, ציוד לעיבוד נתונים ומחשבים; מכשירים לכיבוי 
אש ; הנכללים כולם בסוג 9                                                 
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    

                                              

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 ; all included in class 
14

מתכות יקרות וסגסוגותיהן וטובין העשויים ממתכות יקרות או 
המצופים בהן, אשר אינם נכללים בסוגים אחרים; תכשיטים, 
אבנים יקרות; שעונים ומכשירים כרונומטרים ; הנכללים כולם 
בסוג 14                                                                         

        

Class: 18 סוג: 18

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

עור וחיקויי עור, וטובין העשויים מחומרים אלו ושאינם נכללים 
בסוגים אחרים; עורות בעלי חיים, גלדים, תיבות ותיקי נסיעות; 
מטריות, שמשיות ומקלות הליכה; שוטים, רתמות¸ואוכפים ; 
הנכללים כולם בסוג 18                                                     

                                                                        

Class: 25 סוג: 25

Clothing, footwear , headgear ; all included in class 
25

דברי הלבשה, הנעלה וכיסויי ראש ; הנכללים כולם בסוג 25     
    

Class: 35 סוג: 35

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

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

                

ח' אייר תשע"ב - 30330/04/2012



 Owners

Name: GIORGIO ARMANI S.P.A., Milan, Swiss Branch 
Mendrisio

Address: Via Penate 4, CH-6850 Mendrisio, Switzerland

Identification No.: 71638

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

ח' אייר תשע"ב - 30430/04/2012



ארמני
Trade Mark No. 237964 מספר סימן

Application Date 26/05/2011 תאריך הגשה

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 3 סוג: 3

Bleaching preparations and other substances for 
laundry use; cleaning, polishing, scouring and 
abrasive preparations; soaps; perfumery, essential 
oils, cosmetics, hair lotions; dentifrices ; all included 
in class 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: 9 סוג: 9

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

התקנים ומכשירים לשימוש במדע, בחקירת הים, במחקר, 
בצילום, בקולנוע, בראיה, בשקילה, במדידה, באיתות, בבדיקה 
(פיקוח), בהצלת נפשות ובהוראה; התקנים ומכשירים להולכה, 
מיתוג, המרה, צבירה, וויסות או בקרה על חשמל; התקנים 
להקלטה, העברה או שיחזור של קול וחוזי; נושאי נתונים 

מגנטיים, דיסקות להקלטה; מכונות מכירה אוטומטיות ומנגנונים 
עבור  מכשירים המופעלים על ידי מטבע; קופות רושמות, 

מכונות חישוב, ציוד לעיבוד נתונים ומחשבים; מכשירים לכיבוי 
אש ; הנכללים כולם בסוג 9                                                 
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    

                                              

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 ; all included in class 
14

מתכות יקרות וסגסוגותיהן וטובין העשויים ממתכות יקרות או 
המצופים בהן, אשר אינם נכללים בסוגים אחרים; תכשיטים, 
אבנים יקרות; שעונים ומכשירים כרונומטרים ; הנכללים כולם 
בסוג 14                                                                         

        

Class: 18 סוג: 18

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

עור וחיקויי עור, וטובין העשויים מחומרים אלו ושאינם נכללים 
בסוגים אחרים; עורות בעלי חיים, גלדים, תיבות ותיקי נסיעות; 
מטריות, שמשיות ומקלות הליכה; שוטים, רתמות¸ואוכפים ; 
הנכללים כולם בסוג 18                                                     

                                                                        

Class: 25 סוג: 25

Clothing, footwear , headgear ; all included in class 
25

דברי הלבשה, הנעלה וכיסויי ראש ; הנכללים כולם בסוג 25     
    

Class: 35 סוג: 35

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

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

                

ח' אייר תשע"ב - 30530/04/2012



 Owners

Name: GIORGIO ARMANI S.P.A., Milan, Swiss Branch 
Mendrisio

Address: Via Penate 4, CH-6850 Mendrisio, Switzerland

Identification No.: 71638

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

ח' אייר תשע"ב - 30630/04/2012



Blu Fire

Trade Mark No. 237965 מספר סימן

Application Date 15/05/2011 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: BLU ISRAEL DRINKS LTD. שם: בלו משקאות ישראל בע"מ

Address: רח' העבודה 12, נצרת עלית, 17000, ישראל כתובת : רח' העבודה 12, נצרת עלית, 17000, ישראל

Identification No.: 514177229מספר זיהוי: 514177229

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Mussallam Shafik, Adv.

Address: Namsaui, P.O.B. 2703, Nazareth, 16000, Israel

שם: מוסלם שפיק, עו"ד

כתובת : רח' נמסאוי, ת.ד. 2703, נצרת, 16000, ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 32 סוג: 32

Energy drinks; all included in class 32. משקאות אנרגיה הנכללים כולן בסוג 32.           

Class: 33 סוג: 33

Alcoholic drinks including alcoholic energy drinks and 
alcoholic cocktails containing energy drinks; all 
included in class 33.

משקאות אלכוהוליים לרבות משקאות אנרגיה אלכוהוליים 
וקוקטילים אלכוהולים הכוללים מקשה אנרגיה; הנכללים כולם 

בסוג 33.                               

ח' אייר תשע"ב - 30730/04/2012



Blu Night 

Trade Mark No. 237966 מספר סימן

Application Date 15/05/2011 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: BLU ISRAEL DRINKS LTD. שם: בלו משקאות ישראל בע"מ

Address: רח' העבודה 12, נצרת עלית, 17000, ישראל כתובת : רח' העבודה 12, נצרת עלית, 17000, ישראל

Identification No.: 514177229מספר זיהוי: 514177229

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Mussallam Shafik, Adv.

Address: Namsaui, P.O.B. 2703, Nazareth, 16000, Israel

שם: מוסלם שפיק, עו"ד

כתובת : רח' נמסאוי, ת.ד. 2703, נצרת, 16000, ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 32 סוג: 32

Energy drinks; all included in class 32. משקאות אנרגיה הנכללים כולן בסוג 32.           

Class: 33 סוג: 33

Alcoholic drinks including alcoholic energy drinks and 
alcoholic cocktails containing energy drinks; all 
included in class 33.

משקאות אלכוהוליים לרבות משקאות אנרגיה אלכוהוליים 
וקוקטילים אלכוהולים הכוללים מקשה אנרגיה; הנכללים כולם 

בסוג 33.                               

ח' אייר תשע"ב - 30830/04/2012



VICTORIA'S SECRET ANGEL

Trade Mark No. 238051 מספר סימן

Application Date 29/05/2011 תאריך הגשה

 Owners

Name: Victoria's Secret Stores Brand Management, 
Inc.

Address: Four Limited Parkway, Reynoldsburg, Ohio, 
43068, U.S.A.

Identification No.: 63000

(Delaware Corporation)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Reinhold Cohn and Partners

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

שם: ריינהולד כהן ושותפיו

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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 3 סוג: 3

Personal care products and perfumery products, 
namely, perfume, eau de parfum, eau de cologne, 
eau de toilette, body splash, body mist, body spray, 
body scrub, body wash, body soap, body butter, body 
cream, body lotion, body powder, bubble bath, 
shower gel, hand soap, hand cream, hand lotion; all 
included in class 3.

מוצרים לטיפוח אישי ומוצרי בישום, דהיינו, בושם, מי בושם, מי 
קולון, מי טואלט, מי התזה לגוף, תרסיס לגוף, ספריי לגוף, 

פילינג לגוף, תרחיץ גוף, סבון גוף, חמאת גוף, קרם גוף, תחליב 
גוף, אבקת גוף, בועות לקצף אמבט, ג'ל למקלחת, סבון ידיים, 
קרם ידיים, תחליב ידיים; הנכללים כולם בסוג 3.                     

                                                                      

ח' אייר תשע"ב - 30930/04/2012



Trade Mark No. 238066 מספר סימן

Application Date 18/05/2011 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: Abu Rabia Shahar  שם: אבו רביעה שאהר

Address: P.O.B. 102, ARAD, 89100, Israel כתובת : ת.ד. 102, ערד, 89100, ישראל

Identification No.: 058561127מספר זיהוי: 058561127

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 16 סוג: 16

Printed materials related to signs of writing ; included 
in class 16.

דברי דפוס הקשורים לסימני כתב; הנכללים כולם בסוג 16.       
                              

ח' אייר תשע"ב - 31030/04/2012



AJ ארמני ג'ינס

Trade Mark No. 238084 מספר סימן

Application Date 30/05/2011 תאריך הגשה

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 3 סוג: 3

Bleaching preparations and other substances for 
laundry use; cleaning, polishing, scouring and 
abrasive preparations; soaps; perfumery, essential 
oils, cosmetics, hair lotions; dentifrices ; all included 
in class 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: 9 סוג: 9

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

התקנים ומכשירים לשימוש במדע, בחקירת הים, במחקר, 
בצילום, בקולנוע, בראיה, בשקילה, במדידה, באיתות, בבדיקה 
(פיקוח), בהצלת נפשות ובהוראה; התקנים ומכשירים להולכה, 
מיתוג, המרה, צבירה, וויסות או בקרה על חשמל; התקנים 
להקלטה, העברה או שיחזור של קול וחוזי; נושאי נתונים 

מגנטיים, דיסקות להקלטה; מכונות מכירה אוטומטיות ומנגנונים 
עבור  מכשירים המופעלים על ידי מטבע; קופות רושמות, 

מכונות חישוב, ציוד לעיבוד נתונים ומחשבים; מכשירים לכיבוי 
אש ; הנכללים כולם בסוג 9                                                 
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    

                                              

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 ; all included in class 
14

מתכות יקרות וסגסוגותיהן וטובין העשויים ממתכות יקרות או 
המצופים בהן, אשר אינם נכללים בסוגים אחרים; תכשיטים, 
אבנים יקרות; שעונים ומכשירים כרונומטרים ; הנכללים כולם 
בסוג 14                                                                         

        

Class: 18 סוג: 18

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

עור וחיקויי עור, וטובין העשויים מחומרים אלו ושאינם נכללים 
בסוגים אחרים; עורות בעלי חיים, גלדים, תיבות ותיקי נסיעות; 
מטריות, שמשיות ומקלות הליכה; שוטים, רתמות¸ואוכפים ; 
הנכללים כולם בסוג 18                                                     

                                                                        

Class: 25 סוג: 25

Clothing, footwear , headgear ; all included in class 
25

דברי הלבשה, הנעלה וכיסויי ראש ; הנכללים כולם בסוג 25     
    

Class: 35 סוג: 35

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

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

                

ח' אייר תשע"ב - 31130/04/2012



 Owners

Name: GIORGIO ARMANI S.P.A., Milan, Swiss Branch 
Mendrisio

Address: Via Penate 4, CH-6850 Mendrisio, Switzerland

Identification No.: 71638

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

ח' אייר תשע"ב - 31230/04/2012



A / X ארמני אקסנג'

Trade Mark No. 238085 מספר סימן

Application Date 30/05/2011 תאריך הגשה

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 3 סוג: 3

Bleaching preparations and other substances for 
laundry use; cleaning, polishing, scouring and 
abrasive preparations; soaps; perfumery, essential 
oils, cosmetics, hair lotions; dentifrices ; all included 
in class 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: 9 סוג: 9

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

התקנים ומכשירים לשימוש במדע, בחקירת הים, במחקר, 
בצילום, בקולנוע, בראיה, בשקילה, במדידה, באיתות, בבדיקה 
(פיקוח), בהצלת נפשות ובהוראה; התקנים ומכשירים להולכה, 
מיתוג, המרה, צבירה, וויסות או בקרה על חשמל; התקנים 
להקלטה, העברה או שיחזור של קול וחוזי; נושאי נתונים 

מגנטיים, דיסקות להקלטה; מכונות מכירה אוטומטיות ומנגנונים 
עבור  מכשירים המופעלים על ידי מטבע; קופות רושמות, 

מכונות חישוב, ציוד לעיבוד נתונים ומחשבים; מכשירים לכיבוי 
אש ; הנכללים כולם בסוג 9                                                 
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    

                                              

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 ; all included in class 
14

מתכות יקרות וסגסוגותיהן וטובין העשויים ממתכות יקרות או 
המצופים בהן, אשר אינם נכללים בסוגים אחרים; תכשיטים, 
אבנים יקרות; שעונים ומכשירים כרונומטרים ; הנכללים כולם 
בסוג 14                                                                         

        

Class: 18 סוג: 18

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

עור וחיקויי עור, וטובין העשויים מחומרים אלו ושאינם נכללים 
בסוגים אחרים; עורות בעלי חיים, גלדים, תיבות ותיקי נסיעות; 
מטריות, שמשיות ומקלות הליכה; שוטים, רתמות¸ואוכפים ; 
הנכללים כולם בסוג 18                                                     

