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ח' תמוז תשע"ב - 128/06/2012



 ידיעות כלליות
 כתובת לשכת סימני המסחר היא:

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

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

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

 
 

 לפקודת סימני המסחר 24הודעת התנגדות על פי סעיף             
 

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

 לתקנות סימני המסחר. 36הקבועה בתקנה 
                       

GENERAL INFORMATION 
 

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

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

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

 
TICE OF OPPOSITION UNDER SECTION 24 OF THE TRADE MARKS NO

ORDINANCE 
 

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

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

Trade Mark No. 178727 מספר סימן

Application Date 27/02/2005 תאריך הגשה

 Owners

Name: Spyder Active Sports Inc.

Address: 4725 Walnut st., Boulder, Colorado, U.S.A.

Identification No.: 59490

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Reinhold Cohn and Partners

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

שם: ריינהולד כהן ושותפיו

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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 25 סוג: 25

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

הלבשה, הנעלה, כיסויי ראש; הנכללים כולם בסוג 25.             
    

ח' תמוז תשע"ב - 328/06/2012



SPYDER

Trade Mark No. 178728 מספר סימן

Application Date 27/02/2005 תאריך הגשה

 Owners

Name: Spyder Active Sports Inc.

Address: 4725 Walnut st., Boulder, Colorado, U.S.A.

Identification No.: 59490

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Reinhold Cohn and Partners

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

שם: ריינהולד כהן ושותפיו

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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 25 סוג: 25

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

הלבשה, הנעלה, כיסויי ראש; הנכללים כולם בסוג 25.             
    

ח' תמוז תשע"ב - 428/06/2012



Trade Mark No. 189157 מספר סימן

Application Date 05/04/2006 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: Roi Goldman שם: רועי גולדמן

Address: Nahalal, Israel כתובת : מושב נהלל, ישראל

Identification No.: 25054156מספר זיהוי: 25054156

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Nativ, Zuriano, Cohen, Adv.

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

שם: נתיב, צוריאנו, כהן, עו"ד

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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 25 סוג: 25

Clothing, footwear, headgear.     .דברי הלבשה, הנעלה וכיסויי הראש

ח' תמוז תשע"ב - 528/06/2012



American Colony Inn

Trade Mark No. 193421 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: 36 סוג: 36

Real estate; including in class 36.             .36 עסקי נכס דלא ניידי; הנכללים כולם בסוג

ח' תמוז תשע"ב - 628/06/2012



American Colony Homes

Trade Mark No. 193422 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: 36 סוג: 36

Real estate; including in class 36.             .36 עסקי נכס דלא ניידי; הנכללים כולם בסוג

ח' תמוז תשע"ב - 728/06/2012



American Colony House

Trade Mark No. 193423 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: 36 סוג: 36

Real estate; including in class 36.             .36 עסקי נכס דלא ניידי; הנכללים כולם בסוג

ח' תמוז תשע"ב - 828/06/2012



American Colony Villa

Trade Mark No. 193424 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: 36 סוג: 36

Real estate; including in class 36.             .36 עסקי נכס דלא ניידי; הנכללים כולם בסוג

ח' תמוז תשע"ב - 928/06/2012



American Colony Buildings

Trade Mark No. 193425 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: 36 סוג: 36

Real estate; including in class 36.             .36 עסקי נכס דלא ניידי; הנכללים כולם בסוג

ח' תמוז תשע"ב - 1028/06/2012



American Colony Residence

Trade Mark No. 193426 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: 36 סוג: 36

Real estate; including in class 36.             .36 עסקי נכס דלא ניידי; הנכללים כולם בסוג

ח' תמוז תשע"ב - 1128/06/2012



American Colony Apartment(s)

Trade Mark No. 193427 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: 36 סוג: 36

Real estate; including in class 36.             .36 עסקי נכס דלא ניידי; הנכללים כולם בסוג

ח' תמוז תשע"ב - 1228/06/2012



American Colony Tower

Trade Mark No. 193428 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: 36 סוג: 36

Real estate; including in class 36.             .36 עסקי נכס דלא ניידי; הנכללים כולם בסוג

ח' תמוז תשע"ב - 1328/06/2012



American Colony Eilat

אמריקאן קולוני אילת
Trade Mark No. 193429 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: 36 סוג: 36

Real estate; including in class 36.             .36 עסקי נכס דלא ניידי; הנכללים כולם בסוג

ח' תמוז תשע"ב - 1428/06/2012



American Colony Haifa

אמריקאן קולוני חיפה
Trade Mark No. 193430 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: 36 סוג: 36

Real estate; including in class 36.             .36 עסקי נכס דלא ניידי; הנכללים כולם בסוג

ח' תמוז תשע"ב - 1528/06/2012



American Colony Tel Aviv

אמריקאן קולוני תל אביב
Trade Mark No. 193431 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: 36 סוג: 36

Real estate; including in class 36.             .36 עסקי נכס דלא ניידי; הנכללים כולם בסוג

ח' תמוז תשע"ב - 1628/06/2012



American Colony Jaffa

אמריקאן קולוני יפו
Trade Mark No. 193432 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: 36 סוג: 36

Real estate; including in class 36.             .36 עסקי נכס דלא ניידי; הנכללים כולם בסוג

ח' תמוז תשע"ב - 1728/06/2012



Colony Jerusalem

קולוני ירושלים
Trade Mark No. 193433 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: 36 סוג: 36

Real estate; including in class 36.             .36 עסקי נכס דלא ניידי; הנכללים כולם בסוג

ח' תמוז תשע"ב - 1828/06/2012



American Colony Jerusalem

אמריקאן קולוני ירושלים
Trade Mark No. 193435 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: 36 סוג: 36

Real estate; including in class 36.               .36 עסקי נכסי דלא ניידי; הנכללים כולם בסוג

ח' תמוז תשע"ב - 1928/06/2012



Trade Mark No. 198142 מספר סימן

Application Date 04/03/2007 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: SAFARI SURF COMPANY (PTY) LTD.

Address: Durban, KwaZulu-Natal, Republic of South 
Africa

Identification No.: 59338

Name: Polo Universal LTD. שם: פולו אוניברסל בע"מ

Address: Harishonim St. P.O Box 12083, Emek Hefer, 
38800, Israel

כתובת : הראשונים, ת.ד. 12083, עמק חפר, 38800, ישראל

Identification No.: 512376633מספר זיהוי: 512376633

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: 28 סוג: 28

Games and Playthings; Sporting goods; Articles for 
Water Sports, Surfboards, Parts and Accessories for 
the aforegoing including Surfboard leg ropes, Fin 
system and Deck pads; all included in class 28.

משחקים וצעצועים; מוצרי ספורט; פריטים עבור ספורט מים; 
גלשנים; חלקים ואביזרים עבור הנזכר לעיל הכוללים חבלי 

קשירה לרגל עבור גלשנים, מערכות סנפיר והתקני עקב ספון; 
הנכללים כולם בסוג 28.                                         

ח' תמוז תשע"ב - 2028/06/2012



Trade Mark No. 203360 מספר סימן

Application Date 26/08/2007 תאריך הגשה

 Owners

Name: Holsten-Brauerei AG

Address: Holstenstrasse 224, Hamburg, 22765, Germany

Identification No.: 66375

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Reinhold Cohn and Partners

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

שם: ריינהולד כהן ושותפיו

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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 32 סוג: 32

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

בירות; מים מינראליים ומוגזים ומשקאות לא כוהליים אחרים; 
משקאות פירות ומיצי פירות; סירופים ותכשירים אחרים להכנת 

משקאות.                                                               

ח' תמוז תשע"ב - 2128/06/2012



LONG TERM RELATIONSHIP

Trade Mark No. 211687 מספר סימן

Application Date 09/05/2008 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

Soaps, perfumery, essential oils, cosmetics, hair 
lotions, preparations for the cleaning, care, treatment 
and beautification of the skin, scalp and hair, hair 
styling products, hair tinting, bleaching, dyeing and 
coloring preparations; all included in class 3.

סבונים, פרפומריה, תמציות שמנים, מוצרי קוסמטיקה, 
תחליבים לשיער, תכשירים לניקוי, טיפוח, טיפול ויפוי העור, 
הקרקפת והשיער, מוצרים לעיצוב השיער, תכשירים לגיוון, 

הבהרה וצביעה של השיער; הנכללים כולם בסוג 3.                 
                                                                                    

                      

ח' תמוז תשע"ב - 2228/06/2012



Trade Mark No. 217738 מספר סימן

Application Date 25/12/2008 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: Gabriel Milo שם: גבריאל מילוא

Address: כתובת : החלוץ 13, חולון, 58433, ישראל

Identification No.: 007416415מספר זיהוי: 007416415

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: 29 סוג: 29

Oil; included in class 29. שמן; הנכלל בסוג 29.               

ח' תמוז תשע"ב - 2328/06/2012



Trade Mark No. 221217 מספר סימן

Application Date 10/06/2009 תאריך הגשה

 Owners

Name: Munchener Ruckversicherungs-Gesellschaft 
Aktiengesellschaft in Munchen.

Address: Munchen, Germany

Identification No.: 41935

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: 44 סוג: 44

Medical services; hygienic and beauty care. שירותים רפואיים;  וההגיינה טיפוח היופי           

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

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

Germany, 01/04/2009, No. 302009021206.6/36 גרמניה, 01/04/2009, מספר 302009021206.6/36

Class: 44 סוג: 44

ח' תמוז תשע"ב - 2428/06/2012



Trade Mark No. 221726 מספר סימן

Application Date 11/06/2009 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: Magen -Israel safes (TSS)ltd שם: כספות מגן ישראל (טי.אס.אס)בע"מ

Address: meskek ben david, P.O.B. 139, UDIM, 42905, 
Israel

כתובת : משק בן דוד, ת.ד. 139, אודים, 42905, ישראל

Identification No.: 514009737מספר זיהוי: 514009737

514009737

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 6 סוג: 6

Keys and key blanks, lock cylinders, locks, security 
locks goods including lock cases, safety chains, 
padlocks, padlock hasps, mortise locks, locks bolts, 
door bolts, bolts, safes, shipment container locks, 
king-pin locks, trailer hitch locks, identify plates, 
boxes, key rings, emergency and panic handles for 
window, door closers not electric, doors hinges and 
handles, parts for use by locksmiths in the repair and 
preparation of locks and key, parts and accessories 
for all the aforesaid goods, all the aforesaid goods 
being of metal or predominantly of metal; all goods 
included in class 6.

מפתחות וגלמים למפתחות, צילינדרים למנעולים, מנעולים, 
מנעולי בטחון וציוד נעליה כולל מחזיקי מנעולים, שרשראות 

למנעולים, מנעולי תליייה, אוזני תלייה, מנעולים חבויים, בריחי 
מנעול, בריחי דלת, בריחים, כספות, מנעולים לקונטיינרים, 

מנעולים לנגרר, מנעול לנתמך, לוחית זיהוי, קופסאות, מחזיקי 
מפתחות, ידיות חירום ובהלה עבור דלתות וחלונות, סוגרים 
לדלתות לא חשמליים, צירים וידיות, פריטים לשימוש על ידי 
מנעולנים במהלך תיקון והתקנות מנעולים ומפתחות; חלקים 
לכל הפריטים לעיל, הפריטים לעיל ממתכת או בעיקרם 

ממתכת; הנכללים כולם בסוג 6.                                          
                                                                                    

                                              

ח' תמוז תשע"ב - 2528/06/2012



Trade Mark No. 222582 מספר סימן

Application Date 28/07/2009 תאריך הגשה

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

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

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

Ownersבעלים

Name: THE FIRST INTERNATIONAL BANK OF 
ISRAEL LTD.

שם: הבנק הבינלאומי הראשון לישראל בע"מ

Address: שדרות רוטשילד 42, תל אביב, 66883, ישראל כתובת : שדרות רוטשילד 42, תל אביב, 66883, ישראל

Identification No.: 520029083מספר זיהוי: 520029083

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Tulchinsky, Stern, Marciano, Cohen Levitski & 
Co.,

Address: Museum Tower 4 Berkowitz St., Tel Aviv, 
64238, Israel

שם: טולצ'ינסקי, שטרן, מרציאנו, כהן לויצקי ושות', עו"ד

כתובת : מגדל המוזיאון רח' ברקוביץ 4, תל אביב, 64238, 
ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 36 סוג: 36

Banking and financing services; all included in class 
36.

שירותי בנקאות ומימון; הנכללים כולם בסוג 36.                     
        

ח' תמוז תשע"ב - 2628/06/2012



NUTRI-THERMIQUE KERASTASE

Trade Mark No. 225337 מספר סימן

Application Date 02/12/2009 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

Shampoos ; gels, sprays, mousses, balms, creams, 
lotions, serums and wax for the hair styling and hair 
care ; hair lacquers ; hair colouring and hair 
decolorant preparations ; permanent waving and 
curling preparations; hair straighteners; all included in 
class 3.

שמפו; ג'לים, תרסיסים, מוסים, משחות, קרמים, תחליבים, 
סרומים ושעווה לעיצוב שיער וטיפול בשיער; לקות לשיער; 
תכשירים לצביעת השיער ותכשירים להסרת צבע מהשיער; 
תכשירים לתילתול ולסלסול תמידי; מיישרי שיער; הנכללים 

כולם בסוג 3.                                                                   
                            

ח' תמוז תשע"ב - 2728/06/2012



Trade Mark No. 226504 מספר סימן

Application Date 10/01/2010 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: THERMOLINE LTD שם: טרמוליין בע"מ 

Address: Pierre Kœnig 37, P.O.B. 4360, Jerusalem, 
91042, Israel

כתובת : רחוב פייר קניג 37, ת.ד. 4360, ירושלים, 91042, 
ישראל

Identification No.: 512228198מספר זיהוי: 512228198

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 11 סוג: 11

Fans with or without grid for refrigeration/air 
conditioning units, square or round fans with or 
without grid for refrigeration/air conditioning units, 
electrically powered air tangential blowers for 
refrigeration/air conditioning, ball valves for 
refrigeration systems.

מאווררים עם או בלי רשת ליחידות קירור/מיזוג אויר, מאווררים 
מרובעים או עגולים עם או בלי רשת ליחידות קירור/מיזוג אויר, 
מפוחים טנגנציאלים לקירור/מיזוג אויר, שסתומים כדוריים 

למערכות קירור.                                                               
                                                                                    

                                

ח' תמוז תשע"ב - 2828/06/2012



LIVING ROOM

Trade Mark No. 228762 מספר סימן

Application Date 08/04/2010 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

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

שירותים לאספקת מזון ומשקה; מגורים זמניים; הנכללים כולם 
בסוג 43.                                                     

ח' תמוז תשע"ב - 2928/06/2012



Trade Mark No. 229448 מספר סימן

Application Date 29/04/2010 תאריך הגשה

 Owners

Name: Dean Spirit Limited

Address: OMC Chambers, Wickhams Cay 1, Road Town, 
Tortola, Virgin Islands

Identification No.: 801202

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

Toothpaste, breath fresheners, and mouthwash; all 
included in Class 3.

משחת שיניים, מרענני נשימה, ומי פה; הכל כלול בסוג 3.         
                              

ח' תמוז תשע"ב - 3028/06/2012



Trade Mark No. 231027 מספר סימן

Application Date 24/06/2010 תאריך הגשה

 Owners

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

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

Identification No.: 801358

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: IP Factor  & Co., 

Address: P.O.B. 2882, Jerusalem, 91028, Israel

שם: איי. פי. פקטור

כתובת : ת.ד. 2882, ירושלים, 91028, ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 30 סוג: 30

chocolate; chocolate confectionery; all included in 
class 30.

שוקולד; ממתקי שוקולד ; הנכללים כולם בסוג 30.                 
                  

ח' תמוז תשע"ב - 3128/06/2012



TITANIUM

Trade Mark No. 231041 מספר סימן

Application Date 04/07/2010 תאריך הגשה

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 9 סוג: 9

computer software; computer, data, and network 
security software; computer antivirus and content 
security software; computer utility software; malicious 
code and content screening software; firewall 
software; anti-spam, anti-fraud, and anti-phishing 
computer software; computer software for monitoring, 
filtering, reporting and modifying messages, files, 
programs and data retrieved or received from 
computer and communication networks; computer 
software for use in scanning, detecting, quarantining, 
eliminating, blocking and reporting on viruses, 
worms, trojans, spyware, adware, malware, security 
exploits, bots and unauthorized data and programs 
on computers, electronic devices, and handheld and 
mobile computing and communication devices; 
computer software for use in detecting and repairing 
damage from viruses, worms, trojans, spyware, 
adware, malware, security exploits, bots and 
unauthorized data and programs on computers and 
electronic devices; web browser security add-ons, 
namely, computer software for protecting web 
browser users from malicious, untrustworthy, or 
unwanted content or programs; computer software 
for securing wireless communications, including 
authentication of wi-fi hotspots; computer software for 
remotely securing data and files in the event of theft; 
electronic software updates, namely, downloadable 
computer software and associated data files for 
updating computer software in the fields of computer 
and network security; computer software for use in 
data backup and data restoration; computer 
hardware and computer software to protect the 
confidentiality of data and passwords; computer 
software to protect or restore the integrity of data, 
computers, computer hardware, computer software, 
and mobile computing and communication devices in 
Class 9

תוכנת מחשב; תוכנות מחשב אבטחת מחשב, נתונים ורשת; 
תוכנת אנטי וירוס והגנה על תוכן; תוכנה לשיפור יעילות 

המחשב; תוכנה לאיתור קוד הרסני וסריקת תוכן; תוכנת חומת 
אש (פיירוול); תוכנות נגד דואר זבל (אנטי-ספאם), הונאות 

והשגה ברמייה של מידה ברשת (אנטי פישינג); תוכנת מחשב 
לניטור, סינון, דיווח ותיקון הודעות, קבצים, תוכנות ונתונים 
המתקבלים מרשתות מחשבים ותקשורת; תוכנת מחשב 
לשימוש בסריקה, איתור, בידוד, חיסול, חסימה ודיווח על 
וירוסים, תולעים, סוסים טרויאניים, תוכנות ריגול, תוכנות 
פרסום, תוכנות זדוניות, פירצות אבטחה, תוכנות המדמות 
התנהגות אנושית ותוכנות ונתונים בלתי מורשים על גבי 

מחשבים, מכשירים אלקטרוניים, ומכשירי מחשב ותקשורת 
ידניים וניידים; תוכנת מחשב לשימוש באיתור ותיקון נזקים 
מוירוסים, תולעים, סוסים טרויאניים, תוכנות ריגול, תוכנות 
פרסום, תוכנות זדוניות, פרצות אבטחה, תוכנות המדמות 

התנהגות אנושית ותוכנות ונתונים בלתי מורשים על מחשבים 
ומכשירים אלקטרוניים; תוספי אבטחה לדפדפן אינטרנט, 

דהיינו, תוכנת מחשב להגנה על משתמשי הדפדפן מתוכנות 
ותכנים הרסניים, לא בטוחים או לא רצויים; תוכנת מחשב 
להגנה על תקשורת אלחוטית, לרבות אימות נקודות גישה 
אלחוטיות של רשתות תקשורת אלחוטיות; תוכנת מחשב 

להגנה מרחוק של נתונים וקבצים במקרה של גניבה; עדכוני 
מחשב אלקטרוניים, דהיינו, תוכנת מחשב הניתנת להורדה 
וקבצים הנלווים לה לעדכון תוכנת מחשב בתחומי אבטחת 
מחשבים ורשתות; תוכנת מחשב לשימוש בגיבוי ושחזור 
נתונים; תוכנת וחומרת מחשב להגנה על סודיות נתונים 

וסיסמאות; תוכנת מחשב להגנה או שחזור של שלמות נתונים, 
מחשבים, חומרת מחשב, תוכנת מחשב ומכשירי מחשב 

ותקשורת ניידים הנכללים 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., 06/01/2010, No. 77/906,437 ארה"ב, 06/01/2010, מספר 77/906,437

Class: 9 סוג: 9

ח' תמוז תשע"ב - 3228/06/2012



 Owners

Name: Trend Micro Kabushiki Kaisha

Address: Shinjuku MAYNDS Tower 27F, Yoyogi, Tokyo, 
Japan

Identification No.: 62558

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

ח' תמוז תשע"ב - 3328/06/2012



RAW 

Trade Mark No. 231464 מספר סימן

Application Date 11/07/2010 תאריך הגשה

Based on foreign registration מבוסס על רישום בחו"ל

European Community Trade Mark 
No. 004775862

איחוד האירופי לסימני מסחר מספר: 
004775862

Dated 09/10/2006 (Section 16) מיום 09/10/2006 (סעיף 16) 

 Owners

Name: HBI Europe GmbH 

Address: 17 Koepestraβe, Erkelenz, 41812, Germany

Identification No.: 71094

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Wolff, Bregman and Goller

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

שם: וולף, ברגמן וגולר

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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 34 סוג: 34

Cigarette rolling papers, pocket machines for rolling 
cigarettes; cigarette filters; all included in class 34.

ניירות גלגול סיגריות, מכונות כיס עבור סיגריות מגולגלות, 
מסנני סיגריות; הנכללים כולם בסוג 34.                               

      

ח' תמוז תשע"ב - 3428/06/2012



MINT.COM

Trade Mark No. 231835 מספר סימן

Application Date 01/08/2010 תאריך הגשה

 Owners

Name: Intuit, Inc.

Address: 2535 Garcia Avenue, Mountain View, CA, 
94043, U.S.A.

Identification No.: 800549

Delaware Corporation

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Ellen Shankman, Adv.

Address: 10 Plaut St., Rehovot, Israel

שם: אלן שנקמאן, עו"ד

כתובת : רחוב פלאוט 10, רחובות, ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 9 סוג: 9

Computer software for personal and small business 
financial management; computer software for online 
banking, nsaction management, financial planning, 
financial management, bill tracking and management, 
expense tracking and management, accounting, and 
taxable item tracking and management; computer 
software for creating reports and graphs; computer 
oftware for forecasting and analysis of data; 
computer software for data aggregation; computer 
software for providing alerts; computer software for 
providing wireless access to data and databases; 
computer software for enabling users to retrieve 
account balance and transaction information using 
mobile phones, smart phones, and mobile 
telecommunication networks; all included in Class 9.

תוכנת מחשב עבור ניהול פיננסי אישי ושל עסקים קטנים; 
תוכנת מחשב עבור בנקאות מקוונת, ניהול עסקאות, תכנון 
פיננסי, ניהול פיננסי, מעקב אחר וניהול חשבונות לתשלום, 
מעקב אחר וניהול הוצאות, חשבונאות, ומעקב אחר וניהול 
פריטים החייבים במס; תוכנת מחשב עבור יצירת דו"חות 
וגרפים; תוכנת מחשב עבור חיזוי וניתוח של נתונים; תוכנת 

מחשב עבור צבירה של נתונים; תוכנת מחשב למתן התראות; 
תוכנת מחשב למתן גישה אלחוטית לנתונים ומאגרי נתונים; 
תוכנת מחשב המאפשרת למשתמשים לשלוף מידע לגבי מצב 

חשבון ומידע על עסקאות תוך שימוש בטלפונים ניידים, 
טלפונים חכמים, ורשתות טלקומוניקציה ניידות; 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)

Canada, 04/02/2010, No. 1468387 קנדה, 04/02/2010, מספר 1468387

Class: 9 סוג: 9

ח' תמוז תשע"ב - 3528/06/2012



MINT.COM

Trade Mark No. 231836 מספר סימן

Application Date 01/08/2010 תאריך הגשה

 Owners

Name: Intuit, Inc.

Address: 2535 Garcia Avenue, Mountain View, CA, 
94043, U.S.A.

Identification No.: 800549

Delaware Corporation

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Ellen Shankman, Adv.

Address: 10 Plaut St., Rehovot, Israel

שם: אלן שנקמאן, עו"ד

כתובת : רחוב פלאוט 10, רחובות, ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 42 סוג: 42

Providing temporary use of non?downloadable 
software for: personal and small business financial 
management, online banking, transaction 
management, financial planning, financial 
management, bill tracking and management, 
expense racking and management, accounting and 
taxable item tracking and management, creating 
reports and graphs, forecasting and analysis of data, 
data aggregation, providing alerts, providing wireless 
access to data and databases, enabling users to 
retrieve account balance and transaction information 
using mobile phones, smart phones, and mobile 
telecommunication networks; an online community 
for transmission of messages among users and 
online facilities for real?time communication with 
other users of computer networks; all included in 
Class 42.

מתן שימוש זמני בתוכנה שאינה ניתנת להורדה עבור: ניהול 
פיננסי אישי ושל עסקים קטנים, בנקאות מקוונת, ניהול 
עסקאות, תכנון פיננסי, ניהול פיננסי, מעקב אחר וניהול 
חשבונות לתשלום, מעקב אחר וניהול הוצאות, חשבונאות 
ומעקב אחר וניהול פריטים החייבים במס, יצירת דו"חות 
וגרפים, חיזוי וניתוח של נתונים, צבירה של נתונים, מתן 

התראות, מתן גישה אלחוטית לנתונים ומאגרי נתונים, מתן 
אפשרות למשתמשים לשלוף מידע לגבי מצב חשבון ומידע על 

עסקאות תוך שימוש בטלפונים ניידים, טלפונים חכמים, 
ורשתות טלקומוניקציה ניידות; קהילה מקוונת עבור שידור של 
מסרים בין משתמשים ומתקנים מקוונים עבור תקשורת בזמן 
אמת עם משתמשים אחרים של רשתות מחשב; הכל כלול 

בסיווג 42.                                                                       
                                                                                    
                                                                                    

                                                                    

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

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

Canada, 04/02/2010, No. 1468387 קנדה, 04/02/2010, מספר 1468387

Class: 42 סוג: 42

ח' תמוז תשע"ב - 3628/06/2012



Trade Mark No. 232211 מספר סימן

Application Date 17/08/2010 תאריך הגשה

 Owners

Name: Tectia Corporation

Address: Kumpulantie, Helsinki, Finland

Identification No.: 801514

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Dr. Shlomo Cohen & Co.

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

שם: ד"ר שלמה כהן ושות'

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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 42 סוג: 42

Computer and software programming, consultation, 
and software in relation to securing data and 
communication; computer system analysis and 
diagnostics services in relation to securing data and 
communications; all included in class 42.

מחשב ותכנות תוכנה, ייעוץ,ן בהקשר לאבטחת נתונים 
ותקשורת; ניתוח של מערכת של המחשב ושירותים 

דיאגנוסטיים בהקשר לאבטחת נתונים ותקשורת; 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)

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

Class: 42 סוג: 42

ח' תמוז תשע"ב - 3728/06/2012



MISS SIXTY 

Trade Mark No. 232573 מספר סימן

Application Date 31/08/2010 תאריך הגשה

 Owners

Name: Sixty International S.A. 

Address: 29 avenue Monterey, Grand Duchy of 
Luxembourg, L-2163, Luxembourg

Identification No.: 71167

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: 25 סוג: 25

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

ח' תמוז תשע"ב - 3828/06/2012



Trade Mark No. 233028 מספר סימן

Application Date 11/10/2010 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: SHARP LIGHT TECHMOLOGIRS LTD. שם: שארפ לייט טכנולוגיות בע"מ

Address: 33 Lazarov St., Rishon Le Zion, 75654, Israel כתובת : רחוב לזרוב 33, ראשון לציון, 75654, ישראל

Identification No.: 513441881מספר זיהוי: 513441881

חברה פרטית

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Levy, Abadi, Evron & Co.

Address: 14 Derech Aba Hilel, Beit Oz, Ramat Gan, 
52506, Israel

שם: לוי, עבדי, עברון ושו'ת

כתובת : דרך אבא הלל 14, בית עוז, רמת גן, 52506, ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 44 סוג: 44

Beauty parlors institutions engaged in providing 
hygenic treatments, health and beauty treatments for 
humans, including cosmetic and Dermo- aesthetic 
traetments, using a variety of technologies; all 
included in class 44

מוסדות ומכוני יופי העוסקים במתן טיפולים היגניים, טיפולי 
בריאות ויופי לבני אדם, בכללם טיפולי קוסמטיקה ודרמו 

אסטטיקה באמצעות טכנולוגיות שונות; הנכללים כולם בסוג 44
                                                                                     

                                

ח' תמוז תשע"ב - 3928/06/2012



NATURATTIVA

Trade Mark No. 233068 מספר סימן

Application Date 13/10/2010 תאריך הגשה

 Owners

Name: VALSOIA S.P.A.

Address: Bologna, Italy

Identification No.: 36837

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: 29 סוג: 29

Soy and rice milk based beverages; soy based ice 
cream, desserts, and yogurts; all included in class 
29. 

משקאות המבוססים על חלב אורז וסויה; גלידות, קינוחים 
ויוגורטים המבוססים על סויה; הנכללים כולם בסוג 29.          

Class: 30 סוג: 30

Rice based ice creams, desserts, and yogurts; all 
included in class 30. 

גלידות, קינוחים ויוגורטים המבוססים על אורז; הנכללים כולם 
בסוג 30.              

ח' תמוז תשע"ב - 4028/06/2012



INTEGRA

Trade Mark No. 233286 מספר סימן

Application Date 26/10/2010 תאריך הגשה

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 5 סוג: 5

Surgical implants comprising material derived from 
living tissue in the nature of tissue regeneration 
matrices for regenerating skin, bone, nerve or dura 
mater; human allograft bone implants; wound 
dressings; dressings for surgical use; dressings for 
dental use; implantable or graftable medical devices 
comprising material derived from living tissue for use 
in the treatment of the nervous system, skin, bone or 
tendon; bone graft substitute comprising material 
derived from living tissue; pharmaceutical preparation 
comprising collagen used for neurosurgery, 
orthopedic surgery, spine surgery, reconstructive 
surgery, plastic surgery, and general surgery; 
medical implants comprising material derived from 
living tissue for orthopedic or spinal applications; and 
disinfectants for medical instruments; all included in 
Class 5.

שתילים כירורגיים הכוללים חומר מופק מרקמה חיה מסוג 
מטריצות לתחיית רקמה לתחיית עור, עצם, עצב או קרום 
הדורה; שתילי עצם אלוגרפטיים אנושיים; חבישות לפצעים; 
חבישות לשימוש כירורגי; חבישות לשימוש דנטאלי; התקנים 
רפואיים הניתנים להשתלה או הרכבה הכוללים חומר מופק 
מרקמה חיה לשימוש בטופיל במערכת העצבים, עור, עצם או 
גיד; תחליף שתיל עצם הכולל חומר מופק מרקמה חיה; תכשיר 

רפואי הכולל קולאגן לשימוש בניורוכירורגיה, כירורגיה 
אורתופדית, כירורגיית עמוד השדרה, כירורגיה משקמת, 

כירורגיה פלסטית וכירורגיה כללית; שתילים רפואיים הכוללים 
חומר מופק מרקמה חיה ליישומים אורתופדיים או שדרתיים; 
מחטאים לכלים רפואיים; הכל כלול בסוג 5.                           
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    

    

Class: 9 סוג: 9

Computers and software for planning radiosurgery; 
computer programs for use in stereotactic surgery; 
medical workstations comprising computer hardware 
and software for gathering and transmitting patient 
image data for use during image guided surgical 
procedures; and computer software for displaying 
video images for conducting image guided surgical 
procedures; all included in Class 9.

מחשבים ותכנה לתכנון רדיוכירורגיה; תוכנות מחשב לשימוש 
בכירורגיה סטריאוטקטית; תחנות עבודה רפואיות הכוללות 
חמרת ותכנת מחשב לאיסוף ושידור נתוני הדמיית מטופל 

לשימוש בהליכי כירורגיה מונחית על ידי הדמייה; תכנת מחשב 
להצגת תמונות וידאו לעריכת הליכי כירורגיה מונחית על ידי 

הדמייה; הכל כלול בסוג 9.                                                 
                                                                                    

                                                                  

Class: 41 סוג: 41

Educational services, namely, conducting classes, 
seminars, and workshops and providing on-line 
courses in the field of neurosurgery, reconstructive 
surgery, orthopedic surgery, and spinal surgery; all 
included in Class 41.

שירותי הוראה, בעיקר, ניהול שיעורים, סמינרים וסדנאות 
ואספקת קורסים מקוונים בתחום ניורוכירורגיה, כירורגיה 

משקמת, כירורגיה אורתופדית וכירורגיית עמוד השדרה; הכל 
כלול בסוג 41.                                                                 

                                          

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

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

ח' תמוז תשע"ב - 4128/06/2012



 Owners

Name: Integra LifeSciences Corporation

Address: 311 Enterprise Drive, Plainsboro, New Jersey 
08536, 08536, U.S.A.

Identification No.: 800292

(Delaware Corporation)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Sanford T. Colb & Co.

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

שם: סנפורד ט. קולב ושות'

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

U.S.A., 14/05/2010, No. 85/039,034 ארה"ב, 14/05/2010, מספר 85/039,034

Class: 5 סוג: 5

Surgical implants comprising material derived from 
living tissue in the nature of tissue regeneration 
matrices for regenerating skin, bone, nerve or dura 
mater; human allograft bone implants; wound 
dressings; dressings for surgical use; dressings for 
dental use; implantable or graftable medical devices 
comprising material derived from living tissue for use 
in the treatment of the nervous system, skin, bone or 
tendon; bone graft substitute comprising material 
derived from living tissue; pharmaceutical preparation 
comprising collagen used for neurosurgery, 
orthopedic surgery, spine surgery, reconstructive 
surgery, plastic surgery, and general surgery; medical 
implants comprising material derived from living 
tissue for orthopedic or spinal applications; all 
included in Class 5.

שתילים כירורגיים הכוללים חומר מופק מרקמה חיה מסוג 
מטריצות לתחיית רקמה לתחיית עור, עצם, עצב או קרום 
הדורה; שתילי עצם אלוגרפטיים אנושיים; חבישות לפצעים; 
חבישות לשימוש כירורגי; חבישות לשימוש דנטאלי; התקנים 
רפואיים הניתנים להשתלה או הרכבה הכוללים חומר מופק 
מרקמה חיה לשימוש בטופיל במערכת העצבים, עור, עצם או 
גיד; תחליף שתיל עצם הכולל חומר מופק מרקמה חיה; תכשיר 

רפואי הכולל קולאגן לשימוש בניורוכירורגיה, כירורגיה 
אורתופדית, כירורגיית עמוד השדרה, כירורגיה משקמת, 

כירורגיה פלסטית וכירורגיה כללית; שתילים רפואיים הכוללים 
חומר מופק מרקמה חיה ליישומים אורתופדיים או שדרתיים; 
הכל כלול בסוג 5.                                                             
                                                                                      
                                                                                      
                                                                                      
                                                                                      

    

U.S.A., 21/05/2010, No. 85/045,227 ארה"ב, 21/05/2010, מספר 85/045,227

Class: 41 סוג: 41

Educational services, namely, conducting classes, 
seminars, and workshops in the field of neurosurgery, 
reconstructive surgery, orthopedic surgery; all 
included in Class 41.