                                                                        

Class: 25 סוג: 25

Clothing, footwear , headgear ; all included in class 
25

דברי הלבשה, הנעלה וכיסויי ראש ; הנכללים כולם בסוג 25     
    

Class: 35 סוג: 35

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

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

                

ח' אייר תשע"ב - 31330/04/2012



 Owners

Name: GIORGIO ARMANI S.P.A., Milan, Swiss Branch 
Mendrisio

Address: Via Penate 4, CH-6850 Mendrisio, Switzerland

Identification No.: 71638

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

ח' אייר תשע"ב - 31430/04/2012



Trade Mark No. 238092 מספר סימן

Application Date 31/05/2011 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: dvir levin שם: דביר לוין 

Address: Professor Shor st. 45, Holon, 58808, Israel כתובת : פרופסור שור 45, חולון, 58808, ישראל

Identification No.: 036682979מספר זיהוי: 036682979

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Bustanai, Law Offices

Address: The Platinum Tower 21 Haarbaa St., Tel Aviv, 
64739, Israel

שם: בוסתנאי, עורכי-דין

כתובת : הארבעה 21, תל אביב, 64739, מגדל הפלטינום, 
ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 43 סוג: 43

Services for providing food and drink; restaurants; 
self services restuarants; snack-bars; cantines; all 
included in class 43

שירותים להספקת מזון ומשקה; מסעדות; מסעדות לשירות 
עצמי; מסעדות מזון מהיר; קנטינות; הנכללים כולם בסוג 43     

                                          

ח' אייר תשע"ב - 31530/04/2012



QS by s. Oliver

Trade Mark No. 238117 מספר סימן

Application Date 02/06/2011 תאריך הגשה

 Owners

Name: s.Oliver Bernd Freier GmbH & Co. KG

Address: s.Oliver-Strasse 1, Rottendorf, Germany

Identification No.: 802022

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: S. Horowitz & Co.

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

שם: ש. הורוביץ ושות'

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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 3 סוג: 3

Soaps; perfumery, essential oils, cosmetics, hair 
lotions; dentifrices; all included in class 3

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

Class: 9 סוג: 9

Glasses, sun-glasses, spectacles; all included in 
class 9

משקפי ראייה, משקפי שמש, משקפיים; הנכללים כולם בסוג 9  
         

Class: 14 סוג: 14

Jewellery, precious stones, clocks, watches; all 
included in class 14

תכשיטים, אבנים יקרות, שעונים, שעוני יד; הנכללים כולם בסוג 
                   14

Class: 18 סוג: 18

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

עור וחיקויי עור, וטובין העשויים מחומרים אלו ושאינם נכללים 
בסוגים אחרים; עורות בעלי חיים, גלדים, תיבות ותיקי נסיעות; 
מטריות, שמשיות; הנכללים כולם בסוג 18                             

                                                                

Class: 25 סוג: 25

Clothing, footwear , headgear ; all included in class 
25

דברי הלבשה, הנעלה וכיסויי ראש ; הנכללים כולם בסוג 25     
    

Class: 35 סוג: 35

Retailing of fashion articles of all kinds, in particular 
perfumery, cosmetic products, spectacles, 
sunglasses and spectacle cases, jewellery, clocks 
and watches, cases, bags, umbrellas, parasols, 
clothing, footwear and headgear; all included in class 
35

מכירה קמעונאית של פריטי אופנה מכל הסוגים, בייחוד 
בשמים, מוצרי קוסמטיקה, משקפיים, משקפי שמש ונרתיקים 
למשקפיים, תכשיטים, שעונים ושעוני יד, קופסאות, תיקים, 
מטריות, שמשיות, ביגוד, הנעלה וכיסויי ראש; הנכללים כולם 
בסוג 35                                                                         

      

ח' אייר תשע"ב - 31630/04/2012



Trade Mark No. 238353 מספר סימן

Application Date 11/03/2011 תאריך הגשה

International Trademark No. 0449228 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: CHRISTIAN PASCAL BRETON

Address: 66, Boulevard Bineau, F-92200 NEUILLY SUR 
SEINE, France

Identification No.: 72710

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: 3 סוג: 3

Soaps; perfumery, essential oils, cosmetics, hair 
lotions; depolatory preparations make up removing 
preparations; lipsticks; beauty masks; shaving 
preparations.

Class: 25 סוג: 25

Clothing, including boots, shoes and slippers.

ח' אייר תשע"ב - 31730/04/2012



Trade Mark No. 238462 מספר סימן

Application Date 03/03/2011 תאריך הגשה

International Trademark No. 1077927 מספר סימן בינלאומי

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 16 סוג: 16

Neck badge holder of paper; document briefcase; 
cover agenda; document holders; note pad holders; 
notebook covers; pen holders; desktop business card 
holders; passport holders document envelopes; 
boxes of paper; pen and pencil cases (trousses); 
desk pads; calligraphy paper; note books; block 
notes; blank journals; agendas; diaries; ballpoint 
pens; roller pens; fountain pens; desktop stationery 
cabinets; printing blocks (clichés).

Class: 18 סוג: 18

Zip coin holder in the nature of wallets; credit card 
holders of leather; man wallets; jewelry bags of textile 
material (empty); messenger bags; documents travel 
cases; boxes of leather, tote bags; business trolley 
bags.

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, 24/02/2011, No. 
009761611

איחוד האירופי לסימני מסחר, 24/02/2011, מספר 
009761611

Class: 16 סוג: 16

Class: 18 סוג: 18

Class: 25 סוג: 25

ח' אייר תשע"ב - 31830/04/2012



 Owners

Name: Coliseum Investments Limited

Address: 58-60 Berners Street, London W1T 3JS, United 
Kingdom

Identification No.: 72749

(United Kingdom Limited company)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

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

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

שם: גי.אי. ארליך (1995) בע"מ

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

ח' אייר תשע"ב - 31930/04/2012



Trade Mark No. 238600 מספר סימן

Application Date 10/05/2011 תאריך הגשה

International Trademark No. 1078707 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: Bayer Aktiengesellschaft

Address: Kaiser-Wilhelm-Allee, 51373 Leverkusen, 
Germany

Identification No.: 72354

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Reinhold Cohn and Partners

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

שם: ריינהולד כהן ושותפיו

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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 5 סוג: 5

Pharmaceutical preparations, namely, hormonal 
preparations.

ח' אייר תשע"ב - 32030/04/2012



Trade Mark No. 238601 מספר סימן

Application Date 09/02/2011 תאריך הגשה

International Trademark No. 1078709 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: COPAN ITALIA S.P.A.

Address: Via Perotti, 10, I-25125 BRESCIA, Italy

Identification No.: 72521

(Italy Joint Stock Company)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Sanford T. Colb & Co.

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

שם: סנפורד ט. קולב ושות'

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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 9 סוג: 9

Apparatus and instruments for analysis of biological 
and chemical substances, devices for collecting and 
conserving biological, chemical or diagnostic 
samples, disposable devices for collection and 
conservation of biological, chemical or diagnostic 
samples, flocked and or absorbent swabs or tampons 
for collecting biological, chemical or diagnostic 
samples, rods either clad or having a soft tip for 
collecting diagnostic samples, consumer material for 
laboratory analysis, containers for transport and 
conservation of biological, chemical and diagnostic 
samples, equipment for laboratory experiments, 
apparatus and incubators for bacterial culture, 
manual laboratory tools, laboratory instruments, 
measuring scoops, diagnostic apparatus not for 
medical use, microscopes, dissecting tools, dosing 
apparatus, dosers for laboratory analysis, burners 
and ovens for laboratory experiments, special 
laboratory furniture, laboratory trays, special clothing 
for laboratories, pipettes, spectrographs.

Goods/Services for which priority is claimed סחורות/שירותים לגביהם נטען דין קדימה
(If only classification code is indicated, Priority is claimed 
for all goods/services included in that class, and specified 
above under the 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. MI2011C000862 MI2011C000862 איטליה, 28/01/2011, מספר

Class: 9 סוג: 9

ח' אייר תשע"ב - 32130/04/2012



Trade Mark No. 238632 מספר סימן

Application Date 31/01/2011 תאריך הגשה

International Trademark No. 1079090 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: ERTE KOZMETİK SANAYİ VE TİCARET 
ANONİM ŞİRKETİ

Address: Yakuplu Mahallesi,,Beysan Sanayi 
Sitesi,,Dereboyu, Beylikdüzü-İstanbul, Turkey

Identification No.: 72810

(Turkey Joint Stock Company)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

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

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

שם: גי.אי. ארליך (1995) בע"מ

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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 3 סוג: 3

Perfumes, eau de perfume, liquid perfumes, perfume 
oils, perfumes for industrial purposes, perfumes in 
solid form. 

ח' אייר תשע"ב - 32230/04/2012



לפידאור
Trade Mark No. 238704 מספר סימן

Application Date 21/06/2011 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: POLAK, STINBERG LTD שם: פולק, שטינברג בע"מ

Address: Hash'mona'im 100 st, Tel Aviv, Israel כתובת : רח' חשמונאים 100, תל אביב, ישראל

Identification No.: 511772055מספר זיהוי: 511772055

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Drori-Werzansky-Orland & Co.

Address: 23 Menachem Begin St., Levinstein Tower, 12 
Fl., Tel Aviv, 66183, Israel

שם: דרורי-וירז'נסקי-אורלנד עו"ד

כתובת : רח' מנחם בגין 23, מגדל לוינשטיין, קומה 12, תל אביב, 
66183, ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 11 סוג: 11

Devices and accessories for illumination; all included 
in class 11.

התקנים ואביזרים למאור; הנכללים כולם בסוג 11.                 
                              

ח' אייר תשע"ב - 32330/04/2012



Trade Mark No. 238819 מספר סימן

Application Date 14/01/2011 תאריך הגשה

International Trademark No. 1079868 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: C.C.V. BEAUMANOIR

Address: 10 Impasse du Grand Jardin,,ZAC de la 
Moinerie, F-35400 SAINT-MALO, France

Identification No.: 72873

(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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 25 סוג: 25

Daytime and nighttime clothing for any purposes and 
of any materials; footwear (except orthopedic 
footwear); headgear for wear; hosiery, belts 
(clothing); underwear; scarves, neckties; gloves, 
socks and tights.

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

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

France, 12/08/2010, No. 10 3 760 108 צרפת, 12/08/2010, מספר 108 760 3 10

Class: 25 סוג: 25

ח' אייר תשע"ב - 32430/04/2012



Trade Mark No. 238867 מספר סימן

Application Date 06/04/2011 תאריך הגשה

International Trademark No. 1044025 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: S.B.S. TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET ANONİM 
ŞİRKETİ

Address: Emek Mah.,,Nato Yolu No: 19, Sarıgazi 
İSTANBUL, Turkey

Identification No.: 72901

(Turkey Incorporation)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 25 סוג: 25

Clothing namely pullovers; skirts; dresses; blouses; 
jeans; trousers; jackets; coats, raincoats, anoraks; 
sportswear, namely shirts, shorts, pants and jackets; 
shirts; T-shirts; sweatshirts; beach clothes, namely, 
bathing suits and beach cover-ups; shorts; knitwear, 
namely, shirts, shorts, sweaters and scarves; 
overalls; underclothing; bodices; brassieres; 
camisoles; underpants; dressing gowns; bath robes; 
bathing suits; pyjamas; gloves clothing; ski suits; 
headgear, namely, hats, caps, knitted caps, berets; 
footwear, namely shoes excluding orthopedic shoes, 
slippers, boots, sandals, beach shoes, sports shoes, 
lace boots and parts thereof; shoe parts, namely, 
heelpieces; heels; footwear uppers; stockings; belts 
clothing; ties; neckties; shawls; scarves; mufflers 
(clothing); neck scarves; sarongs; collars for dresses; 
maniples; muffs; suspenders; braces for clothing; 
garters; bandanas; headbands; clothing for babies, 
namely, babies' diapers of textile.

ח' אייר תשע"ב - 32530/04/2012



Trade Mark No. 239001 מספר סימן

Application Date 02/02/2011 תאריך הגשה

International Trademark No. 1081096 מספר סימן בינלאומי

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 30 סוג: 30

Coffee, tea, sugar, rice, tapioca, sago, artificial 
coffee, flour, preparations made from cereals 
(excluded forages); bread, biscuits, cakes, pastry and 
confectionery, edible ices; honey, treacle, yeast, 
baking-powder; salt, mustard, pepper, vinegar, 
sauces; spices; ice; chocolate and chocolate 
products, in particular chocolate-based beverages; 
chocolate paste, toppings, in particular chocolate 
toppings, pralines, chocolate products for decorating 
Christmas trees, products consisting of edible 
chocolate toppings with alcoholic stuff, sugar articles, 
pastry, chewing gum, chewing gum without sugar, 
candies without sugar.

Class: 35 סוג: 35

Presentation of goods on communication media, for 
retail purposes. 

Class: 41 סוג: 41

Education and entertainment services provided via 
the internet, namely provision of an interactive 
entertainment website, provision of information in the 
field of nutrition, food preparations, food tasting, 
provision of online non-downloadable video games 
via a web site; organizing community sporting and 
cultural events, contests and games. 

Goods/Services for which priority is claimed סחורות/שירותים לגביהם נטען דין קדימה
(If only classification code is indicated, Priority is claimed 
for all goods/services included in that class, and specified 
above under the 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, 09/08/2010, No. TO2010C002596 TO2010C002596 איטליה, 09/08/2010, מספר

Class: 30 סוג: 30

Class: 35 סוג: 35

Class: 41 סוג: 41

ח' אייר תשע"ב - 32630/04/2012



 Owners

Name: FERRERO S.P.A.

Address: Piazzale Pietro Ferrero, 1, I-12051 ALBA (CN), 
Italy

Identification No.: 72077

(Italy 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

ח' אייר תשע"ב - 32730/04/2012



Trade Mark No. 239125 מספר סימן

Application Date 06/04/2011 תאריך הגשה

International Trademark No. 1081561 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: TG OTELCILIK INSAAT VE TURIZM 
ISLETMECILIGI ANONIM SIRKETI

Address: Kayi Plaza Guzeloba Mahallesi,,Ay-1 Sokak 
No:1 Kat, Antalya, Turkey

Identification No.: 72984

(Turkey Joint stock company)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 41 סוג: 41

Training and educational services; symposium, 
conference, congresses and seminar arranging and 
conducting service; sport, culture and entertainment 
services; beauty contests organizations and 
conducting services, dancing performance 
organization services, dancing contest organization 
services; magazine, book, newspaper, publishing 
services; film, television and radio program 
production services; news reporters services, photo 
reporters services; photography services; translation 
services.

ח' אייר תשע"ב - 32830/04/2012



Trade Mark No. 239394 מספר סימן

Application Date 19/01/2011 תאריך הגשה

International Trademark No. 0409306 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: Boehringer Ingelheim Pharma GmbH & Co. KG

Address: 55218 Ingelheim, Germany

Identification No.: 72078

(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 for the treatment of 
diseases of the respiratory tract. 

ח' אייר תשע"ב - 32930/04/2012



Trade Mark No. 239395 מספר סימן

Application Date 19/01/2011 תאריך הגשה

International Trademark No. 0418872 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: Boehringer Ingelheim Pharma GmbH & Co. KG

Address: 55218 Ingelheim, Germany

Identification No.: 72078

(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 for the respiratory tract.

ח' אייר תשע"ב - 33030/04/2012



Trade Mark No. 239545 מספר סימן

Application Date 20/06/2011 תאריך הגשה

International Trademark No. 1083990 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: CHANEL

Address: 135 avenue Charles de Gaulle, F-92200 
NEUILLY-SUR-SEINE, France

Identification No.: 73144

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 3 סוג: 3

Perfumery namely perfumes, toilet water, bath and 
shower gels and salts not for medical purposes, body 
deodorants; beauty preparations namely make-up 
preparations, lipsticks, eye shadows and mascara; 
make-up; soaps namely toilet soap; cosmetics 
namely creams, milks, lotions, gels, face powders, 
powders for body and hands, milks; hair preparations 
namely shampoos, hair gels, hair mousse.

Goods/Services for which priority is claimed סחורות/שירותים לגביהם נטען דין קדימה
(If only classification code is indicated, Priority is claimed 
for all goods/services included in that class, and specified 
above under the 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, 22/12/2010, No. 103792605 צרפת, 22/12/2010, מספר 103792605

Class: 3 סוג: 3

ח' אייר תשע"ב - 33130/04/2012



Trade Mark No. 240448 מספר סימן

Application Date 18/08/2011 תאריך הגשה

 Owners

Name: Emotion Pilates Int. Ltd.

Address: Mill Mall, Suite 6, Wickhams Cay1,  Road 
Town,, P.O.B. 3085, Tortola, Road Town, British Virgin 
Islands

Identification No.: 802144

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: JMB  DAVIS BEN - DAVID LTD.

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

שם: ג'יי.אמ.בי דייויס בן - דוד בע"מ

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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 41 סוג: 41

Education related to Pilates; training, instruction, 
coaching and consultancy related to Pilates; cultural 
activities related to Pilates, including: operating of 
clubs and centres; provision of equipment and Pilates 
related goods in the field of mental, psychological 
and physical health and well being; all included in 
class 41

חינוך, הכשרה, הדרכה, אימון ויעוץ, הקשורים לפילאטיס;  
פעילויות תרבותיות הקשורות לפילאטיס לרבות הפעלת 

מועדונים ומרכזים; אספקת ציוד וטובין הקשורים לפילאטיס 
והקשורים לתחומי בריאות הנפש, הפסיכולוגית, הגוף ורווחה, 
הנכללים כולם בסוג 41.                                                     
                                                                                    

                                                              

Class: 44 סוג: 44

Medical services, mental health services, general 
health service related to Pilatess , including provision 
of equipment and Pilates related goods; all included 
in class 44

שירותי בריאות, שירותי בריאות הנפש, שירותי בריאות כלליים 
הקשורים לפילאטיס, לרבות אספקת ציוד וטובין הקשורים 

לפילאטיס ; הנכללים כולם בסוג 44.                                     
                              

ח' אייר תשע"ב - 33230/04/2012



Trade Mark No. 240504 מספר סימן

Application Date 04/05/2011 תאריך הגשה

International Trademark No. 1087795 מספר סימן בינלאומי

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 9 סוג: 9

Computer software; computer software downloadable 
from the Internet; computer software being 
information databases for collating information; 
electronic databases recorded on computer media; 
magnetic data carriers; magnetic cards; encoded 
cards; calculators; downloadable electronic 
publications; apparatus and media for receiving, 
recording, storage, transmission and reproduction of 
sound and/or images; recorded data featuring MP3s, 
JPEGs, MPEGs, CD's and DVD's; recordings of 
sound and images stored in digital or analogue form; 
mouse mats; parts and fittings for all the aforesaid 
goods; none of the aforesaid goods relating to 
investment management.

Class: 16 סוג: 16

Printed matter; printed publications; books; 
handbooks; manuals; periodicals; journals; 
magazines; guides; newsletters; workbooks; study 
textbooks; instructional and teaching materials; 
educational and training course materials; printed 
business reports; printed guidelines; stationery; 
writing and drawing instruments; pens, pencils; 
folders; diaries, calendars and address books;  none 
of the aforesaid goods relating to investment 
management.

Class: 35 סוג: 35

Accounting services; auditing services; promotion 
services; business management services; business 
research services; business consultancy services; 
business information services; business policy 
review, development and implementation services; 
business problem identification, analysis and 
resolution services; business priority identification 
and analysis; employment research services; 
employment consultancy services; employment 
information services; career planning services; 
market research services; compilation of information 
into computer databases; database management 
services; promotional services being the promotion of 
interests of the members of an association and the 
provision of business support or advice; advisory, 
consultancy and information services relating to all 
the aforesaid; research, analysis and development of 
new and existing organisational and business 
models, structures, practices and strategies;  none of 
the aforesaid services relating to investment 
management.

ח' אייר תשע"ב - 33330/04/2012



Class: 36 סוג: 36

Financial services; monetary services; insurance 
services; all relating to accountancy; financial 
sponsorship of education and training activities and 
conferences; advisory, consultancy and information 
services relating to all the aforesaid;  none of the 
aforesaid services relating to investment 
management.

Class: 41 סוג: 41

Education services; training services; all relating to 
accountancy and business management; continual 
professional development tuition services; organizing 
and conducting classes, workshops, training courses, 
correspondence courses, lectures, seminars, 
symposiums, conferences and exhibitions; 
examination services; organizing, arranging and 
conducting examinations; electronic examination 
processes; educational assessment services; skills 
assessment services; instruction services; 
organisation of educational events; providing facilities 
for classes, workshops, seminars, symposiums, 
conferences, examinations and exhibitions; provision 
of educational examination facilities; provision of 
facilities for education and training; library services; 
production and rental of educational audio tape, film, 
video, MP3s, JPEGs, MPEGs, CD's, DVD's; 
professional club services; publishing services; 
electronic publishing services; vocational guidance; 
certification of education and training awards; 
certification of educational and training standards; 
certification of educational examiners and 
educational examining bodies; accreditation of 
educational examiners and educational examining 
bodies; career advisory services; preparation of 
syllabuses, examination systems, examinations and 
tests; organization and provision of entertainment 
events; information, advisory, consultancy and 
information services relating to all the aforesaid;  
none of the aforesaid services relating to investment 
management.

Class: 42 סוג: 42

Quality control services being the certification of 
services provided by members of an association in 
the field of accountancy and finance; accreditation of 
accountants for quality or standards; services of a 
professional institute for and on behalf of its 
members; research and study services relating to 
accountancy and finance; quality assurance services; 
advisory, consultancy and information services 
relating to all the aforesaid; industrial analysis and 
research services; all relating to accountancy and 
business management;  none of the aforesaid 
services relating to investment management.

Class: 45 סוג: 45

Professional representation and lobbying services in 
the field of accountancy, certification services, 
certifying individual attainment, materials and 
services meeting prescribed standards; advisory, 
consultancy and information services relating to all 
the aforesaid; none of the aforesaid services relating 
to investment management.
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 Owners

Name: The Chartered Institute of Management 
Accountants

Address: 26 Chapter Street, London SW1P 4NP, United 
Kingdom

Identification No.: 73427

(United Kingdom/England 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 for which priority is claimed סחורות/שירותים לגביהם נטען דין קדימה
(If only classification code is indicated, Priority is claimed 
for all goods/services included in that class, and specified 
above under the 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, 18/04/2011, No. 2578970 ממלכה מאוחדת, 18/04/2011, מספר 2578970

Class: 9 סוג: 9

Class: 16 סוג: 16

Class: 35 סוג: 35

Class: 36 סוג: 36

Class: 41 סוג: 41

Class: 42 סוג: 42

Class: 45 סוג: 45
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Trade Mark No. 240572 מספר סימן

Application Date 04/04/2011 תאריך הגשה

International Trademark No. 1088544 מספר סימן בינלאומי

Conditions/Disclaimers

The mark is limited to the colours green, grey and 
black  as a feature of mark. as shown in the  mark.

 Owners

Name: İNCİ AKÜ SANAYİ VE TİCARET ANONİM 
ŞİRKETİ

Address: Organize Sanayi Bölgesi, MANİSA, Turkey

Identification No.: 73475

(Turkey Joint-Stock Company)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 9 סוג: 9

Apparatus and instruments for transmitting, 
converting and storing electrical energy including 
cables and power supplies used in electric and 
electronic apparatus, namely, electric plugs, electric 
sockets, electric junction boxes, electric switches, 
electric wires and cables, power supplies (electrical), 
electric accumulators for 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)

Turkey, 10/03/2011, No. 2011/18910 טורקיה, 10/03/2011, מספר 2011/18910

Class: 9 סוג: 9
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Trade Mark No. 240606 מספר סימן

Application Date 06/09/2011 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: METALIX CAD/CAM LTD שם: מטליקס תיב"מ בע"מ

Address: M.P. Misgav, Kornit, 20181, Israel כתובת : ד.נ. משגב, קורנית, 20181, ישראל

Identification No.: 511652042מספר זיהוי: 511652042

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Dan Ady, adv. 

Address: Hairus 5 st., P.O.B. 1523, Kfar Vradim, Israel

שם: דן עדי, עו"ד 

כתובת : רח' האירוס 5, ת.ד. 1523, כפר ורדים, ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 9 סוג: 9

Software products, including Computer Aided design 
and Manufacturing software for computer numerical 
control machines which include support in different 
kinds of machines and external devices in automatic 
and/or manual design, graphical simulation and 
communication to the machine; all included in class 
9.