שירותי הוראה, בעיקר, ניהול שיעורים, סמינרים וסדנאות  
בתחום ניורוכירורגיה, כירורגיה משקמת, כירורגיה אורתופדית 
וכירורגיית; הכל כלול בסוג 41.                                             

                          

U.S.A., 21/05/2010, No. 85/045,244 ארה"ב, 21/05/2010, מספר 85/045,244

Class: 9 סוג: 9

ח' תמוז תשע"ב - 4228/06/2012



SURVITEC 

Trade Mark No. 233534 מספר סימן

Application Date 04/11/2010 תאריך הגשה

 Owners

Name: SURVITEC GROUP LIMITED 

Address: 1-5 Beaufort Road, Birkenhead, Merseyside 
CH41 1HQ, United Kingdom

Identification No.: 71354

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Wolff, Bregman and Goller

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

שם: וולף, ברגמן וגולר

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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 9 סוג: 9

Life rafts; life jackets; lifesavers for babies marine 
evacuation systems; anti-g suits; life preservers; 
armoured life preservers; survival waistcoats; 
floatation collars; water immersion protection 
garments; survival suits; liquid cooling vests; 
chemical, nuclear and radiation protective garments; 
fire retardant combat clothing; head and neck 
restraint devices; submarine escape suits and jerkins; 
parachute oxygen systems; hyperbaric chambers; life 
support systems for aircraft; wave energy converters.

סירות הצלה; ז'קטי הצלה; התקני הצלה עבור תינוקות; 
מערכות פינוי ימי; חליפות כנגד G; התקני שמירת החיים; 
מקטרוני הצלה; קולרי ציפה; דברי הלבשה להגנת שקיעה 

במים; חליפות הצלה; מקטרוני קירור נוזל; דברי הלבשה להגנה 
כימית, גרעינית ובפני קרינה; דברי הלבשה למאבק בעצירת 
אש; מתקני הגבלת ראש וצוואר; חליפות ומעילים המלטות 
מצוללות;מערכות חמצן מצנח; תאי לחץ ברומטרי; מערכות 

תמיכת חיים עבור כלי טייס; ממירי אנרגית גל.                       
                                                                                    
                                                                                    

                        

Class: 19 סוג: 19

Non metal bulding materials, namely fascines, non 
metal storm shelters.   

חומר בנייה שאינם מתכתיים, דהיינו, אגודת עצים, מחסות 
לסערה שאינם מתכתיים.

Class: 25 סוג: 25

Overalls; cold/extreme weather clothing.     .אוברולים; דברי הלבשה למזג אוויר קר/קיצוני

Class: 37 סוג: 37

Servicing; modification and repair of life rafts, marine 
escape equipment, fire extinguishers, breathing 
equipment and compressors; installation of life rafts, 
marine escape equipment, fire extinguishers and 
breathing equipment.

שירות, שינוי ותיקון של סירות הצלה, ציוד המלטות ימי, התקני 
כיבוי אש, ציוד נשימתי ומדחסים; התקנה של סירות הצלה, 

ציוד המלטות ימי, התקני כיבוי אש וציוד נשימתי.                   
                                                                                    

                                            

Class: 42 סוג: 42

Technical design of life rafts, marine escape 
equipment, fire extinguishes, breathing equipment 
and compressors.

פיתוח טכני של סירות הצלה, ציוד המלטות ימי, התקני כיבוי 
אש, ציוד נשימתי ומדחסים.                                               

                    

ח' תמוז תשע"ב - 4328/06/2012



Trade Mark No. 233593 מספר סימן

Application Date 27/09/2010 תאריך הגשה

International Trademark No. 1054626 מספר סימן בינלאומי

Based on foreign registration מבוסס על רישום בחו"ל

United Kingdom No. 1054626 ממלכה מאוחדת מספר: 1054626

Dated 31/05/2011 (Section 16) מיום 31/05/2011 (סעיף 16) 

 Owners

Name: ALCATEL LUCENT

Address: 3 avenue Octave Gréard, F-75007 PARIS, 
France

Identification No.: 71361

(France Société Anonyme)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Reinhold Cohn and Partners

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

שם: ריינהולד כהן ושותפיו

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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 9 סוג: 9

Telephone apparatus.

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

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

France, 02/04/2010, No. 10/ 3727911 צרפת, 02/04/2010, מספר 3727911 10/

Class: 9 סוג: 9

ח' תמוז תשע"ב - 4428/06/2012



CREMESSO

Trade Mark No. 234013 מספר סימן

Application Date 30/11/2010 תאריך הגשה

 Owners

Name: Migros-Genossenschafts-Bund

Address: Zurich, Switzerland

Identification No.: 16001

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Reinhold Cohn and Partners

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

שם: ריינהולד כהן ושותפיו

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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 7 סוג: 7

Electric coffee grinders, electric machines for 
extracting coffee; all included in class 7.

מטחנות קפה חשמליות, מכונות חשמליות למיצוי קפה; 
הנכללים כולם בסוג 7.                                                 

Class: 11 סוג: 11

Electric coffee machines, electric coffee makers and 
electric coffee percolators as well as parts of these 
goods, included in this class; all included in class 11.

מכונות קפה חשמליות, מכונות חשמליות להכנת קפה 
ופרקולאטורים חשמליים לקפה כמו גם חלקים של סחורות 

אלה, הנכללים בסוג זה; הנכללים כולם בסוג 11.                   
                                  

Class: 21 סוג: 21

Dispensers of capsules (portions) particularly of 
coffee, tea, cocoa, soups, meat and vegetable stock 
intended for household use; strainers for household 
use; tableware and containers for household and 
kitchen use (not of precious metals, or coated 
therewith); tableware made of porcelain, chromium 
steel and ceramics included in this class; paper trays 
for household use; non-metal trays for household 
use; all included in class 21.

מנפקים של קפסולות (מנות) במיוחד של קפה, תה, קקאו, 
מרקים, צירי בשר וירקות מיועדות לשימוש במשק בית; מסננות 
לשימוש במשק בית; כלי שולחן ומיכלים לשימוש במשק בית 
ומטבח (שאינם ממתכות יקרות, או מצופות בהן); כלי שולחן 

עשויים מפורצלן, פלדת כרום וקרמיקה הנכללים בסוג זה; מגשי 
נייר לשימוש במשק בית; מגשים שאינם מתכתיים לשימוש 

במשק בית; הנכללים כולם בסוג 21.                                     
                                                                                    

                                                        

Class: 29 סוג: 29

Concentrated portions of vegetable and meat stock 
and soups in capsules for use in coffee machines, 
portions of powdered milk in capsules for use in 
coffee machines; all included in class 29.

מנות מרוכזות של צירים ומרקי ירקות ובשר בקפסולות לשימוש 
במכונות קפה, מנות של אבקת חלב בקפסולות לשימוש 

במכונות קפה; הנכללים כולם בסוג 29.                                 
                                                                                

Class: 30 סוג: 30

Coffee, tea, cocoa, artificial coffee; coffee, tea and 
cocoa portions in capsules for use in coffee 
machines; all included in class 30.

קפה, תה, קקאו, קפה מלאכותי; מנות קפה, תה וקקאו 
בקפסולות לשימוש במכונות קפה; הנכללים כולם בסוג 30.       

                                                                      

ח' תמוז תשע"ב - 4528/06/2012



Trade Mark No. 234108 מספר סימן

Application Date 01/12/2010 תאריך הגשה

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

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

רישום סימן זה לא יתן זכות לשימוש ייחודי בסיסמא "מודעות 
לחיים"  בנפרד, אלא בהרכב הסימן.

Ownersבעלים

Name: Hasidiland events and productions Ltd שם: חסידילנד אירועים והפקות בע"מ

Address: 13 lacish river, Bet Shemesh, Israel כתובת : רח' הנחל לכיש 13, בית שמש, ישראל

Identification No.: 514264985מספר זיהוי: 514264985

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Michael Weiss, Adv. 

Address: 3 Habarzel St., Tel Aviv, 69710, Israel

שם: מיכאל וייס, עו"ד 

כתובת : רח' הברזל 3, תל אביב, 69710, ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 41 סוג: 41

Road safety education programs for elementary 
schools and high schools; mobile education center 
for road safety; educational methods for schools; 
educational programs for road safety; education for 
awareness on the roads; education for driving safety; 
training methods for road safety.

תוכניות חינוכיות לזהירות בדרכים לבתי ספר יסודיים ותיכוניים; 
מרכז הדרכה נייד לחינוך לזהירות בדרכים; הפעלות חינוכיות 
לבתי ספר; תוכניות לימודיות לזהירות בדרכים; חינוך למודעות 
בדרכים; חינוך לנהיגה נכונה; שיטות אימון לזהירות בדרכים.     
                                                                                    

                            

ח' תמוז תשע"ב - 4628/06/2012



להיצמד לאור 
Trade Mark No. 234109 מספר סימן

Application Date 01/12/2010 תאריך הגשה

 בעלים

שם: מלכה אשר 

כתובת : רח' גליקסברג 9, תל אביב, 69412, ישראל

מספר זיהוי: 24676124

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 16 סוג: 16

Book in the field of development, personal 
development, personal empowerment, 
consciousness, awareness, mind expanding and 
consciousness expanding.

ספר בנושא התפתחות, התפתחות אישית, העצמה אישית, 
מודעות, ערנות, הרחבת התודעה, הרחבת המודעות.             
                                                                                    

                  

Class: 41 סוג: 41

Providing lectures and workshop in the fields of 
development,  personal development, personal 
empowerment, consciousness, awareness, mind 
expanding and consciousness expanding. 

שירותי מתן הרצאות וסדנאות בנושאי התפתחות, התפתחות 
אישית, העצמה אישית, מודעות, ערנות, הרחבת התודעה, 

הרחבת המודעות.                                                             
                                                                  

ח' תמוז תשע"ב - 4728/06/2012



Trade Mark No. 234164 מספר סימן

Application Date 07/10/2010 תאריך הגשה

International Trademark No. 1057895 מספר סימן בינלאומי

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 3 סוג: 3

Bleaching preparations and other substances for 
laundry use, cleaning, polishing, scouring and 
abrasive preparations, soaps, perfumery, toilet water, 
essential oils, cosmetics, lipsticks, hair lotions, 
shampoos, bath salts, skin tanning creams, 
dentifrices.

Class: 25 סוג: 25

Ready-made clothing, knitwear and hosiery, lingerie, 
underwear, pajamas, dressing gowns, skirts, frocks, 
trousers, jackets, coats, blouses, neckties, scarves, 
belts, gloves, hats, waterproof clothing, footwear 
articles, socks, stockings, tights, boots, footwear 
(excluding orthopedic footwear), excluding boots for 
sports, slippers, all clothing for men, women and 
children.

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

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

France, 01/10/2010, No. 10 3 771 027 צרפת, 01/10/2010, מספר 027 771 3 10

Class: 3 סוג: 3

Class: 25 סוג: 25

ח' תמוז תשע"ב - 4828/06/2012



Conditions/Disclaimers

The mark is limited to the colours  word Yellow, 
orange, red, green and white. as shown in the  mark.

 Owners

Name: DIRAMODE

Address: 1 rue John Hadley, F-59654 Villeneuve d'Ascq, 
France

Identification No.: 71499

(France Société Anonyme)

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' תמוז תשע"ב - 4928/06/2012



Trade Mark No. 234193 מספר סימן

Application Date 07/10/2010 תאריך הגשה

International Trademark No. 1057671 מספר סימן בינלאומי

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 3 סוג: 3

Bleaching preparations and other substances for 
laundry use, cleaning, polishing, scouring and 
abrasive preparations, soaps, perfumery, toilet water, 
essential oils, cosmetics, lipsticks, hair lotions, 
shampoos, bath salts, skin tanning creams, 
dentifrices.

Class: 25 סוג: 25

Ready-made clothing, knitwear and hosiery, lingerie, 
underwear, pajamas, dressing gowns, skirts, frocks, 
trousers, jackets, coats, blouses, neckties, scarves, 
belts, gloves, hats, waterproof clothing, footwear 
articles, socks, stockings, tights, boots, footwear 
(excluding orthopedic footwear), excluding boots for 
sports, slippers, all clothing for men, women and 
children.

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

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

France, 01/10/2010, No. 10 3 771 026 צרפת, 01/10/2010, מספר 026 771 3 10

Class: 3 סוג: 3

Class: 25 סוג: 25

ח' תמוז תשע"ב - 5028/06/2012



 Owners

Name: DIRAMODE

Address: 1 rue John Hadley, F-59654 Villeneuve d'Ascq, 
France

Identification No.: 71499

(France Société Anonyme)

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' תמוז תשע"ב - 5128/06/2012



Trade Mark No. 234343 מספר סימן

Application Date 13/12/2010 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: SHL TELEMEDICINE INTERNATIONAL LTD. שם: אס אייצ אל טלמדיסין אינטרנשיונל בע"מ

Address: 90 Ygal Alon  Street, Tel Aviv, 67891, Israel כתובת : יגאל אלון 90, תל אביב, 67891, ישראל

Identification No.: 512527383מספר זיהוי: 512527383

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Yossifoff, Cohen, Koren, Grodberg & Co., Adv.

Address: 6 Wissotzky Street, P.O.B. 33026, Tel Aviv, 
61330, Israel

שם: יוסיפוף, כהן, קורן, גרודברג ושות', עו"ד

כתובת : רחוב ויסוצקי 6, ת.ד. 33026, תל אביב, 61330, ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 9 סוג: 9

An end-user system which enables communication 
and transnllssion of medical data from a distance by 
a subscriber in distress directly to a center providing 
emergency servlces; all included in class 9.

מערכת קצה לתקשורת מרחוק ולהעברת נתונים ומידע רפואי 
על-ידי מנוי במצוקה ישירות למוקד לשירותי חירום; הנכללים 
כולם בסוג 9.                                                                   
                                                                                    

              

Class: 10 סוג: 10

An end-Medical and accompanying apparatuses and 
instruments, which enable remote supervision and 
diagnosis. 

מכשירים רפואיים ונלווים לאבחון ומעקב מרחוק.                     
                                                                                    

                        

Class: 38 סוג: 38

Services of transnllssion of medical data and 
information; all included in class 38.

שירותי העברת מידע ונתונים רפואיים; הנכללים כולם בסוג 38. 
                                                        

Class: 44 סוג: 44

Services rendered by using a technological system 
which enables remote supervision of medical care; all 
included in class 44.

שירותים הניתנים באמצעות מערכת טכנולוגית המאפשרים ליווי 
מרחוק לטיפול רפואי; הנכללים כולם בסוג 44.                       

                                    

ח' תמוז תשע"ב - 5228/06/2012



Trade Mark No. 234605 מספר סימן

Application Date 30/12/2010 תאריך הגשה

 Owners

Name: Magnum Indústria da Amazônia SA

Address: Avenida Cupiuba, 1.500, Distrito Industrial, 
Manaus, AM, 69075-060, Brazil

Identification No.: 801174

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Heskia-Hacmun, Advs.

Address: 6 Kaufman St., Gaon House, Tel Aviv, 68012, 
Israel

שם: חזקיה-חכמון, עו"ד

כתובת : רח' קויפמן 6, בית גאון, תל אביב, 68012, ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 9 סוג: 9

eyeglasses and sunglasse; all included in class 9. משקפי ראייה ומשקפי שמש; הנכללים כולם בסוג 9.             

ח' תמוז תשע"ב - 5328/06/2012



Trade Mark No. 234718 מספר סימן

Application Date 12/11/2010 תאריך הגשה

International Trademark No. 1061179 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: Bayer Oy

Address: P.O. Box 415, FI-20101 Turku, Finland

Identification No.: 71671

(Finland Limited liability company)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Reinhold Cohn and Partners

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

שם: ריינהולד כהן ושותפיו

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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 5 סוג: 5

Pharmaceutical preparations, namely, hormonal 
preparations for medical use. 

Class: 10 סוג: 10

Medical device, namely an intrauterine device.

Goods/Services for which priority is claimed סחורות/שירותים לגביהם נטען דין קדימה
(If only classification code is indicated, Priority is claimed 
for all goods/services included in that class, and specified 
above under the 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, 27/05/2010, No. T201001600 T201001600 פינלנד, 27/05/2010, מספר

Class: 5 סוג: 5

Class: 10 סוג: 10

ח' תמוז תשע"ב - 5428/06/2012



Trade Mark No. 234719 מספר סימן

Application Date 12/11/2010 תאריך הגשה

International Trademark No. 1061180 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: Bayer Oy

Address: P.O. Box 415, FI-20101 Turku, Finland

Identification No.: 71671

(Finland Limited liability company)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Reinhold Cohn and Partners

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

שם: ריינהולד כהן ושותפיו

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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 5 סוג: 5

Pharmaceutical preparations, namely, hormonal 
preparations for medical use. 

Class: 10 סוג: 10

Medical device, namely an intrauterine device.

Goods/Services for which priority is claimed סחורות/שירותים לגביהם נטען דין קדימה
(If only classification code is indicated, Priority is claimed 
for all goods/services included in that class, and specified 
above under the 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, 27/05/2010, No. T201001599 T201001599 פינלנד, 27/05/2010, מספר

Class: 5 סוג: 5

Class: 10 סוג: 10

ח' תמוז תשע"ב - 5528/06/2012



Trade Mark No. 234720 מספר סימן

Application Date 12/11/2010 תאריך הגשה

International Trademark No. 1061181 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: Bayer Oy

Address: P.O. Box 415, FI-20101 Turku, Finland

Identification No.: 71671

(Finland Limited liability company)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Reinhold Cohn and Partners

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

שם: ריינהולד כהן ושותפיו

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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 5 סוג: 5

Pharmaceutical preparations, namely, hormonal 
preparations for medical use. 

Class: 10 סוג: 10

Medical device, namely and intruterine device.

Goods/Services for which priority is claimed סחורות/שירותים לגביהם נטען דין קדימה
(If only classification code is indicated, Priority is claimed 
for all goods/services included in that class, and specified 
above under the 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, 27/05/2010, No. T201001598 T201001598 פינלנד, 27/05/2010, מספר

Class: 5 סוג: 5

Class: 10 סוג: 10

ח' תמוז תשע"ב - 5628/06/2012



Trade Mark No. 234911 מספר סימן

Application Date 09/11/2010 תאריך הגשה

International Trademark No. 1061847 מספר סימן בינלאומי

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 33 סוג: 33

Alcoholic beverages; spirits; wines; liqueurs; distilled 
beverages; whisky; whisky liqueurs; beverages from 
or containing whisky; aperitifs; cocktails.

Goods/Services for which priority is claimed סחורות/שירותים לגביהם נטען דין קדימה
(If only classification code is indicated, Priority is claimed 
for all goods/services included in that class, and specified 
above under the 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, 26/10/2010, No. 
009475716

איחוד האירופי לסימני מסחר, 26/10/2010, מספר 
009475716

Class: 33 סוג: 33

ח' תמוז תשע"ב - 5728/06/2012



Conditions/Disclaimers

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

The 3-dimensional image of the bottle is not a part of 
the mark. the mark is composed of the label and the 
snowflakes as they appear on the 2 dimensional 
image of the bottle.

 Owners

Name: ALLIED DOMECQ SPIRITS & WINE LIMITED

Address: Chivas House, 72 Chancellors Road, London 
W6 9RS, United Kingdom

Identification No.: 71717

(UK Limited Company)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Sanford T. Colb & Co.

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

שם: סנפורד ט. קולב ושות'

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

ח' תמוז תשע"ב - 5828/06/2012



Trade Mark No. 234913 מספר סימן

Application Date 12/11/2010 תאריך הגשה

International Trademark No. 1062105 מספר סימן בינלאומי

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 9 סוג: 9

Computer software for remotely accessing, storing, 
organizing, managing, modifying, and sharing user-
provided data, text, images, video and audio.

Class: 42 סוג: 42

Computer services, namely, providing an online 
portal for users to remotely access, store, organize, 
manage, modify, and share user-provided data, text, 
images, video and audio.

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

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

U.S.A., 12/05/2010, No. 85037005 ארה"ב, 12/05/2010, מספר 85037005

Class: 9 סוג: 9

Class: 42 סוג: 42

ח' תמוז תשע"ב - 5928/06/2012



 Owners

Name: Apple Inc.

Address: 1 Infinite Loop, Cupertino, CA 95014, U.S.A.

Identification No.: 71318

(California, United States 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

ח' תמוז תשע"ב - 6028/06/2012



Trade Mark No. 234947 מספר סימן

Application Date 26/10/2010 תאריך הגשה

International Trademark No. 1020554 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: Otkrytoe aktsionernoe obshchestvo "Aston 
Produkty Pitania i Pishchevye Ingredienty"

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

Identification No.: 71651

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Seligsohn Gabrieli  & Co.

Address: 31 Yavne Street, P.O.B. 1426, Tel Aviv, 61013, 
Israel

שם: זליגסון  גבריאלי ושות'

כתובת : יבנה 31, ת.ד. 1426, תל אביב-יפו, 61013, ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 29 סוג: 29

Preserved, frozen, dried and cooked fruits and 
vegetables; jellies, jams, compotes; eggs, milk and 
milk products; edible oils and fats.

Class: 30 סוג: 30

Flour and preparations made from cereals, including 
rice, crushed barley, groats for human food, bread, 
pastry and confectionery, ices; honey, treacle; yeast, 
baking-powder; salt, mustard; vinegar, sauces 
(condiments); spices; ice.

ח' תמוז תשע"ב - 6128/06/2012



הבית של המוסיקה הישראלית
Trade Mark No. 235263 מספר סימן

Application Date 23/01/2011 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: ISRAEL BROADCASTING AUTHORITY שם: רשות השידור

Address: רחוב יפו 161, ירושלים, ישראל כתובת : רחוב יפו 161, ירושלים, ישראל

Identification No.: 17757מספר זיהוי: 17757

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 41 סוג: 41

Production of radio programs; included in class 41. הפקת תוכניות רדיו; הנכללים כולם בסוג 41.                       

ח' תמוז תשע"ב - 6228/06/2012



AXIS

Trade Mark No. 235321 מספר סימן

Application Date 27/01/2011 תאריך הגשה

 Owners

Name: AXIS AB

Address: Lund, Sweden

Identification No.: 41262

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: S. Horowitz & Co.

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

שם: ש. הורוביץ ושות'

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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 9 סוג: 9

Video surveillance apparatus; electric and electronic 
video surveillance apparatus; digital cameras; 
network cameras; web cameras; IP cameras; access 
control apparatus; access control apparatuses; 
Included in class 9.

התקני וידיאו למעקב; התקני מערכות וידיאו חשמליות 
ואלקטרוניות למעקב; מצלמות דיגיטליות; מצלמות לרשת 

תקשורת; מצלמות אינטרנט; מצלמות IP; התקן בקרת גישה; 
התקני בקרת גישה; הכלולים בסוג 9.                                   

                                        

ח' תמוז תשע"ב - 6328/06/2012



Lametayel 

למטייל 
Trade Mark No. 235433 מספר סימן

Application Date 25/01/2011 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: LAMETAYEL BARESHET.COM (2000) LTD. שם: למטייל ברשת.קום (2000) בע"מ

Address: 7 Imbar Street, P.O.B. 10045, Petach Tikva, 
Israel

כתובת : רח' אימבר 7, ת.ד. 10045, פתח תקוה, 49511, ישראל

Identification No.: 512927641מספר זיהוי: 512927641

Name: Yuval Limon שם: יובל לימון

Address: 7 Imber St., Kiryat Aryeh, Petach Tikva, 45911, 
Israel

כתובת : רח' אימבר 7, קרית אריה, פתח תקוה, 45911, ישראל

Identification No.: 53379400מספר זיהוי: 53379400

Name: Eran Naor שם: ערן נאור

Address: 7 Imber St., Kiryat Aryeh, Petach Tikva, 45911, 
Israel

כתובת : רח' אימבר 7, קרית אריה, פתח תקוה, 45911, ישראל

Identification No.: 57457509מספר זיהוי: 57457509

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Lahav, Litvak-Abadi, Adv.

Address: Sonol tower 23 Menachem Begin Road, Tel 
Aviv, 67137, Israel

שם: להב, ליטבק-עבאדי, עו"ד

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

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Lahav, Litvak-Abadi, Adv.

Address: Sonol tower 23 Menachem Begin Road, Tel 
Aviv, 67137, Israel

שם: להב, ליטבק-עבאדי, עו"ד

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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 39 סוג: 39

Providing services and online information in the field 
of trips, traveling, flights, travel paths, nature and 
culture sites ; all included in class 39.

אספקת שירותים ומידע מקוון בתחום הטיולים, נסיעות, טיסות, 
מסלולי טיולים, אתרי טבע ותרבות; הנכללים כולם בסוג 39.     
                                                                                  

ח' תמוז תשע"ב - 6428/06/2012



Trade Mark No. 235439 מספר סימן

Application Date 25/01/2011 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: Arie yaakubov  שם: אריה יעקובוב

Address: Yehuda Shtain 25/1, Ramla, 72461, Israel כתובת : יהודה שטיין 25/1, רמלה, 72461, ישראל

Identification No.: 310790894מספר זיהוי: 310790894

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 21 סוג: 21

Tools and equipment for home and kitchen namely 
plates, pots, glasses. accessories for home design 
and to halls namely, candle holders, vases, 
ornaments, silk flowers, fiberglass products, and 
tools to flowers shops namely sponges, vases, pots, 
glassware, items made of porcelain and chinaware.

כלים וציוד לבית ולמטבח דהיינו צלחות, סירים, כוסות. אביזרים 
לעיצוב הבית ולאולמות דהיינו: פמוטים, אגרטלים, חפצי נוי, 
פרחי משי, מוצרי פיברגלס, כלים לחנויות פרחים דהיינו 

ספוגים, ואזות, כדים, כלי זכוכית,  פריטים העשויים מפורצלן 
וחרסינה.                                                                        

                                                        

Class: 27 סוג: 27

Carpets, rugs, mats, linoleum and other materials for 
covering existing floors; curtain wall (non-textile), 
PVC.

שטיחים, מרבדים, מחצלות, לינולאום וחומרים אחרים לכיסוי 
                 .PVC ,(שאינם מאריג) רצפות קיימות; וילונות קיר

          

Class: 35 סוג: 35

Import and marketing products and equipment to 
home and kitchen, decorative accessories for home 
design and events; management housewares store 
chain, kitchenware and decoration.

יבוא ושיווק מוצרים וציוד לבית ולמטבח, אביזרים דקורטיביים 
לעיצוב הבית ואירועים; ניהול רשת חנויות כלי בית, מטבח 

ודקורציה.                                                                       
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A.B. Dental Devices

Trade Mark No. 235622 מספר סימן

Application Date 06/02/2011 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: A.B. Dental Devices Ltd. שם: איי.בי. דנטל דיוייסס בע"מ

Address: Nir Galim, 79245, Israel כתובת : ניר גלים, 79245, ישראל

Identification No.: 513531194מספר זיהוי: 513531194

חברה פרטית

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Ido Shapira, Adv.

Address: 33 Montefiore, Tel Aviv, 56201, Israel

שם: עידו שפירא, עו"ד

כתובת : מונטיפיורי 33, תל אביב, 56201, ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 10 סוג: 10

Dental implants; included in class 10. שתלים דנטליים; הנכללים בסוג 10.               

ח' תמוז תשע"ב - 6628/06/2012



BANDINI

Trade Mark No. 235644 מספר סימן

Application Date 09/02/2011 תאריך הגשה

 Owners

Name: HBI Branded Apparel Enterprises, LLC

Address: 1000 East Hanes Mill Road, Winston-Salem, 
NC, 27105, U.S.A.

Identification No.: 66070

(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: 25 סוג: 25

Bras, camisoles and shaping tops; all included in 
class 25.

חזיות, כותונות וחולצות מחטבות; הנכללים כולם בסוג 25.       
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SITRAK

Trade Mark No. 235756 מספר סימן

Application Date 13/02/2011 תאריך הגשה

 Owners

Name: China National Heavy Duty Truck Group Co. 
Ltd

Address: No. 53, Wuyingshan Zhong Road, Jinan, 
Shandong Province, People's Republic of China

Identification No.: 801844

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Naomi Assia & Co., Adv.

Address: 32 Habarzel St. Ramat Hachayal, Tel Aviv, 
69710, Israel

שם: נעמי אסיא, עו"ד

כתובת : הברזל 32 רמת החייל, תל אביב, 69710, ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 7 סוג: 7

Diesel engine; gasoline engine; starters for motors 
and engines; auto oil pump; auto water pump; truck 
lifts; vehicle washing installations; auto maintain 
equipment; beach working machine; agricultural 
machines; mine working machines; excavators; 
hand-held tools, other than hand-operated; motors, 
other than for land vehicles; machine wheelwork. ; all 
included in class 7

מנוע דיזל; מנוע בנזין; מתנע של כלי תחבורה ומנועים; 
משאבות שמן אוטומטיות; משאבות מים אוטומטיות; אמצעי 
הנפה עבור משאיות; התקני שטיפת כלי רכב; ציוד אוטומטי 
לתחזוקה; מכונות לעבודה על חוף ים; מכשור לחקלאות; 

מכונות לעבודות כריה; מחפרים; כלי עבודה שמוחזקים ביד, 
שאינם כלי עבודה שמופעלים ידנית; מנועים, שאינם עבור כלי 
רכב יבשתיים; מכונות לעבודה עם גלגלים; הנכללים כולם בסוג 

           7

Class: 12 סוג: 12

Sprinkling trucks; motor buses; buses; truck; wagons; 
vans [vehicles]; refrigerated vehicles; tilting-carts; 
concrete mixing vehicles; engines for land vehicles; 
automobile chassis; automobile tires; rearview 
mirrors; vehicles for locomotion by land, air, water or 
rail; casting carriages; luggage trucks; repair outfits 
for inner tubes; all included in class 12

משאיות פיזור; מנועים לאוטובוסים; אוטובוסים; משאיות; 
קרונות; טנדרים; רכבי קירור; עגלות; ערבלי בטון; מנועים לכלי 
רכב יבשתיים; שלדות של רכבים; צמיגים לרכבים; מראות 
אחוריות; רכבים לתנועה ביבשה, אויר, מים או על מסילה; 

קרונות להובלת חומרי יציקה; משאיות להובלת מטען; יחידות 
לתיקון צינורות פנימיים; הנכללים כולם בסוג 12                     
                                                                                  

Class: 37 סוג: 37

Motor vehicle maintenance and repair; vehicle 
cleaning; vehicle services stations [refueling and 
maintenance]; construction; building construction 
supervision; upholstering; retreading of tires; spray 
services; disinfecting; burglar alarm installation and 
repair; rebuilding engines that have been worn or 
partially destroyed;  repair of security locks; lighting 
installation and repair. ; all included in class 37

שירותי תחזוקה ותיקונים עבור מנועי רכב; שירותי ניקוי רכבים; 
תחנות שירות לכל רכב (תדלוק ותחזוקה); שירותי בניה; 

שירותי פיקוח על בניה; ריפוד; גיפור מחדש של צמיגים; שירותי 
ריסוס; שירותי חיטוי; שירותי התקנת אזעקות ותיקונים; תיקוני 
מנועי שנשחקו או שנהרסו; תיקונים של מנעולי אבטחה; שירותי 
התקנת תאורה ותיקונים; הנכללים כולם בסוג 37                   
                                                                                    
                                                                                

ח' תמוז תשע"ב - 6828/06/2012



MINI

Trade Mark No. 235833 מספר סימן

Application Date 16/02/2011 תאריך הגשה

 Owners

Name: Bayerische Motoren Werke AG

Address: Petuelring 130, BMW House, Munich, 80809, 
Germany

Identification No.: 1196

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

Repair and maintenance of motor vehicles, engines 
for motor vehicles, and parts thereof; all included in 
class 37

תיקון ותחזוקת כלי רכב,  מנועים לכלי רכב, וחלקים לשם כך; 
הנכללים כולם בסוג 37                                                     

                      

ח' תמוז תשע"ב - 6928/06/2012



FERRIOL

Trade Mark No. 235907 מספר סימן

Application Date 20/02/2011 תאריך הגשה

 Owners

Name: COVIDES, S.C.C.L.

Address: Rambla nuestra Senyora, 45, Vilafranca del 
Penedés (Barcelona), 08720, Spain

Identification No.: 801851

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Reinhold Cohn and Partners

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

שם: ריינהולד כהן ושותפיו

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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 33 סוג: 33

Wines, sparkling wines, spirits, liqueurs; all included 
in class 33.

יינות, יינות נתזים, כהלים, ליקרים; הנכללים כולם בסוג 33.     
                    

ח' תמוז תשע"ב - 7028/06/2012



Trade Mark No. 235917 מספר סימן

Application Date 21/02/2011 תאריך הגשה

 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: 4 סוג: 4

Dust absorbing, wetting and binding compositions for 
vehicles; fuels (including motor spirit) and illuminants 
for vehicles; oils, greases and lubricants for vehicles; 
all included in class 4.

הרכבים סופגים, מרטיבים ומקשרי אבק לכלי רכב; דלקים (כולל 
כוהל למנוע) ומאירים לכלי רכב ; שמנים, שומנים וחומרי סיכה 
עבור כלי רכב; הנכללים כולם בסוג 4.                                   

                                                      

ח' תמוז תשע"ב - 7128/06/2012



Trade Mark No. 236039 מספר סימן

Application Date 24/02/2011 תאריך הגשה

 Owners

Name: Reebok International Limited

Address: 4th Floor, 11/12 Pall Mall, London, SW1Y 5LU, 
United Kingdom

Identification No.: 10749

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Reinhold Cohn and Partners

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

שם: ריינהולד כהן ושותפיו

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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 25 סוג: 25

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

ח' תמוז תשע"ב - 7228/06/2012



ROYAL DIAMOND 

Trade Mark No. 236064 מספר סימן

Application Date 20/02/2011 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: Aroma Dead Sea Spa and Cosmetics LTD. שם: ארומה ים המלח קוסמטיקה וספא בע"מ

Address: 5 Hashikma st, Azur, Israel כתובת : רח' השקמה 5, אזור, ישראל

Identification No.: 514102292מספר זיהוי: 514102292

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 3 סוג: 3

Hair products namely, shampoo, conditioner, hair 
masks oils and serums for hair treatment; facial 
beauty products, namely, moisturizer cream, 
nourishing cream, eye cream, face masks, nourishing 
masks, pealing masks, anti-pigmentation treatment 
creams, anti-wrinkle cream, face emulsion,  eau de 
cologne , face cleanser; beauty products for the body 
namely, hand cream, foot cream, body cream, body 
pealing, body butters; preparations for the bath, 
namely, soaps washing gels; beauty products for 
men, namely, shaving gels, shaving creams, after 
shave gel, after shave cream, shaving foams.