מוצרי תוכנה, לרבות תוכנות לתכנון ויצור בעזרת מחשב 
המיועדות למכונות לעיבוד שבבי, בעלות תמיכה במגוון מכונות 
ובהתקנים חיצוניים, בטכנולוגיה מתקדמת סימולציה גרפית 

ותקשורת למכונה; הנכללים כולם בסוג 9.                             
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Trade Mark No. 240641 מספר סימן

Application Date 06/04/2011 תאריך הגשה

International Trademark No. 1088630 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: Yehudi Lipman

Address: 60 Lamerhav St., 47226 Ramat Hasharon, 
Israel

Identification No.: 73486

(Israel INDIVIDUAL)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 30 סוג: 30

Arrangements of cut fruit comprised of fresh fruits cut 
into flower shapes and at least partially coated with 
chocolate; beverages with a chocolate base; 
chocolate; chocolate and chocolates; chocolate bark 
containing ground coffee beans; chocolate bars; 
chocolate candies; chocolate chips; chocolate 
covered cocoa nibs; chocolate covered fruit; 
chocolate covered nuts; chocolate covered popcorn; 
chocolate covered pretzels; chocolate covered 
raisins; chocolate covered roasted coffee beans; 
chocolate fondue; chocolate food beverages not 
being dairy-based or vegetable based; chocolate for 
confectionery and bread; chocolate mousse; 
chocolate pastes; chocolate powder; chocolate 
sauce; chocolate syrup; chocolate topping; chocolate 
truffles; chocolate-based beverages with milk; 
chocolate-based fillings for cakes and pies; 
chocolate-based ready-to-eat food bars; chocolate-
covered potato chips; chocolates and chocolate 
based ready to eat candies and snacks; chocolates 
containing nutrients; confectioneries, namely, snack 
foods, namely, chocolate; filled chocolate; fresh fruits 
cut into flower shapes and at least partially coated 
with chocolate; grain-based food bars also containing 
chocolate; hot chocolate; milk chocolate; snack 
foods, namely, chocolate-based snack foods; spread 
containing chocolate and nuts (terms considered too 
vague by the International Bureau - rule 13(2)(b) of 
the Common Regulations); chocolate confectionary.

Goods/Services for which priority is claimed סחורות/שירותים לגביהם נטען דין קדימה
(If only classification code is indicated, Priority is claimed 
for all goods/services included in that class, and specified 
above under the 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., 06/10/2010, No. 85146888 ארה"ב, 06/10/2010, מספר 85146888

Class: 30 סוג: 30
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Trade Mark No. 240943 מספר סימן

Application Date 10/12/2010 תאריך הגשה

International Trademark No. 1089902 מספר סימן בינלאומי

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 4 סוג: 4

Industrial oils and greases, namely, lubricants oils, 
cutting fluids, oils for use in compressed air systems 
for lubricating compressed air, bearing greases; 
lubricants, namely, lubricating greases. 

Class: 6 סוג: 6

Metal building materials; extruded profile parts; 
transportable buildings of metal, namely, fair stands; 
small items of metal hardware, namely screws and 
bolts; pipes and tubes of metal; metal safes; 
connecting pieces and links of metal or mainly of 
metal for pipe and tubes, including plug-in 
connectors, connectors, couplings, nipples, angle 
pieces and T-pieces; tubes and pipelines of metal or 
mainly of metal; fastening elements of metal or 
mainly of metal, for tubes and pipelines, including 
pipe clips and hose clamps; valves of metal, other 
than parts of machines; portable containers of metal; 
shaped metal pieces, machined or hand-worked, and 
rolled, extruded or cast components of metal, 
including extruded profile parts; connectors and 
fastening elements for the aforementioned profile 
parts; metal buildings and structures of all kinds and 
parts therefor, including transportable, including 
housings or casings for machines and for production 
and assembly installations; parts for all the aforesaid 
goods.
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Class: 7 סוג: 7

Machines, in particular for metal, wood or plastic 
processing, except rinsing and washing machines; 
woodworking machines; machines for use in the 
chemical industry, pharmaceutical industry, 
agriculture, mining; textile machines; machines for 
the drinks industry; construction machines; packaging 
machines; machine tools; compressed-air machines; 
materials handling machines; robots (machines); 
sorting machines for industry; crankcases for 
machines, motors and engines; cylinders for 
machines; tables for machines; motors and engines 
(except for land vehicles) and parts therefor; machine 
coupling and transmission components (except for 
land vehicles); agricultural implements other than 
hand-operated; incubators for eggs; pneumatic tools, 
including grinders, polishers, routers, jigsaws, circular 
saws, chainsaws, drilling machines, planers, 
screwdrivers and milling machines; electric power 
tools, including being battery-operated apparatus; 
including grinders, polishers, routers, jigsaws, circular 
saws, chainsaws, drilling machines, planers, 
screwdrivers and milling machines; hydraulic, 
pneumatic and electronic controls for machines, 
motors and engines; pneumatic, hydraulic and 
electric drive elements and equipment and parts 
therefor, including linear actuators, rotary actuators, 
swivel actuators, fluid-activated actuators, pneumatic 
cylinders, hydraulic cylinders, electric linear actuators 
and linear motors, feed apparatus and pistons; 
pneumatic, hydraulic, electric and electronic control 
and regulating elements and apparatus, and parts 
therefor, including valves, taps, stopcocks, oil brake 
cylinders, pressure switches, pressure regulators and 
electro-pneumatic transducers; valves (parts of 
machines); connector plates and distributor plates for 
valves; mechanical handling apparatus; vacuum-
based handling apparatus; electric motors (drives) 
and servodrives; compressors; compressed-air 
accumulators; compressed-air maintenance 
apparatus for treating compressed air; shock 
absorbers being parts of machines; silencers for 
compressed air; air filters; bearings (machine parts); 
machines and mechanically-operated apparatus and 
parts therefor, for work piece machining, the 
treatment of materials, handling technology, 
production technology and assembly technology, 
including saws, milling machines, routers, grinders, 
planers, drilling machines, screwdrivers, grippers, 
manipulators, vacuum-based handling apparatus, 
suction cups for vacuum-based handling apparatus, 
agitators, clamping devices and stapling apparatus; 
tools as parts of machines, for example in the form of 
saw blades, milling cutters or grinding plates; vacuum 
cleaning devices and installations, and parts therefor; 
electric cleaning machines and equipment, not 
portable; fittings for pneumatic use; parts for all the 
aforesaid goods.
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Class: 8 סוג: 8

Hand tools and implements used in agriculture, 
horticulture and forestry, mechanical engineering and 
the construction of apparatus and vehicles, and for 
structural engineering; hand tools and implements 
(hand-operated), in particular saws, files, polishers, 
grinders and screwdrivers; cutlery; side arms; razors; 
parts for all the aforesaid goods.

Class: 9 סוג: 9

Checking (supervision) apparatus and instruments, 
namely, displacement encoders, fork light barriers, 
image processing systems, optical position and 
orientation detectors, optical workpiece type 
detectors and optical quality inspection systems; 
teaching apparatus and instruments; apparatus and 
instruments for conducting, switching, transforming, 
accumulating, regulating or controlling electricity, 
namely, axis controllers, end-position controllers, 
displacement encoders and motor controllers; 
apparatus and instruments for communications 
engineering, namely for communications, high 
frequency and control engineering;  electric and 
electronic control and regulating apparatus, including 
electronic control units for valves and drives; electric, 
electronic, pneumatic and optical measuring and 
monitoring elements and apparatus, including 
sensors or position detecting devices; sensors, in 
particular position sensors, speed sensors, distance 
sensors, pressure sensors, temperature sensors and 
flow sensors; accumulators and batteries; 
accumulator and battery charges; electric cables and 
wires; connecting components for electric cables and 
lines; switches (electric); relays; switch cabinets; 
meteorological balloons; computers; data readers; 
devices for displaying data, for example monitors; 
scanners; printers; plotters; devices for inputting data 
and commands; apparatus for generating, recording, 
storage, transmission, processing and/or 
reproduction of images and/or sound or other data 
and signals; data-processing apparatus; computer 
programs; software; machine-readable data carriers 
equipped with programs; CD-ROMs, DVDS and other 
data carriers; control programs for controlling and/or 
visualisation of processes; CAD, drawing and 
construction programs; instructional and teaching 
material and apparatus, including in the form of 
computer programs, in the form of mechanical, 
pneumatic, hydraulic, electric, electronic and optical 
control, measuring, regulating and driving 
mechanisms and apparatus, as well as in the form of 
films and training and demonstration equipment; 
educational computers; electronic educational 
apparatus; mechanical and automation technology 
construction sets for instructional and training 
purposes; parts for all the aforesaid goods; laboratory 
furniture.
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Class: 11 סוג: 11

Apparatus for lighting, heating, steam generating, 
cooking, refrigerating, drying, ventilating, water 
supply and sanitary purposes; namely, light fixtures, 
steam generators, electric space heaters and air 
dryers; aeration and ventilation installations for 
buildings; humidifiers, air purifiers and ionizers; air-
conditioning apparatus; electric cooking utensils; 
bread making machines; fittings for sanitary use; 
pieces of aforementioned articles. 

Class: 12 סוג: 12

Apparatus for locomotion by land, vehicles and 
locomotive apparatus, the aforesaid goods other than 
powered by combustion engines or electric motors; 
apparatus for locomotion by air or water, including 
remote-controlled apparatus; air cushion vehicles; 
aeronautical apparatus, machines and appliances; air 
vehicles and water vehicles, including remote-
controlled vehicles; balloons (air vehicles), hot air 
balloons, gas balloons, combination hot air and gas 
balloons, parachutes, air ships; parts for all the 
aforesaid goods.

Class: 16 סוג: 16

Foils, bags and pouches of plastic for packaging; 
duplicators; printed matter, namely, books, 
brochures, journals, magazines and periodicals; 
instrucional and teaching material (except 
apparatus), namely, printed instructional and 
teaching material in the fields of pneumatics, 
hydraulics, sensors, electronics, electrical 
engineering, programmable logical controllers (PLC), 
electrical closed-looped control technology, 
mechatronics, handling technology, process 
automation, metal technology, CNC technolgy, 
automation technology and metal working 
technology; writing implements for example ball-point 
pens.

Class: 17 סוג: 17

Gaskets made of rubber, gutta-percha, gum, 
asbestos or mica; goods of plastic (semi-worked), in 
particular in the form of films, sheets and rods; 
padding and stuffing materials of rubber and plastics; 
packing, stopping and insulating materials; flexible 
tubes, not of metal or mainly not of metal; connecting 
pieces and links, not of metal or mainly not of metal, 
for pipes and tubes, including plug-in connectors, 
connectors, couplings, nipples, angle pieces and T-
pieces; flexible tubes, not of metal; fastening devices 
not of metal for tubes and pipework, for example 
hooks for pipes and hose clips, parts of all the 
aforesaid goods.
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Class: 19 סוג: 19

Building materials (non-metallic), namely, pipes; non-
metallic rigid pipes for building; pipes and conduits, 
not of metal asphalt, pitch and bitumen; non-metallic 
transportable buildings; monuments, not of metal; 
pipes and conduits, not of metal or mainly not of 
metal, for gaseous or liquid media; non-metallic rigid 
pipes; building glass, in particular in the form of tiles 
and roofing panels; buildings and structures of all 
kinds other than those of metal and parts therefor 
including transportable, for example buildings and 
stands for trade fairs; stable construction elements 
held in their standard structure by the dynamic force 
of gas or air, including air or gas filled columns, 
supports or struts and wall elements; parts for all the 
aforesaid goods.

Class: 20 סוג: 20

Furniture, except kitchen furniture, fitted kitchens and 
bathroom furniture; mirrors, picture frames; valves, 
not of metal, other than parts of machines; curtain 
rods; working tables; workbenches; containers of 
plastic; racks; parts for all the aforesaid goods.

Class: 28 סוג: 28

Games and playthings; game cards; building games; 
remote-controlled vehicles, aircraft and ships (toys); 
scale-model vehicles, aircraft and ships; gymnastic 
and sporting articles not included in other classes; 
decorations for Christmas trees; sport balls; bats for 
games; trampolines; fishing tackle; paragliders, box 
kites, and kites.

Class: 35 סוג: 35

Advertising; business management services; 
business management and organization consultancy 
services; personnel management consultancy; 
market research; retail and wholesale services in the 
field of pneumatic, electronic, electrotechnical, 
control, regulating and automation systems, and in 
connection with instructional and educational 
materials; business administration; office functions; 
arranging and conducting of trade fairs and trade 
exhibitions.

Class: 41 סוג: 41

Education; providing of training; further education; 
entertainment; vocational guidance; training 
consultancy; sporting and cultural activities; 
publication of texts (other than publicity texts), 
published and printed matter, including in electronic 
form and on the Internet; on-line publishing of 
electronic books and magazines; arranging and 
conducting of seminars, training courses, knowledge 
tests.

Class: 42 סוג: 42

Scientific and technological services and research 
and design relating thereto; industrial design; 
materials testing; industrial analysis and research 
services; design and development of computer 
hardware and software; computer programming; 
technical consultancy and engineering, except 
planning of kitchen and bathroom fittings.

ח' אייר תשע"ב - 34330/04/2012



 Owners

Name: FESTO AG & Co. KG

Address: Ruiter Straße 82, 73734 Esslingen, Germany

Identification No.: 73583

(Baden-Württemberg, Germany 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
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Trade Mark No. 240964 מספר סימן

Application Date 20/10/2010 תאריך הגשה

International Trademark No. 1090110 מספר סימן בינלאומי

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

Electrical, electrotechnical and electronic apparatus, 
devices and instruments, included in this class; 
scientific, control, measuring, signalling, counting, 
cash registers, monitoring, testing, switching and 
regulating devices and equivalent apparatus and 
instruments; apparatus, instruments and devices for 
telecommunication; optical image viewers with three-
dimensional graphics; devices for saving, reception, 
recording, transfer, processing, conversion, output 
and replaying of data, speech, text, signals, sound 
and video, amusement apparatus (electronic), 
namely radio and television sets, sound and/or video 
recording and replay devices; sets for interactive 
television; devices for the reception and conversion 
of encoded signals (decoders); devices and 
multimedia devices for the interconnection between 
and control of audio, video and telecommunication 
equipment as well as computers and printers; 
electronic programme guides (software); operating 
and other software for the above apparatus, 
instruments and devices; data processing devices 
and computers, buffer storage units, computer chips, 
disks, cables, drives, terminals, printers, keyboards, 
monitors and other computer peripherals; computer 
game equipment consisting of storage diskettes, 
manual controllers and video game units; video, 
computer and other electronic games that connect to 
external screens or monitors; automatic sales 
machines, game and entertainment consoles for use 
on an external screen; accessories for computers, 
video and computer games and all similar electronic 
and electrotechnical apparatus, namely joysticks, 
manual controllers, control units, adapters, 
functionality or memory capacity extension modules, 
speech synthesisers, light pens, electronic 3D 
goggles, programmed or non-programmed 
programme cassettes, diskettes and cartridges as 
well as game modules; boxes for storing cassettes, 
diskettes and phonograph records; programme 
recorders, keypads, diskette stations; electronic data 
processing units; computer programmes on all types 
of data carriers; electronic data carriers; video games 
(computer games) supplied as computer 
programmes stored on data carriers; computer and 
video game cassettes, diskettes, cartridges, hard 
disks and tapes as well as other programmes and 
databases stored on machine-readable data carriers, 
included in this class; sound carriers with recorded 
material or blank; video carriers with recorded 
material or blank (included in this class); exposed 
films, photo CDs; photographic, film, optical and 
educational apparatus and instruments; magnetic, 
magneto-optical and optical data carriers with 
recorded sound and/or video material; coded 
telephone cards; optical devices and instruments, 
included in this class; spectacle cases; parts of all the 
aforementioned goods included in this class; empty 
designed video cases
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Class: 35 סוג: 35

Advertising and marketing; verbal and written 
information in the field of marketing and advertising, 
also through print and electronic media; 
organisational advisory services in the field of 
marketing and advertising; statistical evaluation of 
market data; market research; market analysis; 
advertising research; distribution of catalogues, 
mailings and goods for advertising purposes; radio, 
TV and cinema advertising, PR work (public 
relations), sales promotion (for third parties), data 
management by computer; organisation and holding 
of trade fairs and exhibitions for commercial and 
advertising purposes; marketing and rental of 
advertising time on TV; corporate and organisation 
consulting; advertising, especially radio, TV, cinema, 
print, videotext and teletext advertising; advertising 
marketing, especially in the aforementioned media 
and via aforementioned media; issue and publication 
of brochures for advertising purposes; advertising 
film production; advertising film rental; production of 
teleshopping programmes; acceptance of orders by 
telephone for teleshopping products; business 
management; company administration; office 
functions; organisational advice on business matters; 
writing of business reports; secretarial services; 
business management consulting; business 
administration consulting; administration of outside 
business interests; presentation of goods on 
communications media for retail purposes; services 
of an electronic/commerce processor, namely 
acceptance of orders and as well as invoice 
processing for electronic ordering systems; 
distribution of advertising on an electronic online 
communication network; execution of auctions in the 
Internet; business administration; business advice in 
relation to franchising; retail of goods via online 
market places; telephone answering services; 
planning of advertising measures; preparation and 
update of advertising material for advertising space in 
the Internet and rental of advertising space in the 
Internet; advertising in the Internet for third parties 
(banner exchange); talent promotion through 
organizational consulting; compilation of data for 
computer databases; business administrative 
consultancy services on the subject of TV 
advertising; production of TV and radio advertising 
programmes including corresponding competition 
programmes; registration of fee data (text 
processing); update of data in computer databases; 
layout design of Internet advertising; services of a 
sports association, namely business lobbying work 
for promoting professional sport; business research; 
promotion of talent through financial consultancy; 
advisory services in the area of marketing and 
advertising; business management, event promotion 
and marketing of charitable events; promotion of 
talent through training.
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Class: 38 סוג: 38

Transmission of radio and TV 
programmes/broadcasts via wireless or wired 
networks; transmission of film, TV, radio and screen 
text, video text programmes or broadcasts; 
telecommunications; services of press agencies, 
namely the collection, delivery and transmission of 
news, press releases and market research data (also 
electronically and/or by computer); audio, visual and 
data transmission via cable, satellite, computer 
(networks), telephone and other lines as well as any 
other transmission media; electronic transfer of TV 
programmes within the framework of a subscription 
TV service (Pay TV) including video-on-demand, also 
for third parties as a digital platform; provision of 
access to an information database; transmission of 
information via wireless or line-bound networks; 
online services and broadcasts, namely transfer of 
information and news including email; provision of 
telecommunication channels for teleshopping 
services; transmission of teleshopping broadcasts; 
provision of access to communication networks with 
the aid of digital multimedia technology, especially for 
Internet access, teleshopping and telebanking, also 
for use on TV screen; allocation of access 
authorisation for users for different communication 
networks; electronic transfer of data and data-
processing programmes in electronic networks, 
especially in the Internet and other electronic 
communication media with all types of information, 
above all from the areas of politics, business, 
finance, law, social welfare, sport, culture, the 
church, technology, computers, the Internet; transfer 
and transmission services for sound, language, 
pictures and/or data; TV broadcasting services; 
collection, update and delivery of data within the 
scope of the services of press agencies for the 
operation of databases for the purpose of 
implementing a teleservice; email data services, 
telecopy services, SMS services, provision of access 
to information stored in databases, especially also by 
means of interactively communicating (computer) 
systems; telephone services by means of an 
information, complaint and emergency hotline; 
provision of access to and transfer of information, 
texts, drawings and pictures; provision of access to 
information and entertainment programmes in the 
Internet; broadcast of web TV programmes, 
interactive broadcasts and Internet TV programmes; 
electronic transfer of information, such as sound, 
pictures and data; electronic transfer of fee data; 
provision of access to data in the Internet; data 
transfer services between linked computer systems; 
provision of access to networks for the transfer of 
news, pictures, text, language and Internet.
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Class: 41 סוג: 41

Production, reproduction, presentation and afilms, 
video films and other TV programmes; presentation 
and rental of video and/or audio cassettes, tapes and 
records as well as video games (computer games); 
rental of TV reception devices and decoders; 
education; entertainment; sporting and cultural 
activities; radio and TV entertainment; organisation 
and execution of sports, show, quiz and music events 
as well as the holding of competitions in the 
entertainment and sports field, also for recording or 
as a live broadcast on the radio or on TV; holding of 
competitions in the area of education, teaching, 
entertainment and sport; organisation and holding of 
beauty contests; organisation of distance learning 
courses; publication and issue of books, magazines 
and other printed matter as well as corresponding 
electronic media except for advertising purposes; 
organisation and execution of concert, theatre and 
entertainment events as well as sports competitions; 
production of film, TV, radio and BTX, videotext 
programmes or broadcasts, radio and TV 
entertainment; production of films and video films as 
well as other visual and audio programmes of an 
educational, teaching and entertainment nature, also 
for children and teenagers; presentation and rental of 
audio and visual recordings on video and/or audio 
cassettes, tapes and records; theatre productions, 
music concerts; cultural, artistic, recreational and 
sporting activities; organisation and execution of 
cultural, entertainment and sporting events as well as 
congresses, seminars, presentation events and 
multimedia shows (for cultural and entertainment 
purposes); services of a publisher (included in this 
class); production of web TV programmes, interactive 
programmes and Internet TV programmes; sports 
promotion through training; presale of tickets 
(entertainment); ticket and seat reservations as well 
as presale of tickets for concerts, shows and other 
entertainment events; booking and reservation 
services for cultural and sporting events; operation of 
facilities for children, teenagers and adolescents with 
the aim of organising their free time, especially in the 
area of sports; information on entertainment events 
as well as offers for sports and recreational activities; 
rental of sports facilities (included in this class); 
services of an editor; services of a sports agency, 
namely organising sporting activities.
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Class: 45 סוג: 45

Personal and social services for satisfying personal 
needs; services of a sports club, namely legal advice 
and representation vis-à-vis social and political 
decision-makers as well as legal lobbying work for 
the promotion of professional sport; security services 
for the protection of assets and persons; escort 
services (security support); legal support services 
relating to the exploitation of intellectual and 
industrial property rights including licencing for films, 
TV and radio productions and other audio and visual 
programmes as well as print media and other 
published matter, especially football events; 
exploitation of film, TV and other copyright protected 
additional rights in the area of merchandising; legal 
advice and representation; arbitration services; 
advice in the area of the management of intellectual 
property and copyrights; commercial exploitation by 
means of the allocation of licences and the 
management of TV transmission rights, especially of 
rights for the broadcast of sports events; legal 
services relating to the exploitation of intellectual and 
industrial property rights including licencing for press, 
radio, TV and film contributions for use on sound and 
picture carriers; legal services relating to the 
exploitation of intellectual and industrial property 
rights including licencing for newspaper and 
magazine 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)

Germany, 21/04/2010, No. 30 2010 023 826.7/41 גרמניה, 21/04/2010, מספר 826.7/41 023 2010 30

Class: 9 סוג: 9

Class: 35 סוג: 35

Class: 38 סוג: 38

Class: 41 סוג: 41

Class: 45 סוג: 45
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Conditions/Disclaimers

The mark is limited to the colours  word Red, black 
and white. as shown in the  mark.

 Owners

Name: DFL Deutsche Fussball Liga GmbH

Address: Guiollettstr. 44-46, 60325 Frankfurt/Main, 
Germany

Identification No.: 73596

(Germany 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

ח' אייר תשע"ב - 35130/04/2012



Trade Mark No. 241922 מספר סימן

Application Date 23/02/2011 תאריך הגשה

Linked Files תיקים קשורים
Division חלוקה

Divided of 235942 חולק מ 235942

Division חלוקה

Divided to 241921 חולק ל 241921

 Owners

Name: NISSAN JIDOSHA KABUSHIKI KAISHA (also 
trading as Nissan Motor Co., Ltd.)

Address: Yokohama-shi, Kanagawa-ken, Japan

Identification No.: 16994

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Reinhold Cohn and Partners

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

שם: ריינהולד כהן ושותפיו

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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 38 סוג: 38

Mobile telephone communication; telex services; 
communication by computer terminals; 
communication by telegram; communication by 
telephone; facsimile transmission; paging services; 
radio broadcasting; news agencies (providing 
information of newspaper articles); television 
broadcasting; cable television broadcasting; news 
services for communication media; rental/leasing of 
communication equipment, including telephones, 
facsimile machines; information about data 
communication (including information by cable and 
radio communication networks); communication by 
satellite; communication by e-mail; information about 
communication networks by computer terminals; 
communication by VAN (value added network); 
providing telecommunications connections to a global 
computer network; providing user access to global 
positioning signals for navigation purposes; providing 
user access to the internet; data communication with 
letters, image and sound by e-mail and computers; 
providing user access to global computer network; all 
included in class 38.