מוצרי שיער  דהיינו, שמפו, מרכך שיער, מסיכות הזנה לשיער, 
שמנים לשיער וסרומים לשיער; מוצרי טיפוח לפנים דהיינו, קרם 
לחות, קרם הזנה, קרם לעיניים, מסיכות יופי ומסיכות הזנה, 
מסיכות פילינג, קרמים המטפלים בבעיות פיגמנטציה, קרמים 
לטיפול בקמטים, חלב פנים מי פנים ותרחיצי פנים; מוצרי טיפוח 

לגוף דהיינו, קרם לידיים לרגליים ולגוף, מלח פילינג לגוף, 
חמאות גוף; מוצרי אמבט הכוללים סבונים מוצקים, ג'ל רחצה; 
מוצרי טיפוח לגבר דהיינו, ג'ל גילוח, קרם גילוח, ג'ל לאחר 

גילוח, קרם לאחר גילוח, קצף גילוח.                                     
                                                                                    
                                                                                    

                

ח' תמוז תשע"ב - 7328/06/2012



Trade Mark No. 236066 מספר סימן

Application Date 20/02/2011 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: Elad Oreg  שם: אלעד אורג

Address: Derech Lev Hasharon 5a/7, P.O.B. 2052, 
Zoran, Israel

כתובת : דרך לב השרון 5א/7, ת.ד. 2052, צורן, ישראל

Identification No.: 028699494מספר זיהוי: 028699494

Name: Irit Adar  שם: עירית אדר

Address: Beit Hashita, 10801, Israel כתובת : בית השטה, 10801, ישראל

Identification No.: 029250974מספר זיהוי: 029250974

Name: RAN DEKEL  שם: רן דקל

Address: Eshel 6 st, Kfar Yona, Israel כתובת : רח' אשל 6, כפר יונה, ישראל

Identification No.: 057472342מספר זיהוי: 057472342

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 28 סוג: 28

Playning cards, trading cards, board games, box 
games, dolls, paper dolls, plastic toy characters, 
plush toys, balls, soccer balls, basketballs, 
skateboards, costumes, punching bags, puzzles, 
marbles, balloons; all included in class 28.

קלפי משחק, קלפים להחלפה, משחקי לוח, משחקי 
קופסא,בובות, בובות מנייר, דמויות צעצועים מפלסטיק, 

צעצועים מקטיפה, כדורים, כדורי רגל, כדורי סל, סקייטבורד, 
תחפושות, שקי אגרוף, פאזלים, גולות, בלונים; הנכללים כולם 

בסוג 28.                                                 

ח' תמוז תשע"ב - 7428/06/2012



גמל חכם 
Trade Mark No. 236072 מספר סימן

Application Date 20/02/2011 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: MEITAV INVESTMENT HOUSE Ltd. שם: מיטב בית השקעות בע"מ

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

Identification No.: 513749283מספר זיהוי: 513749283

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Amit, Pollak, Matalon & Co., Adv.

Address: N.Y.P Tower, 19 Floor 17 Yitzchak Sade 
Street, Tel Aviv, 67775, Israel

שם: עמית, פולק, מטלון ושות', עו"ד

כתובת : מגדל נצבא, קומה 9, רחוב יצחק שדה 17, תל אביב, 
67775, ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 36 סוג: 36

Financial affairs; monetary affairs; provident affairs 
and investments; all included in class 36.

עסקי מימון, עסקי כספים, קרנות השתלמות והשקעות; 
הנכללים כולם בסוג 36.                                                     

      

ח' תמוז תשע"ב - 7528/06/2012



ערק הנמל 
Trade Mark No. 236099 מספר סימן

Application Date 22/02/2011 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: ELIAZ BINYAMINA (18-18) LTD. שם: אליעז בנימינה (18-18) בע"מ

Address: 1 Hanasi Street, P.O.B. 34, Binyamina, Israel כתובת : רחוב הנשיא 1, ת.ד. 34, בנימינה, ישראל

Identification No.: 510733199מספר זיהוי: 510733199

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: 33 סוג: 33

Arrack and arrack based beverages. עראק ומשקאות מבוססי עראק.                   

ח' תמוז תשע"ב - 7628/06/2012



Trade Mark No. 236104 מספר סימן

Application Date 21/02/2011 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: Ido golko שם: עידן גולקו 

Address: 8th Edmond fleg St., Haifa, Israel כתובת : רח' אדמונד פלג 8, חיפה, ישראל

Identification No.: 038551883מספר זיהוי: 038551883

Name: Menachem Bargida שם: ברגידה מנחם 

Address: 61 Sheshet Ha'yamim St., Binyamina, Israel כתובת : ששה הימים 61, בנימינה-ג.עדה, ישראל

Identification No.: 58315672מספר זיהוי: 58315672

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' תמוז תשע"ב - 7728/06/2012



Trade Mark No. 236109 מספר סימן

Application Date 02/03/2011 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: R.D.A. BUSINESS TECHNOLOGIES LTD. שם: ר.ד.א עסקי טכנולוגיה בע"מ

Address: Moshe Aviv Building 7 Jabotinsky Street, Ramat 
Gan, 52520, Israel

כתובת : מגדל משה אביב רחוב ז'בוטינסקי 7, רמת גן, 52520, 
ישראל

Identification No.: 513708586מספר זיהוי: 513708586

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Sanford T. Colb & Co.

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

שם: סנפורד ט. קולב ושות'

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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 14 סוג: 14

Jewellery; all included in class 14. תכשיטים; הכל כלול בסוג 14.                     

ח' תמוז תשע"ב - 7828/06/2012



SHAKIRA

Trade Mark No. 236110 מספר סימן

Application Date 02/03/2011 תאריך הגשה

 Owners

Name: Scents & Senses Company, S.L.

Address: Travessera de Gracia 9, 08021 Barcelona, 
Spain

Identification No.: 801867

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 and cologne; eau de toilette; personal 
deodorants; toilette soaps, bath and shower gels, 
bath foam; cosmetics, skin care creams, body 
lotions, make up goods, lip gloss, lip balms.

בשמים ומי-קולון; מי בושם; דיאודורנטים אישיים; סבוני טואלט, 
ג'לים לאמבטיה ולמקלחת; קצף לאמבטיה; קוסמטיקה, קרמים 

לטיפוח העור, קרם לחות, מוצרי איפור, שפתון לברק , 
שפתונים נגד יובש.                     

ח' תמוז תשע"ב - 7928/06/2012



Trade Mark No. 236113 מספר סימן

Application Date 23/02/2011 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: M.B. GLAT POULTRY MEHADRIN LTD. שם: מ.ב. גלאט עוף למהדרין בע"מ

Address: Jerusalem, Israel כתובת : ירושלים, ישראל

Identification No.: 511740094מספר זיהוי: 511740094

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Wolff, Bregman and Goller

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

שם: וולף, ברגמן וגולר

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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 29 סוג: 29

Fish and fish products; food products containing fish; 
smoked, preserved and cooked fish products; fish 
based refrigerated or frozen food products as far as 
included in class 29; fish salads.

דגים ומוצרי דגים; דברי מאכל המכילים דגים; מוצרי דגים 
מעושנים, משומרים ומבושלים; מוצרי מזון מבוססי דגים, 

מקוררים או קפואים, ככל שנכללים בסוג 29; סלטי דגים.         
                                                                  

Class: 30 סוג: 30

Food products containing fish as far as included in 
class 30; fish sandwich; fish based and refrigerated 
or frozen food products as far as included in class 30.

מוצרי מזון הכוללים דגים ככל שנכללים בסוג 30; כריכי דגים; 
מוצרי מזון מבוססי דגים מקוררים או קפואים ככל שנכללים 

בסוג 30.                                                                         
            

ח' תמוז תשע"ב - 8028/06/2012



Trade Mark No. 236118 מספר סימן

Application Date 02/03/2011 תאריך הגשה

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 3 סוג: 3

Polishing products. מוצרי לטש.                   

Class: 6 סוג: 6

Locks.     .מנעולים

Class: 7 סוג: 7

Manual tools, including accessories; electrical tools; 
air operated tools;                             

כלי עבודה ידניים כולל אביזרים נלווים, כלי עבודה חשמליים, 
כלי עבודה המופעלים על ידי אויר.

Class: 9 סוג: 9

Workplace safety products, gloves, helmets, goggles; 
batteries for household use; air operated reloadable 
batteries;

מוצרי בטיחות בעבודה, כפפות, קסדות, משקפי הגנה, סוללות 
לשימוש ביתי, סוללות נטענות המופעלות ע"י אויר                   

                  

Class: 11 סוג: 11

Incandescent light bulbs. מנורות ליבון.                         

Class: 16 סוג: 16

Paint brushes and paint rollers; adhesives for 
household use;

מברשות צבע וגלילים; דבקים לשימוש ביתי.                         
                      

Class: 17 סוג: 17

Sealing silicone. סיליקון לאטימה.     

Class: 21 סוג: 21

Aerosols for household and professional use. אירוסולים לשימוש ביתי ומקצועי.                             

ח' תמוז תשע"ב - 8128/06/2012



Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

The mark is not limited to the colours as shown in the 
 mark.

הסימן אינו מוגבל לצבעים  הנראים בסימן.

Ownersבעלים

Name: S.A. Ferromat Trade And Services (1994) Ltd. שם: ש.א. פרומט סחר ושרותים (1994) בע"מ

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

Identification No.: 511973158מספר זיהוי: 511973158

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

ח' תמוז תשע"ב - 8228/06/2012



Trade Mark No. 236120 מספר סימן

Application Date 24/02/2011 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: clal Health Insurance Co Ltd שם: כלל בריאות חברה לביטוח בע"מ

Address: 52 Menahem Begin Road, Tel Aviv, 67137, 
Israel

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

Identification No.: 520034414מספר זיהוי: 520034414

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 36 סוג: 36

Health Insurance Plans; all included in class 36. תוכניות ביטוח בריאות; הנכללים כולם בסוג 36.             

ח' תמוז תשע"ב - 8328/06/2012



GALAXY 

Trade Mark No. 236139 מספר סימן

Application Date 27/02/2011 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: V.M.G TRADE LTD. שם: וי.אמ.ג'י טרייד בע"מ

Address: 3 Even Shushan Street, Tel Aviv, Israel כתובת : רחוב אבן שושן 3, תל אביב, ישראל

Identification No.: 513563361מספר זיהוי: 513563361

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Meir Dahan & Co., Adv.

Address: 43 Givati St, Ramat Gan, 52232, Israel

שם: מאיר דהאן ושות', עו"ד

כתובת : רח' גבעתי 43, רמת גן, 52232, ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 7 סוג: 7

Washing machines and parts thereof; all included in 
class 7.

מכונות כביסה וחלקיהן; הנכללים כולם בסוג 7.                       
              

ח' תמוז תשע"ב - 8428/06/2012



Trade Mark No. 236191 מספר סימן

Application Date 11/01/2011 תאריך הגשה

International Trademark No. 0919701 מספר סימן בינלאומי

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 7 סוג: 7

Electric appliances and utensils for household and 
kitchen use, namely, laundry washing machines, 
dishwashers, ironing machines (elecric); all the 
aforesaid goods are of swiss origin. 

Class: 9 סוג: 9

Data processing apparatus; remote control 
apparatus; testing apparatus not for medical use; all 
the aforesaid goods are of Swiss origin.

Class: 11 סוג: 11

Extractor hoods; coffee makers; electric laundry 
driers; ovens; microwave ovens; all the aforesaid 
goods are of swiss origin. 

Class: 21 סוג: 21

Utensils and containers for household or kitchen use 
(not of precious metals or coated therewith); all the 
aforesaid goods are of Swiss origin.

Class: 37 סוג: 37

Repair and  installation services of electric household 
and kitchen appliances, utensils and containers for 
household or kitchen use. 

Class: 41 סוג: 41

Electronic publishing of books and periodicals on 
line.

Class: 42 סוג: 42

Technical advice, namely advice relating to the 
interconnection of electrical appliances for household 
and kitchen use by computer networks, personal 
advice relating to the selection of electric appliances 
for household and kitchen use connected to 
computer networks, personal advice and services 
relating to the integration of systems for 
interconnection of electric appliances for household 
and kitchen use by computer networks.

ח' תמוז תשע"ב - 8528/06/2012



 Owners

Name: V-Zug AG

Address: Industriestrasse 66, CH-6301 Zug, Switzerland

Identification No.: 72031

(Suisse Société anonyme)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Reinhold Cohn and Partners

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

שם: ריינהולד כהן ושותפיו

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

ח' תמוז תשע"ב - 8628/06/2012



Trade Mark No. 236216 מספר סימן

Application Date 03/03/2011 תאריך הגשה

 Owners

Name: MARELLA S.r.l.

Address: Reggio Emilia, Italy

Identification No.: 19771

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: 18 סוג: 18

Leather and imitations of leather, bags, wallets and 
key cases made of leather or imitation of leather; 
handbags, purses, trunks, traveling bags, umbrellas, 
briefcases, pocket wallets, suitcases.

עור וחיקויי עור, תיקים, נרתיקים וקופסאות למפתחות העשויים 
מעור או מחיקויי עור; תיקי יד, ארנקים, תיבות נסיעה, מטריות, 
תיקי מסמכים, ארנקי כיס, מזוודות.                                     

                                                          

Class: 25 סוג: 25

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

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

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

Italy, 05/11/2010, No. MO2010C000946 MO2010C000946 איטליה, 05/11/2010, מספר

Class: 18 סוג: 18

Class: 25 סוג: 25

ח' תמוז תשע"ב - 8728/06/2012



Trade Mark No. 236221 מספר סימן

Application Date 01/03/2011 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: SHACAHAR LIFSHITZ LTD שם: שחר ליפשיץ בע"מ

Address: Even Shushan 3 st, Tel Aviv, Israel כתובת : רח' אבן שושן 3, תל אביב, ישראל

Identification No.: 513780262מספר זיהוי: 513780262

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 16 סוג: 16

Office and filing products made of paper and/or 
cardboard (carton) and/or polypropylene, namely, 
binders, boxes, elastic folder, drawers, ring binders, 
folders, files, file holder, show album, catalogue hard 
cover drawing books, hard cover note box, 
notebooks, boxes, pen holder, archive boxes, dairies, 
calendars, decals and stickers made of paper and/or 
PVC, decoration for home and office.

מוצרי תיוק ומוצרים משרדיים עשויים מנייר ו/או קרטון ו/או 
פוליפרופילן, דהיינו, קלסרים, תיקי טבעות, תיקיות, מגירות, 
אוגדנים, לוח קפיץ, אינדקס (תיק תצוגה), תיק גומייה, קופסת 
קטלוג, קופסת ארכיב, קוביית ממו, כוס לעטים, קופסאות, ספרי 

רישום, מחברות מכורכות, יומנים שנתיים, לוחות שנה, 
מחברות, מדבקות מנייר ופי.וי.סי, קישוטים לבית ולמשרד.       
                                                                                    

                                      

ח' תמוז תשע"ב - 8828/06/2012



CASTLE

Trade Mark No. 236240 מספר סימן

Application Date 06/03/2011 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: Maher Iash שם: מאהר עיאש

Address: Bedo, Palestinian Authority כתובת : בדו, רשות הפלשתינית

Identification No.: 934161209מספר זיהוי: 934161209

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Seligsohn Gabrieli  & Co.

Address: 31 Yavne Street, P.O.B. 1426, Tel Aviv, 61013, 
Israel

שם: זליגסון  גבריאלי ושות'

כתובת : יבנה 31, ת.ד. 1426, תל אביב-יפו, 61013, ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 25 סוג: 25

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

ח' תמוז תשע"ב - 8928/06/2012



Trade Mark No. 236249 מספר סימן

Application Date 07/03/2011 תאריך הגשה

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 35 סוג: 35

Business management; business administration; 
office functions; Employment agency services; 
temporary and permanent employment agency 
services; employment related services, namely, 
providing job placement, career development, 
employment recruitment, and general employment 
information to others; personnel management 
services; human resources management services; 
providing and managing contract personnel 
programs; personnel management and consultancy 
services; providing employee screening and 
assessment tools via a website on a global 
information network; Employment counseling 
services; career management consultation services; 
employment outplacement services;  Professional 
business consultancy services; accounting and 
internal business audit services for others, business 
investigation services; business advice and 
information services; business organization 
consultancy services; tax preparation and consulting 
services; all included in class 35.

ניהול עסקים; אדמיניסטרציה עסקית; תפקודי משרד; שירותי 
סוכנות תעסוקה; שירותי סוכנות תעסוקה זמנית וקבועה; 

שירותים הקשורים לתעסוקה, דהיינו, אספקת שיבוץ עבודה, 
פיתוח קריירה, גיוס תעסוקה, ומידע תעסוקתי כללי לאחרים; 
שירותי ניהול צוות עובדים; שירותי ניהול משאבי אנוש; אספקת 
וניהול תוכניות של חוזי צוות עובדים; שירותי ניהול ויעץ צוות 
עובדים; אספקת כלים לסינון והערכת עובדים באמצעות אתר 
ברשת מידע גלובלית; שירותי יועץ תעסוקה; שירותי התייעצות 
בניהול קריירה; שירותי תעסוקה חלופית; שירותי יעץ עסקי 
מקצועי; שירותי חשבונאות וביקורת חשבונות פנימית של 
עסקים עבור אחרים, שירותי חקירות עסקים; שירותי עצה 

ומידע עסקי; שירותי יעץ בארגון עסק; שירותי הכנה והיוועצות 
של מיסים; הנכללים כולם בסוג 35.                                     
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    

                            

Class: 42 סוג: 42

Consultancy, design and development services in the 
field of computer hardware and software; Business 
information technology security services, namely, 
computer security services, namely, monitoring of 
computer information technology systems for security 
purposes, namely, consulting services in the field of 
maintaining the security and integrity of databases; 
Non-downloadable computer software for accessing, 
inputting, storing, processing and retrieving 
employment and career related information; non-
downloadable software for evaluating job and career 
skills; all included in class 42.

שירותי יעץ, עיצוב ופיתוח בתחום של חמרת ותכנת מחשב; 
שירותי אבטחה של טכנולוגית מידע עסקי, דהיינו, שירותי 

אבטחת מחשב, דהיינו, ניטור של מערכות מידע טכנולוגי של 
מחשב למטרות אבטחה, דהינו, שירותי יעוץ בתחום של תחזוק 
האבטחה והשלמות של בסיסי נתונים; תוכנת מחשב שאינה 
ניתנת להורדה עבור השגת גישה, קלט, אחסון, עיבוד ואיחזור 
של מידע הקשור לתעסוקה ולקריירה; תכנה שאינה ניתנת 

להורדה עבור הערכה של מיומנויות עבודה וקריירה; הנכללים 
כולם בסוג 42.                                                                 
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    

      

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

ח' תמוז תשע"ב - 9028/06/2012



 Owners

Name: MANPOWER INC.

Address: Milwaukee, Wisconsin, U.S.A.

Identification No.: 40582

(Wisconsin Corporation)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Reinhold Cohn and Partners

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

שם: ריינהולד כהן ושותפיו

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

(If only classification code is indicated, Priority is claimed 
for all goods/services included in that class, and specified 
above under the 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, 08/12/2010, No. 1398588 אוסטרליה, 08/12/2010, מספר 1398588

Class: 35 סוג: 35

Class: 42 סוג: 42

ח' תמוז תשע"ב - 9128/06/2012



Trade Mark No. 236262 מספר סימן

Application Date 06/03/2011 תאריך הגשה

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 25 סוג: 25

Garments, namely shorts, jackets, Bermuda shorts, 
knickers, T-shirts, jogging suits, dresses, sweat 
pants, sweat shirts, stockings, caps, socks, 
underpants, uniforms, polo shirts, social shirts, social 
pants, sports pants bikinis, body suits, long skirts, 
short skirts, hats, overcoats, coats, suits, blazers, 
parkas; footwear, namely, tennis shoes, sports 
shoes, shoes for practicing sports, soccer  shoes, 
boots for practicing sports, boots in generals, ankle 
boots, gymnastics shoes, bathing sandals, bathing 
thongs, sandals and social shoes; all included in 
class 25.

דברי לבוש, דהיינו מכנסיים קצרים, ז'קטים, מכנסי ברמודה, 
מכנסי ברך, חולצות קצרות, חליפות אימון, שמלות, מכנסי 

התעמלות, חולצות התעמלות, כיפות, גרביים, תחתונים, מדים, 
חולצות פולו, חולצות מודפסות, מכנסיים מודפסים, מכנסי 
ביקיני להתעמלות, חליפות גוף, חצאיות ארוכות, חצאיות 
קצרות, כובעים, מעילים ארוכים, מעילים, חליפות, ז'קטים, 
מעילי פרווה; דברי הנעלה, דהיינו, נעלי טניס, נעלי ספורט, 
נעליים עבור אימוני ספורט, נעלי כדורגל, מגפיים עבור אימוני 
ספורט, מגפיים מכל סוג, מגפי קרסול, נעלי התעמלות, סנדלי 
רחצה, נעלי רחצה, סנדלים ונעליים מודפסות; הנכללים כולם 

בסוג 25.                                           

Class: 28 סוג: 28

Elbow pads for athletic use, knee pads for athletic 
use; gloves, namely baseball gloves, batting gloves 
(accessories for games), boxing gloves, fencing 
gloves, golf gloves; playing balls, shinbone pads for 
athletic use; balls, namely balls for games, balls for 
games (small), billiard balls, bladders of balls for 
games, playing balls; all included in class 28.

כריות מרפק לשימוש אתלטי, כריות ברך לשימוש אתלטי; 
כפפות, דהיינו כפפות בייסבול, כפפות חביטה (אביזרים עבור 
משחקים), כפפות אגרוף, כפפות לחימה, כפפות גולף; כדורי 
משחק, כריות עצם השוק לשימוש אתלטי; כדורים, דהיינו 
כדורים עבור משחק, כדורים עבור משחק (קטנים), כדורי 
ביליארד, שלפוחיות של כדורים עבור משחק, כדורי משחק; 

הנכללים כולם בסוג 28.                                                     
            

Class: 35 סוג: 35

Trading, import, export, distribution, representation, 
marketing and franchising, all related to clothing, 
footwear, sandals, flip-flops, ballet shoes,  boots, key 
rings, magnets, socks, towels; all included in class 
35.

מסחר, יבוא, יצוא, הפצה, ייצוג, שיווק וזיכיון, כולם מתייחסים 
לדברי הלבשה, דברי הנעלה, סנדלים, סנדלי אצבע, נעלי בלט, 
מגפיים, טבעות מפתח, מגנטים, גרביים, מגבות; הנכללים כולם 
בסוג 35.                                                                         

          

ח' תמוז תשע"ב - 9228/06/2012



 Owners

Name: SAO PAULO ALPARGATAS S.A.

Address: Sao Paulo, Brazil

Identification No.: 8761

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Wolff, Bregman and Goller

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

שם: וולף, ברגמן וגולר

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

ח' תמוז תשע"ב - 9328/06/2012



Trade Mark No. 236263 מספר סימן

Application Date 06/03/2011 תאריך הגשה

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 25 סוג: 25

Garments, namely shorts, jackets, Bermuda shorts, 
knickers, T-shirts, jogging suits, dresses, sweat 
pants, sweat shirts, stockings, caps, socks, 
underpants, uniforms, polo shirts, social shirts, social 
pants, sports pants bikinis, body suits, long skirts, 
short skirts, hats, overcoats, coats, suits, blazers, 
parkas; footwear, namely, tennis shoes, sports 
shoes, shoes for practicing sports, soccer  shoes, 
boots for practicing sports, boots in generals, ankle 
boots, gymnastics shoes, bathing sandals, bathing 
thongs, sandals and social shoes; all included in 
class 25.                                           

דברי לבוש, דהיינו מכנסיים קצרים, ז'קטים, מכנסי ברמודה, 
מכנסי ברך, חולצות קצרות, חליפות אימון, שמלות, מכנסי 

התעמלות, חולצות התעמלות, כיפות, גרביים, תחתונים, מדים, 
חולצות פולו, חולצות מודפסות, מכנסיים מודפסים, מכנסי 
ביקיני להתעמלות, חליפות גוף, חצאיות ארוכות, חצאיות 
קצרות, כובעים, מעילים ארוכים, מעילים, חליפות, ז'קטים, 
מעילי פרווה; דברי הנעלה, דהיינו, נעלי טניס, נעלי ספורט, 
נעליים עבור אימוני ספורט, נעלי כדורגל, מגפיים עבור אימוני 
ספורט, מגפיים מכל סוג, מגפי קרסול, נעלי התעמלות, סנדלי 
רחצה, נעלי רחצה, סנדלים ונעליים מודפסות; הנכללים כולם 

בסוג 25.                                           

Class: 28 סוג: 28

Elbow pads for athletic use, knee pads for athletic 
use; gloves, namely baseball gloves, batting gloves 
(accessories for games), boxing gloves, fencing 
gloves, golf gloves; playing balls,  shinbone pads for 
athletic use; balls, namely balls for games, balls for 
games (small), billiard balls, bladders of balls for 
games, playing balls; all included in class 28.

כריות מרפק לשימוש אתלטי, כריות ברך לשימוש אתלטי; 
כפפות, דהיינו כפפות בייסבול, כפפות חביטה (אביזרים עבור 
משחקים), כפפות אגרוף, כפפות לחימה, כפפות גולף; כדורי 
משחק, כריות עצם השוק לשימוש אתלטי; כדורים, דהיינו 
כדורים עבור משחק, כדורים עבור משחק (קטנים), כדורי 
ביליארד, שלפוחיות של כדורים עבור משחק, כדורי משחק; 

הנכללים כולם בסוג 28.                                                     
              

Class: 35 סוג: 35

– Trading, import, export, distribution, representation, 
marketing and franchising, all related to clothing, 
footwear, sandals, flip-flops, ballet shoes,  boots, key 
rings, magnets, socks, towels; all included in class 
35. 

מסחר, יבוא, יצוא, הפצה, ייצוג, שיווק וזיכיון, כולם מתייחסים 
לדברי הלבשה, דברי הנעלה, סנדלים, סנדלי אצבע, נעלי בלט, 
מגפיים, טבעות מפתח, מגנטים, גרביים, מגבות; הנכללים כולם 
בסוג 35.                                                                         

              

ח' תמוז תשע"ב - 9428/06/2012



 Owners

Name: SAO PAULO ALPARGATAS S.A.

Address: Sao Paulo, Brazil

Identification No.: 8761

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Wolff, Bregman and Goller

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

שם: וולף, ברגמן וגולר

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

ח' תמוז תשע"ב - 9528/06/2012



Trade Mark No. 236264 מספר סימן

Application Date 06/03/2011 תאריך הגשה

 Owners

Name: SAO PAULO ALPARGATAS S.A.

Address: Sao Paulo, Brazil

Identification No.: 8761

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Wolff, Bregman and Goller

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

שם: וולף, ברגמן וגולר

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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 25 סוג: 25

Garments, namely shorts, jackets, Bermuda shorts, 
knickers, T-shirts, jogging suits, dresses, sweat 
pants, sweat shirts, stockings, caps, socks, 
underpants, uniforms, polo shirts, social shirts, social 
pants, sports pants bikinis, body suits, long skirts, 
short skirts, hats, overcoats, coats, suits, blazers, 
parkas; footwear, namely, tennis shoes, sports 
shoes, shoes for practicing sports, soccer  shoes, 
boots for practicing sports, boots in generals, ankle 
boots, gymnastics shoes, bathing sandals, bathing 
thongs, sandals and social shoes; all included in 
class 25. 

דברי לבוש, דהיינו מכנסיים קצרים, ז'קטים, מכנסי ברמודה, 
מכנסי ברך, חולצות קצרות, חליפות אימון, שמלות, מכנסי 

התעמלות, חולצות התעמלות, כיפות, גרביים, תחתונים, מדים, 
חולצות פולו, חולצות מודפסות, מכנסיים מודפסים, מכנסי 
ביקיני להתעמלות, חליפות גוף, חצאיות ארוכות, חצאיות 
קצרות, כובעים, מעילים ארוכים, מעילים, חליפות, ז'קטים, 
מעילי פרווה; דברי הנעלה, דהיינו, נעלי טניס, נעלי ספורט, 
נעליים עבור אימוני ספורט, נעלי כדורגל, מגפיים עבור אימוני 
ספורט, מגפיים מכל סוג, מגפי קרסול, נעלי התעמלות, סנדלי 
רחצה, נעלי רחצה, סנדלים ונעליים מודפסות; הנכללים כולם 

בסוג 25.                                           

Class: 28 סוג: 28

Elbow pads for athletic use, knee pads for athletic 
use; gloves, namely baseball gloves, batting gloves 
(accessories for games), boxing gloves, fencing 
gloves, golf gloves; playing balls,  shinbone pads for 
athletic use; balls, namely balls for games, balls for 
games (small), billiard balls, bladders of balls for 
games, playing balls; all included in class 28.

כריות מרפק לשימוש אתלטי, כריות ברך לשימוש אתלטי; 
כפפות, דהיינו כפפות בייסבול, כפפות חביטה (אביזרים עבור 
משחקים), כפפות אגרוף, כפפות לחימה, כפפות גולף; כדורי 
משחק, כריות עצם השוק לשימוש אתלטי; כדורים, דהיינו 
כדורים עבור משחק, כדורים עבור משחק (קטנים), כדורי 
ביליארד, שלפוחיות של כדורים עבור משחק, כדורי משחק; 

הנכללים כולם בסוג 28.                                                     
              

Class: 35 סוג: 35

Trading, import, export, distribution, representation, 
marketing and franchising, all related to clothing, 
footwear, sandals, flip-flops, ballet shoes,  boots, key 
rings, magnets, socks, towels; all included in class 
35.                                                                                
                                                  

מסחר, יבוא, יצוא, הפצה, ייצוג, שיווק וזיכיון, כולם מתייחסים 
לדברי הלבשה, דברי הנעלה, סנדלים, סנדלי אצבע, נעלי בלט, 
מגפיים, טבעות מפתח, מגנטים, גרביים, מגבות; הנכללים כולם 
בסוג 35.                                                                         

          

ח' תמוז תשע"ב - 9628/06/2012



Trade Mark No. 236387 מספר סימן

Application Date 13/03/2011 תאריך הגשה

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 5 סוג: 5

Pharmaceutical, veterinary and sanitary products for 
medical purposes, namely cytostatic (cell growth; 
cancer inhibiting) products; pharmaceutical products 
only available on prescription, namely cytostatic (cell 
growth; cancer inhibiting) products for medical 
purposes; all included in class 5.

מוצרים רוקחיים, וטרינריים וסניטריים למטרות רפואיות, דהיינו 
מוצרים ציטוסטטיים (גידול תאים; מעכבי סרטן); מוצרים 

רוקחיים הזמינים רק על פי מרשם, דהיינו מוצרים ציטוסטטיים 
(גידול תאים; מעכבי סרטן) למטרות רפואיות; הנכללים כולם 

בסוג 5.                                                                           
                                                            

Class: 16 סוג: 16

eaflets,brochures, magazines; stationery; 
instructional and teaching material (except 
apparatus); all included in class 16.

עלונים,  חוברות, מגזינים; מכשירי כתיבה; חומר הדרכתי 
ולהוראה (למעט מכשירים); הנכללים כולם בסוג 16.               

                                      

Class: 41 סוג: 41

Education and provision of training; all included in 
class 41.

חינוך ואספקת הכשרה; הנכללים כולם בסוג 41.                     
                      

Class: 42 סוג: 42

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

שירותים מדעיים וטכנולוגיים ומחקר ועיצוב הקשורים אליהם; 
הנכללים כולם בסוג 42.                                                     

      

Class: 44 סוג: 44

Pharmaceutical services including the making up of 
prescriptions; pharmaceutical and medical advisory 
services; diagnostic services; medical treatment 
services; all included in class 44.

שירותים רוקחיים הכוללים המצאת מרשמים; שירותי יעוץ 
רוקחיים ורפואיים; שירותי אבחון; שירותי טיפול רפואי; 

הנכללים כולם בסוג 44.                                                     
                                                                          

ח' תמוז תשע"ב - 9728/06/2012



 Owners

Name: Astellas Deutschland GmbH

Address: Georg Brauchle Ring 64 - 66,, MUNCHEN 
80992, Germany

Identification No.: 801388

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Reinhold Cohn and Partners

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

שם: ריינהולד כהן ושותפיו

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

ח' תמוז תשע"ב - 9828/06/2012



Trade Mark No. 236510 מספר סימן

Application Date 25/01/2011 תאריך הגשה

International Trademark No. 0951420 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: 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.

ח' תמוז תשע"ב - 9928/06/2012



RELTIGA

Trade Mark No. 236573 מספר סימן

Application Date 22/03/2011 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: 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: 5 סוג: 5

Human pharmaceuticals; all included in class 5. תכשירים רוקחיים לבני אדם; הנכללים כולם בסוג 5.   

ח' תמוז תשע"ב - 10028/06/2012



Trade Mark No. 236643 מספר סימן

Application Date 04/02/2011 תאריך הגשה

International Trademark No. 1050764 מספר סימן בינלאומי

Linked Files תיקים קשורים
Subsequent Designation בקשת הרחבה

File/s  243067 247419 תיק/ים  243067 247419

 Owners

Name: Abercrombie & Fitch Europe SA

Address: Via Moree, CH-6850 Mendrisio, Switzerland

Identification No.: 71479

(Suisse Société à responsabilité limitée)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Reinhold Cohn and Partners

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

שם: ריינהולד כהן ושותפיו

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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 35 סוג: 35

Retail store services connected with clothing, 
footwear, headgear, soaps, perfumes, essential oils, 
cosmetics, hair lotions, candles, jewellery and bags; 
online retail store services connected with clothing, 
footwear, headgear, soaps, perfumes, essential oils, 
cosmetics, hair lotions, candles, jewellery and bags; 
customer loyalty services for commercial, 
promotional and/or advertising purposes

ח' תמוז תשע"ב - 10128/06/2012



PhyTOMATO

Trade Mark No. 236692 מספר סימן

Application Date 28/03/2011 תאריך הגשה

Base for International Trademark No. 1088037 בסיס לסימן מסחר בינלאומי מס.

Ownersבעלים

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

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

Identification No.: 512122110מספר זיהוי: 512122110

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Dr. Webb & Co,Patent Attorneys

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

שם: ד"ר וב ושות', עורכי פטנטים

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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 31 סוג: 31

Tomato fruit, living tomato plants and tomato plant 
propagating material, mainly seeds.

פרי עגבניה, צמחי עגבניות חיים וחומר לריבוי צמחי עגבניות, 
בעיקר זרעים.                                     

ח' תמוז תשע"ב - 10228/06/2012



Trade Mark No. 236698 מספר סימן

Application Date 28/03/2011 תאריך הגשה

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 9 סוג: 9

Computer software; computer software for assessing 
job and business skills; computer software for use in 
job, business, word processing, and/or office 
automation training; computer software for use in 
management of job applicant data; all included in 
class 9.

תוכנת מחשב; תוכנת מחשב להערכת מיומנויות עבודה 
ועסקים; תוכנת מחשב לשימוש בעבודה, עסקים, עיבוד 

תמלילים, ו/או הכשרה של אוטומציית משרד; תוכנת מחשב 
לשימוש בניהול נתוני מועמד לעבודה; הנכללים כולם בסוג 9.   
                                                                                    

                                      

Class: 16 סוג: 16

Printed materials and instructional texts; printed 
testing materials for use in assessing job skills; 
printed instructional materials  for use in job skill 
training; printed instructional materials in the field of 
human resources; printed training manuals for job 
skill training; printed monographs, newsletters and 
bulletins, all in the field of human resources; all 
included in class 16.

חומרים מודפסים וטקסטים הדרכתיים; חומרי בחינה מודפסים 
לשימוש בהערכת מיומנויות עבודה; חומרי הדרכה מודפסים 
לשימוש בהכשרת מיומנויות עבודה; חומרי הדרכה מודפסים 
בתחום של משאבי אנוש; מדריכי הכשרה מודפסים להכשרת 
מיומנויות עבודה; מונוגרפיות, עלוני חדשות ועלונים מודפסים, 
כולם בתחום של משאבי אנוש; הנכללים כולם בסוג 16.           
                                                                                    

                                                                  

Class: 35 סוג: 35

Business management; business administration; 
office functions; employment agency services; 
temporary and permanent employment agency 
services; employment related services, namely, 
providing job placement, career development, 
employment recruitment, and general employment 
information to others; personnel management 
services; human resources management services; 
providing and managing contract personnel 
programs; personnel management and consultancy 
services; providing employee skills screening and 
assessment tools via a website on a global 
information network; employment counseling 
services; career management consultation services; 
employment outplacement services;  professional 
business consultancy services; accounting and 
internal business audit services for others, business 
investigation services; business advice and 
information services; business organization 
consultancy services; tax preparation and consulting 
services; all included in class 35.

ניהול עסקים; אדמיניסטרציה עסקית; תפקודי משרד; שירותי 
סוכנות תעסוקה; שירותי סוכנות תעסוקה זמנית וקבועה; 

שירותים הקשורים לתעסוקה, דהיינו, אספקת שיבוץ עבודה, 
פיתוח קריירה, גיוס תעסוקה, ומידע תעסוקתי כללי לאחרים; 
שירותי ניהול צוות עובדים; שירותי ניהול משאבי אנוש; אספקת 
וניהול תוכניות של חוזי צוות עובדים; שירותי ניהול ויעץ צוות 
עובדים; אספקת כלים לסינון והערכת עובדים באמצעות אתר 
ברשת מידע גלובלית; שירותי ייעוץ תעסוקה; שירותי התייעצות 
בניהול קריירה; שירותי תעסוקה חלופית; שירותי יעץ עסקי 
מקצועי; שירותי חשבונאות וביקורת חשבונות פנימית של 
עסקים עבור אחרים, שירותי חקירות עסקים; שירותי עצה 
ומידע עסקיים; שירותי יעץ בארגון עסק; שירותי הכנה 

והיוועצות של מיסים; הנכללים כולם בסוג 35.                         
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    

                                                

ח' תמוז תשע"ב - 10328/06/2012



 Owners

Name: MANPOWER INC.

Address: Milwaukee, Wisconsin, U.S.A.

Identification No.: 40582

(Wisconsin Corporation)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Reinhold Cohn and Partners

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

שם: ריינהולד כהן ושותפיו

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

Class: 41 סוג: 41

Educational and training services; providing training 
in business and job skills and office technology; 
providing training in the field of job searching, career 
development, self marketing, interview skills and 
research workshops; training services for personnel; 
providing on-line courses of study in the fields of 
information technology, software use, job and 
business skills; career counseling services; education 
and training being career management and career 
transition services; all included in class 41.

שירותי חינוך והדרכה; אספקת הדרכה במיומנויות עסקים 
ועבודה וטכנולוגית משרד; אספקת הדרכה בתחום של חיפוש 
עבודה, פיתוח קריירה, שיווק עצמי, מיומנויות ראיון וסדנאות 
מחקר; שירותי הדרכה לצוות עובדים; אספקת קורסים מקוונים 

ללימוד בתחומים של טכנולוגית מידע, שימוש בתוכנה, 
מיומנויות עבודה ועסקים; שירותי ייעוץ קריירה; חינוך והדרכה 
שהינם שירותי ניהול קריירה ושינוי קריירה; הנכללים כולם בסוג 
                                                                               .41
                                                                                    
                                                                                    

                

Class: 42 סוג: 42

Consultancy, design and development services in the 
field of computer hardware and software; business 
information technology security services, namely, 
computer security services, namely, monitoring of 
computer information technology systems for security 
purposes, namely, consulting services in the field of 
maintaining the security and integrity of databases; 
Non-downloadable computer software for accessing, 
inputting, storing, processing and retrieving 
employment and career related information; non-
downloadable software for evaluating job and career 
skills; all included in class 42.

שירותי יעץ, עיצוב ופיתוח בתחום של חומרה ותוכנת מחשב; 
שירותי אבטחה של טכנולוגית מידע עסקי, דהיינו, שירותי 

אבטחת מחשבים, דהיינו, ניטור של מערכות טכנולוגית מידע 
מחשב למטרות אבטחה, דהיינו, שירותי יעוץ בתחום של תחזוק 
האבטחה והשלמות של בסיסי נתונים; תוכנת מחשב שאינה 
ניתנת להורדה עבור השגת גישה, קלט, אחסון, עיבוד ואחזור 
של מידע הקשור לתעסוקה ולקריירה; תכנה שאינה ניתנת 

להורדה עבור הערכה של מיומנויות עבודה וקריירה; 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)

Australia, 08/12/2010, No. 1398581 אוסטרליה, 08/12/2010, מספר 1398581

Class: 9 סוג: 9

Class: 16 סוג: 16

Class: 35 סוג: 35

Class: 41 סוג: 41

Class: 42 סוג: 42

ח' תמוז תשע"ב - 10428/06/2012



Trade Mark No. 236731 מספר סימן

Application Date 24/03/2011 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: Bogart 2002 Ltd. שם: בוגארט 2002 בע"מ

Address: 24 Hertzel St., Natania, Israel כתובת : רח' הרצל 24, נתניה, ישראל

Identification No.: 513338657מספר זיהוי: 513338657

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Yaakov Manor, Adv.

Address: 154 Menahem Begin Road, Tel Aviv, 64921, 
Israel

שם: יעקב מנור, עו"ד

כתובת : דרך מנחם בגין 154, תל אביב, 64921, 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' תמוז תשע"ב - 10528/06/2012



Trade Mark No. 236776 מספר סימן

Application Date 18/02/2011 תאריך הגשה

International Trademark No. 1069889 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: Montres Tudor SA

Address: Rue François-Dussaud 3, CH-1211 Genève 26, 
Switzerland

Identification No.: 72187

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Sanford T. Colb & Co.

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

שם: סנפורד ט. קולב ושות'

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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 14 סוג: 14

Jewelry, timepieces, namely watches, wristwatches, 
component parts for timepieces and accessories for 
timepieces not included in other classes, clocks and 
other chronometric instruments, chronometers, 
chronographs, timing apparatus for sports activities, 
time measuring and marking apparatus and 
instruments not included in other classes; dials, 
boxes, cases and presentation cases for timepieces 
and jewelry.

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

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

Switzerland, 24/09/2010, No. 606538 שוויץ, 24/09/2010, מספר 606538

Class: 14 סוג: 14

ח' תמוז תשע"ב - 10628/06/2012



Trade Mark No. 236790 מספר סימן

Application Date 24/02/2011 תאריך הגשה

International Trademark No. 1070140 מספר סימן בינלאומי

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 5 סוג: 5

Food and food substances for babies; food and food 
substances for medical use for children and sick; 
food and food substances for nursing mothers for 
medical use. nutritional and dietetic supplements for 
medical use; vitamin preparations, preparations 
made with mineral.

Class: 29 סוג: 29

Vegetables and potatoes (preserved, frozen, dried or 
cooked), fruits (preserved, frozen, dried or cooked), 
mushrooms (preserved, dried or cooked), meat, 
poultry, game, fish and seafood products, all these 
goods in the form of extracts, soups, jellies, spreads, 
canned products, cooked, deep-frozen or dehydrated 
dishes; jams; eggs; milk, cream, butter, cheese and 
milk products; milk substitutes; milk beverages, milk 
predominating; desserts made with milk and desserts 
made with cream; yogurts; soya milk (milk 
substitute), preserved soya beans for human 
consumption; edible oils and fats; protein 
preparations for human consumption; whiteners for 
coffee and/or tea (cream substitutes); sausages; 
charcuterie, peanut butter; soups, concentrated 
soups, thick soups, stock cubes, stock, bouillons.

ח' תמוז תשע"ב - 10728/06/2012



Conditions/Disclaimers

The mark is limited to the colours  word Gold and 
yellow. as shown in the  mark.

 Owners

Name: Société des Produits Nestlé S.A.

Address: CH-1800 Vevey, Switzerland

Identification No.: 71360

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Reinhold Cohn and Partners

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

שם: ריינהולד כהן ושותפיו

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

Class: 30 סוג: 30

Coffee, coffee extracts, preparations and beverages 
made with coffee; iced coffee; artificial coffee, 
artificial coffee extracts, preparations and beverages 
made with artificial coffee; chicory; tea, tea extracts, 
preparations and beverages made with tea; iced tea; 
preparations made with malt for human consumption; 
cocoa and beverages made with cocoa; beverages 
made with chocolate; sugar; chewing gum not for 
medical purposes; natural sweeteners; bakery goods, 
bread, yeast, caramels, puddings; ices, water ices, 
sherbets, frozen confectionery, frozen cakes, ice 
cream, frozen desserts, frozen yogurts, powders and 
binding agents (included in this class) for making ices 
and/or water ices and/or sherbets and/or frozen 
confectionery and/or frozen cakes and/or ice cream 
and/or frozen desserts and/or frozen yogurts; honey 
and honey substitutes; breakfast cereals, muesli, 
corn flakes, cereal bars, ready-to-eat cereals; cereal 
preparations; rice, pasta, noodles; foodstuffs made 
with rice, flour or cereals, also in the form of cooked 
dishes; pizzas; sandwiches; farinaceous food paste 
and ready-to-bake cake dough preparations; sauces, 
soya sauce; ketchup; preparations for flavoring or 
seasoning foodstuffs; edible spices, condiments, 
dressings for salads, mayonnaise; mustard; vinegar.

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

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

Switzerland, 09/11/2010, No. 609731 שוויץ, 09/11/2010, מספר 609731

Class: 5 סוג: 5

Class: 29 סוג: 29

Class: 30 סוג: 30

ח' תמוז תשע"ב - 10828/06/2012



Trade Mark No. 236819 מספר סימן

Application Date 27/03/2011 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: Nir dubrovsky  שם: דוברובסקי ניר

Address: Anatot 18  St, Tel Aviv, Israel כתובת : רח' ענתות 18, תל אביב-יפו, ישראל

Identification No.: 033338567מספר זיהוי: 033338567

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Bokobza Michal, Adv 

Address: 72 Herzel St, Beer-Sheva, 84221, Israel

שם: עו"ד מיכל בוקובזה 

כתובת : רח' הרצל 72, באר שבע, 84221, ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 41 סוג: 41

Providing consultancy, rental and leasing services of 
aquarium.

שירותי ייעוץ, השכרה וליסינג של אקווריומים.                         
                  

ח' תמוז תשע"ב - 10928/06/2012



Trade Mark No. 236822 מספר סימן

Application Date 27/03/2011 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: Nir dubrovsky  שם: דוברובסקי ניר

Address: רח' ענתות 18, תל אביב-יפו, ישראל כתובת : רח' ענתות 18, תל אביב-יפו, ישראל

Identification No.: 033338567מספר זיהוי: 033338567

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Bokobza Michal, Adv 

Address: 72 Herzel St, Beer-Sheva, 84221, Israel

שם: עו"ד מיכל בוקובזה 

כתובת : רח' הרצל 72, באר שבע, 84221, ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 42 סוג: 42

Design and development of  computer hardware and 
software; building websites, adaptive websites; 
search engine optimization; solutions and 
development of hardware and software for the car 
industry composition in the field of safety with an 
emphasis on the safety of the human factor, the 
solutions of autonomous navigation and parking; 
software and hardware solutions for the aviation 
industry, personal computing, industrial and mobile 
industry; consulting and implementation in the field of 
information technology for businesses and ERP & 
cloud computing solutions.

עיצוב ופיתוח של חומרות ותוכנות מחשב; בניית אתרי 
אינטרנט, אתרים אדפטיביים; אופטימיזציה של מנועי חיפוש; 
פתרונות ופיתוחים של חומרה ותוכנה לענף הרכב בתחום של 
בטיחות תוך שימת דגש על  בטיחות הגורם האנושי, פתרונות 
של ניווט אוטונומי וחניה;  פתרונות תוכנה וחומרה חכמים לענף 
התעופה, המחשוב האישי והתעשייתי ולענף הסלולרי; ייעוץ 

והטמעה בתחום של מערכות מידע לעסקים ופתרונות  אי.אר.פי 
ומחשוב ענן.                                                                     
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    

                                                      

ח' תמוז תשע"ב - 11028/06/2012



KRYSTAL CHILL

Trade Mark No. 236856 מספר סימן

Application Date 05/04/2011 תאריך הגשה

 Owners

Name: British American Tobacco (Brands) Inc.

Address: 2711 Centerville Road, Suite 300, Wilmington, 
Delaware 19808, U.S.A.

Identification No.: 800432

(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: 34 סוג: 34

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

סיגריות; טבק; מוצרי טבק; מצתים; גפרורים; צרכי מעשנים; 
הכל כלול בסוג 34.                                                           

      

ח' תמוז תשע"ב - 11128/06/2012



Trade Mark No. 236938 מספר סימן

Application Date 01/03/2011 תאריך הגשה

International Trademark No. 1070742 מספר סימן בינלאומי

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 5 סוג: 5

Food and food substances for babies; food and food 
substances for medical use for children and sick; 
food and food substances for nursing mothers for 
medical use. nutritional and dietetic supplements for 
medical use; vitamin preparations, preparations 
made with mineral; dieretic confectionery for medical 
purposes. 

Class: 29 סוג: 29

Vegetables and potatoes (preserved, frozen, dried or 
cooked), fruits (preserved, frozen, dried or cooked), 
mushrooms (preserved, dried or cooked), meat, 
poultry, game, fish and seafood products, all these 
goods in the form of extracts, soups, jellies, spreads, 
preserves, cooked, deep-frozen or dehydrated 
dishes; jams; eggs; milk, cream, butter, cheese and 
milk products; milk substitutes; milk beverages, milk 
predominating; desserts made of milk and desserts 
made of cream; yogurts; soya milk (milk substitute), 
soya beans, preserved, for human food; edible oils 
and fats; protein preparations for food; whiteners for 
coffee and/or tea (cream substitutes); sausages; 
charcuterie, peanut butter; soups, concentrated 
soups, thick soups, stock cubes, stock, broth.

ח' תמוז תשע"ב - 11228/06/2012



Conditions/Disclaimers

The mark is limited to the colours  word Yellow, 
white, black, red, orange. as shown in the  mark.

 Owners

Name: Société des Produits Nestlé S.A.

Address: CH-1800 Vevey, Switzerland

Identification No.: 72240

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Reinhold Cohn and Partners

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

שם: ריינהולד כהן ושותפיו

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

Class: 30 סוג: 30

Coffee, coffee extracts, preparations and beverages 
made with coffee; iced coffee; artificial coffee, 
artificial coffee extracts, preparations and beverages 
made with artificial coffee; chicory; tea, tea extracts, 
preparations and beverages made with tea; iced tea; 
preparations made with malt for food; cocoa and 
preparations and beverages made with cocoa; 
chocolate, chocolate goods, preparations and 
beverages made with chocolate; confectionery, sugar 
confectionery, sweetmeats; sugar; chewing gum, not 
for medical purposes; natural sweeteners; bakery 
goods, bread, yeast, pastries; biscuits, cakes, 
cookies, wafers, caramels, desserts (included in this 
class), puddings; edible ices, water ices, sorbets, 
iced confectionery, iced cakes, ice cream, iced 
desserts, iced yogurts, powders and binding agents 
(included in this class) for making edible ices and/or 
water ices and/or sorbets and/or iced confectionery 
and/or iced cakes and/or ice cream and/or iced 
desserts and/or iced yogurts; honey and honey 
substitutes; breakfast cereals, muesli, corn flakes, 
cereal bars, ready-to-eat cereals; cereal 
preparations; rice, pasta, noodles; foodstuffs made 
with rice, flour or cereals, also in the form of cooked 
dishes; pizzas; sandwiches; oven-ready preparations 
of farinaceous paste and cake pastry; sauces, soya 
sauce; ketchup; products for flavoring or seasoning 
foodstuffs; spices for food, condiments, dressings for 
salads, mayonnaise; mustard; vinegar.

Goods/Services for which priority is claimed סחורות/שירותים לגביהם נטען דין קדימה
(If only classification code is indicated, Priority is claimed 
for all goods/services included in that class, and specified 
above under the 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, 10/02/2011, No. 611994 שוויץ, 10/02/2011, מספר 611994

Class: 5 סוג: 5

Class: 29 סוג: 29

Class: 30 סוג: 30

ח' תמוז תשע"ב - 11328/06/2012



Trade Mark No. 236939 מספר סימן

Application Date 24/02/2011 תאריך הגשה

International Trademark No. 1070746 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: Bayer Aktiengesellschaft

Address: Kaiser-Wilhelm-Allee, 51373 Leverkusen, 
Germany

Identification No.: 72241

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 .

Class: 10 סוג: 10

Medicinal apparatus, namely,  dispenser for tablets 
and pills.

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

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

Germany, 26/11/2010, No. 30 2010 069 620.6/05 גרמניה, 26/11/2010, מספר 620.6/05 069 2010 30

Class: 5 סוג: 5

Class: 10 סוג: 10

ח' תמוז תשע"ב - 11428/06/2012



Trade Mark No. 236940 מספר סימן

Application Date 24/02/2011 תאריך הגשה

International Trademark No. 1070747 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: Bayer Aktiengesellschaft

Address: Kaiser-Wilhelm-Allee, 51373 Leverkusen, 
Germany

Identification No.: 72241

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 .

Class: 10 סוג: 10

Medicinal apparatus, namely, dispenser for tablets 
and pills.

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

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

Germany, 26/11/2010, No. 30 2010 069 624.9/05 גרמניה, 26/11/2010, מספר 624.9/05 069 2010 30

Class: 5 סוג: 5

Class: 10 סוג: 10

ח' תמוז תשע"ב - 11528/06/2012



TRIPLE C

טריפל סי 
Trade Mark No. 236968 מספר סימן

Application Date 29/03/2011 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: TRIPLE C CLOUD COMPUTING LTD שם: טריפל סי מחשוב ענן בע"מ

Address: 49 HASIVIM ST, PARK YNAY, P.O.B. 7056, 
PETECH-TIKVA, 49170, Israel

כתובת : רח' הסיבים 49, פארק ינאי, ת.ד. 7056, פתח תקוה, 
49170, ישראל

Identification No.: 511402547מספר זיהוי: 511402547

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: NURIT PELEG, ADV 

Address: 7 JABOTINSKY ST, RAMAT-GAN, 52520, 
Israel

שם: עו"ד נורית פלג 

כתובת : רח' ז'בוטינסקי 7, רמת גן, 52520, ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 42 סוג: 42

Computing services provided by any network as 
"cloud" computing services, internet services 
including internet access services, developing and 
design software and hardware connented to "cloud" 
operation services, servers and date center; all 
included in class 42.

שירותי מחשוב המסופקים באמצעות רשת כלשהי הידועים 
בשם שירותי מחשוב ענן, שירותי אינטרנט לרבות מתן גישה 
לאינטרנט, פיתוח ועיצוב תוכנות וחומרות מחשב הקשורות 
במתן שירותי תפעול ענן, חוות שרתים; הנכללים כולם בסוג 
                                                                               .42

                                  

ח' תמוז תשע"ב - 11628/06/2012



Trade Mark No. 236976 מספר סימן

Application Date 10/04/2011 תאריך הגשה

 Owners

Name: Samsung Electronics Co., Ltd.

Address: 416 Maetan-dong, Yeongtong-gu, Suwon-si, 
Gyeonggi-do, Republic of Korea

Identification No.: 18992

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: 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: 36 סוג: 36

Charitable fundraising services, namely, providing 
financial assistance for children and youth social 
contribution program; all included in class 36.

שירותי גיוס כספי צדקה, דהיינו, מתן סיוע כספי לתוכנית 
תרומה חברתית לילדים ונוער; הנכללים כולם בסוג 36.           
                                                                                    

  

ח' תמוז תשע"ב - 11728/06/2012



Trade Mark No. 236977 מספר סימן

Application Date 10/04/2011 תאריך הגשה

 Owners

Name: Samsung Electronics Co., Ltd.

Address: 416 Maetan-dong, Yeongtong-gu, Suwon-si, 
Gyeonggi-do, Republic of Korea

Identification No.: 18992

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: 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

Conducting education programs for children and 
youth social contribution program; all included in 
class 41.

ניהול תוכניות חינוך לתוכנית תרומה חברתית לילדים ונוער; 
הנכללים כולם בסוג 41.                                                     

          

ח' תמוז תשע"ב - 11828/06/2012



Trade Mark No. 236978 מספר סימן

Application Date 10/04/2011 תאריך הגשה

 Owners

Name: Samsung Electronics Co., Ltd.

Address: 416 Maetan-dong, Yeongtong-gu, Suwon-si, 
Gyeonggi-do, Republic of Korea

Identification No.: 18992

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: 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: 44 סוג: 44

Medical assistance services for children and youth 
social contribution program; all included in class 44.

שירותי סיוע רפואי לתוכנית תרומה חברתית לילדים ונוער; 
הנכללים כולם בסוג 44.                                                     
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SEED TO PATIENT

Trade Mark No. 237031 מספר סימן

Application Date 12/04/2011 תאריך הגשה

 Owners

Name: S&B Medical Solutions, LLC

Address: 9701 Wilshire Boulevard, Suite 1110, Beverly 
Hills, California, 90212, U.S.A.

Identification No.: 801929

(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: 5 סוג: 5

Pain relief medicine packaged with related 
educational material; all included in class 5.

תרופה להקלה על כאבים ארוזה עם חומר חינוכי הקשור לה; 
הנכללים כולם בסוג 5.                                   

Class: 35 סוג: 35

Distributorship services in the field of pain abatement 
products and related educational materials; all 
included in class 35.

שירותי זיכיונות הפצה עבור מוצרים להפחתת כאב ושיכוך 
כאבים וחומרים חינוכיים הקשורים להם; הנכללים כולם בסוג 

                                   .35

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

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

U.S.A., 14/10/2010, No. 85/152,317 ארה"ב, 14/10/2010, מספר 85/152,317

Class: 5 סוג: 5

Class: 35 סוג: 35
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Trade Mark No. 237083 מספר סימן

Application Date 11/04/2011 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: YEDIOT AHARONOT, LTD. שם: ידיעות אחרונות בע"מ

Address: HaMasger 9 St, Tel Aviv, 67776, Israel כתובת : רח' המסגר 9, תל אביב, 67776, ישראל

Identification No.: 510103922מספר זיהוי: 510103922

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: S. Lieblich-M. Moser, Adv.

Address: 40-42 Hanamal St., P.O.B. 300, Tel Aviv, 
61002, Israel

שם: ש. ליבליך-מ. מוזר, עו"ד

כתובת : רחוב הנמל 40-42, ת.ד. 300, תל אביב, 61002, 
ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 16 סוג: 16

Fashion  and leisure magazine; all included in class 
16.   

דברי דפוס מגזין אופנה, בידור ופנאי; הנכללים כולם בסוג 16.

Class: 41 סוג: 41

Online fashion , leisure and entertainment magazine; 
all included in class 41.

מגזין מקוון בנושאי אופנה, בידור ופנאי; הנכללים כולם בסוג 
                                     .41
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Trade Mark No. 237084 מספר סימן

Application Date 11/04/2011 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: YEDIOT AHARONOT, LTD. שם: ידיעות אחרונות בע"מ

Address: רח' המסגר 9, תל אביב, 67776, ישראל כתובת : רח' המסגר 9, תל אביב, 67776, ישראל

Identification No.: 510103922מספר זיהוי: 510103922

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: S. Lieblich-M. Moser, Adv.

Address: 40-42 Hanamal St., P.O.B. 300, Tel Aviv, 
61002, Israel

שם: ש. ליבליך-מ. מוזר, עו"ד

כתובת : רחוב הנמל 40-42, ת.ד. 300, תל אביב, 61002, 
ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 16 סוג: 16

Fashion  and leisure magazine; all included in class 
16.   

דברי דפוס מגזין אופנה, בידור ופנאי; הנכללים כולם בסוג 16.

Class: 41 סוג: 41

Online fashion , leisure and entertainment magazine; 
all included in class 41.

מגזין מקוון בנושאי אופנה, בידור ופנאי; הנכללים כולם בסוג 
                                     .41

ח' תמוז תשע"ב - 12228/06/2012



DIGIT 

דיגיט 
Trade Mark No. 237124 מספר סימן

Application Date 14/04/2011 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: DIG-IT INTERNET SOLUTIONS LTD שם: דיג-איט פתרונות אינטרנט בע"מ

Address: David Hamelch 1, herzelia pitoah, Israel כתובת : רח' דוד המלך 1, הרצליה פיתוח, ישראל

Identification No.: 513938340מספר זיהוי: 513938340

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Gootfried, Wasercug &  Elyashiv, Advs.

Address: 68 Ibn Gvirol Street, Tel Aviv, 64952, Israel

שם: גוטפריד, וסרצוג ואלישיב, עו"ד

כתובת : רחוב אבן גבירול 68, תל אביב, 64952, ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 42 סוג: 42

Developing and designing computer software, 
technological solutions, internet site plas, 
develpemmnet, building and designing; all included in 
class 42.

עיצוב ופיתוח תוכנות מחשב, פתרונות טכנולוגיים, תכנון, בניית, 
הקמת ועיצוב אתרי אינטרנט; הנכללים כולם בסוג 42.             
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Trade Mark No. 237223 מספר סימן

Application Date 07/03/2011 תאריך הגשה

International Trademark No. 1071673 מספר סימן בינלאומי

Collective Mark (Section 15) סימן קיבוצי (סעיף 15)

 Owners

Name: American Institute of Certified Public 
Accountants

Address: 1211 Avenue of the Americas, New York NY 
10036, U.S.A.

Identification No.: 72303

(District of Columbia, United States non-profit 
corporation)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Soroker-Agmon, Adv.

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

שם: סורוקר-אגמון, עו"ד

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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 35 סוג: 35

Indicating membership in a(n) to indicate 
membership in an association of accountants.
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Trade Mark No. 237260 מספר סימן

Application Date 18/02/2011 תאריך הגשה

International Trademark No. 1016713 מספר סימן בינלאומי

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 1 סוג: 1

Non-organic and organic chemical products and 
petrochemical products manufactured as a result of 
crude oil processing, included in this class; petroleum 
plasticizers and modified petroleum plasticizers; 
chemical products destined for industry, included in 
this class; furfurol extract for the production of 
softeners in industry; fluids: brake, hydraulic, for car 
radiators, vehicle engine coolants; antisweating 
agents; windscreen defrosting products; preparations 
and oils for metal hardening; chemical preparations 
facilitating demoulding; coolants; preparations and 
chemicals based liquids for abrasive materials; 
products resulting from grain processing: cereals, 
rape seed, soya, sunflower seed and the like used for 
industrial production such as esters, advanced fatty 
acids.

Class: 2 סוג: 2

Antirust oils and greases included in this class; 
maintenance and cleaning preparations with 
defrosting properties; metal protecting preparations; 
anticorrosion agents.

Class: 4 סוג: 4

Products of crude oil refining; industrial oil, process 
oil, lubricants, fuels and greases, included in this 
class; lubricating oils, diesel oil, fuel oil, base oil, gear 
oil, hydraulic oil, hydraulic gear oil, compressor, 
turbine, machine and shipping oils, oils for graphic 
paints, for preservation of masonry, leather, fabrics, 
oils used for facilitating the removal from moulds, 
moistening oils; emulsifying oils; oils for petrol and 
internal combustion engines, mineral, semi-synthetic, 
synthetic; oils for agricultural, road equipment, and 
small auxiliary equipment; oils for metalworking and 
guides, petroleum oil; oil as heat carrier; oils for 
honing and lapping in metalworking, for machining; 
oils and greases for lubricating machinery in food 
industry; multifunctional synthetic greases; grease for 
cutting instruments.
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Conditions/Disclaimers

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

 Owners

Name: GRUPA LOTOS SPÓŁKA AKCYJNA

Address: ul. Elbląska 135, PL-80-718 Gdańsk, Poland

Identification No.: 71623

(Poland Joint Stock Company)
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Trade Mark No. 237311 מספר סימן

Application Date 28/02/2011 תאריך הגשה

International Trademark No. 1072499 מספר סימן בינלאומי

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 1 סוג: 1

Chemicals used in industry, science and 
photography, as well as in agriculture, horticulture 
and forestry; unprocessed artificial resins, 
unprocessed plastics; manures; fire extinguishing 
compositions; tempering and soldering preparations; 
chemical substances for preserving foodstuffs; 
tanning substances; adhesives used in industry; 
chemical auxiliary agents and raw materials for 
formulating pharmaceutical preparations, nutrient 
preparations and food supplements; polyols for 
combined processing in the manufacture of tablets.

Class: 5 סוג: 5

Drug delivery auxiliary agents consisting of 
compounds that facilitate delivery of a wide range of 
pharmaceuticals; pharmaceuticals preparations, 
namely, a drug delivery system comprising polymer - 
based oral tablets for the continuous release of a 
wide variety of therapeutic agents; auxiliary agents 
and raw materials for formulating pharmaceutical 
preparations, nutrient preparations and food 
supplements

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

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

European Community Trade Mark, 01/09/2010, No. 
009382433

איחוד האירופי לסימני מסחר, 01/09/2010, מספר 
009382433

Class: 1 סוג: 1

Class: 5 סוג: 5

ח' תמוז תשע"ב - 12728/06/2012



 Owners

Name: Merck KGaA

Address: Frankfurter Str. 250, 64293 Darmstadt, 
Germany

Identification No.: 72360

(Germany KGaA)

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' תמוז תשע"ב - 12828/06/2012



Trade Mark No. 237474 מספר סימן

Application Date 21/02/2011 תאריך הגשה

International Trademark No. 0938106 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR ANONİM ŞİRKETİ

Address: Abdurrahman Gazi Mahallesi,Ebubekir Caddesi 
289, Samandira, İSTANBUL, Turkey

Identification No.: 72422

(Turkey Joint Stock Company)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Reinhold Cohn and Partners

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

שם: ריינהולד כהן ושותפיו

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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 35 סוג: 35

Advertisement agency services, advertisement office 
services, advertisement and announcement services 
via television, radio, and mail, preparation of 
advertisement columns, distribution of advertisement 
materials, organization of exhibitions and fairs for 
commercial and advertisement purposes, modeling 
for advertisement and sale purposes, marketing 
studies services, information services related to 
marketing, sale increase (promotion), shop window 
decoration and arrangement, polling services, public 
relations; the bringing together for the benefit of 
others of a variety of goods of cosmetic, toilet 
products, clothing, accessories, beverages and 
foods, enabling customers to conveniently view and 
purchase those goods in retail and wholesale shops.
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VENLADEX

Trade Mark No. 237574 מספר סימן

Application Date 28/04/2011 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: DEXCEL LTD. שם: דקסל בע"מ

Address: P.O.B. 50, Hadera, 38100, Israel כתובת : ת.ד. 50, חדרה, 38100, ישראל

Identification No.: 510477748מספר זיהוי: 510477748

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Wolff, Bregman and Goller

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

שם: וולף, ברגמן וגולר

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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 5 סוג: 5

Pharmautical preparations for the treatment of 
depression and anziety; pharmautical preparations 
for psychiatric treatment; all included in class 5.

תכשירי רוקחות לטיפול בדיכאון וחרדה; תכשירי רוקחות 
לטיפול פסיכיאטרי; הנכללים כולם בסוג 5.                             
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DANI BIKE 

Trade Mark No. 237576 מספר סימן

Application Date 28/04/2011 תאריך הגשה

Base for International Trademark No. 1083614 בסיס לסימן מסחר בינלאומי מס.

Ownersבעלים

Name: Dan Taieb  שם: דן טייב

Address: 7 Derech Hashalom st, Tel Aviv, 67892, Israel כתובת : דרך השלום 7, תל אביב-יפו, 67892, ישראל

Identification No.: 317854545מספר זיהוי: 317854545

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Ariel Dubinsky, Adv.

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

שם: אריאל דובינסקי, עו"ד

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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 6 סוג: 6

Common matals and alloys thereof, namely, items of 
common metals and alloys thereof; ornaments of 
common metals and alloys thereof; art works of 
common metals and alloys thereof, including statues 
and statuettes; accessories of common metals and 
alloys thereof which are not jewelry.

מתכות פשוטות וסגסוגותיהן, דהיינו, חפצים העשויים ממתכות 
פשוטות וסגסוגותיהן; קישוטים העשויים ממתכות פשוטות 
וסגסוגותיהן; יצירות אומנות העשויות ממתכות פשוטות 
וסגסוגותיהן, לרבות, פסלים ופסלונים; אביזרים שהם לא 

תכשיטים העשויים ממתכות פשוטות וסגסוגותיהן.                   
                                                      

Class: 14 סוג: 14

Jewelry; precious metals and alloys thereof, namely, 
objects made of precious metals and their alloys; 
articles of jewelry made of precious metals and their 
alloys including, bracelets, necklces, rings and 
earrings; figurines of precious metals and their alloys; 
key chains of precious metals and their alloys; 
ornaments of precious metals and their alloys; 
diamonds; precious stones; articles of jewelry plated 
with precious metals, including, bracelets, necklaces, 
rings and earrings; figurines plated with precious 
metals; key chains plated with precious metals; 
metals; ornaments plated with precious metals; 
articles of jewelry made of common metals, including, 
bracelets, necklaces, rings and earrings; figurines 
made of common metals being jewelry; key chains 
made of common metals being jewelry; ornaments 
made of common metals being jewelry; all included in 
class 14.