תקשורת טלפונים ניידים; שירותי טלקס; תקשורת על ידי מסופי 
מחשב; תקשורת על ידי מברק; תקשורת על ידי טלפון; העברת 
פקס; שירותי זימון; שידורי רדיו; סוכנויות חדשות (אספקת 

מידע של כתבות עיתונאיות); שידורי טלוויזיה; שידורי טלוויזיה 
בכבלים; שירותי חדשות למדיית תקשורת; שכירה/החכרה של 
ציוד תקשורת, כולל טלפונים, מכונות פקסימיליה; מידע לגבי 
תקשורת נתונים (כולל מידע על ידי רשתות תקשורת ברדיו 
ובכבלים); תקשורת על ידי לווין; תקשורת על ידי דואר 

אלקטרוני; מידע לגבי רשתות תקשורת על ידי מסופי מחשב; 
תקשורת על ידי VAN (רשת ערך מוסף); אספקת חיבורי 
תקשורות רחק לרשת מחשבים גלובלית; אספקת גישת 

משתמש לאותות מיקום גלובליות למטרות ניווט; אספקת גישת 
משתמש לאינטרנט; תקשורת נתונים עם אותיות, דמות וצליל 
על ידי דואר אלקטרוני ומחשבים; אספקת גישת משתמש 

לרשת מחשבים גלובלית; הנכללים כולם בסוג 38.                   
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יש קסם באוויר
Trade Mark No. 242230 מספר סימן

Application Date 15/11/2011 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: Israel Auxman שם: ישראל (קליוסטרו) אוקסמן

Address: כתובת : רח' הצליל 18, רעננה, ישראל

Identification No.: 57692378מספר זיהוי: 57692378

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Gabriel Kremer, Adv.

Address: 35 Shaul Hamelech Blvd., P.O.B. 18162, Tel 
Aviv, 64927, Israel

שם: גבריאל קרמר, עו"ד

כתובת : שד' שאול המלך 35, ת.ד. 18162, תל אביב, 64927, 
ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 41 סוג: 41

Performances and entertainment service given by 
magicians; organizing and production of events; 
summer camps; publishing including electronic and 
online publishing of newsletters, electronic 
newspaper, electronic journal, electronic magazine; 
all included in class 41.

שירותי בידור ומופעים הניתנים על ידי קוסמים; הפקת אירועים; 
קייטנות; הוצאה לאור, לרבות הוצאה לאור אלקטרונית ומקוונת 

של עיתון אלקטרוני, עלון חדשות אלקטרוני, כתב-עת 
אלקטרוני, מגזין אלקטרוני; כולם נכללים בסוג 41.                   
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Trade Mark No. 242857 מספר סימן

Application Date 16/03/2011 תאריך הגשה

International Trademark No. 1058142 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: LELEU Guillaume

Address: 46 rue Manin, F-75019 PARIS, France

Identification No.: 74322

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 30 סוג: 30

Tea, coffee, cocoa, sugar, pastries, confectionery, 
honey, spices, cookies and biscuits, cakes, rusks, 
sugar confectionery, chocolate, beverages made with 
cocoa, coffee, chocolate or tea, infusions, not 
medicinal, cake flavourings, vanilla, iced teas.
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Trade Mark No. 242935 מספר סימן

Application Date 11/12/2011 תאריך הגשה

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 9 סוג: 9

Motion picture prepared for exhibition; pre-recorded 
magnetic tapes and cassettes therefor; sound and 
video apparatus and instruments,Pre-recorded sound 
and video tapes, discs, cassettes, motion pictures, 
video games, electronic games adapted for use with 
television receivers; all included in class 9.

סרטי קולנוע להצגה; סרטים מוקלטים מראש והקלטות לשם 
כך; מכשירים והתקני שמע וחוזית קלטות וידאו וקול המוקלטים 

מראש דיסקים קסטות, סרטים, משחקי וידאו, משחקים 
אלקטרוניים מותאמים לשימוש עם מכשירי טלוויזיה; הנכללים 
כולם בסוג 9.                                                                   
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Ownersבעלים

Name: Asaf Epstein שם: אסף אפשטיין

Address: כתובת : תל אביב, ישראל

Identification No.: 032912016מספר זיהוי: 032912016

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Barak Tal-Or Adv.

Address: 65 Yigal Alon, P.O.B. 319, Tel Aviv, 67443, 
Toyota Twower A, 9 th Flor, Israel

שם: ברק טל-אור עו"ד

כתובת : יגאל אלון 65, ת.ד. 319, תל אביב, 67443, מגדלי 
טויוטה, קומה 9, ישראל
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Trade Mark No. 242936 מספר סימן

Application Date 11/12/2011 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: Asaf Epstein שם: אסף אפשטיין

Address: כתובת : תל אביב, ישראל

Identification No.: 032912016מספר זיהוי: 032912016

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Barak Tal-Or Adv.

Address: 65 Yigal Alon, P.O.B. 319, Tel Aviv, 67443, 
Toyota Twower A, 9 th Flor, Israel

שם: ברק טל-אור עו"ד

כתובת : יגאל אלון 65, ת.ד. 319, תל אביב, 67443, מגדלי 
טויוטה, קומה 9, ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 9 סוג: 9

Motion picture prepared for exhibition; pre-recorded 
magnetic tapes and cassettes therefor; sound and 
video apparatus and instruments,Pre-recorded sound 
and video tapes, discs, cassettes, motion pictures, 
video games, electronic games adapted for use with 
television receivers; all included in class 9.

סרטי קולנוע להצגה; סרטים מוקלטים מראש והקלטות לשם 
כך; מכשירים והתקני שמע וחוזית קלטות וידאו וקול המוקלטים 

מראש דיסקים קסטות, סרטים, משחקי וידאו, משחקים 
אלקטרוניים מותאמים לשימוש עם מכשירי טלוויזיה; הנכללים 
כולם בסוג 9.                                                                   
                                                                                    

                  

Class: 16 סוג: 16

Paper and paper goods, printed matter, photographs, 
posters, stationery, Books, publications, magazines, 
comic books, playing cards, stamps, stickers; all 
included in class 16.                                                    
    

נייר, קרטון וטובין העשויים מחומרים אלו, שאינם נכללים 
בסוגים אחרים; דברי דפוס; תצלומים;  פוסטרים; צרכי משרד; 
ספרים; פרסומים; כתבי עת; ספרים מצויירים מבודחים, קלפי 

משחק, בולים, מדבקות; הנכללים כולם בסוג 16
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Trade Mark No. 243072 מספר סימן

Application Date 24/03/2011 תאריך הגשה

International Trademark No. 1068271 מספר סימן בינלאומי

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 3 סוג: 3

Cleaning polishing, scouring and abrasive 
preparations, essential oils, essences in the form of 
perfumes, shampoo, massage oils, avocado oils, 
perfumed oils, both oils, bath foams, pumice stones 
for cleaning, talcum powder, perfumed talcum 
powder, soap, face scrubs, hair conditioner, 
deodorant, cleaners namely face washes, body 
washes, body scrubs, face scrubs, toothpaste, 
mouthwash, creams for face, body, hands, or feet, 
moisturizers, hair lotions, oils for scents, toilet waters, 
eau de cologne, aromatherapy products, powders, 
nail polish, nail polish removers, shaving and after 
shave preparations, bath salts, pot pourri, incense 
sticks, baby oils, non medicated baby creams, pre-
moistened cosmetic wipes, cotton wool for cosmetic 
purposes, after sun preparations, massage oils, face 
atomizers, moisturizers; essential oils (non 
pharmaceutical) for treatment of ailments; medicated 
hair shampoos.

Class: 16 סוג: 16

Paper, cardboard and goods made from these 
materials, not included in other classes; printed 
matter; bookbinding material; photographs; 
stationery; plastic materials for packaging (not 
included in other classes); printing blocks, gift boxes, 
books about health care, cooking, psychology, 
beauty, homeopathic remedies, and nutrition, herbs 
and plants, massage, vaccinations, pregnancy, 
fragrances, reflexology, baby care, drugs, food, 
information leaflets, pamphlets, newsletters, 
wrapping and packaging materials, teaching and 
instructional materials, calendars, greeting cards, 
posters, gift labels, magazines.

Class: 35 סוג: 35

Advertising, promotion and marketing; publicity; 
business and management advice, assistance and 
information services; office functions; franchising, 
namely consultation and assistance in the 
management of retail stores or salons, mail order, 
retail and internet retail services; mail order, retail 
and Internet retail services connected with cleaning, 
polishing, scouring and abrasive preparations, 
essential oils, essences in the form of perfumes, 
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shampoo, massage oils, avocado oils, perfumed oils, 
bath oils, bath foams, pumice stones for cleaning, 
talcum powder, perfumed talcum powder, soap, face 
scrubs, hair conditioner, deodorant, cleaners namely 
face washes, body washes, body scrubs, face 
scrubs, toothpaste, mouthwash, creams for face, 
body, hands, or feet, moisturizers, hair lotions, 
scents, toilet waters, eau de cologne, aromatherapy 
products, powders, nail polish, nail polish removers, 
shaving and after shave preparations, bath bath 
salts, pot pourri, incense sticks, baby oils, non 
medicated baby creams, cosmetic wipes, cotton wool 
for cosmetic purposes, 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, fungicides, herbicides, after sun 
preparations, medicated oils (non pharmaceutical), 
essential oils (non pharmaceutical) for treatment of 
ailments, massage oils, tinctures, air fresheners, 
herbal oils adapted for medical use, herbs for 
medical uses, flowers for medical uses, poultices, 
face atomizers, hand creams (medicated), face 
creams (medicates), body breams (medicated), foot 
creams (medicated), cough remedies, remedies for 
colds, moisturizers, medicated hair lotions, 
medicated hair shampoos, preparations derived from 
natural substances for remedial purposes, 
preparations derived from natural substances for the 
treatment of psychological disorders or conditions, 
allopathic remedies, homeopathic remedies, vitamins 
and nutrients, food supplements, mineral 
supplements, medicated drinks, medicated foods, 
antiseptics, disinfectants, diagnostic preparations for 
medical purposes, apparatus for lighting, heating, 
steam generating, cooking, refrigerating, drying, 
ventilating, water supply and sanitary purposes, 
incense burners, aroma burners, steamers, paper, 
cardboard and goods made from these materials, not 
included in other classes, printed matter, bookbinding 
material, photographs, stationery, plastic materials 
for packaging (not included in other classes), printing 
blocks, gift boxes, books about health care, cooking, 
psychology, beauty, homeopathic remedies, and 
nutrition, herbs and plants, massage, vaccinations, 
pregnancy, fragrances, reflexology, baby care, drugs, 
food, information leaflets, pamphlets, newsletters, 
wrapping and packaging materials, teaching and 
instructional materials, calendars, greeting cards, 
posters, gift labels, magazines, household or kitchen 
utensils and containers (not of precious metal or 
coated therewith), 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, hair brushes, bath brushes, loofas, nail 
brushes, body bristles, pumps, dispensers, 
atomizers, bottles, jars, pipettes, droppers, aroma 
burners made of pot, aroma burners made of glass, 
atomizers for water, atomizers for perfumes, infusion 
containers, textiles and textile goods, massage mitts, 
towels, ayate cloth, muslin face cloth, cotton cloths, 
tea strainer (cloth), meat, fish, poultry and game, 
meat extracts, preserved, dried and cooked fruits and 
vegetables, jellies, jams, compotes, eggs, milk and 
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Conditions/Disclaimers

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

 Owners

Name: Neal's Yard (Natural Remedies) Limited

Address: Peacemarsh, Gillingham, Dorset SP8 4EU, 
United Kingdom

Identification No.: 74409

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Shilon Zuckerstein & Co.

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

שם: שילון צוקרשטיין ושות'

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

milk products, edible oils and fats, creams, 
preparations of natural origin used in the making of 
beverages, food and beverages, coffee, tea, cocoa, 
sugar, rice, tapioca, sago, artificial coffee, flour and 
preparations made from cereals, bread, pastry and 
confectionery, ices, honey, treacle, yeast, baking-
powder, salt, mustard, vinegar, sauces (condiments), 
spices, ice, syrups, instant tea, tisanes, infusions, 
flavorings and additives for beverages, dried herbs, 
dried herbs, shrubs, agricultural, horticultural and 
forestry products and grains not included in other 
classes, live animals, fresh fruits and vegetables, 
seeds, natural plants and flowers, foodstuffs for 
animals, malt, spices, herbs, teas, roots, bark, peels, 
berries, flowers, dried flowers, seeds, nuts, pollen, 
leaf, alcoholic beverages (except beers), tinctures, 
beverages infused with plant extracts, beverages 
infused with natural extracts.Class: 44 סוג: 44

Psychological and psychiatric services; homeopathic 
services; alternative and complementary medicine 
and therapy services; natural remedy and natural 
essence advice, information, treatment services; 
beauty, hair and nail salon services; manicure, 
pedicure and hairdressing services; massage 
services; sun tanning services; aromatherapy 
services; services in respect of the conditioning, care 
and appearance of the skin, body, face, eyes, hair, 
teeth and nails; advisory services relating to diet, 
exercise, fitness, lifestyle, healthcare, stress, beauty 
and hygiene; physical therapy; arrangement, 
reservation, information, advice and assistance 
relating to all the aforesaid; including, but not limited 
to, all the aforesaid services provided via the Internet, 
the world wide web and/or via communications 
networks
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scoop

סקופ
Trade Mark No. 244652 מספר סימן

Application Date 27/02/2012 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 SCOOP.