תכשיטים; מתכות יקרות וסגסוגותיהן, דהיינו, חפצים העשויים 
ממתכות יקרות וסגסוגותיהן; תכשיטים העשויים ממתכות 
יקרות וסגסוגותיהן, לרבות, צמידים, שרשראות, טבעות 

ועגילים; פסלונים העשויים ממתכות יקרות וסגסוגותיהן; מחזיקי 
מפתחות העשויים ממתכות יקרות וסגסוגותיהן; קישוטים 

העשויים ממתכות יקרות וסגסוגותיהן; יהלומים; אבנים יקרות; 
תכשיטים המצופים במתכות יקרות, לרבות צמידים, שרשראות, 

טבעות ועגילים; פסלונים מצופים במתכות יקרות; מחזיקי 
מפתחות מצופים במתכות יקרות; קישוטים מצופים במתכות 
יקרות; תכשיטים העשויים ממתכות פשוטות, לרבות, צמידים, 
שרשראות, טבעות ועגילים; פסלונים שהם תכשיטים העשויים 
ממתכות פשוטות; מחזיקי מפתחות שהם תכשיטים העשויים 
ממתכות פשוטות; קימוטים שהם תכשיטים העשויים ממתכות 
פשוטות; הכל כלול בסוג 14.                                               
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ex'cellent

Trade Mark No. 237804 מספר סימן

Application Date 15/05/2011 תאריך הגשה

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

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

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

Ownersבעלים

Name: Excellent Marcom Agency שם: אקסלנט-מרקום אג'נסי בע"מ

Address: 57 Ben Gurion Blv., Haifa, Israel כתובת : ש'ד בן גוריון 57, חיפה, ישראל

Identification No.: 513837997מספר זיהוי: 513837997

חברה פרטית

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Vitold Irani, Adv.

Address: 33 Ben Gurion Blv., P.O.B. 380, Haufa, Israel

שם: ויטולד איראני, עו"ד

כתובת : שד' בן גוריון 33, ת.ד. 380, חיפה, ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 35 סוג: 35

Advertising and marketing services. שירותי פרסום ושיווק.                               
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Trade Mark No. 237845 מספר סימן

Application Date 24/03/2011 תאריך הגשה

International Trademark No. 1075151 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: Ceská zbrojovka a.s.

Address: Svatopluka Cecha 1283, CZ-688 27 Uhersky 
Brod, Czech Republic

Identification No.: 72535

(Ceská republika Akciová spolecnost)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Pearl Cohen Zedek Latzer

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

שם: פרל כהן צדק לצר

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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 13 סוג: 13

Handheld firearms, namely military weapons.

Goods/Services for which priority is claimed סחורות/שירותים לגביהם נטען דין קדימה
(If only classification code is indicated, Priority is claimed 
for all goods/services included in that class, and specified 
above under the 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, 22/10/2010, No. 
009468067

איחוד האירופי לסימני מסחר, 22/10/2010, מספר 
009468067

Class: 13 סוג: 13

ח' תמוז תשע"ב - 13328/06/2012



Trade Mark No. 237855 מספר סימן

Application Date 22/02/2011 תאריך הגשה

International Trademark No. 0454456 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: FIDIA FARMACEUTICI S.p.A.

Address: Via Ponte della Fabbrica, 3/A, I-35031 ABANO 
TERME (PD), Italy

Identification No.: 72544

(Italy Joint Stock Company)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Dr. Yitzhak Hess & Partners

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

שם: ד"ר יצחק הס ושותפיו

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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 5 סוג: 5

Pharmaceutical, veterinary and sanitary products, 
dietetic goods for children and the sick, medicines 
and disinfectants.

ח' תמוז תשע"ב - 13428/06/2012



Trade Mark No. 237873 מספר סימן

Application Date 09/03/2011 תאריך הגשה

International Trademark No. 1041986 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: AVENTIS PHARMA S.A.

Address: 20 avenue Raymond Aron, F-92160 ANTONY, 
France

Identification No.: 72559

(France Société Anonyme)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Dr. Shlomo Cohen & Co.

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

שם: ד"ר שלמה כהן ושות'

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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 5 סוג: 5

Pharmaceutical products, namely, anti- inflammatory, 
analgestic and antalgic preparations.

ח' תמוז תשע"ב - 13528/06/2012



Trade Mark No. 237981 מספר סימן

Application Date 26/05/2011 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: 3 סוג: 3

Toilet soaps, perfumery, cosmetics, essential oils, 
hair lotions, preparations for the cleaning, care and 
beautification of the skin, scalp and hair, deodorants 
and antiperspirants for personal use; all included in 
class 3.

סבוני טואלט, פרפומריה, מוצרי קוסמטיקה, תמציות שמנים, 
תחליבים לשיער, תכשירים לניקוי, טיפוח, וייפוי העור, הקרקפת 
והשיער, דאודורנטים ומפיגי זיעה לשימוש אישי; הנכללים כולם 
בסוג 3.                                                                           

                      

ח' תמוז תשע"ב - 13628/06/2012



Trade Mark No. 238065 מספר סימן

Application Date 18/05/2011 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: Motti bartall שם: מוטי בר-טל

Address: Anna frank 30, P.O.B. 2220, bat-yam, 59652, 
ramat hanasih, Israel

כתובת : אנה פרנק 30, ת.ד. 2220, בת ים, 59652, ישראל

Identification No.: 039600382מספר זיהוי: 039600382

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 42 סוג: 42

Build and desigh website, software solution in open 
source; all included in class 42.

בנייה ועיצוב אתרים, מספקת פתרונות תוכנה בקוד פתוח; 
הנכללים כולם בסוג 42.                           

ח' תמוז תשע"ב - 13728/06/2012



Trade Mark No. 238076 מספר סימן

Application Date 19/05/2011 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: Artizone Ltd. שם: ארטיזון בע"מ

Address: Hagavish 5, P.O.B. 7020, Kfar Sava, 44641, 
Israel

כתובת : הגביש 5, ת.ד. 7020, כפר סבא, 44641, ישראל

Identification No.: 514317114מספר זיהוי: 514317114

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Omer, Reiter, Jan Shochatovitch and Co.

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

שם: עמר, רייטר, ז'אן שוכוטוביץ ושות'

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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 35 סוג: 35

On-line and computerized ordering services featuring 
groceries, food, beverages, and alcohol, kitchenware 
and household utensils; all included in class 35.

שירותים מקוונים וממוחשבים להזמנת מצרכים, מזון, משקאות, 
אלכוהול, כלי מטבח וכלי בית; הנכללים כולם בסוג 35.             
                                                                                    

      

Class: 39 סוג: 39

Wrapping and packaging of goods, transportation 
and storage of goods; included in class 39.                 
                                                                                    
                                                                                    
                                                  

שירותי עטיפה ואריזה של מצרכים, מזון, משקאות, אלכוהול, 
כלי מטבח וכלי בית לצורך הגנה בהעברה, הובלה או נשיאה; 
שירותי אחסנה, משלוח והובלה של מצרכים, מזון, משקאות, 

אלכוהול, כלי מטבח וכלי בית; הנכללים כולם בסוג 39.

ח' תמוז תשע"ב - 13828/06/2012



Trade Mark No. 238077 מספר סימן

Application Date 19/05/2011 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: MEDIO - MARKETING & CONTENT LTD  שם: מדיו שיווק ותוכן בע"מ

Address: 8 Shaul Hamelech Blvd, Tel Aviv, 64733, (Amot 
Mishpat Building), Israel

כתובת : שדרות שאול המלך 8, תל אביב, 64733, (בית אמות 
משפט), ישראל

Identification No.: 513785519מספר זיהוי: 513785519

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Gil Raveh, Adv 

Address: Amot Mlshpat Building, 8 Shavl Hamelech Blvd, 
Tel Aviv, 64733, Israel

שם: עו"ד גיל רוה 

כתובת : בית אמות מישפט, שדרות שאול המלך 8, תל אביב, 
64733, ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 41 סוג: 41

Production cooking Show; all included in class 41.                      .41 הפקת תוכנית בישול; הנכללים כולם בסוג

ח' תמוז תשע"ב - 13928/06/2012



Trade Mark No. 238188 מספר סימן

Application Date 24/05/2011 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: RazTech Chaina Ltd שם: רז טק סין בע"מ

Address: Israel galili 9 st, Rishon Lesion, 75426, Israel כתובת : רח' ישראל גלילי 9, ראשון לציון, 75426, ישראל

Identification No.: 513882175מספר זיהוי: 513882175

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 35 סוג: 35

Sale  services of designers for home and office; all 
included in class 35.

שירותי מכירה של מוצרי מעצבים לבית ולמשרד; הנכללים כולם 
בסוג 35.                       

ח' תמוז תשע"ב - 14028/06/2012



MA.NISH.MA.

Trade Mark No. 238211 מספר סימן

Application Date 05/06/2011 תאריך הגשה

 Owners

Name: Augenbraun & Associates

Address: 4695 Main Street, Bridgeport, Connecticut, 
06606, U.S.A.

Identification No.: 802028

A Limited Liability Company organized in the State of 
Connecticut

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Sanford T. Colb & Co.

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

שם: סנפורד ט. קולב ושות'

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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 3 סוג: 3

Cosmetics; fragrances all included in class 3 קוסמטיקה; ניחוחות הכל כלול 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)

U.S.A., 15/02/2011, No. 85/242,322 ארה"ב, 15/02/2011, מספר 85/242,322

Class: 3 סוג: 3

ח' תמוז תשע"ב - 14128/06/2012



Trade Mark No. 238248 מספר סימן

Application Date 30/05/2011 תאריך הגשה

Base for International Trademark No. 1088863 בסיס לסימן מסחר בינלאומי מס.

Ownersבעלים

Name: C.I. & A.O. METAL INDUSTRIES LTD שם: סי.אי. אנד איי. או. תעשיות מתכת בע"מ

Address: 1 Yehiel Stienberg st, Ramat Moza, Israel כתובת : רח' יחיאל שטיינברג 1, רמת מוצא, ישראל

Identification No.: 512724089מספר זיהוי: 512724089

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Bar-Zvi, Shriki & co-law firm 

Address: 4 Hama'aloth st, Jersusalem, 94263, Israel

שם: עו"ד שלומי שריקי בר-צבי

כתובת : רח' המעלות 4, ירושלים, 94263, ישראל

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; all included 
in class 14.

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

                    

ח' תמוז תשע"ב - 14228/06/2012



Trade Mark No. 238311 מספר סימן

Application Date 05/01/2011 תאריך הגשה

International Trademark No. 1076906 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: Dimitar Hristov BALEV

Address: kv. Vladislavovo, bl. 224,,vh. 2, ap. 50, BG-9000 
VARNA, Bulgaria

Identification No.: 72688

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 3 סוג: 3

Cleaning, polishing, scouring and abrasive 
preparations; dentifrices; refill for scent diffusers with 
essential oils; refill for dry scent diffusers for 
perfuming underwear; scented water; scented wood; 
aromatic additives for beverages with essential oils; 
aromatic substances with essential oils for sweets, 
tarts and cakes; breath freshening sprays; soaps, 
perfumery, essential oils; cosmetics; toilet water; eau 
de Cologne, perfumes, deodorants for personal use; 
decorative cosmetics; plant extracts for cosmetic 
scents; dried plants for scents; tissues impregnated 
with cosmetic lotions; oils for perfumes and 
fragrances; fabric softeners.

Class: 5 סוג: 5

Disinfectants; oxygen baths; salts for mineral water 
baths; smelling salts; deodorants other than for 
personal use; preparations for air freshening; air 
purifying preparations; antiseptic preparations; anti-
parasitic remedies and preparations for animal 
hygiene; medical and hygienic scent diffusers and 
fresheners.

ח' תמוז תשע"ב - 14328/06/2012



Trade Mark No. 238359 מספר סימן

Application Date 15/03/2011 תאריך הגשה

International Trademark No. 1028857 מספר סימן בינלאומי

Conditions/Disclaimers

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

 Owners

Name: Krüger GmbH & Co. KG

Address: Senefelderstraße 44, 51469 Bergisch Gladbach, 
Germany

Identification No.: 72716

(Germany Limited Partnership)

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: 11 סוג: 11

Electric coffee filter apparatus, coffee machines and 
coffee percolators; coffee roasters; semi-automatic 
and fully-automatic electric coffee machines.

Class: 29 סוג: 29

Milk and milk products, namely, condensed milk, 
evaporated milk, non-alcoholic milk beverages with 
high milk content, milk powder for nutritional 
purposes. 

Class: 30 סוג: 30

Coffee, namely, roasted unground coffee, ground 
roasted coffee; coffee pads and coffee cartridges for 
use in semi-automatic and automatic electric coffee 
machines; ready made coffee beverages and cocoa 
beverages; drinking chololate; beverage powders 
containing caffeine, cocoa and/or chocolate; hazelnut 
chocolate spread; chocolate, chocolate products, 
namely, chocolate bars.

ח' תמוז תשע"ב - 14428/06/2012



בורקס בכר
Trade Mark No. 238365 מספר סימן

Application Date 01/06/2011 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: Target Maafim Marketing Ltd. שם: טארגט מאפים שיווק והפצה בע"מ

Address: P.O.B. 14345, Nesher, 36870, Israel כתובת : ת.ד. 14345, נשר, 36870, ישראל

Identification No.: 514592153מספר זיהוי: 514592153

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 30 סוג: 30

Burekas different kind of pastry, fresh, frozen 
pastries, pastry.

בורקסים ומאפים מסוגים שונים, מאפים טריים, מאפים קפואים, 
מאפים.       

ח' תמוז תשע"ב - 14528/06/2012



Trade Mark No. 238419 מספר סימן

Application Date 09/06/2011 תאריך הגשה

 Owners

Name: ASUSTEK COMPUTER INCORPORATION

Address: Taipei, Taiwan

Identification No.: 37787

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Wolff, Bregman and Goller

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

שם: וולף, ברגמן וגולר

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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 9 סוג: 9

Computer hardware, cellular phones, cellular phone 
covers, cradles for cellular phones, Internet phones, 
network equipment in the field of wideband 
communications, apparatus for transmission of 
communication, hands-free kits for phones, devices 
for hands-free use of mobile phones, receivers for 
satellites, car navigation computers, battery chargers 
for cellular phones, batteries and battery chargers, 
satellite navigational apparatus; all included in class 
9.

חומרות מחשב, מכשירי טלפון סלולאריים, מכסי מכשירי טלפון 
סלולארי, עריסות עבור מכשירי טלפון סלולארי, מכשירי טלפון 
אינטרנט, ציוד רשת בתחום של תקשורות פס רחב, התקנים 
עבור שידור של תקשורת, ערכות עבור טלפון ללא שימוש ידני, 
מתקנים לשימוש לא ידני של מכשירי טלפון נייד, מקלטים עבור 
לווינים, מחשבי ניווט לכלי רכב, מטעני סוללה עבור מכשירי 

טלפון סלולארי, סוללות ומטעני סוללה, התקן ניווט לוויני; כולם 
כלולים בסוג 9.                                                                 

                                                          

ח' תמוז תשע"ב - 14628/06/2012



Trade Mark No. 238442 מספר סימן

Application Date 25/02/2011 תאריך הגשה

International Trademark No. 1077737 מספר סימן בינלאומי

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 3 סוג: 3

Bleaching preparations; laundry and cleaning 
preparations used in hospitals, offices and 
laboratories which are not covered in other classes; 
cleaning, polishing, scouring and abrasive 
preparations; soap, hair lotions; dentifrices.

Class: 5 סוג: 5

Pharmaceutical preparations in the field of dentistry; 
sanitary preparations for medical purposes; dietetic 
substances adapted for medical use, material for 
dental fillings and dental impressions; disinfectants.

Class: 10 סוג: 10

Dental impression materials, dental implants, 
accessories and tools for implants, surgical suture 
material, surgical instruments, surgical apparatus, 
apparatus and instruments, all the aforementioned 
goods in the field of dental treatment.

Goods/Services for which priority is claimed סחורות/שירותים לגביהם נטען דין קדימה
(If only classification code is indicated, Priority is claimed 
for all goods/services included in that class, and specified 
above under the 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, 11/11/2010, No. 612235 שוויץ, 11/11/2010, מספר 612235

Class: 3 סוג: 3

Class: 5 סוג: 5

Class: 10 סוג: 10

ח' תמוז תשע"ב - 14728/06/2012



 Owners

Name: Dr. Ihde Dental AG

Address: Lindenstrasse 68, CH-8738 Uetliburg, 
Switzerland

Identification No.: 72664

(Suisse Société Anonyme)

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

ח' תמוז תשע"ב - 14828/06/2012



Trade Mark No. 238445 מספר סימן

Application Date 05/04/2011 תאריך הגשה

International Trademark No. 1077771 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 human use for the 
treatment and prevention 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, 16/11/2010, No. 2010-089135 יפן, 16/11/2010, מספר 2010-089135

Class: 5 סוג: 5

ח' תמוז תשע"ב - 14928/06/2012



Trade Mark No. 238446 מספר סימן

Application Date 05/04/2011 תאריך הגשה

International Trademark No. 1077772 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 human use for the 
treatment and prevention 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, 16/11/2010, No. 2010-089137 יפן, 16/11/2010, מספר 2010-089137

Class: 5 סוג: 5

ח' תמוז תשע"ב - 15028/06/2012



Trade Mark No. 238447 מספר סימן

Application Date 05/04/2011 תאריך הגשה

International Trademark No. 1077773 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 human use for the 
treatment and prevention 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, 16/11/2010, No. 2010-089125 יפן, 16/11/2010, מספר 2010-089125

Class: 5 סוג: 5

ח' תמוז תשע"ב - 15128/06/2012



Trade Mark No. 238448 מספר סימן

Application Date 05/04/2011 תאריך הגשה

International Trademark No. 1077774 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 human use for the 
treatment and prevention 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, 16/11/2010, No. 2010-089124 יפן, 16/11/2010, מספר 2010-089124

Class: 5 סוג: 5

ח' תמוז תשע"ב - 15228/06/2012



Trade Mark No. 238492 מספר סימן

Application Date 12/05/2011 תאריך הגשה

International Trademark No. 1069056 מספר סימן בינלאומי

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 12 סוג: 12

Motor vehicles, their parts and motors therefor 
(including motorcycles, mopeds), bicycles and their 
bodies, handlebars and mud guards, vehicle covers, 
dump bodies, tractor trailers, refrigerated bodies, 
trailer hitches, dumps for vehicles, vehicle seats, 
head rests for automobile seats, safety seats for 
children, seat covers for vehicles, shaped vehicle 
covers, sun-blinds, direction signals for vehicles, 
windscreen wipers for windows of vehicles, 
windscreen wiper arms, inner and outer tyres for 
vehicles, tubeless tyres, tyre retreading caps, 
adhesive rubber patches for repairing inner tubes, 
valves for vehicle tyres, windows for vehicles, safety 
window vehicles, rearview mirrors and side mirrors 
for vehicles, anti-skid chains, boat chocks, luggage 
carriers for vehicles, bicycle and ski carriers, bicycle 
saddles, tyre pumps, anti-theft alarms for vehicles, 
horns for vehicles, safety belts for vehicle seats, air 
bags, baby carriages, wheelchairs, pushchairs, 
wheelbarrows, bazaar carriages, wheelbarrows with 
one or more wheels, market carriages, wheeled 
transporters, railway cars namely, locomotives, 
trains, streetcars, wagons, cable cars, chair-lifts, 
water vehicles and parts (except for their motors), air 
vehicles and parts (except for their motors).

Class: 35 סוג: 35

Services related to advertising, marketing and public 
relations (including organization of exhibitions and 
fairs for commercial or advertising purposes) office 
functions, business management and administration, 
consultancy for business management and 
administration (including accountancy services), 
import export agency services, commercial and 
industrial management assistance, auctioneering 
services, the bringing together of a variety of goods 
enabling customers to conveniently view and 
purchase those goods (the aforementioned services 
relating to the goods in class 12 can be provided by 
wholesale, retail, electronic media, catalogues and 
other similar methods).

ח' תמוז תשע"ב - 15328/06/2012



 Owners

Name: BRISA BRIDGESTONE SABANCI LASTIK 
SANAYI VE TICARET ANONIM SIRKETI

Address: Sabanci Center, Kule 2, Kat: 7-8-9,,4. Levent, 
ISTANBUL, Turkey

Identification No.: 72768

(TURKEY JOINT STOCK COMPANY)

ח' תמוז תשע"ב - 15428/06/2012



LOVE & BEAUTY BY FOREVER 21

Trade Mark No. 238495 מספר סימן

Application Date 19/06/2011 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: 3 סוג: 3

Cosmetics; eyebrow cosmetics; rouges; lip liner; 
lipsticks; eye-liners, mascara; nail polish; make-up; 
blushers; eye shadows; foundations; shaving gels; 
additives for cosmetic baths; beauty creams; body 
lotions; body milks; shower creams; sun-block 
lotions; suntan creams; skin lotions; cosmetic creams 
for skin care; deodorants for personal use; cold 
creams; hair lotions; astringents for cosmetic 
purposes; cosmetic skin fresheners; facial beauty 
masks; facial beauty patches; skin moisturizer 
masks; bath soap; shampoos; facial washes; 
cosmetic soaps; cosmetic products for the face and 
body, namely, artificial fingernails, fingernail decals, 
and false eyelashes; perfumery; compacts containing 
makeup; cosmetic brush cleaners, cotton puffs for 
cosmetic purposes, cosmetic facial blotting papers; 
pre-moistened cosmetic tissues; all included in class 
3.

תמרוקים; תמרוקים לגבות; רוג'ים; תוחם שפתיים; שפתונים; 
אייליינרים, מסקרה; לק לציפורניים; איפור; סמקים; צלליות 
לעיניים; איפור בסיס; ג'לים לגילוח; תוספים לאמבטיות 
קוסמטיות; קרמים ליופי; תחליבי גוף; חלבי גוף; קרמים 
לרחצה; תחליבים נגד שמש; קרמים לשיזוף; תחליבי עור; 
קרמים קוסמטיים לטיפול בעור; דאודורנטים לשימוש אישי; 

קרמים קרים; תחליבי שיער; אסטרינגנטים למטרות קוסמטיות; 
מרענני עור קוסמטיים; מסכות יופי לפנים; מדבקות יופי לפנים; 
מסכות מלחחות לפנים; סבון אמבט; שמפואים; תרחיצי פנים; 
סבונים קוסמטיים; מוצרים קוסמטיים לפנים ולגוף, דהיינו, 

ציפורניים מלאכותיות, מדבקות ציפורניים, וריסים מלאכותיים; 
בישום; קומפקטים המכילים איפור; מנקי מברשות קוסמטיים, 
תפיחות צמר גפן למטרות קוסמטיות, ניירות ספיגה קוסמטיים 
לפנים; ניירות טישו קוסמטיים עם לחות; הנכללים כולם בסוג 3. 
                                                                                    
                                                                                    

                                        

Class: 8 סוג: 8

Cosmetic tweezers; cosmetic eyelash curlers, nail 
clippers, nail files, non-electric nail polishers; all 
included in class 8.       

פינצטות קוסמטיות; מעגלי ריסים קוסמטיים, קוצצי ציפורניים, 
פצירות לציפורניים, משייפי ציפורניים שאינם חשמליים; 

הנכללים כולם בסוג 8.

ח' תמוז תשע"ב - 15528/06/2012



PANDORA

Trade Mark No. 238497 מספר סימן

Application Date 19/06/2011 תאריך הגשה

 Owners

Name: Pandora Media, Inc.

Address: 2101 Webster Street Suite 1650, Oakland, CA 
94612, U.S.A.

Identification No.: 802044

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: 38 סוג: 38

Broadcasting services, including digital audio 
broadcasting services provided via a global 
communications network; all included in class 38.

שירותי שידור, הכוללים שירותי שידור אודיו דיגיטליים 
המסופקים דרך רשת תקשורות גלובלית; הנכללים כולם בסוג 

                                                                     .38

Class: 41 סוג: 41

Entertainment services, including providing 
prerecorded music via a global communications 
network and providing prerecorded music according 
to consumer preferences via a global 
communications network; all included in class 41.

שירותי בידור, הכוללים אספקת מוזיקה שמוקלטת מראש דרך 
רשת תקשורות גלובלית ואספקת מוזיקה שמוקלטת מראש על 
פי העדפות הצרכן דרך רשת תקשורות גלובלית; הנכללים כולם 
בסוג 41.                                                                         

                                                    

ח' תמוז תשע"ב - 15628/06/2012



Trade Mark No. 238502 מספר סימן

Application Date 19/06/2011 תאריך הגשה

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

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

הסימן מוגבל לצבעים תכלת ואפור הנראים בסימן.

Ownersבעלים

Name: Hipusheet Software Ltd. שם: חיפושית תוכנה בע"מ

Address: 20 Hachashmonaim St., Tel Aviv, 63264, Israel כתובת : החשמונאים 20, תל אביב-יפו, 63264, ישראל

Identification No.: 513500611מספר זיהוי: 513500611

תאגיד ישראלי

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Adin-Liss, Advs.

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

שם: עדין - ליס, עו"ד

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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 38 סוג: 38

Telecommunications services, namely virtual fax 
services which enable sending and receiving faxes 
through a computer and e-mail, and organizational 
fax management; all included in class 38

שירותי טלקומוניקציה, דהיינו שירותי פקס וירטואלי המאפשרים 
שליחה וקבלה של פקסים באמצעות מחשב ודואר אלקרוני 

וניהול פקס ארגוני; הנכללים כולם בסוג 38                           
                                                              

ח' תמוז תשע"ב - 15728/06/2012



NATECIUM

Trade Mark No. 238503 מספר סימן

Application Date 19/06/2011 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'לים, מלחים לאמבט ולמקלחת שאינם 
למטרה רפואית; סבוני טואלט, דאודורנטים לגוף; מוצרי 
קוסמטיקה שהם קרמים, חלבים, תחליבים, ג'לים ואבקות 
לפנים, לגוף ולידיים; תכשירים להגנה מהשמש (מוצרים 

קוסמטיים); תכשירי מייק אפ; שמפו; ג'לים, תרסיסים, מוסים 
ומשחות לעיצוב השיער ולטיפוח השיער; לכות לשיער; תכשירי 
צביעת שיער והסרת צבע מהשיער; תכשירים לתלתול ולסלסול 
תמידי; תמציות שמנים לשימוש אישי; הנכללים כולם בסוג 3.   
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                  

ח' תמוז תשע"ב - 15828/06/2012



Trade Mark No. 238504 מספר סימן

Application Date 19/06/2011 תאריך הגשה

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 1 סוג: 1

Chemicals for general industrial use; chemical 
additives and polymer based compositions for use in 
manufacturing in a wide variety of industries; 
thermoplastic compounds, resins, and concentrates 
in liquid form for use in manufacturing in a wide 
variety of industries; all included in class 1.

כימיקלים לשימוש כללי בתעשייה; מרכיבי תוספים כימיקליים 
ומבוססי פולימר לשימוש בייצור במגוון רחב של תעשיות; 

תרכובות תרמופלסטיות, שרפים ותרכיזים בצורת נוזל לשימוש 
בייצור במגוון רחב של תעשיות; הנכללים כולם בסוג 1.           
                                                                                    

                                                                            

Class: 17 סוג: 17

Nylon polymer; nylon polymer in chip and flake forms 
for use in the manufacture of a wide variety of goods; 
all goods in class 17.

פולימר ניילון; פולימר ניילון בצורת שבב ופתית לשימוש בייצור 
של מגוון רחב של סחורות; הנכללים כולם בסוג 17.                 

                                    

Class: 22 סוג: 22

Synthetic fibers; nylon fibers and synthetic polymer 
fibers for textile use; all included in class 22.

סיבים סינתטיים ; סיבי ניילון וסיבי פולימר סינתטיים לשימוש 
בטקסטיל; הנכללים כולם בסוג 22.                             

Class: 40 סוג: 40

Custom manufacturing of nylon polymer materials 
and products; technical support services, namely, 
providing technical
advice related to the design, development, and 
manufacture of nylon materials and products; all 
included in class 40.

ייצור מותאם של חומרי ומוצרי פולימר ניילון; שירותי תמיכה 
טכנית, שהם מתן עצה טכנית הקשורה לעיצוב, פיתוח וייצור 

של חומרי ומוצרי ניילון; הנכללים כולם בסוג 40.                     
                                                                                    

                                                            

ח' תמוז תשע"ב - 15928/06/2012



 Owners

Name: Ascend Performance Materials LLC

Address: 600 Travis Street, Suite 300, Houston, Texas, 
77002, U.S.A.

Identification No.: 800880

(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

ח' תמוז תשע"ב - 16028/06/2012



B-DUBS

Trade Mark No. 238506 מספר סימן

Application Date 27/06/2011 תאריך הגשה

 Owners

Name: Buffalo Wild Wings, Inc 

Address: 5500 Wayzata Boulevard, Minneapolis, 
Minnesota, 55416, U.S.A.

Identification No.: 72842

(Minnesota 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: 43 סוג: 43

Bar and restaurant services; take-out restaurant 
services; catering services, all included in Class 43.

שירותי בר ומסעדה; שירותי טייק אווי של מסעדה; שירותי 
הסעדה (קייטרינג); הנכללים כולם בסוג 43.                         

ח' תמוז תשע"ב - 16128/06/2012



OXO

Trade Mark No. 238507 מספר סימן

Application Date 20/06/2011 תאריך הגשה

 Owners

Name: Helen of Troy Limited

Address: 13 8th Avenue, Belleville, P.O.Box 836E, St. 
Michael, Barbados

Identification No.: 802047

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Sanford T. Colb & Co.

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

שם: סנפורד ט. קולב ושות'

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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 20 סוג: 20

Children's high chairs and booster seats; clothes 
hangers; non-metal safety gates (for children); non-
metal step stools; toy boxes/chests; suction cup 
hooks; non-metal hooks; clips for household use; 
sink mats; furniture; wall-mounted tool racks; display 
racks; storage and organization systems comprising 
shelves, drawers, cupboards, baskets and clothes 
rods; shoe racks; all included in Class 20.

כיסא אוכל לילדים ומושב הגבהה, קולבים לבגדים, שערים 
בטיחותיים לא-מתכתיים (עבור ילדים), שרפרפים לא-מתכתיים, 
תיבת/שידת צעצועים, ווים התקן הצמדה, ווים לא-מתחתיים, 
אטבים לשימוש ביתי, שטיחונים לכיור, ריהוט, מתלה לכלים 
שדבוק לקיר, מתלה תצוגה, מערכות אחסון ואירגון שמכיל 
מדפים, מגרות, ארונות, סלים ומוט לבגדים, מתלה לנעליים, 
הכל כלול בסוג 20.                                                           

                                                                      

ח' תמוז תשע"ב - 16228/06/2012



Trade Mark No. 238550 מספר סימן

Application Date 15/06/2011 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: CAFE CONFECTIONERY SHIR (CANTARE) 
(2008) LTD

שם: קפה קונדטוריה שיר (קנטרה) (2008) בע"מ

Address: Gan Shmuel, 38810, Israel כתובת : פארק מסחרי קיבוץ, גן שמואל, 38810, ישראל

Identification No.: 514086396מספר זיהוי: 514086396

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: 43 סוג: 43

Bar servuces, cafes, cafeterias, catering (food and 
drink), restaurants, self-services restaurants, snack-
bars; all included in class 43.

שירותי מזנון, בתי קפה, הסעדה (מזון ומשקאות), מסעדות, 
מסעדות שירות עצמי, מזנונים מהירים; הנכללים כולם בסוג 

                                                         .43

ח' תמוז תשע"ב - 16328/06/2012



Trade Mark No. 238552 מספר סימן

Application Date 22/06/2011 תאריך הגשה

 Owners

Name: Cherokee Inc.

Address: Van Nuys, California, U.S.A.

Identification No.: 43481

(Delaware Corporation)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Reinhold Cohn and Partners

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

שם: ריינהולד כהן ושותפיו

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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 25 סוג: 25

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

הלבשה, הנעלה וכיסויי ראש; הנכללים כולם בסוג 25.             
          

ח' תמוז תשע"ב - 16428/06/2012



Trade Mark No. 238553 מספר סימן

Application Date 22/06/2011 תאריך הגשה

 Owners

Name: LIN, CHANG-CHEN 

Address: No. 12, Lane 521, Sec. 1, Nansyong Rd., 
Guanmiao Township, 718, Tainan County, Taiwan

Identification No.: 802054

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: 20 סוג: 20

Chairs; easy-chairs; massage furniture, namely, 
chairs for seated massage; sofas; 
 furniture; cushions; beds; furniture fittings, not of 
metal, namely, handles for 
 drawers, casters for chairs, chair seats, chair arms; 
all included in class 20.

כסאות; כסאות-נוח; ריהוט לעיסוי, דהיינו, כסאות עבור עיסוי 
בישיבה; ספות; רהיטים; כריות; מיטות; אביזרים לריהוט, 

שאינם ממתכת, דהיינו, ידיות עבור מגירות, גלגלי-רגליים עבור 
כיסאות, מושבי כסאות, משענות-ידיים לכסאות; הנכללים כולם 

בסוג 20.                                     

ח' תמוז תשע"ב - 16528/06/2012



ALLIUM

Trade Mark No. 238557 מספר סימן

Application Date 22/06/2011 תאריך הגשה

Base for International Trademark No. 1104625 בסיס לסימן מסחר בינלאומי מס.

Ownersבעלים

Name: Allium Medical Solutions Ltd. שם: אליום מדיקל סולושנס בע"מ

Address: 2 Ha-Eshel Street, Caesarea, 38900, Israel כתובת : רח' האשל 2, קיסריה, 38900, ישראל

Identification No.: 513488833מספר זיהוי: 513488833

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

Stents, catheters and medical devices for treating 
Stress Urinary Incontinence; all included in class 10.

סטנטים, צנתרים והתקנים רפואיים לטיפול בדליפת שתן 
במאמץ; הנכללים כולם בסוג 10.                                         

                

ח' תמוז תשע"ב - 16628/06/2012



E - VOLV

Trade Mark No. 238559 מספר סימן

Application Date 22/06/2011 תאריך הגשה

 Owners

Name: Mission First Tactical LLC

Address: 780 Haunted Lane, Bensalem, Pennsylvania, 
19020, U.S.A.

Identification No.: 802055

(philadelphia 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: 13 סוג: 13

Weapons accessories, namely, stock attachments, 
mounts, carriers and supports; all included in class 
13

אביזרים לכלי נשק, דהיינו, תוספות לקת, מתלים, מנשאים 
ותומכים; הנכללים כולם 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)

U.S.A., 28/12/2010, No. 85206397 ארה"ב, 28/12/2010, מספר 85206397

Class: 13 סוג: 13

ח' תמוז תשע"ב - 16728/06/2012



Trade Mark No. 238565 מספר סימן

Application Date 23/06/2011 תאריך הגשה

 Owners

Name: Balkrishna Industries Ltd.

Address: BKT House, C-15, Trade World, Mumbai, India

Identification No.: 802059

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: IP Factor  & Co., 

Address: P.O.B. 2882, Jerusalem, 91028, Israel

שם: איי. פי. פקטור

כתובת : ת.ד. 2882, ירושלים, 91028, ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 12 סוג: 12

Automobile tyres, vehicle tyres, agricultural tyres, 
pneumatic tyres,  solid  tyres for vehicle wheels,  
inner tubes for pneumatic tyres,   flaps used on rim in 
tyre/ tube assembly; all included in class 12.

צמיגים למכוניות, צמיגים לרכבים, צמיגים חקלאיים,  צמיגים  
פנאומטיים, צמיגים לא חלולים לגלגלי רכבים, צמיגים פנימיים 

לצמיגים  פנאומטיים,  שפות המשמשות את גב הגלגל 
בהרכבת צמיג/ צמיג פנימי; הנכללים כולם בסוג 12.   

ח' תמוז תשע"ב - 16828/06/2012



Trade Mark No. 238574 מספר סימן

Application Date 29/04/2011 תאריך הגשה

International Trademark No. 1078241 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: salesforce.com, inc.

Address: The Landmark @ One Market St.,,Suite 300, 
San Francisco, CA 94105, U.S.A.

Identification No.: 72746

(Delaware, United States CORPORATION)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 42 סוג: 42

Providing temporary use of online non-downloadable 
computer software application development tools for 
use in developing, analyzing, coding, checking and 
controlling computer application user interfaces; 
online hosted computer services, namely, designing, 
developing, customizing and maintaining computer 
application user interfaces for others and consulting 
services related thereto.

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

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

U.S.A., 01/11/2010, No. 85166166 ארה"ב, 01/11/2010, מספר 85166166

Class: 42 סוג: 42

ח' תמוז תשע"ב - 16928/06/2012



Trade Mark No. 238576 מספר סימן

Application Date 29/04/2011 תאריך הגשה

International Trademark No. 1078301 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: Raytheon Company

Address: 870 Winter Street, Waltham, MA 02451, U.S.A.

Identification No.: 72777

(Delaware, United States CORPORATION)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 13 סוג: 13

Firearms, namely precision-guided long range 
autonomous cannon artillery projectiles.

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

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

U.S.A., 05/11/2010, No. 85170635 ארה"ב, 05/11/2010, מספר 85170635

Class: 13 סוג: 13

ח' תמוז תשע"ב - 17028/06/2012



Trade Mark No. 238578 מספר סימן

Application Date 02/03/2011 תאריך הגשה

International Trademark No. 1078344 מספר סימן בינלאומי

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 29 סוג: 29

Meat, fish, poultry and game; meat extracts; milk and 
milk products; edible oils and fats.

Class: 30 סוג: 30

Preparations made from cereals, bread, pastry and 
confectionery, ices; mustard;  sauces (condiments).

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.

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

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

European Community Trade Mark, 20/12/2010, No. 
009609496

איחוד האירופי לסימני מסחר, 20/12/2010, מספר 
009609496

Class: 29 סוג: 29

Class: 30 סוג: 30

Class: 32 סוג: 32

ח' תמוז תשע"ב - 17128/06/2012



Conditions/Disclaimers

The mark is limited to the colours  word Green, light 
green, white, brown, beige, terracotta tile colour. as 
shown in the  mark.

 Owners

Name: CRETA FARM SOCIETE ANONYME 
INDUSTRIAL AND COMMERCIAL trading as CRETA 
FARM SA

Address: 15th Km National Road,,Rethymnon-
Heraklion,,Latzim, GR-741 00 Rethymnon, Greece

Identification No.: 72778

(Greece Société Anonyme)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Reinhold Cohn and Partners

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

שם: ריינהולד כהן ושותפיו

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

ח' תמוז תשע"ב - 17228/06/2012



Trade Mark No. 238580 מספר סימן

Application Date 08/04/2011 תאריך הגשה

International Trademark No. 1078366 מספר סימן בינלאומי

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 9 סוג: 9

Optical disc players and recorders for audio, video 
and computer data; blank optical discs; pre-recorded 
optical discs featuring music, text data, still images 
and motion pictures; optical disc drives for 
computers; computer software for decoding, 
encoding, converting, storing, downloading, 
managing, manipulating, reviewing and reproduction 
of audio data, video data text data and graphics data; 
video cameras; computers; video game machines for 
use with televisions.

Class: 36 סוג: 36

Debt collection services, namely, collection of royalty 
payments on behalf of licensors of intellectual 
property rights.

Class: 45 סוג: 45

Licensing of intellectual property; legal services, 
namely, management of intellectual property for 
others.

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

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

Japan, 09/03/2011, No. 2011-017049 יפן, 09/03/2011, מספר 2011-017049

Class: 9 סוג: 9

Class: 36 סוג: 36

Class: 45 סוג: 45

ח' תמוז תשע"ב - 17328/06/2012



 Owners

Name: SONY CORPORATION

Address: 1-7-1 Konan,,Minato-ku, Tokyo 108-0075, 
Japan

Identification No.: 72780

(Japan Corporation)

ח' תמוז תשע"ב - 17428/06/2012



Trade Mark No. 238581 מספר סימן

Application Date 13/04/2011 תאריך הגשה

International Trademark No. 1078390 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: ROLEX S.A.

Address: 3-5-7, rue François-Dussaud, CH-1211 Genève 
26, Switzerland

Identification No.: 72781

(Suisse Société Anonyme (SA))

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 14 סוג: 14

Jewelry, timepieces, namely watches, wristwatches, 
component parts for timepieces and accessories for 
timepieces not included in other classes, clocks and 
other chronometric instruments, chronometers, 
chronographs, apparatus for timing sports events, 
time measuring and marking apparatus and 
instruments not included in other classes; dials, 
cases, boxes and presentation cases for timepieces 
and jewelry.

Goods/Services for which priority is claimed סחורות/שירותים לגביהם נטען דין קדימה
(If only classification code is indicated, Priority is claimed 
for all goods/services included in that class, and specified 
above under the 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, 05/11/2010, No. 608238 שוויץ, 05/11/2010, מספר 608238

Class: 14 סוג: 14

ח' תמוז תשע"ב - 17528/06/2012



Trade Mark No. 238584 מספר סימן

Application Date 23/12/2010 תאריך הגשה

International Trademark No. 1078446 מספר סימן בינלאומי

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 6 סוג: 6

Common metals, unwrought or semi-wrought, and 
their alloys, anchors, anvils, bells, rolled and cast 
construction materials, metal rails and other metal 
materials for railway tracks, chains, non-electric 
cables and wires of common metal, locksmiths' 
goods, metal pipes and tubes, safes and 
strongboxes, steel balls, nails and screws, other 
goods of metal, ores; wall plaques of common metal.

Class: 16 סוג: 16

Paper, cardboard, paper or cardboard goods, printed 
matter, newspapers and periodicals, books, 
bookbinding articles, photographs, stationery, 
adhesive materials (for stationery) artists' materials, 
paintbrushes, typewriters and office requisites, 
instructional or teaching material, printing type, 
printing blocks; instructional and teaching material 
(except apparatus); documentation and publications 
about computers and computer programs; manuals; 
printed publications; books; magazines; periodicals; 
newspapers; printed matter; printed matter in 
connection with computer hardware, related 
software; manuals, pamphlets, magazines, news 
sheets, inserts for newspapers, booklets, all in the 
fields of computer software, computers, computer 
systems hardware, network hardware, 
telecommunications, information technologies, word 
processing, database management, multimedia, 
entertainment and electronic commerce equipment; 
adhesive note pads, adhesive letter paper, note 
books, cards, notepad holders, notepads, letter 
paper, pads of letter paper, personal journals (blank), 
document holders, office document holders, letter 
openers, paper clips, paperclip holders, staplers, 
pens, pencils, sets of pens and pencils, highlighter 
pens, bookmarkers, pencil sharpeners and colored 
pencil sharpeners, desk tidies, organisers for storing 
office supplies, business cards, business card 
holders, art reproductions, posters, paper gift bags, 
(terrestrial globes, celestial globes, decorative 
paperweights).

ח' תמוז תשע"ב - 17628/06/2012



Class: 35 סוג: 35

Advertising and business; promotional services; 
business management and consulting; business 
information; distribution of prospectuses; distribution 
of samples; arranging newspaper subscriptions for 
others; book-keeping; document reproduction; data 
management processing; organization of exhibitions 
for commercial or advertising purposes; arranging 
and conducting business conferences; providing an 
online forum enabling business organizations to 
promote, present, demonstrate and advertise new 
and innovative ideas; services in the field of 
managing congresses/meetings; providing outdoor 
advertising and stands in the field of information 
technology, computers and computer software and 
related services.

Class: 41 סוג: 41

Teaching; entertainment; providing of training; 
arranging and conducting of conferences; seminars; 
services for organizing exhibitions for cultural or 
educational purposes; production of radio and 
televised programs; sporting and cultural activities; 
educational services, namely, conducting of lessons, 
seminars, conferences and workshops in the field of 
computers, information technology, audio and image 
processing technology, telecommunication and 
global computer networks; providing of training in 
computer operations and information technology; 
carrying out recreational presentations in the form of 
demonstrations of information technology; 
entertainment services, namely, on-line computer 
gaming services; carrying out recreational 
presentations, namely, sports competitions in real 
time via a global computer network; and carrying out 
recreational presentations, namely, providing 
demonstrations on Web sites featuring museum 
exhibitions, sports events, art gallery exhibitions, 
concerts, and musical recordings; publishing books, 
newspapers; show and film production; arranging 
and conducting conferences, symposiums, 
congresses; conducting exhibitions for cultural or 
educational purposes; booking of seats for shows; 
arranging and conducting conferences and seminars 
for educational purposes.

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

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

France, 13/12/2010, No. 10 3 789 939 צרפת, 13/12/2010, מספר 939 789 3 10

Class: 6 סוג: 6

Class: 16 סוג: 16

Class: 35 סוג: 35

Class: 41 סוג: 41

ח' תמוז תשע"ב - 17728/06/2012



 Owners

Name: International Business Machines Corporation

Address: New Orchard Road, Armonk - New-York 10504, 
U.S.A.

Identification No.: 72060

(Corporation constituée et régie par les lois de l'Etat de   
New York, USA Corporation)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: IBM HAIFA LABS (Department of Intellectual 
Property)

Address: Campus of Haifa University, Haifa, 31905, 
Israel

שם: מעבדות יבמ חיפה

כתובת : המחלקה לקניין רוחני, קמפוס אוניברסיטת חיפה, חיפה, 
31905, ישראל

ח' תמוז תשע"ב - 17828/06/2012



Trade Mark No. 238587 מספר סימן

Application Date 11/04/2011 תאריך הגשה

International Trademark No. 1078471 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: HAMILTON INTERNATIONAL AG (Hamilton 
International SA) (Hamilton International Ltd.)

Address: Längfeldweg 119, CH-2504 Biel/Bienne, 
Switzerland

Identification No.: 72700

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 14 סוג: 14

Precious metals and their alloys and goods in 
precious metals or coated therewith included in this 
class, jewellery, precious stones; horological and 
chronometric instruments.

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

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

Switzerland, 03/03/2011, No. 613026 שוויץ, 03/03/2011, מספר 613026

Class: 14 סוג: 14

ח' תמוז תשע"ב - 17928/06/2012



Trade Mark No. 238588 מספר סימן

Application Date 28/04/2011 תאריך הגשה

International Trademark No. 1078499 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: BASF SE

Address: Carl-Bosch-Strasse 38, 67063 Ludwigshafen 
am Rhein, Germany

Identification No.: 72784

(Germany Societas europaea (SE))

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 5 סוג: 5

Preparations for destroying and combating vermin, 
fungicides, herbicides, pesticides.

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

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

Germany, 25/03/2011, No. 302011017839.9/05 גרמניה, 25/03/2011, מספר 302011017839.9/05

Class: 5 סוג: 5

ח' תמוז תשע"ב - 18028/06/2012



Trade Mark No. 238591 מספר סימן

Application Date 09/05/2011 תאריך הגשה

International Trademark No. 1078531 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: A.R. WILFLEY & SONS, INC.

Address: Post Office Box 2330, Denver CO 80201, 
U.S.A.

Identification No.: 72787

(Colorado, United States CORPORATION)

Name: ENSIVAL MORET BELGIUM

Address: Bois la Dame no 4, B-4890 Thimister-Clermont, 
Belgium

Identification No.: 72788

(Belgium LTD LIABILITY COMPANY)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 7 סוג: 7

Industrial slurry pumps.

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

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

U.S.A., 09/11/2010, No. 85172902 ארה"ב, 09/11/2010, מספר 85172902

Class: 7 סוג: 7

ח' תמוז תשע"ב - 18128/06/2012



Trade Mark No. 238593 מספר סימן

Application Date 03/05/2011 תאריך הגשה

International Trademark No. 1078638 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: Bumbleride Inc.

Address: 2321 Kettner Blvd., San Diego, CA 92101, 
U.S.A.

Identification No.: 72790

(California, United States Corporation)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 12 סוג: 12

Baby strollers; canopies for baby strollers; covers for 
baby strollers; umbrellas to be affixed to baby stroller.

ח' תמוז תשע"ב - 18228/06/2012



Trade Mark No. 238594 מספר סימן

Application Date 26/04/2011 תאריך הגשה

International Trademark No. 1078676 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: JAPAN TOBACCO INC.

Address: 2-2-1, Toranomon,,Minato-ku, Tokyo 105-8422, 
Japan

Identification No.: 72791

(Japan Corporation)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 34 סוג: 34

Tobacco; smokers' articles; 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)

Japan, 07/01/2011, No. 2011-805 יפן, 07/01/2011, מספר 2011-805

Class: 34 סוג: 34

ח' תמוז תשע"ב - 18328/06/2012



Trade Mark No. 238595 מספר סימן

Application Date 26/04/2011 תאריך הגשה

International Trademark No. 1078677 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: JAPAN TOBACCO INC.

Address: 2-2-1, Toranomon,,Minato-ku, Tokyo 105-8422, 
Japan

Identification No.: 72791

(Japan Corporation)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 34 סוג: 34

Tobacco; smokers' articles; 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)

Japan, 07/01/2011, No. 2011-804 יפן, 07/01/2011, מספר 2011-804

Class: 34 סוג: 34

ח' תמוז תשע"ב - 18428/06/2012



Trade Mark No. 238598 מספר סימן

Application Date 10/05/2011 תאריך הגשה

International Trademark No. 1078705 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: Bayer Aktiengesellschaft

Address: Kaiser-Wilhelm-Allee, 51373 Leverkusen, 
Germany

Identification No.: 72354

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 5 סוג: 5

Hormonal contraceptives.

ח' תמוז תשע"ב - 18528/06/2012



Trade Mark No. 238602 מספר סימן

Application Date 13/04/2011 תאריך הגשה

International Trademark No. 1078719 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: ALCATEL LUCENT

Address: 3 avenue Octave Gréard, F-75007 PARIS, 
France

Identification No.: 71361

(France Société Anonyme)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 9 סוג: 9

Telecommunication apparatus, equipment and 
software.

Goods/Services for which priority is claimed סחורות/שירותים לגביהם נטען דין קדימה
(If only classification code is indicated, Priority is claimed 
for all goods/services included in that class, and specified 
above under the 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, 11/04/2011, No. 11 3 822 587 צרפת, 11/04/2011, מספר 587 822 3 11

Class: 9 סוג: 9

ח' תמוז תשע"ב - 18628/06/2012



Trade Mark No. 238603 מספר סימן

Application Date 14/04/2011 תאריך הגשה

International Trademark No. 1078720 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: ALCATEL LUCENT

Address: 3 avenue Octave Gréard, F-75007 PARIS, 
France

Identification No.: 71361

(France Société Anonyme)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 9 סוג: 9

Telecommunication apparatus, equipment and 
software.

Goods/Services for which priority is claimed סחורות/שירותים לגביהם נטען דין קדימה
(If only classification code is indicated, Priority is claimed 
for all goods/services included in that class, and specified 
above under the 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, 11/04/2011, No. 11 3 822 580 צרפת, 11/04/2011, מספר 580 822 3 11

Class: 9 סוג: 9

ח' תמוז תשע"ב - 18728/06/2012



Trade Mark No. 238609 מספר סימן

Application Date 02/05/2011 תאריך הגשה

International Trademark No. 1078758 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: Distilleries Group Toorank B.V.

Address: Edisonstraat 80, NL-6902 PK Zevenaar, 
Netherlands

Identification No.: 72793

(The Netherlands Besloten Vennootschap)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 33 סוג: 33

Alcoholic beverages, except beers.

ח' תמוז תשע"ב - 18828/06/2012



Trade Mark No. 238610 מספר סימן

Application Date 11/05/2011 תאריך הגשה

International Trademark No. 1078768 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: MHCS

Address: 9 avenue de Champagne, F-51200 Epernay, 
France

Identification No.: 72708

(FRANCE Société en Commandite Simple)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 32 סוג: 32

Beer; mineral and aerated waters; fruit drinks and 
fruit juices; syrups and other preparations for making 
beverages; lemonades; fruit nectars, non-alcoholic; 
soda water; aperitifs, non-alcoholic.

Class: 33 סוג: 33

Alcoholic beverages, except beer, wine, sparkling 
wine.

Goods/Services for which priority is claimed סחורות/שירותים לגביהם נטען דין קדימה
(If only classification code is indicated, Priority is claimed 
for all goods/services included in that class, and specified 
above under the 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, 22/11/2010, No. 103784187 צרפת, 22/11/2010, מספר 103784187

Class: 32 סוג: 32

Class: 33 סוג: 33

ח' תמוז תשע"ב - 18928/06/2012



Trade Mark No. 238613 מספר סימן

Application Date 10/05/2011 תאריך הגשה

International Trademark No. 1078783 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: Theorem Clinical Research, Inc.

Address: 630 Allendale Road, King of Prussia PA 19406, 
U.S.A.

Identification No.: 72800

(Delaware, United States CORPORATION)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 42 סוג: 42

Providing clinical trial services for others in the field 
of pharmaceuticals, biotechnology, and medical 
device research.

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

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

U.S.A., 15/04/2011, No. 85296213 ארה"ב, 15/04/2011, מספר 85296213

Class: 42 סוג: 42

ח' תמוז תשע"ב - 19028/06/2012



Trade Mark No. 238615 מספר סימן

Application Date 03/05/2011 תאריך הגשה

International Trademark No. 1078812 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: Abercrombie & Fitch Europe SA

Address: Via Moree, CH-6850 Mendrisio, Switzerland

Identification No.: 71479

(Suisse Société à responsabilité limitée)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 25 סוג: 25

Clothing, footwear, headgear.

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

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

Switzerland, 01/12/2010, No. 608976 שוויץ, 01/12/2010, מספר 608976

Class: 25 סוג: 25

ח' תמוז תשע"ב - 19128/06/2012



Trade Mark No. 238616 מספר סימן

Application Date 13/05/2011 תאריך הגשה

International Trademark No. 1078817 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: MARTELL & Co

Address: Place Edouard Martell, F-16100 COGNAC, 
France

Identification No.: 72801

(France Societe Anonyme)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 33 סוג: 33

Alcoholic beverages (except beer).

Goods/Services for which priority is claimed סחורות/שירותים לגביהם נטען דין קדימה
(If only classification code is indicated, Priority is claimed 
for all goods/services included in that class, and specified 
above under the 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, 22/11/2010, No. 
009541475

איחוד האירופי לסימני מסחר, 22/11/2010, מספר 
009541475

Class: 33 סוג: 33

ח' תמוז תשע"ב - 19228/06/2012



Trade Mark No. 238625 מספר סימן

Application Date 12/05/2011 תאריך הגשה

International Trademark No. 1078946 מספר סימן בינלאומי

Conditions/Disclaimers

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

 Owners

Name: Nielsen-Massey Vanillas, Inc.

Address: 1550 Shields Drive, Waukegan, IL 60085, 
U.S.A.

Identification No.: 72805

(Illinois, United States CORPORATION)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 30 סוג: 30

Vanilla food flavorings and extracts used as a 
flavoring.

ח' תמוז תשע"ב - 19328/06/2012



Trade Mark No. 238626 מספר סימן

Application Date 12/05/2011 תאריך הגשה

International Trademark No. 1078957 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: Marchon Eyewear, Inc.

Address: 35 Hub Drive, Melville NY 11747, U.S.A.

Identification No.: 72806

(New York, United States Corporation)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 9 סוג: 9

Eyeglasses, sunglasses, eyeglass and sunglass 
frames, cases for eyeglasses and sunglasses, clip-on 
sunglasses, eyewear lenses and sun wear lenses.

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

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

U.S.A., 31/01/2011, No. 85230227 ארה"ב, 31/01/2011, מספר 85230227

Class: 9 סוג: 9

Eyeglasses, sunglasses, eyeglass and sunglass 
frames, cases for eyeglasses and sunglasses, clip-on 
sunglasses, eyeglass chains and reading eyeglasses

U.S.A., 12/05/2011, No. 85318924 ארה"ב, 12/05/2011, מספר 85318924

Class: 9 סוג: 9

eyewear lenses and sun wear lenses

ח' תמוז תשע"ב - 19428/06/2012



Trade Mark No. 238630 מספר סימן

Application Date 27/04/2011 תאריך הגשה

International Trademark No. 1079003 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: Obshchestvo s ogranichennoy 
otvetstvennostyu "SLADKIY ORESHEK"

Address: d. 1, 2-y Zapadniy pr-d, Zelenograd, RU-124460 
Moskva, Russian Federation

Identification No.: 72809

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 30 סוג: 30

Cookies; biscuits; waffles; pastries; confectionery for 
decorating Christmas trees; fruit jellies 
[confectionery]; peanut confectionery; almond 
confectionery; cocoa products; caramels [candy]; 
sweetmeats [candy]; liquorice [confectionery]; 
peppermint sweets; marzipan; custard; muesli; mint 
for confectionery; pastilles [confectionery]; fondants 
[confectionery]; pralines; gingerbread; tarts; edible 
decorations for cakes; chocolate.

ח' תמוז תשע"ב - 19528/06/2012



Trade Mark No. 238634 מספר סימן

Application Date 09/05/2011 תאריך הגשה

International Trademark No. 1079110 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: FUJIAN GLONG ELECTRIC GROUP CO., LTD

Address: Julong Industry Area,,Saiqi Economy 
Development Ar, Fujian Province, People's Republic of 
China

Identification No.: 72811

(China Corporation)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 7 סוג: 7

Agricultural machines; mine drainage pumps; 
gasoline engines (except for land vehicles); hydraulic 
engines and motors; generators of electricity; pumps 
(parts of machines, engines or motors); de-aerators 
for feedwater; machines and apparatus for cleaning 
(electric); speed governors for machines, engines 
and motors.

ח' תמוז תשע"ב - 19628/06/2012



Trade Mark No. 238636 מספר סימן

Application Date 10/05/2011 תאריך הגשה

International Trademark No. 1079113 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: FATO GROUP INTERNATIONAL LIMITED 
COMPANY

Address: No.51 Daqiao Road,,Liushi Town,,Yueqing, 
Zhejiang, People's Republic of China

Identification No.: 72813

(Organized and existing under the laws of China 
Corporation of China)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 9 סוג: 9

Transformers (electricity); terminals (electricity); 
switches, electric; commutators; circuit breakers; 
connections for electric lines; connections, electric; 
relays, electric; inverters (electricity); junction sleeves 
for electric cables; sockets, plugs and other contacts 
(electric connections); distribution boxes (electricity); 
voltage surge protectors.

ח' תמוז תשע"ב - 19728/06/2012



Trade Mark No. 238637 מספר סימן

Application Date 02/05/2011 תאריך הגשה

International Trademark No. 1079123 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: Siemens Aktiengesellschaft

Address: Wittelsbacherplatz 2, 80333 München, Germany

Identification No.: 71515

(Germany Joint Stock Company)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 10 סוג: 10

Medical apparatus and devices, namely, imaging 
devices for medical radiation therapy accelerators.

ח' תמוז תשע"ב - 19828/06/2012



Trade Mark No. 238640 מספר סימן

Application Date 03/05/2011 תאריך הגשה

International Trademark No. 1079181 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: Abercrombie & Fitch Europe SA

Address: Via Moree, CH-6850 Mendrisio, Switzerland

Identification No.: 71479

(Suisse Société à responsabilité limitée)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 25 סוג: 25

Clothing, footwear, headgear.

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

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

Switzerland, 10/11/2010, No. 608077 שוויץ, 10/11/2010, מספר 608077

Class: 25 סוג: 25

ח' תמוז תשע"ב - 19928/06/2012



Trade Mark No. 238643 מספר סימן

Application Date 13/04/2011 תאריך הגשה

International Trademark No. 1079234 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: Liang Yongbiao

Address: No. 240, Hai Bei East Road,,Travel 
Resort,,Xiqiao, Guangdong Province, People's Republic 
of China

Identification No.: 72818

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 7 סוג: 7

Lifts (other than ski-lifts); elevators (lifts); elevating 
apparatus; escalators; moving staircases 
(escalators); hoists; derricks; handling apparatus for 
loading and unloading; conveyors; sidewalks (moving 
pavements); lifters.

ח' תמוז תשע"ב - 20028/06/2012



Trade Mark No. 238646 מספר סימן

Application Date 14/04/2011 תאריך הגשה

International Trademark No. 0418482 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: LES VINS GEORGES DUBOEUF, Société 
anonyme

Address: Romaneche-Thorins, F-71570 La Chapelle de 
Guinchay, France

Identification No.: 72821

(France Société Anonyme)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 33 סוג: 33

Wines, spirits and liqueurs.

ח' תמוז תשע"ב - 20128/06/2012



Trade Mark No. 238648 מספר סימן

Application Date 20/04/2011 תאריך הגשה

International Trademark No. 0535944 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: FINANCIERE NORBERT DENTRESSANGLE 
(Société par Actions Simplifiée)

Address: Avenue du Cap, F-83990 SAINT TROPEZ, 
France

Identification No.: 72823

(France Société par actions simplifiée)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 39 סוג: 39

Services of transport of goods, rental of industrial 
vehicles, bagging and warehousing.
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Trade Mark No. 238650 מספר סימן

Application Date 11/04/2011 תאריך הגשה

International Trademark No. 0734315 מספר סימן בינלאומי

Conditions/Disclaimers

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

 Owners

Name: Špačková Andrea

Address: Nemocniční 471, CZ-547 01 Náchod, Czech 
Republic

Identification No.: 72825

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 12 סוג: 12

Brake linings for motorcycles.
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Trade Mark No. 238655 מספר סימן

Application Date 13/04/2011 תאריך הגשה

International Trademark No. 0971326 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: HangZhou JNBY Finery Co., Ltd

Address: 403, Wulin Road,,Xiacheng District, Hangzhou, 
Zhejiang Province, People's Republic of China

Identification No.: 72830

(CHINA CORPORATION)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 25 סוג: 25

Clothing, namely, shirts, shorts, pants, T-shirts, 
coats; shoes; headgear for wear; socks; scarves; 
neckties; gloves (clothing); layettes (clothing); leather 
belts (clothing); raincoats.
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Trade Mark No. 238659 מספר סימן

Application Date 27/04/2011 תאריך הגשה

International Trademark No. 0977321 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: Celgene Corporation

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

Identification No.: 71594

(Delaware, United States CORPORATION)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 5 סוג: 5

Pharmaceutical preparations as an anti-cancer drug 
for human uses.
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Trade Mark No. 238661 מספר סימן

Application Date 13/04/2011 תאריך הגשה

International Trademark No. 0980611 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: HangZhou JNBY Finery Co., Ltd

Address: 403, Wulin Road,,Xiacheng District, Hangzhou, 
Zhejiang Province, People's Republic of China

Identification No.: 72830

(CHINA CORPORATION)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 25 סוג: 25

Clothing; shoes; headgear for wear; socks; scarfs; 
gloves (clothing); leather belts (clothing).

ח' תמוז תשע"ב - 20628/06/2012



Trade Mark No. 238664 מספר סימן

Application Date 26/04/2011 תאריך הגשה

International Trademark No. 1030830 מספר סימן בינלאומי

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 9 סוג: 9

Telecommunication devices, apparatus, equipments, 
installations and software.
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Class: 38 סוג: 38

Communications by telephone, radio telephone and 
radio as well as by all remote data processing 
means, via interactive videography, and in particular 
on terminals, computer peripheral devices or 
electronic and/or digital equipment, via videophone, 
video-intercom and video-conferencing; 
telecommunication; cellular telephone 
communication; rental of wireless telephones; 
telephone and radiotelephone services; 
communications by computer terminals; services for 
transmitting and disseminating information by 
telephone, television, telematic and digital means; 
transmission of messages and information and 
electronic mail by electronic, computer, telephone, 
television, digital means and via the Internet; 
electronic mail services and broadcasting information 
by electronic means; provision of access time to a 
computer server; information on telecommunications; 
providing access to a global computer network; 
transmission and dissemination of data held in data 
and image banks including via television and digital 
means; transmission of information via the Internet; 
multimedia telecommunications; broadcasting 
television programmes, television and digital 
television communications via a telephone network; 
broadcasting television programmes and more 
generally multimedia programmes, (computer editing 
of texts and/or still or animated images, and/or 
musical or non-musical sounds) for interactive or 
other use; television and radio broadcasts and more 
generally distribution of audiovisual and multimedia 
programmes (computer editing of texts and/or still or 
animated images, and/or musical or non-musical 
sounds); news programmes, radio and television 
entertainment, audiovisual and multimedia 
programmes (computer editing of texts and/or still or 
animated images, and/or musical or non-musical 
sounds) for interactive or other use; data 
transmission services, in particular packet 
transmission services, sending, transmission of 
electronic documents, electronic mail services; all 
these services being for use in the context of offers of 
convergence of fixed and mobile telephony; transfer 
services for telephone calls or telecommunications; 
satellite transmission; telecommunication services 
accessible via access codes or via terminals; all 
these services for use in the context of offers of 
convergence of fixed and mobile telephony; services 
for downloading digital data for use in the context of 
offers of convergence of fixed and mobile telephony.

Class: 42 סוג: 42

Rental of access time to a database server centre 
especially the Internet; hosting of web sites on the 
Internet; technical support (consultation) and 
consulting in the computer and telecommunications 
fields; computer software development, design and 
updating; computer programming; all these services 
for use in the context of offers of convergence of 
fixed and mobile telephony.

ח' תמוז תשע"ב - 20828/06/2012



 Owners

Name: ALCATEL LUCENT

Address: 3 avenue Octave Gréard, F-75007 PARIS, 
France

Identification No.: 71361

(France Société Anonyme)
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Trade Mark No. 238666 מספר סימן

Application Date 30/05/2011 תאריך הגשה

International Trademark No. 1053609 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: The Absolut Company Aktiebolag

Address: SE-117 97 Stockholm, Sweden

Identification No.: 72837

(Sweden Private Limited Liability Company)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 33 סוג: 33

Alcoholic beverages (except beers).
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Trade Mark No. 238668 מספר סימן

Application Date 15/06/2011 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: GIOVANNI RENZO IMPORT AGECIES LTD שם: ג'ובאני רנזו סוכנויות יבוא בע"מ

Address: 9 Ahad Haam st, P.O.B. 29113, Tel Aviv, 
61290, Israel

כתובת : רח' אחד העם 9, ת.ד. 29113, תל אביב, 61290, 
ישראל

Identification No.: 514608207מספר זיהוי: 514608207

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Avi Rivkin, Adv 

Address: 96 Yigal Alon st, Tel Aviv, Israel

שם: עו"ד אבי ריבקין 

כתובת : רח' יגאל אלון 96, תל אביב, ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 25 סוג: 25

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

ח' תמוז תשע"ב - 21128/06/2012



CHOICE HOTELS

Trade Mark No. 238669 מספר סימן

Application Date 15/06/2011 תאריך הגשה

 Owners

Name: CHOICE HOTELS INTERNATIONAL, INC.

Address: 10750 Columbia Pike, Silver Spring, Maryland 
20901, U.S.A.

Identification No.: 5312

(Delaware Corporation)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Wolff, Bregman and Goller

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

שם: וולף, ברגמן וגולר

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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 43 סוג: 43

Hotel and motel services, hotel and motel reservation 
services for others, and online hotel and motel 
reservation services for others; all included in class 
43.                 

שירותי בית מלון ומוטל, שירותי הזמנת ושמירת מקומות בבית 
מלון ובמוטל עבור אחרים, ושירותי הזמנת ושמירת מקומות 
בזמן אמיתי בבית מלון ובמוטל עבור אחרים; הנכללים כולם 

בסוג 43.
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DURAMAX

Trade Mark No. 238670 מספר סימן

Application Date 26/06/2011 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

Diesel engines for motor land vehicles; all included in 
Class 12.

מנועים דיזל עבור כלי רכב יבשתיים; הכל כלול בסוג 12.         
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POWER RANGERS SAMURAI

Trade Mark No. 238671 מספר סימן

Application Date 23/06/2011 תאריך הגשה

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 3 סוג: 3

Cosmetics; Hair care products, namely, shampoos, 
conditioners, hair styling mousse, hair styling gel and 
hair spray; bubble bath, lip balm, breath freshening 
confectioneries, namely, breath mints, toothpaste, 
mouthwash, body lotions and soaps; all included in 
class 3.

קוסמטיקה; תכשירי טיפוח לשיער, שהינם, שמפו, מרככים, מוס 
לעיצוב השיער, ג'ל לעיצוב השיער וספריי לשיער; קצף 

אמבטיה, שפתון, סוכריות לרענון ריח הפה, שהינם, מנטה 
לריח הפה, משחות שיניים, מי פה, קרמים לגוף וסבונים; 

הנכללים כולם בסוג 3.                                                       
                              

Class: 5 סוג: 5

Vitamin supplements; all included in class 5. תוספי ויטמינים; הנכללים כולם בסוג 5.                   

Class: 9 סוג: 9

Video game cartridges, cassettes, discs and tapes; 
computer game programs, cartridges and discs; 
cameras; digital cameras; prerecorded DVDs 
featuring live action entertainment for children and 
music; eyewear, namely, sunglasses, eyeglasses 
and ophthalmic frames and cases therefore; and 
eyewear accessories, namely, straps, neck cords and 
head straps which restrain eyewear from movement 
on a wearer; all included in class 9.