רישום סימן זה לא ימנע מאחרים שימוש מתאר בתום לב 
.SCOOP במהלך הרגיל של המסחר במילה

Ownersבעלים

Name: Belsol Ltd. שם: ביילסול בע"מ

Address: 1 Denmark St., Petach Tikva, 49130, Israel כתובת : רח' דנמרק 1, פתח תקוה, 49130, ישראל

Identification No.: 510681174מספר זיהוי: 510681174

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, canteens, restaurants, 
catering; all included in class 43.

הספקת מזון ומשקאות, גלידריות, בתי קפה וקפיטריות, 
קנטינות,  מסעדות, קייטרינג; הנכללים כולם בסוג 43.             
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VAPUR

Trade Mark No. 244800 מספר סימן

Application Date 04/03/2012 תאריך הגשה

 Owners

Name: Vapur, Inc.

Address: 31344 Via Colinas, Suite 104, Westlake Village, 
CA, 91362, U.S.A.

Identification No.: 802506

(California Company)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: JMB  DAVIS BEN - DAVID LTD.

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

שם: ג'יי.אמ.בי דייויס בן - דוד בע"מ

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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 21 סוג: 21

Refillable drinking vessels, for consumable liquids, 
made of flexible plastic.

כלי שתייה הניתנים למילוי-מחדש בנוזלים ברי-איכול,והעשויים 
מפלסטיק גמיש .               
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THE ANTI-BOTTLE

Trade Mark No. 244801 מספר סימן

Application Date 04/03/2012 תאריך הגשה

 Owners

Name: Vapur, Inc.

Address: 31344 Via Colinas, Suite 104, Westlake Village, 
CA, 91362, U.S.A.

Identification No.: 802506

(California Company)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: JMB  DAVIS BEN - DAVID LTD.

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

שם: ג'יי.אמ.בי דייויס בן - דוד בע"מ

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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 21 סוג: 21

Refillable drinking vessels, for consumable liquids, 
made of flexible plastic.

כלי שתייה הניתנים למילוי-מחדש בנוזלים ברי-איכול,והעשויים 
מפלסטיק גמיש .               
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DONA SECRET

Trade Mark No. 245028 מספר סימן

Application Date 10/03/2012 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: Rami Moradi שם: רמי מורדי

Address: 7 Shtamper St., Netanya, Israel כתובת : רח' שטפפר 7, נתניה, ישראל

Identification No.: 016020331מספר זיהוי: 016020331

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Gabriel Kremer, Adv.

Address: 35 Shaul Hamelech Blvd., P.O.B. 18162, Tel 
Aviv, 64927, Israel

שם: גבריאל קרמר, עו"ד

כתובת : שד' שאול המלך 35, ת.ד. 18162, תל אביב, 64927, 
ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 18 סוג: 18

Bags, backpacks, wallets, pouches, suitcases, 
briefcases, belts, portfolios, key cases, sunshades, 
umbrellas and goods made of leather and imitation of 
leather; all included in class 18.

תיקים, תרמילים, ארנקים, תיקי מותן, מזוודות, ילקוטים, 
חגורות, תיקי מסמכים, נרתיקים למפתחות, שמשיות, מטריות, 
מוצרי עור וחיקויי עור; הנכללים כולם בסוג 18.                       

                                                

Class: 25 סוג: 25

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

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

פילוקוט
Trade Mark No. 245409 מספר סימן

Application Date 26/03/2012 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: P.M.S Technologies Eilat Ltd שם: פי אם אס טכנולוגיות אילת בע"מ

Address: hsandlar 5, P.O.B. 463, eilat, 88000, Israel כתובת : הסנדלר 5, ת.ד. 463, אילת, 88000, ישראל

Identification No.: 513894964מספר זיהוי: 513894964

כן

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 1 סוג: 1

Fire retarding materials and material compounds, fire 
protectors, fire blockers, fire absorbent, fire spreading 
preventives and smoke suppressors for domestic, 
commercial, industrial and public use.

חומרים ותרכובות חומרים מעכבי בעירה, מגנים מאש, חוסמי 
אש, סופגי אש, מונעי התפשטות אש ומדכאי עשן לשימוש 

במבנים פרטיים, מסחריים, תעשייתיים וציבוריים.                   
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BIOTOP

Trade Mark No. 246040 מספר סימן

Application Date 15/04/2012 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: G & V COSMETICS LTD. שם: גי.וי קוסמטיקס בע"מ

Address: 11 Modiin Street Segula Industrail Zone, Petach 
Tikva, Israel

כתובת : רחוב מודיעין 11 אזור התעשיה סגולה, פתח תקווה, 
ישראל

Identification No.: 513550897מספר זיהוי: 513550897

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Dr. Yoram Tsivion, Patent Attorney

Address: 2 Hatochen, P.O.B. 3148, Kisarya, 38900, 
Israel

שם: ד"ר יורם צביון, עו"פ

כתובת : הטוחן 2, ת.ד. 3148, קיסריה, 38900, ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 3 סוג: 3

Cosmetics and cleaning preparations; cleaning, 
polishing, scouring and abrasive preparations; soaps; 
perfumery, essential oils, cosmetics, hair lotions; 
shampoos, conditioners; all included in class 3.

תכשירי ניקוי, צחצוח, מריקה ושפשוף; סבונים; בשמים, שמנים 
אתריים, תכשירי קוסמטיקה, תרחיצים לשיער; שמפו, מעצבים 
לשיער, מסכות לשיער ; הנכללים כולם בסוג 3.                       
                                                                                

ח' אייר תשע"ב - 36730/04/2012



.Journal" No")("יומן" מס' 03/2011

231099

סימני מסחר שנרשמו
TRADE MARKS REGISTERED
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.Journal" No")("יומן" מס' 12/2011

217141 218985 218986 218987 220698 222512 222747 222777 
223108 223807 225776 225918 226043 226044 226045 226295 
226299 227860 228001 228002 228003 228164 228264 228841 
229232 229416 229680 229685 229703 229880 229981 230039 
230102 230173 230176 230178 230538 230605 230652 230819 
230878 230926 230930 230952 231043 231366 231782 231859 
232034 232035 232036 232037 232137 232275 232276 232277 
232510 232516 232785 232823 232843 232855 232864 232868 
232878 232885 232927 232934 232939 233012 233051 233094 
233118 233143 233159 233168 233220 233225 233226 233228 
233229 233230 233231 233232 233233 233234 233235 233258 
233361 233381 233427 233435 233482 233500 233531 233533 
233543 233544 233566 233585 233594 233622 233635 233644 
233653 233661 233664 233686 233694 233700 233706 233728 
233752 233763 233782 233811 233826 233835 233836 233860 
233877 233878 233879 233880 233882 233894 233896 233930 
233952 233957 233969 234030 234036 234044 234058 234073 
234089 234091 234096 234102 234103 234124 234126 234129 
234139 234171 234199 234204 234261 234274 234300 234302 
234304 234314 234328 234329 234375 234391 234392 234412 
234413 234414 234434 234530 234537 234548 234602 234637 
234658 234659 234676 234682 234684 234685 234689 234695 
234711 234777 234799 234812 234816 234817 234822 234888 
234951 234952 234953 234954 234955 234958 234965 234995 
234996 235047 235072 235078 235081 235204 235225 235355 
235370 235371 235407 235408 235409 235410 235411 235413 
235414 235415 235416 235417 235418 235419 235451 235453 
235460 235511 235519 235656 235660 235662 235672 235674 
235675 235736 235767 235830 235836 235837 235838 235841 
235842 235845 235846 235850 235875 235889 235897 235898 
235903 235905 235906 235909 235913 235915 235916 235928 
235929 235930 235931 235932 235933 235936 235937 235938 
235939 235943 235944 235947 235949 235950 235951 235956 
235999 236033 236035 236041 236046 236048 236050 236052 
236053 236055 236058 236059 236077 236078 236081 236083 
236086 236090 236093 236097 236119 236128 236129 236130 
236136 236137 236138 236140 236194 236204 236207 236212 
236220 236276 236319 236324 236356 236391 236451 236460 
236461 236464 236470 236471 236472 236473 236474 236491 
236505 236595 236603 236616 236620 236625 236630 236633 
236639 236642 236751 236753 236755 236760 236761 236765 
236766 236767 236768 236769 236770 236771 236773 236774 
236775 236781 236783 236789 236792 236797 236798 236802 
236906 236907 236911 236914 236918 236919 236920 236921 
236922 236924 236925 236928 236935 236937 236945 236955 
237169 237170 237174 237186 237193 237195 237198 237199 
237206 237208 237213 237214 237222 237225 237234 237236 
237240 237249 237250 237252 237253 237256 237257 237262 
237266 237278 237280 237290 237295 237304 237332 237333 
237334 237434 237439 237453 237466 237631 237636 237640 
237641 237651 237654 237736 237741 237748 237757 237758 
237834 237850 237986 237991 238018 238022 238118 238119 
238154 238165 238166 238173 238300 238432 238438 238456 
238457 238458 238473 238491 238604 238612 238627 238647 
238804 238826 238827 238828 238834 238937 238946 238947 
238948 238974 238986 239175 239186 239353 239354 239673 
240100 240304 240546 240643 240903 241108 241109 241110 
241112 241179 241208 241267 241268 241290 241327 241502 
241610 241736 241898 242066 242067 242194 242202 242263 
242372 242381 242424 242460 242463 242464 242476 242567 
242575 242582 242596 242625 242819 242830 242832 242843 
242881 242892 242934 243070 243094 243111 243113 243114 

243188 243271
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194985 194986 194987 194988 194990 195073 195074 216138 216139 216140 216141 
216142 216143 216204 216205 216206 216207 216208 216209 216210

ריינהולד כהן ושותפיו

ת.ד. 13239 ,   תל אביב

Reinhold Cohn and Partners

Match Retail Limited

מאצ' ריטייל בע"מ

תל אביב, ישראל

P.O.B. 13239 ,   Tel Aviv

45865 54196 66243 156308 156309 158216

ד"ר שלמה כהן ושות'

ת.ד. 11490 ,   תל אביב

Dr. Shlomo Cohen & Co.

Remy Cointreau Belgium

1831 Diegem, Belgium

P.O.B. 11490 ,   Tel Aviv

103570 103571 103572 103573 103574 103575 103576 103577 103578 103579 103580 
103581 103582 103583 103584 203984 203985

ריינהולד כהן ושותפיו

ת.ד. 13239 ,   תל אביב

Reinhold Cohn and Partners

Siemens Israel Ltd.

סימנס ישראל בע"מ

ראש העין, ישראל

P.O.B. 13239 ,   Tel Aviv

רשות לשימוש בסימני מסחר
AUTHORIZATION TO USE TRADE MARKS

בהעדר ציון אחר, הרשות ניתנה לכל הטובין שלגביהן רשום הסימן

Unless otherwise staled, the authorisation has been given for all the goods in respect of which the 
mark is registered

העברת בעלות

TRANSFER OF PROPRIETORSHIP
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166350

ריינהולד כהן ושותפיו

ת.ד. 13239 ,   תל אביב

Reinhold Cohn and Partners

d-rights, Inc.

Chiyoda-ku, Tokyo 101-0048, Japan

P.O.B. 13239 ,   Tel Aviv

178289 178290 178291

גי.אי. ארליך (1995) בע"מ

מגדל רוגובין-תדהר, קומה 15, דרך מנחם בגין 11 ,   
רמת גן

G.E. Ehrlich (1995) Ltd.

GIORGIO ARMANI S.p.A.

20121 Milano, Italy

The Rogovin-Tidhar Tower, 11 Menachem 
Begin Road , Ramat Gan

234412 234413

ד"ר שלמה כהן ושות'

ת.ד. 11490 ,   תל אביב

Dr. Shlomo Cohen & Co.

Enobia Canada Limited Partnership ; (Ontario Limited 
Partnership)

Province of Ontario, Canada

P.O.B. 11490 ,   Tel Aviv

79456 79457 79458 79460 79461 79462 79463 79465 79466 79467

וולף, ברגמן וגולר

ת.ד. 1352 ,   ירושלים

Wolff, Bregman and Goller

ALEXANDRE DE PARIS INTERNATIONAL (SPRL)

B-1180 Bruxelles, Belgium

P.O.B. 1352 ,   Jerusalem
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84697

סנפורד ט. קולב ושות'

ת.ד. 2273 ,   רחובות

Sanford T. Colb & Co.