אריזות משחקי וידאו, קלטות, דיסקים וסרטים; תוכנות משחקי 
מחשב, אריזות ודיסקים; מצלמות; מצלמות דיגיטאליות; די.וי.די 

מוקלטים מראש המציגים בידור פעולה לילדים ומוסיקה; 
משקפיים, שהינם, משקפי שמש, משקפי ראייה, ומסגרות 
עיניות ותיקים למוזכרים לעיל; ואביזרי משקפיים, שהינם, 
רצועות, שרשראות צוואר ורצועות ראש המונעים תזוזת 

משקפיים מהלובש אותם; הנכללים כולם בסוג 9.                   
                                                                                    

                                            

Class: 14 סוג: 14

Watches and watch straps; all included in class 14. שעונים ורצועות שעונים; הנכללים כולם בסוג 14.               

Class: 16 סוג: 16

Writing paper; stationery; paper party decorations; 
decorative paper centerpieces; paper napkins; paper 
party bags; paper party hats; paper table cloths; 
posters; printed certificates; children's activity books; 
binders; envelopes; printed invitations; memo pads; 
notebooks; coloring books; books featuring stories for 
children; pens and pencils; pen and pencil boxes and 
cases; erasers; markers; crayons; greeting cards and 
stickers; all included in class 16.

נייר כתיבה; כלי כתיבה; קישוטי מסיבה מנייר; קישוטי נייר 
המונחים במרכז השולחן; מפיות נייר; שקיות מסיבה מנייר; 
כובעי מסיבה מנייר; מפות שולחן מנייר; פוסטרים; תעודות 

מודפסות; חוברות פעילות לילדים; כורכנים; מעטפות; הזמנות 
מודפסות; ניירות תזכור; מחברות; חוברות צביעה; ספרים 
המציגים סיפורים לילדים; עטים ועפרונות; קופסאות ואריזות 
עטים ועפרונות; מחקים; מרקרים; צבעים; כרטיסי ברכה 

ומדבקות; הנכללים כולם בסוג 16.                                       
                                                                                

Class: 18 סוג: 18

All purpose sport bags; athletic bags; backpacks; 
knapsacks; wallets; umbrellas; all included in class 
18.

תיקי ספורט לכל מטרה; תיקי אתלטים; ילקוטים; שקי שינה; 
ארנקים; מטריות; הנכללים כולם בסוג 18.                             

    

Class: 20 סוג: 20

Furniture; plastic cake decorations; all included in 
class 20.

רהיטים; קישוטי עוגה מפלסטיק; הנכללים כולם בסוג 20.         
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Class: 21 סוג: 21

Dinnerware, namely, plates and paper cups; 
beverage glassware, mugs, bowls, plates, tumblers, 
cookie jars, wastepaper baskets, plastic buckets, 
shower caddies, cake molds, cake servers, thermal 
insulated containers for food or beverages; cookie 
cutters, plastic water bottles sold empty, hair 
brushes, toothbrushes, soap containers, lunch boxes; 
all included in class 21.

כלים לארוחת ערב, שהינם, צלחות וכוסות מנייר; כוסות 
למשקאות, ספלים, קערות, צלחות, כוסות, צנצנות עוגיות, פחי 
אשפה לניירות, דליים מפלסטיק, מתקנים למקלחת, תבניות 

לעוגה, מריות לעוגה, כלי אכסון מבודדי חום למזון או משקאות; 
חותכי עוגיות, בקבוקי מים מפלסטיק הנמכרים ריקים, מברשות 

שיער, מברשות שיניים, כלי אכסון לסבון, קופסאות אוכל; 
הנכללים כולם בסוג 21.                                                     

    

Class: 24 סוג: 24

Bed linen, bed sheets, fitted bed sheet covers, bed 
flat sheets and pillow cases; all included in class 24.

מצעי מיטה, סדיני מיטה, כיסויי מיטה מותאמים, סדיני מיטה 
וציפיות; הנכללים כולם בסוג 24.                                         

    

Class: 25 סוג: 25

Warm up suits; jogging suits; sweat suits; sweat 
pants; sweat shirts; body suits; swimwear; bathing 
suits; beach and bathing cover-ups; gym shorts; tops; 
shirts; jerseys; pajamas; robes; scarves; sport shirts; 
T-shirts; knit shirts; polo shirts; pullovers; sweaters; 
vests; tank tops; jumpsuits; playsuits; jackets; 
overcoats; parkas; wind resistant jackets; leather 
jackets; athletic footwear; boots; slippers; sleepwear; 
loungewear, underwear, briefs, underpants; boxer 
shorts; cloth diapers; undershirts; hats; headwear 
and Halloween costumes; all included in class 25.

אימוניות; חליפות ריצה; טרנינגים; מכנסי טרנינג; חולצות 
טרנינג; בגדי גוף; בגדי שחייה; בגדי ים; עליוניות ים ורחצה; 
מכנסי כושר; גופיות; חולצות; חולצות משחקי כדור; פיג'מות; 
חלוקים; צעיפים; חולצות ספורט; חולצות טי; חולצות סרוגות; 

חולצות פולו; חולצות חימום; סוודרים; אפודים; גופיות; 
אוברולים ארוכים; אוברולים קצרים; ז'קטים; ז'קטים ארוכים, 

מעיל עם פרווה בכובע; מעילי רוח; ז'קטים מעור; נעלי אתלטים; 
מגפיים; נעלי בית; כותונות; בגדי שינה, תחתונים, תחתוני 

גברים, תחתוני נשים; בוקסרים; חיתולי כותנה; גופיות; כובעים; 
כיסויי ראש ותחפושות ליל כל הקדושים; הנכללים כולם בסוג 

                         .25
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Class: 28 סוג: 28

Toys, games, playthings, and sporting goods, 
namely, basketball backboards; toy and non-
motorized scooters; skateboards and skateboard 
bags; bendable play figures and accessories 
therefore; toy action figures and accessories 
therefore; sports board games; balls; basketballs; 
playground balls; rubber balls; sports balls; foam 
action balls; toy hoop sets; toy banks; toy watches; 
bath tub toys; children's multiple activity toys; toy 
magic tricks; water squirting toys; wind-up toys; 
squeeze toys;  jump ropes; sling shots; audio and 
visual toys; toy walkie-talkies; action games; talking 
dolls; toy 3-D viewers and reels; board games; card 
games; hand held units for playing electronic games; 
stand alone videogame machines and programs 
therefore sold as a unit; electronic game equipment 
with a watch function; hand held LCD game 
machines; coin and non-coin operated game tables; 
pinball machines and pinball-type games; jigsaw 
puzzles; manipulative puzzles; mechanical action 
toys; battery-operated action toys; puppets; dolls; 
playsets for dolls; doll clothing; doll costumes; 
children's play cosmetics; role playing games; action-
type target shooting game sets comprising toy gun, 
toy suction darts and target; toy weapons; squirt 
guns; kites; paper and plastic party favors in the 
nature of small toys and noisemakers; balloons; 
stuffed and plush toys; latex squeeze toy figures; 
musical toys; inflatable bath toys; swimming and 
inflatable ride-in toys; toy vehicles; transforming 
robotic toy vehicles; ride-in toys; inflatable play 
swimming pools; toy play houses and toy play tents; 
surf boards, kick board floatation devices, body 
boards and leashes therefore for recreational use; 
toy sand boxes and sand toys; snow sleds, 
toboggans, snow saucers and snow boards for 
recreational use; toy building blocks; mobiles for 
children. Christmas tree ornaments that are neither 
confectionery nor illuminated; toy craft kits 
comprising molds and mouldings for making toy 
figures; plastic action figure models; flying discs; pet 
toys; marbles; yo-yos; and playing cards; all goods 
included in class 28.

צעצועים, משחקים, דברי משחק, וסחורות משחק, שהינם, 
לוחות סל כדורסל; קורקינטים של משחק ולא מונעים; גלגשות 
ותיקי גלגשות; דמויות משחק הניתנות לכיפוף ואביזרים שלהלן; 
צעצועי דמויות פעולה ואביזרים שלהלן; משחקי לוח של ספורט; 
כדורים; כדורי סל; כדורי מגרש משחקים; כדורי גומי; כדורי 

ספורט; כדורי פעולה מספוג; סטים של חישוקי משחק; כספות 
צעצוע; שעוני צעצוע; צעצועי מקלחת ואמבטיה; צעצועי פעולה 
למטרות רבות של ילדים; צעצועי קסמים; צעצועים משפריצי 
מים; צעצועי קפיץ; צעצועי לחיצה; חבלי קפיצה; מקלעת; 
צעצועי אודיו וצעצועים וויזואליים; צעצועי ווקי- טוקי; צעצועי 

אקשן; צעצועים מדברים; צעצועי שקופיות בתלת מימד; משחקי 
לוח; משחקי כרטיסיות; מכשירי יד למשחקים אלקטרוניים; 

מכשירי משחקי וידאו בעמידה ותוכניות שלהלן נמכרים כיחידה; 
ציוד אלקטרוני למשחק עם פונקצית שעון; מכשיר משחק יד 

LCD; שולחנות משחק המופעלים ושאינם מופעלים ע"י מטבע; 
מכשירי פינבול ומשחקים מסוג פינבול; פאזל משונן; פאזלים 
מטעים; צעצועי פעולה מכאניים; צעצועי פעולה המופעלים ע"י 
בטריות; בובות יד; בובות; סטים למשחק של בובות; ביגוד 
לבובות; תחפושות לבובות; קוסמטיקה למשחקי ילדים; 

משחקים של משחקי תפקידים; משחקים מסוג פעולה- ירייה 
למטרה המכילים אקדח צעצוע, חיצי ואקום ומטרה; רובי צעצוע; 

רובי מים; עפיפונים; מתנות מסיבה מנייר ופלסטיק מסוג 
צעצועים קטנים ורעשנים; בלונים; בובות פרווה וקטיפה; דמויות 
צעצוע לחיצים מלטקס; צעצועים מוזיקליים; צעצועי אמבטיה 
מתנפחים; צעצועי רכיבה מתנפחים לשחייה; רכבי צעצוע; 
צעצועי רכבים רובוטיים משני צורה; צעצועי רכיבה; בריכות 

שחייה מתנפחות; בתים ואוהלים למשחק; לוחות גלישה, גלשן 
"בוגי" צף, גלשני גוף ורצועות כפי שלהלן לשימוש בשעות 
הפנאי; קופסאות חול למשחק ומשחקי חול; מזחלות שלג, 

מזחלות מעוקלות, מזחלות שלג מעוגלות וגלשני שלג לשימוש 
בשעות הפנאי; צעצועי בלוקים לבנייה; פלאפונים ניידים לילדים. 
קישוטי עץ לחג המולד שאינם מגדנות ואינם מוארים; ערכות 
יצירה המכילות תבניות ועיצובים ליצירת דמויות משחק; דגמי 
דמויות פעולה מפלסטיק; צלחות מעופפות; צעצועי חיות מחמד; 
גולות; יו-יו; וכרטיסי משחק; הנכללים כולם בסוג 28.               
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    

                                          

Class: 29 סוג: 29

Milk and dairy products, excluding ice cream, ice milk 
and frozen yogurt; dairy based food beverages, 
yogurt, yogurt based beverages, candied fruit snacks, 
dehydrated fruit snacks, applesauce, refrigerated 
food package combinations consisting primarily of 
meat, cheese or processed vegetables for purpose of 
creating a sandwich; nut based snack foods; potato 
crisps and chips; all included in class 29.

מוצרים חלביים ומוצרי חלב, שאינם כוללים גלידה, קרחוני חלב 
ופרוזן יוגורט; משקאות על בסיס מאכלים חלביים, יוגורט, 

משקאות על בסיס יוגורט, חטיפי סוכריות פירות, חטיפי פירות 
יבשים, רסק תפוחים, אריזות אוכל למקרר המכילות בעיקר 

בשר, גבינה או ירקות מעובדים למטרות הרכבת כריך; מאכלים 
על בסיס אגוזים; פריכי תפוחי אדמה וצ'יפס; הנכללים כולם 

בסוג 29.                                                                         
                                                                  

ח' תמוז תשע"ב - 21628/06/2012



Class: 30 סוג: 30

Foods and beverages, namely, breakfast cereals, 
ready-to-eat cereal derived food bars, cereal-based 
snack foods, pastries, confectioneries in the nature of 
candies, gum, bubble gum; flavored ices; frozen 
confectioneries; cracker and cheese combinations; 
corn based snack foods; bagels, French toast, 
waffles, pizza; yogurt-covered nuts; food package 
combinations consisting primarily of bread, crackers 
and/or cookies; biscuits; chocolate and chocolates; 
bakery goods; all included in class 30.

מאכלים ומשקאות, שהינם, דגני ארוחת בוקר, חטיפים אנרגיה 
על בסיס דגנים המוכנים למאכל, חטיפי אוכל המבוססים על 
דגנים, מאפים, מגדנות מסוג סוכריות, מסטיק, גומי לעיסה; 
ברד בטעמים; ממתקים קפואים; קומבינציות קרקרים וגבינה; 
חטיפי מאכל על בסיס תירס; בייגלים; לחם מטוגן, וופלים, 
פיצה; אגוזים המכוסים ביוגורט; קומבינציות אריזות אוכל 

המכילות בעיקר לחם, קרקרים ו/או עוגיות; ביסקוויטים; שוקולד 
ושוקולדים; מאפים מתוקים; הנכללים כולם בסוג 30.               
                                                                                    

                                            

Class: 31 סוג: 31

Fresh fruit and vegetables; all included in class 31. פירות וירקות טריים; הנכללים כולם בסוג 31.                         

Class: 32 סוג: 32

Non-alcoholic beverages, namely, soft drinks, fruit 
drinks, seltzer water, drinking water and juices; All 
included in class 32.

משקאות לא אלכוהוליים, שהינם, משקאות קלים, משקאות 
פירות, מים מוגזים, מים ומיצים לשתייה; הנכללים כולם בסוג 

                                       .32

Class: 41 סוג: 41

Entertainment services in the nature of a live-action 
television series; entertainment services, namely, 
production of live events for children; entertainment 
services, namely, computer on-line services offered 
over a worldwide communication network featuring 
games and information relating to television show 
programs and family entertainment via a global 
communications network; entertainment services 
offered on-line over a worldwide communication 
network; providing a web site featuring video clips, 
and other multimedia materials, all relating to 
television show programs and family entertainment 
via a global communications network; and 
entertainment information in the nature of information 
about live action entertainment for children; All 
included in class 41.

שירותי בידור מסוג סדרת פעולה חיה לטלוויזיה; שירותי בידור, 
שהינם, הפקת אירועים לילדים; שירותי בידור, שהינם, שירותי 

מחשב און-ליין המוצעים על עבר רשת תקשורת עולמית 
המציגה משחקים ומידע הקשורים לתוכניות מופעי טלוויזיה 

ובידור משפחתי דרך רשת תקשורתית גלובלית; שירותי בידור 
המוצעים און-ליין על עבר רשת תקשורתית גלובלית ; אספקת 
אתר אינטרנט המציג קליפי וידאו, ושאר חומרי מולטימדיה, 
כולם קשורים לתוכניות מופעי טלוויזיה ובידור משפחתי דרך 
רשת תקשורתית גלובלית; ומידע בידורי מסוג מידע על פעולה 
חיה בידורית לילדים; הנכללים כולם בסוג 41.                         
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    

                                                    

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

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

U.S.A., 04/02/2011, No. 85234809 ארה"ב, 04/02/2011, מספר 85234809

Class: 3 סוג: 3

U.S.A., 23/02/2011, No. 85249787 ארה"ב, 23/02/2011, מספר 85249787

Class: 28 סוג: 28

U.S.A., 07/06/2011, No. 85340537 ארה"ב, 07/06/2011, מספר 85340537

Class: 41 סוג: 41

ח' תמוז תשע"ב - 21728/06/2012



 Owners

Name: SCG Power Rangers LLC

Address: Santa Monica Blvd. 10100, Los Angeles, CA 
90067, U.S.A.

Identification No.: 72726

(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

ח' תמוז תשע"ב - 21828/06/2012



Trade Mark No. 238672 מספר סימן

Application Date 15/06/2011 תאריך הגשה

 Owners

Name: CHOICE HOTELS INTERNATIONAL, INC.

Address: 10750 Columbia Pike, Silver Spring, Maryland 
20901, U.S.A.

Identification No.: 5312

(Delaware Corporation)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Wolff, Bregman and Goller

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

שם: וולף, ברגמן וגולר

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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 43 סוג: 43

Hotel and motel services, hotel and motel reservation 
services for others, and online hotel and motel 
reservation services for others; all included in class 
43.                 

שירותי בית מלון ומוטל, שירותי הזמנת ושמירת מקומות בבית 
מלון ובמוטל עבור אחרים, ושירותי הזמנת ושמירת מקומות 
בזמן אמיתי בבית מלון ובמוטל עבור אחרים; הנכללים כולם 

בסוג 43.

ח' תמוז תשע"ב - 21928/06/2012



Trade Mark No. 238674 מספר סימן

Application Date 15/06/2011 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: NYVO GROUP LTD שם: ניוו גרופ בע"מ

Address: 19 Eilat st, Bat Yam, 59537, Israel כתובת : רח' אילת 19, בת ים, 59537, ישראל

Identification No.: 514562438מספר זיהוי: 514562438

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Boris Lemper, advocate 

Address: 9 Ahad Haam Str, Tel Aviv, 65251, Israel

שם: בוריס למפר, עו"ד 

כתובת : אחד העם 9, תל אביב, 65251, 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' תמוז תשע"ב - 22028/06/2012



Trade Mark No. 238675 מספר סימן

Application Date 26/06/2011 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

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 לשימוש בכביסה; ניקוי, 
הברקה, צחצוח וחומרי מירוק, סבונים; פרפומריות, שמנים 

אתריים, קוסמטיקה, תחליבים לשיער, משחות שיניים; הנכללים 
כולם בסוג 3.                                                                   

                          

ח' תמוז תשע"ב - 22128/06/2012



Trade Mark No. 238680 מספר סימן

Application Date 26/06/2011 תאריך הגשה

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 5 סוג: 5

Smoking cessation preparations in the form of mouth 
spray, nasal spray and patches; all included in class 
5.

תכשירים להפסקת עישון בצורת ספריי פה, ספריי אף 
ומדבקות; הנכללים כולם בסוג 5.                                         

                          

Class: 10 סוג: 10

Pharmaceutical devices, namely inhalators for the aid 
of smoking cessation; all included in class 10.

התקנים רוקחיים, דהיינו משאפים לעזרה בהפסקת עישון; 
הנכללים כולם בסוג 10.                                                     

        

ח' תמוז תשע"ב - 22228/06/2012



 Owners

Name: McNeil AB

Address: Helsingborg, Sweden

Identification No.: 68516

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Reinhold Cohn and Partners

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

שם: ריינהולד כהן ושותפיו

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

ח' תמוז תשע"ב - 22328/06/2012



ORAFUSION

Trade Mark No. 238681 מספר סימן

Application Date 26/06/2011 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

Non-medicated mouthwash; toothpaste; dentifrice; all 
included in class 3.           

מי פה שאינם תרופתיים; משחת שיניים; תכשירים לניקוי 
שיניים; הנכללים כולם בסוג 3.

Class: 5 סוג: 5

Medicated mouthwash; medicated toothpaste; 
medicated dentrifrice; all included in class 5.

מי פה תרופתיים; משחת שיניים תרופתית; תכשירים תרופתיים 
לניקוי שיניים; הנכללים כולם בסוג 5.   

Class: 21 סוג: 21

Toothbrushes, dental floss, dental flossers; all 
included in class 21.

מברשות שיניים, חוט דנטלי, פלוסרים דנטאליים; הנכללים כולם 
בסוג 21.           

ח' תמוז תשע"ב - 22428/06/2012



KIAM COLLECTION

Trade Mark No. 238682 מספר סימן

Application Date 26/06/2011 תאריך הגשה

 Owners

Name: lia sophia International GmbH

Address: Muehlentalstrasse 38, 8200 Schaffhausen, 
Switzerland

Identification No.: 800890

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Reinhold Cohn and Partners

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

שם: ריינהולד כהן ושותפיו

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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 14 סוג: 14

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

ח' תמוז תשע"ב - 22528/06/2012



DDI+

Trade Mark No. 238683 מספר סימן

Application Date 26/06/2011 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: TEVA PHARMACEUTICAL INDUSTRIES LTD. שם: טבע תעשיות פרמצבטיות בע"מ

Address: Jerusalem, Israel כתובת : ירושלים, ישראל

Identification No.: 520013954מספר זיהוי: 520013954

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: S. Horowitz & Co.

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

שם: ש. הורוביץ ושות'

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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 9 סוג: 9

Web-based software for assistance to physicians and 
pharmacists regarding how to treat patients 
consuming multiple medications in a safer manner.

מערכת תוכנה מבוססת אינטרנט המספקת סיוע לרופא ולרוקח 
בנוגע למתן טיפול בטוח לחולה המטופל במספר תרופות 

במקביל.                                                                         
    

ח' תמוז תשע"ב - 22628/06/2012



DDI+

Trade Mark No. 238684 מספר סימן

Application Date 26/06/2011 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: TEVA PHARMACEUTICAL INDUSTRIES LTD. שם: טבע תעשיות פרמצבטיות בע"מ

Address: Jerusalem, Israel כתובת : ירושלים, ישראל

Identification No.: 520013954מספר זיהוי: 520013954

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: 44 סוג: 44

Providing web-based assistance to physicians and 
pharmacists regarding how to treat patients 
consuming multiple medications in a safer manner.

אספקת מערכת מבוססת אינטרנט המספקת סיוע לרופא 
ולרוקח בנוגע למתן טיפול בטוח לחולה המטופל במספר 

תרופות במקביל.                                                             
          

ח' תמוז תשע"ב - 22728/06/2012



INANGO

Trade Mark No. 238695 מספר סימן

Application Date 27/06/2011 תאריך הגשה

Base for International Trademark No. 1084294 בסיס לסימן מסחר בינלאומי מס.

Ownersבעלים

Name: Inango Systems Ltd. שם: איננגו מערכות בע"מ

Address: 10 Hata’as Street, Kfar-Saba, 44425, Israel כתובת : התע"ש 10, כפר סבא, 44425, ישראל

Identification No.: 514397728מספר זיהוי: 514397728

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

Telecommunication software and hardware; all 
included in class 9.

תוכנה וחומרה של תקשורת רחק; הנכללים כולם בסוג 9.         
                          

ח' תמוז תשע"ב - 22828/06/2012



Trade Mark No. 238703 מספר סימן

Application Date 20/06/2011 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: SAIFAN BOSMAT LTD שם: סייפן בשמת בע"מ

Address: 103 Hahashmonaim Street, Tel Aviv, Israel כתובת : רחוב החשמונאים 103, תל אביב, ישראל

Identification No.: 511709461מספר זיהוי: 511709461

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Reuven Bilet, Adv.

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

שם: ראובן בילט, עו"ד

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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 30 סוג: 30

Tea; all included in class 30. תה; הנכלל כולם בסוג 30.               

ח' תמוז תשע"ב - 22928/06/2012



Trade Mark No. 238705 מספר סימן

Application Date 20/06/2011 תאריך הגשה

 Owners

Name: JOSE AZULAY AZULAY 

Address: 6 pol. lndustrial de Alcobendas, Alcodendas- 
Madrid, 28108, Spain

Identification No.: 72840

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Zahi Abu El-Assal, Adv.

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

שם: זאהי אבו-אלעסל, עו"ד

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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 14 סוג: 14

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

מתכות יקרות עם תערובות של מתכותיקרות או מצופים, לא 
כלול בהם סוגים אחרים של תכשיטים, כלים להתקנת שעונים 
או מדי זמן למיניהם; הנכללים כולם בסוג 14.                         
                                                                                    

                      

ח' תמוז תשע"ב - 23028/06/2012



מקום מהסרטים
Trade Mark No. 238707 מספר סימן

Application Date 28/06/2011 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: Makom Mehasratim Ltd. שם: מקום מהסרטים בע"מ

Address: Ehad Ha'am 14, Tel Aviv, Israel כתובת : אחד העם 14, תל אביב-יפו, ישראל

Identification No.: 51360735מספר זיהוי: 51360735

מקום מהסרטים בע"מ

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: 43 סוג: 43

Restaurant; Pub; Catering; all included in class 43. מסעדה; פאב; קייטרינג; הנכללים כולם בסוג 43.                   

ח' תמוז תשע"ב - 23128/06/2012



מקום מהסרטים
Trade Mark No. 238708 מספר סימן

Application Date 28/06/2011 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: Makom Mehasratim Ltd. שם: מקום מהסרטים בע"מ

Address: Ehad Ha'am 14, Tel Aviv, Israel כתובת : אחד העם 14, תל אביב-יפו, ישראל

Identification No.: 51360735מספר זיהוי: 51360735

מקום מהסרטים בע"מ

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: 41 סוג: 41

Entertainment; Clubs; Event management; karaoke; 
singing waiters; DJs; all included in class 41.

שירותי בידור; מועדון; הפקת אירועים; קריוקי; מלצרים 
מזמרים; תקליטן; הנכללים כולם בסוג 41.                 

ח' תמוז תשע"ב - 23228/06/2012



Trade Mark No. 238709 מספר סימן

Application Date 28/06/2011 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: Makom Mehasratim Ltd. שם: מקום מהסרטים בע"מ

Address: Ehad Ha'am 14, Tel Aviv, Israel כתובת : אחד העם 14, תל אביב-יפו, ישראל

Identification No.: 51360735מספר זיהוי: 51360735

מקום מהסרטים בע"מ

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: 43 סוג: 43

Restaurant; Pub; Catering; all included in class 43. מסעדה; פאב; קייטרינג; הנכללים כולם בסוג 43.                   

ח' תמוז תשע"ב - 23328/06/2012



L'Entrecote & ALHAMBRA

ל'אנטריקוט מבית אלהמברה
Trade Mark No. 238712 מספר סימן

Application Date 21/06/2011 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: Amir Schectman  שם: אמיר שכטמן

Address: 28 Echad Ha'am st, Tel Aviv, 65141, Israel כתובת : רח' אחד העם 28, תל אביב, 65141, ישראל

Identification No.: 038299624מספר זיהוי: 038299624

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: 43 סוג: 43

Supply of food and beverages, restaurants, catering 
and take away services; included in class 43.

TAKE -שירותי אספקת מזון ומשקה, מסעדות, שרותי הסעדה ו
AWAY; הנכללים כולם בסוג 43.                                     

ח' תמוז תשע"ב - 23428/06/2012



EXACTCOUNT

Trade Mark No. 238715 מספר סימן

Application Date 28/06/2011 תאריך הגשה

 Owners

Name: RGIS, LLC

Address: 2000 East Taylor Road, Auburn Hills, Michigan 
48326, U.S.A.

Identification No.: 800535

Delaware

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Seligsohn Gabrieli  & Co.

Address: 31 Yavne Street, P.O.B. 1426, Tel Aviv, 61013, 
Israel

שם: זליגסון  גבריאלי ושות'

כתובת : יבנה 31, ת.ד. 1426, תל אביב-יפו, 61013, ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 9 סוג: 9

Inventory management software; inventory 
operations management software; all included in 
class 9.

תוכנת ניהול מלאי, תוכנת ניהול ביצועי מלאי; הנכללים כולם 
בסוג 9.                                                                     

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

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

U.S.A., 05/01/2011, No. 85/210,610 ארה"ב, 05/01/2011, מספר 85/210,610

Class: 9 סוג: 9

ח' תמוז תשע"ב - 23528/06/2012



Trade Mark No. 238717 מספר סימן

Application Date 22/06/2011 תאריך הגשה

 Owners

Name: Buffalo Wild Wings, Inc 

Address: 5500 Wayzata Boulevard, Minneapolis, 
Minnesota, 55416, U.S.A.

Identification No.: 72842

(Minnesota 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: 43 סוג: 43

Restaurant services; all included in class 43. שירותי מסעדה; הנכללים כולם בסוג 43.                       

ח' תמוז תשע"ב - 23628/06/2012



Trade Mark No. 238718 מספר סימן

Application Date 22/06/2011 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: TAPOUGAN INDUSTRIES LTD. שם: תעשיות תפוגן בע"מ

Address: Industrial Zone Shaar Hanegev, P.O.B. 571, 
Sderot, 80150, Israel

כתובת : איזור תעשיה שער הנגב, ת.ד. 571, שדרות, 80150, 
ישראל

Identification No.: 511969008מספר זיהוי: 511969008

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Shiboleth & Co., Adv.

Address: Museum Tower 4 Berkowitz Street, Tel Aviv, 
64238, Israel

שם: שבלת ושות', עו"ד

כתובת : מגדל המוזיאון רחוב ברקוביץ 4, תל אביב, 64238, 
ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 29 סוג: 29

Prepared frozen food products made from vegetal 
ingredients, such as soya beans, fish and 
vegetables; all included in class 29.

מוצרי מזון קפואים מוכנים העשויים ממרכיבים צמחיים, כגון 
פולי סויה, ירקות ודגים; הנכללים כולם בסוג 29.                     

                                  

ח' תמוז תשע"ב - 23728/06/2012



Trade Mark No. 238719 מספר סימן

Application Date 22/06/2011 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: TAPOUGAN INDUSTRIES LTD. שם: תעשיות תפוגן בע"מ

Address: איזור תעשיה שער הנגב, P.O.B. 571,  ,80150 ,שדרות
ישראל

כתובת : איזור תעשיה שער הנגב, ת.ד. 571, שדרות, 80150, 
ישראל

Identification No.: 511969008מספר זיהוי: 511969008

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Shiboleth & Co., Adv.

Address: Museum Tower 4 Berkowitz Street, Tel Aviv, 
64238, Israel

שם: שבלת ושות', עו"ד

כתובת : מגדל המוזיאון רחוב ברקוביץ 4, תל אביב, 64238, 
ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 29 סוג: 29

Prepared frozen food products made from vegetal 
ingredients, such as soya beans, fish and 
vegetables, e.g. frozen fried potatoes, onion rings, 
vegetal schnitzels; all included in class 29.

מוצרי מזון קפואים מוכנים העשויים ממרכיבים צמחיים, כגון 
פולי סויה, דגים וירקות, כדוגמת טוגני תפוחי אדמה קפואים, 

טבעות בצל, שניצלים מהצומח; הנכללים כולם בסוג 29.           
                                                

ח' תמוז תשע"ב - 23828/06/2012



Trade Mark No. 238720 מספר סימן

Application Date 22/06/2011 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: TAPOUGAN INDUSTRIES LTD. שם: תעשיות תפוגן בע"מ

Address: איזור תעשיה שער הנגב, P.O.B. 571,  ,80150 ,שדרות
ישראל

כתובת : איזור תעשיה שער הנגב, ת.ד. 571, שדרות, 80150, 
ישראל

Identification No.: 511969008מספר זיהוי: 511969008

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Shiboleth & Co., Adv.

Address: Museum Tower 4 Berkowitz Street, Tel Aviv, 
64238, Israel

שם: שבלת ושות', עו"ד

כתובת : מגדל המוזיאון רחוב ברקוביץ 4, תל אביב, 64238, 
ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 29 סוג: 29

Prepared frozen food products made from vegetal 
ingredients, such as soya beans, fish and 
vegetables, e.g. frozen fried potatoes, onion rings, 
vegetal schnitzels; all included in class 29.

מוצרי מזון קפואים מוכנים העשויים ממרכיבים צמחיים, כגון 
פולי סויה, דגים וירקות, כדוגמת טוגני תפוחי אדמה קפואים, 

טבעות בצל, שניצלים מהצומח; הנכללים כולם בסוג 29.           
                                                

ח' תמוז תשע"ב - 23928/06/2012



KEDEM

Trade Mark No. 238722 מספר סימן

Application Date 28/06/2011 תאריך הגשה

Base for International Trademark No. 1087798 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); wines; all 
included in class 33

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

ח' תמוז תשע"ב - 24028/06/2012



Trade Mark No. 238723 מספר סימן

Application Date 28/06/2011 תאריך הגשה

Base for International Trademark No. 1084532 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: 32 סוג: 32

Non-alcoholic beverages; fruit juices; syrups for 
making soft drinks; grape juice; all included in class 
32

משקאות לא כוהליים; מיצי פירות; סירופ להכנת משקאות 
קלים; מיץ ענבים; הנכללים כולם בסוג 32                             

            

ח' תמוז תשע"ב - 24128/06/2012



SABRA

סברה
Trade Mark No. 238724 מספר סימן

Application Date 28/06/2011 תאריך הגשה

 Owners

Name: Royal Wine Corporation

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

Identification No.: 10981

(New York Corporation)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Reif & Reif, Adv.

Address: 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: 32 סוג: 32

Non-alcoholic beverages; fruit juices; syrups for 
making soft drinks; grape juice; all included in class 
32

משקאות לא כוהליים; מיצי פירות; סירופ להכנת משקאות 
קלים; מיץ ענבים; הנכללים כולם בסוג 32                             

            

ח' תמוז תשע"ב - 24228/06/2012



FEDEX TRADE NETWORKS

Trade Mark No. 238726 מספר סימן

Application Date 28/06/2011 תאריך הגשה

 Owners

Name: FEDERAL EXPRESS CORPORATION

Address: Memphis, Tennessee, U.S.A.

Identification No.: 8500

(Delaware Corporation)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Reinhold Cohn and Partners

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

שם: ריינהולד כהן ושותפיו

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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 36 סוג: 36

Customs brokerage; providing cargo insurance, 
namely, insurance brokerage; all included in class 
36.

תיווך של מכס; אספקת ביטוח כבודה, דהיינו, תיווך של ביטוח; 
הנכללים כולם בסוג 36.                                             

Class: 39 סוג: 39

Storage of documents, packages, and freight; pick-
up, transportation and delivery of documents, 
packages, and freight by land, air, and sea; global, 
ocean air cargo distribution, namely, providing cargo 
transport by ship, plane, rail and truck; all included in 
class 39.

אחסון מסמכים, חבילות, ומטען; איסוף, הובלה ומסירה של 
מסמכים, חבילות, ומטען על-ידי יבשה, אויר, וים; הפצה 

גלובלית, אוקיאנית אווירית של משא, דהיינו, אספקת תובלת 
משא על-ידי ספינה, מטוס, רכבת ומשאית; הנכללים כולם בסוג 
                                                                               .39

                                

ח' תמוז תשע"ב - 24328/06/2012



Trade Mark No. 238727 מספר סימן

Application Date 28/06/2011 תאריך הגשה

 Owners

Name: HINO JIDOSHA KABUSHIKI KAISHA (ALSO 
TRADING AS HINO MOTORS, LTD.)