Mexichem Amanco Holding, S.A. de C.V.

Tlalnepantla, C.P. 54060, Mexico

P.O.B. 2273 ,   Rehovot

שינויי בעלות (הוספת בעלים)
CHANGES IN PROPRIETORSHIP (ADDITION OF PROPRIETORS)

214707

Nextorch Industries Co., Ltd.

שינויים בפרטי בעלים
CHANGES IN PROPRIETORS' DETAILS

116673 154550 155586 229626

 The name of the proprietor has beenשם בעל הסימן שונה ל:
changed to:

Capsugel Belgium NV

122505 122506

 The name of the proprietor has beenשם בעל הסימן שונה ל:
changed to:

ORKA TEKSTIL SANAYI VE TURIZM TICARET ANONIM SIRKETI

156488 156489

 The name of the proprietor has beenשם בעל הסימן שונה ל:
changed to:

Thai Kitchen GmbH
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157473 162185

 The name of the proprietor has beenשם בעל הסימן שונה ל:
changed to:

V & S Lukusowa Zielona Gora S.A.

82622

 The name of the proprietor has beenשם בעל הסימן שונה ל:
changed to:

FERRER INTERNACIONAL S.A.

92484

 The name of the proprietor has beenשם בעל הסימן שונה ל:
changed to:

PUIG FRANCE ; (Societe par Actions Simplifiee)

93137 93142 93143

 The name of the proprietor has beenשם בעל הסימן שונה ל:
changed to:

APTALIS PHARMA US, INC. ; (Delaware Corporation)

95907 95908

 The name of the proprietor has beenשם בעל הסימן שונה ל:
changed to:

Live Nation Entertainment, Inc. ; (Delaware Corporation)
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שינויים בכתובת בעלים
CHANGES IN PROPRIETORS' ADDRESS

119914 119915 119916 159540 159541 159542 159544 159545 159546 159547 159548 
159549 159550 159551 159552 159553 159554 159555 164028 164029 174407 174408 
177136 177137 177138 177139 177140 177481 177482 177483 177484 177485 178928 

178929 178930 178931 178932 159543

 The address of the proprietor hasכתובת בעל הסימן שונתה ל:
been changed to:

12061 Bluemont Way  Reston, VA 20190 , 
U.S.A.

149968 197304 231990 233122 233167

 The address of the proprietor hasכתובת בעל הסימן שונתה ל:
been changed to:

110 avenue de France  75013 Paris , France

238292 238293

 The address of the proprietor hasכתובת בעל הסימן שונתה ל:
been changed to:

345 Spear Street, Suite 125  San Francisco, 
California, 94105 , U.S.A.

43806 97120 100330 100810 101056 101671 117444 117445 121481 121482 131716 148086 
151737 173178 189431 189463 202257 202258 202544 202545 202546 203486 203487 

203488 206800 206801 206802 207576 207577 207578 211572

 The address of the proprietor hasכתובת בעל הסימן שונתה ל:
been changed to:

110 avenue de France  75013 Paris , France
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חידושים
RENEWALS

132 4277 10171 10172 10191 10196 10206 10215 10216 10289 21856 21877 
21925 21943 21944 21963 21990 22122 22201 43855 43925 43928 43930 43934 
43935 43936 43938 43942 43946 43947 43995 43996 44018 44019 44020 44021 
44024 44032 44097 44137 44138 44144 44156 44162 44227 44239 44241 44242 
44243 44244 44247 44255 44268 44414 79144 79145 79277 79298 79299 79314 
79323 79324 79325 79326 79329 79332 79352 79398 79399 79406 79446 79468 
79479 79482 79483 79489 79490 79491 79498 79529 79531 79532 79609 79689 
79718 79727 79732 79747 79762 79777 79795 79829 79858 79998 80009 80017 
80024 80084 80126 80131 80147 80149 80164 80181 80218 80270 80316 154214 
155143 155144 155816 155844 156011 156012 156013 156014 156047 156049 
156167 156193 156194 156195 156196 156215 156459 156466 156488 156489 
156583 156584 156632 156691 156706 156739 156788 156818 156888 156898 
156902 156956 156957 156970 156995 157007 157014 157107 157108 157165 
157308 157364 157371 157445 157567 157607 157608 157609 157610 157647 

157711 157776 157830 157909 234939 236012 239191

אי תשלום אגרת חידוש
RENEWAL FEE HAS NOT BEEN PAID

4200 10149 10167 10171 10172 21889 21892 21895 21950 21951 21968 21976 
21994 21997 43911 43916 43918 43929 43933 43941 43952 43968 43969 43972 
43973 43976 43977 43988 43989 43995 43996 43997 43998 44011 44012 44013 
44021 44024 79336 79338 79341 79342 79343 79344 79348 79349 79350 79353 
79354 79361 79362 79363 79382 79386 79387 79389 79390 79392 79400 79401 
79404 79407 79413 79417 79418 79420 79423 79424 79425 79426 79427 79438 
79440 79442 79445 79448 79450 79464 79469 79470 79471 79472 79473 79478 
79480 79482 79483 79486 79492 79493 79496 79497 79502 79504 79507 79508 
79510 79511 79513 79514 79516 79517 79518 79526 79527 79528 79533 79540 

79544 79545 79547 79550 79566 79568 79578 79582 156131 156139 156140 
156210 156229 156235 156236 156251 156323 156324 156325 156326 156327 
156328 156333 156334 156337 156338 156404 156405 156406 156407 156408 
156409 156431 156436 156437 156472 156473 156475 156484 156515 156516 
156518 156519 156523 156525 156540 156541 156543 156547 156571 156580 
156581 156598 156599 156600 156601 156602 156603 156604 156605 156606 
156607 156608 156609 156610 156611 156612 156613 156614 156615 156619 
156620 156622 156623 156639 156646 156647 156652 156659 156666 156674 
156675 156676 156677 156678 156679 156704 156706 156727 156728 156749 
156785 156788 156792 156794 156817 156819 156820 156829 162840 163215

נמחק מחמת אי תשלום אגרת חידוש
CANCELLATION THROUGH NON-PAYMENT OF RENEWAL FEE

31 35 9868 21269 21281 21287 21289 21290 21292 21319 21325 21340 42969 
42973 43012 43048 43051 43052 43054 43087 43156 43163 43164 77738 77741 
77762 77764 77765 77766 77767 77772 77781 77782 77791 77793 77795 77802 
77804 77805 77806 77807 77811 77814 77830 77832 77837 77864 77867 77875 
77876 77877 77878 77881 77882 77889 77914 77915 77916 77925 77926 77928 
77949 77956 77963 77966 77971 77973 77977 77978 77991 77994 77996 78000 

78001 152603 152611 152628 152648 152649 152651 152659 152719 152720 
152721 152722 152793 152838 152843 152844 152931
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מחיקה על פי בקשת הבעלים
CANCELLATION AT THE REQUEST OF THE PROPRIETORS

230513

Ansell Limited

234512

NA'ALE NAOT (1994) LIMITED

נעלי נאות (1994) בע"מ

235382 235383 235392 235394 235395 235399 235404 235405

VITA PRI GALIL (THE NEW) LTD.

ויטה פרי גליל (החדשה) בע"מ

235824

G. Natael trade & investment L.t.d.

ג. נתנאל סחר והשקעות בע"מ

235859

Philip Morris Products S.A.

239176

SANOFI

242942 242943

Finnovation S.A.

79115

Consilium, Inc.
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סימני מסחר שנמחקו
TRADE MARKS CANCELLED

44202 44203 44204 124492 210676 215494 216505 216960 216961 216964 
222917 231871 232393 232412 232530 232531 232642 232867 232993 233153 
233288 233423 233552 234028 234029 234385 234398 234525 234544 234704 
235224 235338 235341 235357 235366 235373 235375 235449 235450 235535 
235626 235627 235637 235661 235745 235796 235798 235805 235807 235808 

235922 236669 237215 238520 239472 241430

רישומים שהוחזרו לתוקף
RESTORATION OF REGISTRATIONS

COOPER TIRE & RUBBER 
COMPANY

3801

Moshe Marcianoמשה מרציאנו 150463

שינויים ברשימת סחורות
CHANGES  OF THE LIST OF GOODS

175594

The specification of goods was changed as 
follows

פרטת הסחורות תוקנה כדלקמן

Class: 9

Televisions, projectors, TV screens (all not for 
car); all included in class 9.

סוג: 9

טלויזיות, מקרנים, מסכי טלויזיה (הכל לא לרכב); הנכללים 
כולם בסוג 9.                           

200608

The specification of goods was changed as 
follows

פרטת הסחורות תוקנה כדלקמן

Class: 3

Non-medicated skin care preparations, namely, 
cleansers, moisturizers, toners, conditioners, 
emollients and exfoliants for the face and body; 
skin brightener to reduce the appearance of dark 
pigmentation; topical cream to reduce the 
appearance of cellulite; hair care preparations, 
namely, shampoo, conditioner, styling gel, 
hairspray and fixatives; non-medicated personal 
hygiene preparations, namely, personal 
deodorant, after-shave lotion, tooth gel, 
mouthwash; cologne for men and women; 
cosmetic products, namely,non-medicated lip 
balm; multi-purpose detergent; all-purpose 
household cleaning preparations; all for direct sale 
to consumers through a network of independent 
distributors and not offered for sale in retail 
establishment; all included in class 3.

סוג: 3

תכשירים לטיפוח העור שאינם תרופתיים, דהיינו, מנקים, 
לחויות, טונרים, מרככים, משחת ריכוך עור ומסירי עור 

לפנים ולגוף; מבהיר עור להפחתת הופעה של פיגמנטציה 
כהה; קרם מקומי להפחתת הופעה של צלוליטיס; תכשירי 
טיפוח שיער, דהיינו, שמפו, מרכך, ג'ל עיצוב, תרסיסי שיער 
ומייצבים; תכשירי היגיינה אישית שאינם תרופתיים, דהיינו, 
דאודורנטים אישיים, תרחיצים לאחרי הגילוח, ג'ל לשן, מי 
פה; קולון לגברים ונשים; מוצרי קוסמטיקה דהיינו, צורי 
לשפתיים שאינו תרופתי; חומר ניקוי רב-תכליתי; תכשירי 
ניקוי כל-תכליתיים למשק בית ; כולם למכירה ישירה 

לצרכנים באמצעות רשת של מפיצים עצמאיים ולא מוצעים 
למכירה במוסדות קמעונאיים; הנכללים כולם בסוג 3.         
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ביטול רשות לשימוש בסימני מסחר

CANCELLATION OF ENTRY OF USERS

44881 80299 205358

JANSSEN PHARMACEUTICA N.V.

רישום משכון
REGISTRATION OF PLEDGE

195098 195099

הוספת סיווג
ADDITION OF CLASS OF GOODS

243510

סוג 35 - שרותי מכירה סיטונאית וקמעונאית של בגדים; הכלולים בסוג 35.

Class 35 - Wholesale and retail sales of clothes; all included in class 35.

ביטול סיווג
CANCELLATION OF CLASS OF GOODS

243510

סוג 25 - שרותי מכירה סיטונאית וקמעונאית של בגדים; הכלולים בסוג 25.

Class 25 - Wholesale and retail sales of clothes; all included in class 25.
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שינוי סימן
ALTERATION OF MARK

236088

236806

CUEVAS - MEDEK EXERCISES
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בקשות לרישום כינויי מקור שפורסמו להתנגדות

APPELLATION OF ORIGION PUBLISHED FOR OPPOSITION PURPOSES

LESKOVACKI DOMACI AJVAR

Appellation No. 904 מספר כינוי

Application Date 09/03/2012 תאריך הגשה

 Owners

Name: Udruzenje "LESKOVACKI AJVAR"

Address: Serbia, Serbia

Identification No.: 75390

Producing areaאזור יצור Geographical area in South East Serbia

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 29 סוג: 29

Ajvar produced in a traditional way (agricultural food 
products by peppers.
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תיקונים ושינויים בכינויי מקור

CHANGES AND CORRECTIONS IN APPELLATIONS OF ORIGIN

שינויים בפרטי בעלים
CHANGES IN PROPRIETORS' DETAILS

34 38 39 41 43 614

 The name of the proprietor has beenשם בעל הסימן שונה ל:
changed to:

TOKAJ REGNUM, obcianske zdruzenie

ח' אייר תשע"ב - 38130/04/2012