Address: 1-1,   HINODAI 3 -CHOME,, HINO-SHI, 
TOKYO, Japan

Identification No.: 67899

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Reinhold Cohn and Partners

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

שם: ריינהולד כהן ושותפיו

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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 12 סוג: 12

Automobiles; trucks; buses; bodies of automobiles; 
luggage carrier of automobiles; cabs of trucks; 
bumpers and doors of automobiles; parts and fittings 
of automobiles; non-electric prime movers for land 
vehicles (not including their parts); AC motors and 
DC motors for land vehicles (not including their 
parts); all included in class 12.

מכוניות; משאיות; אוטובוסים; גופי מכוניות; נשאי מטען 
למכוניות; תאי נהג של משאיות; פגושים ודלתות של מכוניות; 
חלקים ומתאמים של מכוניות; מניעים עיקריים לא חשמליים 
 DC ומנועי AC לכלי רכב יבשתיים (לא כולל חלקיהם); מנועי

לכלי רכב יבשתיים (לא כולל חלקיהם); הנכללים כולם בסוג 12. 
                                                                                    

                                                    

ח' תמוז תשע"ב - 24428/06/2012



Trade Mark No. 238728 מספר סימן

Application Date 28/06/2011 תאריך הגשה

 Owners

Name: HINO JIDOSHA KABUSHIKI KAISHA (ALSO 
TRADING AS HINO MOTORS, LTD.)

Address: 1-1,   HINODAI 3 -CHOME,, HINO-SHI, 
TOKYO, Japan

Identification No.: 67899

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Reinhold Cohn and Partners

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

שם: ריינהולד כהן ושותפיו

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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 12 סוג: 12

Automobiles; trucks; buses; bodies of automobiles; 
luggage carrier of automobiles; cabs of trucks; 
bumpers and doors of automobiles; parts and fittings 
of automobiles; non-electric prime movers for land 
vehicles (not including their parts); AC motors and 
DC motors for land vehicles (not including their 
parts); all included in class 12.

מכוניות; משאיות; אוטובוסים; גופי מכוניות; נשאי מטען 
למכוניות; תאי נהג של משאיות; פגושים ודלתות של מכוניות; 
חלקים ומתאמים של מכוניות; מניעים עיקריים לא חשמליים 
 DC ומנועי AC לכלי רכב יבשתיים (לא כולל חלקיהם); מנועי

לכלי רכב יבשתיים (לא כולל חלקיהם); הנכללים כולם בסוג 12. 
                                                                                    

                                                    

ח' תמוז תשע"ב - 24528/06/2012



McFALAFEL

Trade Mark No. 238729 מספר סימן

Application Date 28/06/2011 תאריך הגשה

 Owners

Name: McDONALD'S CORPORATION

Address: One McDonald's Plaza, Oak Brook, Illinois, 
60523, U.S.A.

Identification No.: 6405

(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: 29 סוג: 29

Falafel; included in class 29. פלאפל; הנכלל בסוג 29.                   

ח' תמוז תשע"ב - 24628/06/2012



Trade Mark No. 238738 מספר סימן

Application Date 29/06/2011 תאריך הגשה

 Owners

Name: Playtex Products, LLC

Address: 6 Research Drive, Shelton, Connecticut, 6484, 
U.S.A.

Identification No.: 802062

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

tampons and tampon applicators and accessories; all 
included in class 5.

טמפונים ומוליכי טמפון ואביזרים; הנכללים כולם בסוג 5.         
                                

ח' תמוז תשע"ב - 24728/06/2012



AIR MULTIPLIER

Trade Mark No. 238739 מספר סימן

Application Date 29/06/2011 תאריך הגשה

 Owners

Name: DYSON LIMITED

Address: Tetbury Hill, Malmesbury, Wiltshire, United 
Kingdom

Identification No.: 49096

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: 11 סוג: 11

Drying apparatus; laundry dryers; tumble dryers; hair 
dryers; hand dryers; hand drying apparatus for 
washrooms; hand and face dryers; air conditioning 
apparatus; air conditioners; fans; electric fans; ceiling 
fans; free-standing fans; electric fans for personal 
use; air cooling apparatus; air sterilizers; air purifiers; 
humidifiers; extractor hoods; filters, being parts of 
household or industrial installations; heat pumps; 
heat exchangers; heating apparatus; electric heaters; 
parts and fittings for the aforesaid goods; all included 
in class 11.

מכשיר ייבוש; מייבשי כביסה; מייבשים; מייבשי שיער; מייבשי 
ידיים; מכשיר לייבש ידיים המיועד לחדרי רחצה; מייבשי ידיים 

ופנים; מכשיר מיזוג אוויר; מזגנים; מאווררים; מאווררים 
חשמליים; מאוררי תקרה; מאווררים חופשיים; מאווררים 

חשמליים לשימוש אישי, מכשיר לקירור אוויר; מחטאי אוויר; 
מטהרי אוויר; מכשירי אדים; קולטי אדים; מסננים, שהינם 

חלקים של מתקנים ביתיים או תעשייתים ; משאבי חום; מחליפי 
חום; מכשירי חום; תנורים חשמליים; חלקים ואביזרים של 

הטובין האמורים לעיל; הנכללים כולם בסוג 11.                     
                                                                                    

                                                          

ח' תמוז תשע"ב - 24828/06/2012



Trade Mark No. 238740 מספר סימן

Application Date 29/06/2011 תאריך הגשה

 Owners

Name: DYSON LIMITED

Address: Tetbury Hill, Malmesbury, Wiltshire, United 
Kingdom

Identification No.: 49096

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: 11 סוג: 11

Drying apparatus; laundry dryers; tumble dryers; hair 
dryers; hand dryers; hand drying apparatus for 
washrooms; hand and face dryers; air conditioning 
apparatus; air conditioners; fans; electric fans; ceiling 
fans; free-standing fans; electric fans for personal 
use; air cooling apparatus; air sterilizers; air purifiers; 
humidifiers; extractor hoods; filters, being parts of 
household or industrial installations; heat pumps; 
heat exchangers; heating apparatus; electric heaters; 
parts and fittings for the aforesaid goods; all included 
in class 11.

מכשיר ייבוש; מייבשי כביסה; מייבשים; מייבשי שיער; מייבשי 
ידיים; מכשיר לייבש ידיים המיועד לחדרי רחצה; מייבשי ידיים 

ופנים; מכשיר מיזוג אוויר; מזגנים; מאווררים; מאווררים 
חשמליים; מאוררי תקרה; מאווררים חופשיים; מאווררים 

חשמליים לשימוש אישי, מכשיר לקירור אוויר; מחטאי אוויר; 
מטהרי אוויר; מכשירי אדים; קולטי אדים; מסננים, שהינם 

חלקים של מתקנים ביתיים או תעשייתים ; משאבי חום; מחליפי 
חום; מכשירי חום; תנורים חשמליים; חלקים ואביזרים של 

הטובין האמורים לעיל; הנכללים כולם בסוג 11.                     
                                                                                    

                                                          

ח' תמוז תשע"ב - 24928/06/2012



Trade Mark No. 238741 מספר סימן

Application Date 23/06/2011 תאריך הגשה

Base for International Trademark No. 1092195 בסיס לסימן מסחר בינלאומי מס.

Ownersבעלים

Name: IDODY INVESTMENTS LTD שם: עידודי השקעות בע"מ

Address: 15 Bruria st, Tel Aviv, 67454, Israel כתובת : רח' ברוריה 15, תל אביב, 67454, ישראל

Identification No.: 513908509מספר זיהוי: 513908509

Address for serviceהמען למסירת הודעות

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

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

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

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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 28 סוג: 28

Games, toys and dolls; all included in class 28. משחקים, צעצועים ובובות; הנכללים כולם בסוג 28.       

ח' תמוז תשע"ב - 25028/06/2012



Trade Mark No. 238743 מספר סימן

Application Date 23/06/2011 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: Shira Robbins  שם: שירה רובינס

Address: Hayogev 6 st, Moshav Mazor, Israel כתובת : רח' היוגב 6, מזור, ישראל

Identification No.: 17581091מספר זיהוי: 17581091

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 41 סוג: 41

Fitness dance classes for women; a combination of 
different dance style from all over the world, jazz, 
african, hollywood, flamenco, latin, jiva, broadway, 
hip hop, improvisation and free dance; all included in 
class 41.

חוגי ריקוד וכושר לנשים, חוגים המשלבים סגנונות ריקוד מכל 
העולם, ג'ז, אפריקאי, הודי, פלמנקו, מודרני, לטיני, ג'ייב, 

ברודווי, היפ הופ, ריקוד אימפרוביזציה וריקוד חופשי; הנכללים 
כולם בסוג 41.                                                                 

      

ח' תמוז תשע"ב - 25128/06/2012



Trade Mark No. 238746 מספר סימן

Application Date 30/06/2011 תאריך הגשה

 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; 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 
ובקבוקים; שמן ירקות; הנכללים כולם בסוג 29                       

                                  

ח' תמוז תשע"ב - 25228/06/2012



KERVITAL

קרביטל
Trade Mark No. 238748 מספר סימן

Application Date 26/06/2011 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: GLIKSMAN COSMETICS LTD. שם: גליקסמן קוסמטיקס בע"מ

Address: 18 Hakeder sTREET p.o.b. 13441, Netanya, 
Israel

כתובת : רחוב הקדר 18, ת.ד. 13441, נתניה, ישראל

Identification No.: 512179615מספר זיהוי: 512179615

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Gibor, Adv.

Address: 100 Hahashmonaim Street, P.O.B. 57472, Tel 
Aviv, 61573, Israel

שם: גבור, עו"ד

כתובת : רחוב החשמונאים 100, ת.ד. 57472, תל אביב, 
61573, ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 3 סוג: 3

Cosmetic ; body and face lotion, body and facial 
creams, body and facial emulsions; cleansing 
creams; cleansing milks; cold creams; facial scrubs; 
sun screen preparations; perfumery; deodorants for 
personal use; shaving cream, aftershave lotion; 
essential oils for personal use; perfume oils for the 
manufacture of perfumes and cosmetics 
preparations; face and body soaps; shqwer gel, 
bubble bath, bath oils; hair care cosmetics, namely 
hair styling foams, hair gel, hair shampoos, hair 
conditioners, hair sprays, hair masks; face powders; 
lipsticks; blush; mascara, eye shadows, cosmetics 
pencils, foundation make up; nail polishes; all 
included in class 3.

תכשירי קוסמטיקה; תחליבי גוף ופנים, קרם גוף ופנים; 
אמולסיה לגוף ולפנים; קרם ניקוי, תחליבי ניקוי, קרמים, טיפולי 
פנים, תכשירי הגנה מהשמש; בשמים; דאודורנטים לשימוש 
עצמי; קצף גילוח, אפטר שייב, שמנים אתריים לשימוש עצמי, 
שמני בשמים לייצור בשמים ותכשירי קוסמטיקה; סבונים לפנים 

ולגוף; סבונים נוזליים; קצף אמבט, שמני רחצה; תכשירים 
קוסמטיים לשיער, תכשירים לעיצוב שיער, ג'ל לשיער, קרם 

לשיער, צבעי שיער, תכשירים לשטיפת שיער, תכשירי הבהרת 
שיער, שמפו לשיער, מרכך לשיער, ספריי לשיער, מסיכה 
לשיער, פודרה, שפתון, סומק, מסקרה, צלליות לעיניים, 

עפרונות קוסמטיים, מייק אפ בסיס, לק לציפורניים; הנכללים 
כולם בסוג 3.                                                                   

                                                                    

ח' תמוז תשע"ב - 25328/06/2012



Trade Mark No. 238755 מספר סימן

Application Date 27/06/2011 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: Boaz dayan שם: בועז דיין

Address: 3 Kibbutz Galuyot Street, Givatyim, 53581, 
Israel

כתובת : רחוב קיבוץ גלויות 3, גבעתיים, 53581, ישראל

Identification No.: 59190454מספר זיהוי: 59190454

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Miri petel, fayer

Address: Hertzel 57, Ramla, Israel

שם: מירי פטל, עו"ד 

כתובת : רח' הרצל 57, רמלה, ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 18 סוג: 18

Women bags, men bags, lady wallets, suitcases, 
travelling bags; all included in class 18.

תיקי נשים, גברים, ארנקים, מזוודות תיקי נסיעה; הנכללים 
כולם בסוג 18.                                             

ח' תמוז תשע"ב - 25428/06/2012



Trade Mark No. 238759 מספר סימן

Application Date 30/06/2011 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: Vsevolod KONOTOP שם: קונוטופ וסוולוד

Address: 25 Usishkin Street, Petach-Tikva, 49500, Israel כתובת : אוסישקין 25, פתח תקוה, 49500, ישראל

Identification No.: 333840239מספר זיהוי: 333840239

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: 39 סוג: 39

Transport and storage services; all included in class 
39.

שירותי הובלה ואיחסון; הנכללים כולם בסוג 39.                     
        

ח' תמוז תשע"ב - 25528/06/2012



FG WILSON

Trade Mark No. 238761 מספר סימן

Application Date 30/06/2011 תאריך הגשה

 Owners

Name: FG Wilson (Engineering) Ltd.

Address: Old Glenarm Road, Larne, N. Ireland, BT 40 
1EJ, United Kingdom

Identification No.: 55645

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Reinhold Cohn and Partners

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

שם: ריינהולד כהן ושותפיו

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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 7 סוג: 7

Engines (except for land vehicles); machines 
coupling and transmission components (except for 
land vehicles); steam engines, diesel engines; 
pumps; alternators; loading ramps; current-
generators, generators of electricity; control cables 
for machines, engines or motors; control 
mechanisms for machines, engines or motors, and 
parts therefor; hydraulic controls for machines, 
engines or motors; pneumatic controls for machines, 
engines or motors; fuel-conversion apparatus for 
internal combustion engines; all included in class 7.

מנועים (למעט לכלי רכב יבשתיים); רכיבי הצמדה ותמסורת של 
מכונות (למעט לכלי רכב יבשתיים); מנועי קיטור, מנועי דיזל; 
משאבות; מחוללי זרם-חילופין; רמפות להעמסה; מחוללי-זרם, 
מחוללי חשמל; כבלי בקרה למכונות, מנועים או מנועי רכב; 

מנגנוני בקרה למכונות, מנועים או מנועי רכב, וחלקיהם; בקרים 
הידראוליים למכונות, מנועים או מנועי רכב; בקרים פניאומטיים 
למכונות, מנועים או מנועי רכב; התקנים להמרת דלק למנועי 
בעירה פנימיים; הנכללים כולם בסוג 7.                                 
                                                                                    
                                                                                    

            

ח' תמוז תשע"ב - 25628/06/2012



Trade Mark No. 238762 מספר סימן

Application Date 30/06/2011 תאריך הגשה

Base for International Trademark No. 1087083 בסיס לסימן מסחר בינלאומי מס.

Ownersבעלים

Name: AIRGREEN LTD. שם: איירגרין בע"מ

Address: 15 Adam Hacohen Street, Haifa, 32714, Israel כתובת : רחוב אדם הכהן 15, חיפה, 32714, ישראל

Identification No.: 514095637מספר זיהוי: 514095637

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Reinhold Cohn and Partners

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

שם: ריינהולד כהן ושותפיו

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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 11 סוג: 11

Air conditioning, air cooling and ventilation apparatus 
and instruments; parts and accessories for all the 
aforementioned goods, including grills; all included in 
class 11.

מתקנים ומכשירים למיזוג אויר, קירור אויר ואיוורור; חלקים 
ואביזרים לכל הטובין המפורטים לעיל, כולל רשתות; הנכללים 
כולם בסוג 11.                                                                 

                                

ח' תמוז תשע"ב - 25728/06/2012



Trade Mark No. 238763 מספר סימן

Application Date 30/06/2011 תאריך הגשה

 Owners

Name: Roma Systems, Inc.

Address: Suite 400, 1700 Alma Drive, Plano, Texas, 
75075, U.S.A.

Identification No.: 802064

(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: 30 סוג: 30

Barbecue sauces; all included in class 30. רטבי ברביקיו; הנכללים כולם בסוג 30.               

Class: 43 סוג: 43

Restaurant and catering services; all included in 
class 43.

שירותי מסעדה וקייטרינג; הנכללים כולם בסוג 43.                 
            

ח' תמוז תשע"ב - 25828/06/2012



Trade Mark No. 238776 מספר סימן

Application Date 08/04/2011 תאריך הגשה

International Trademark No. 1079352 מספר סימן בינלאומי

Conditions/Disclaimers

The mark is limited to the colours  word Blue. as 
shown in the  mark.

 Owners

Name: SONY CORPORATION

Address: 1-7-1 Konan,,Minato-ku, Tokyo 108-0075, 
Japan

Identification No.: 72780

(Japan Corporation)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 36 סוג: 36

Debt collection services, namely, collection of royalty 
payments on behalf of licensors of intellectual 
property rights.

Class: 45 סוג: 45

Licensing of intellectual property; legal services, 
namely, management of intellectual property for 
others.

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

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

Japan, 09/03/2011, No. 2011-017048 יפן, 09/03/2011, מספר 2011-017048

Class: 36 סוג: 36

Class: 45 סוג: 45

ח' תמוז תשע"ב - 25928/06/2012



Trade Mark No. 238777 מספר סימן

Application Date 03/05/2011 תאריך הגשה

International Trademark No. 1079364 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: Snog Pure Frozen Yogurt Limited

Address: CTV House, La Pouquelaye, St Helier JE2 3GF, 
Jersey Islands

Identification No.: 72847

(Private Limited Company)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 43 סוג: 43

Take-away services, and counter service for the sale 
of take-away, fast foods, or frozen yoghurts; 
restaurant services; cafe services; snack bar 
services; cafe, bar and bistro services.

ח' תמוז תשע"ב - 26028/06/2012



Trade Mark No. 238779 מספר סימן

Application Date 11/05/2011 תאריך הגשה

International Trademark No. 1079378 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: Xerox Corporation

Address: 5059E 45 Glover Ave., P.O. Box 4505, Norwalk, 
CT 06856, U.S.A.

Identification No.: 72849

(New York, United States CORPORATION)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 9 סוג: 9

Computer software for digitizing, enhancing, 
manipulating, transmitting, indexing and storing 
images, designing and laying out photo books, photo 
greeting cards and calendars.

Class: 16 סוג: 16

Printed material, namely, books, calendars, and 
greeting cards comprising a customized presentation 
of photographs and captions.

Class: 40 סוג: 40

Printing and bookbinding services for creating 
customized printed materials for others.

ח' תמוז תשע"ב - 26128/06/2012



Trade Mark No. 238782 מספר סימן

Application Date 12/04/2011 תאריך הגשה

International Trademark No. 1079430 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: Fidelio KG

Address: Im Südpark, 203, A-4030 Linz, Austria

Identification No.: 72852

(Austria Limited partnership)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 25 סוג: 25

Shoes.

ח' תמוז תשע"ב - 26228/06/2012



Trade Mark No. 238783 מספר סימן

Application Date 05/05/2011 תאריך הגשה

International Trademark No. 1079455 מספר סימן בינלאומי

Conditions/Disclaimers

The mark is limited to the colours  word Blue, Silver. 
as shown in the  mark.

 Owners

Name: BlueBay Asset Management Ltd

Address: 77 Grosvenor Street, London W1K 3JR, United 
Kingdom

Identification No.: 72853

(Limited Company)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 36 סוג: 36

Financial services; asset management services.

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

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

European Community Trade Mark, 05/11/2010, No. 
009502048

איחוד האירופי לסימני מסחר, 05/11/2010, מספר 
009502048

Class: 36 סוג: 36

ח' תמוז תשע"ב - 26328/06/2012



Trade Mark No. 238787 מספר סימן

Application Date 09/05/2011 תאריך הגשה

International Trademark No. 1079470 מספר סימן בינלאומי

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 9 סוג: 9

Computer telephony software, namely, software 
applications for establishing and performing phone 
calls, video conferencing and virtual video 
conferencing over a variety of networks in the nature 
of the internet; downloadable software for use with 
wireless telecommunications devices to provide 
wireless transmission of e-mail, text, music, video, 
voice, still images, information, data, video 
conferencing, virtual video conferencing and other 
content via the internet and via wireless local area 
network devices; computer and telecommunications 
network hubs, switches and routers; computer 
hardware and communications software for use in 
connecting telecommunications equipment, 
telephones, computers, wired and wireless computer 
networks; computer software and hardware for 
providing transmission and exchange of voice, video, 
data, images and graphics in the fields of 
telecommunications, video conferencing and virtual 
video conferencing; hardware for telecommunications 
for connecting devices via in-home phone and 
electrical wiring, namely, computer network hubs, 
computer switches and computer routers designed to 
provide in-home voice over internet protocol (VOIP) 
communications.

Class: 38 סוג: 38

Telephony communications services; 
teleconferencing services; video conferencing and 
virtual video conferencing services.

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

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

ח' תמוז תשע"ב - 26428/06/2012



 Owners

Name: Vonage Marketing LLC

Address: 23 Main Street, Holmdel NJ 07733, U.S.A.

Identification No.: 71769

(Delaware, United States Ltd Liability Company)

U.S.A., 29/04/2011, No. 85308557 ארה"ב, 29/04/2011, מספר 85308557

Class: 9 סוג: 9

Class: 38 סוג: 38

ח' תמוז תשע"ב - 26528/06/2012



Trade Mark No. 238790 מספר סימן

Application Date 24/05/2011 תאריך הגשה

International Trademark No. 1079481 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: LEHAN, LISBETH

Address: 4450 ARAPAHOE AVE, #100, BOULDER CO 
80303, U.S.A.

Identification No.: 72855

(Norway INDIVIDUAL)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 18 סוג: 18

Baby carriers worn on the body; diaper bags.

ח' תמוז תשע"ב - 26628/06/2012



Trade Mark No. 238791 מספר סימן

Application Date 04/05/2011 תאריך הגשה

International Trademark No. 1079485 מספר סימן בינלאומי

Conditions/Disclaimers

The mark is limited to the colours  word Red, blue, 
silver and gray. as shown in the  mark.

 Owners

Name: Philip Morris Products S.A.

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

Identification No.: 72856

(Suisse Société anonyme (SA))

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 34 סוג: 34

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

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

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

Switzerland, 19/04/2011, No. 614655 שוויץ, 19/04/2011, מספר 614655

Class: 34 סוג: 34

ח' תמוז תשע"ב - 26728/06/2012



Trade Mark No. 238792 מספר סימן

Application Date 21/04/2011 תאריך הגשה

International Trademark No. 1079501 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: PLATINUM BRANDS, INC.

Address: 9635 Philadelphia Rd., Baltimore MD 21237, 
U.S.A.

Identification No.: 72857

(Maryland, United States Corporation)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 33 סוג: 33

White wine and table wine.

ח' תמוז תשע"ב - 26828/06/2012



Trade Mark No. 238793 מספר סימן

Application Date 31/05/2011 תאריך הגשה

International Trademark No. 1079510 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: Edrington Distillers Limited

Address: 2500 Great Western Road, Glasgow G15 6RW, 
United Kingdom

Identification No.: 71762

(United Kingdom Private Limited Company)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 33 סוג: 33

Wines, spirits and liqueurs; whisky.

ח' תמוז תשע"ב - 26928/06/2012



Trade Mark No. 238794 מספר סימן

Application Date 08/04/2011 תאריך הגשה

International Trademark No. 1079517 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: SONY CORPORATION

Address: 1-7-1 Konan,,Minato-ku, Tokyo 108-0075, 
Japan

Identification No.: 72780

(Japan Corporation)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 36 סוג: 36

Debt collection services, namely, collection of royalty 
payments on behalf of licensors of intellectual 
property rights.

Class: 45 סוג: 45

Licensing of intellectual property; legal services, 
namely, management of intellectual property for 
others.

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

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

Japan, 09/03/2011, No. 2011-017046 יפן, 09/03/2011, מספר 2011-017046

Class: 36 סוג: 36

Class: 45 סוג: 45

ח' תמוז תשע"ב - 27028/06/2012



Trade Mark No. 238795 מספר סימן

Application Date 08/04/2011 תאריך הגשה

International Trademark No. 1079518 מספר סימן בינלאומי

Conditions/Disclaimers

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

 Owners

Name: SONY CORPORATION

Address: 1-7-1 Konan,,Minato-ku, Tokyo 108-0075, 
Japan

Identification No.: 72780

(Japan Corporation)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 36 סוג: 36

Debt collection services, namely, collection of royalty 
payments on behalf of licensors of intellectual 
property rights.

Class: 45 סוג: 45

Licensing of intellectual property; legal services, 
namely, management of intellectual property for 
others.

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

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

Japan, 09/03/2011, No. 2011-017047 יפן, 09/03/2011, מספר 2011-017047

Class: 36 סוג: 36

Class: 45 סוג: 45

ח' תמוז תשע"ב - 27128/06/2012



Trade Mark No. 238798 מספר סימן

Application Date 28/04/2011 תאריך הגשה

International Trademark No. 1079574 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: Richard Watson AP Watson Ltd

Address: 80 Highbury Park, London N5 2XE, United 
Kingdom

Identification No.: 72860

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 32 סוג: 32

Non-alcoholic drinks; fruit drinks and fruit juices; 
syrups for making beverages.

ח' תמוז תשע"ב - 27228/06/2012



Trade Mark No. 238806 מספר סימן

Application Date 17/05/2011 תאריך הגשה

International Trademark No. 1079737 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: Lockerz, Inc.

Address: Sixth Floor,100 South King Street, Seattle, WA 
98104, U.S.A.

Identification No.: 72867

(Delaware, United States Corporation)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 42 סוג: 42

Computer services in the nature of customized web 
pages for social networking, marketing, and creating 
a virtual community featuring user-defined or 
specified information, personal profiles, product 
images, text, graphics and data.

ח' תמוז תשע"ב - 27328/06/2012



Trade Mark No. 238809 מספר סימן

Application Date 18/05/2011 תאריך הגשה

International Trademark No. 1079776 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: Koninklijke Philips Electronics N.V.

Address: Groenewoudseweg 1, NL-5621 BA Eindhoven, 
Netherlands

Identification No.: 71429

(Benelux Limited Liability Company)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 8 סוג: 8

Electric shavers, blades for electric shavers.

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

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

Benelux, 23/11/2010, No. 1214326 בנלוקס, 23/11/2010, מספר 1214326

Class: 8 סוג: 8

ח' תמוז תשע"ב - 27428/06/2012



Trade Mark No. 238810 מספר סימן

Application Date 19/05/2011 תאריך הגשה

International Trademark No. 1079796 מספר סימן בינלאומי

Conditions/Disclaimers

The mark is limited to the colours  word Black, white, 
pink, yellow, green, orange and blue. as shown in the 
 mark.

 Owners

Name: Henkel AG & Co. KGaA

Address: Henkelstr. 67, 40589 Düsseldorf, Germany

Identification No.: 72869

(GERMANY AG & Co. KGaA)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 3 סוג: 3

Soaps; perfumery, essential oils, cosmetics, hair 
lotions; dentifrices.

Class: 35 סוג: 35

Online, print and tv advertising; product presentation 
in communication media; product presentation for 
advertising purposes; product presentation in the 
internet.

Class: 41 סוג: 41

Organization of competitions; entertainment.

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

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

European Community Trade Mark, 16/12/2010, No. 
009641127

איחוד האירופי לסימני מסחר, 16/12/2010, מספר 
009641127

Class: 3 סוג: 3

Class: 35 סוג: 35

Class: 41 סוג: 41

ח' תמוז תשע"ב - 27528/06/2012



Trade Mark No. 238811 מספר סימן

Application Date 11/05/2011 תאריך הגשה

International Trademark No. 1079804 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: Xerox Corporation

Address: 45 Glover Avenue, P.O. Box 4505, Norwalk, CT 
06856-4505, U.S.A.

Identification No.: 72870

(New York, United States CORPORATION)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 9 סוג: 9

Computer software for digitizing, enhancing, 
manipulating, transmitting, indexing and storing 
images, designing and laying out photo books, photo 
greeting cards and calendars.

Class: 16 סוג: 16

Printed material, namely, books, calendars, and 
greeting cards comprising a customized presentation 
of photographs and captions.

Class: 40 סוג: 40

Printing and bookbinding services for creating 
customized printed materials for others.

ח' תמוז תשע"ב - 27628/06/2012



Trade Mark No. 238812 מספר סימן

Application Date 05/05/2011 תאריך הגשה

International Trademark No. 1079814 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: Koninklijke Philips Electronics N.V.

Address: Groenewoudseweg 1, NL-5621 BA Eindhoven, 
Netherlands

Identification No.: 71429

(Benelux Limited Liability Company)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 8 סוג: 8

Electric shavers, blades for electric shavers.

Goods/Services for which priority is claimed סחורות/שירותים לגביהם נטען דין קדימה
(If only classification code is indicated, Priority is claimed 
for all goods/services included in that class, and specified 
above under the 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, 12/11/2010, No. 1213678 בנלוקס, 12/11/2010, מספר 1213678

Class: 8 סוג: 8

ח' תמוז תשע"ב - 27728/06/2012



Trade Mark No. 238814 מספר סימן

Application Date 10/05/2011 תאריך הגשה

International Trademark No. 1079827 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: Marchon Eyewear, Inc.

Address: 35 Hub Drive, Melville NY 11747, U.S.A.

Identification No.: 72806

(New York, United States Corporation)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 9 סוג: 9

Eyeglasses, sunglasses, eyeglass and sunglass 
frames, cases for eyeglasses and sunglasses, clip-on 
sunglasses, eyewear lenses and sun wear lenses.

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

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

U.S.A., 08/04/2011, No. 85290061 ארה"ב, 08/04/2011, מספר 85290061

Class: 9 סוג: 9

ח' תמוז תשע"ב - 27828/06/2012



Trade Mark No. 238818 מספר סימן

Application Date 20/05/2011 תאריך הגשה

International Trademark No. 1079851 מספר סימן בינלאומי

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 9 סוג: 9

Downloadable computer software for use in 
developing and customizing computer software 
applications and computer software application user 
interfaces; computer software for storing, managing, 
tracking, analyzing, and reporting data in the field of 
marketing, promotion, sales, customer information, 
customer relationship management, sales support, 
and employee efficiency; computer software to 
facilitate communicating among peer professionals in 
the advertising, marketing, and business services 
fields, and for customizing computer application user 
interfaces.

Class: 35 סוג: 35

Business management services, namely, providing 
information, data asset, and identity management 
services; compilation and management of 
computerized databases and consulting services 
related thereto; business management services, 
namely, providing customer relationship 
management services and sales support 
management services; business management 
consulting services relating to customer relationship 
management, sales support management, and 
marketing automation; providing a website featuring 
information in the fields of advertising, marketing and 
business management and consulting services 
related thereto; operating online marketplaces for 
buying and selling, sharing, and offering for free 
computer software and on-demand applications.

ח' תמוז תשע"ב - 27928/06/2012



 Owners

Name: salesforce.com, inc.

Address: The Landmark @ One Market St., Ste. 300, San 
Francisco CA 94105, U.S.A.

Identification No.: 72868

(Delaware, United States Corporation)

Class: 42 סוג: 42

Providing temporary use of on-line non-downloadable 
software to store, manage, track, analyze, and report 
data in the field of marketing, promotion, sales, 
customer information, customer relationship 
management, sales support and employee efficiency; 
providing temporary use of on-line non-downloadable 
software to facilitate communicating among peer 
professionals in the advertising, marketing and 
business services fields, and for customizing 
computer application user interfaces; computer 
services, namely, designing, developing, and 
maintaining computer software applications for others 
and consulting services related thereto; providing 
temporary use of online non-downloadable computer 
software application development tools and 
programming language for use in developing, 
analyzing, coding, checking, and controlling other 
computer software; providing temporary use of online 
non-downloadable computer software that 
implements a procedural and object-oriented 
programming language; online hosted computer 
services, namely, designing, developing, 
customizing, and maintaining computer software 
applications for others and consulting services 
related thereto.

Class: 45 סוג: 45

On-line social networking services.

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

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

U.S.A., 24/11/2010, No. 85184918 ארה"ב, 24/11/2010, מספר 85184918

Class: 9 סוג: 9

Class: 35 סוג: 35

Class: 42 סוג: 42

Class: 45 סוג: 45

ח' תמוז תשע"ב - 28028/06/2012



Trade Mark No. 238821 מספר סימן

Application Date 06/05/2011 תאריך הגשה

International Trademark No. 1079915 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: Apple Inc.

Address: 1 Infinite Loop, Cupertino, CA 95014, U.S.A.

Identification No.: 71318

(California, United States Corporation)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 9 סוג: 9

Computer software; computer software to facilitate 
printing; printers; computer hardware and peripheral 
devices.

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

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

Jamaica, 08/11/2010, No. 056862 ג'מאייקה, 08/11/2010, מספר 056862

Class: 9 סוג: 9

ח' תמוז תשע"ב - 28128/06/2012



Trade Mark No. 238822 מספר סימן

Application Date 13/05/2011 תאריך הגשה

International Trademark No. 1079921 מספר סימן בינלאומי

Conditions/Disclaimers

The mark is limited to the color green having a 
hexadecimal code #00AB5A. as shown in the mark.

Registration of this mark shall give no right to the 
exclusive use of the "24 7". separately, but in the 
combination of the mark.

 Owners

Name: Lockerz, Inc.

Address: Sixth Floor,100 South King Street, Seattle, WA 
98104, U.S.A.

Identification No.: 72867

(Delaware, United States Corporation)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 35 סוג: 35

Online retail store services featuring consumer 
electronics, fashion accessories, clothing, video 
games, and music; online auction services.

ח' תמוז תשע"ב - 28228/06/2012



Trade Mark No. 238823 מספר סימן

Application Date 12/05/2011 תאריך הגשה

International Trademark No. 1079923 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: Great Wall Motor Company Limited

Address: 2266 Chaoyang South Street,,Baoding, 071000 
Hebei, People's Republic of China

Identification No.: 72752

(Organized and existing under the laws of China 
Corporation)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 12 סוג: 12

Cars; trucks; automobiles; electric vehicles; vans 
(vehicles); sports utility vehicles; motors for land 
vehicles; ambulances; motor homes; camping cars.

Class: 37 סוג: 37

Motor vehicle maintenance and repair; vehicle 
service stations (refueling and maintenance); vehicle 
fueling stations; retreading of tyres; vehicle cleaning; 
vehicle lubrication; anti-rust treatment for vehicles; 
vehicle polishing; vehicle repair; car wash.

ח' תמוז תשע"ב - 28328/06/2012



Trade Mark No. 238824 מספר סימן

Application Date 12/05/2011 תאריך הגשה

International Trademark No. 1079924 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: Great Wall Motor Company Limited

Address: 2266 Chaoyang South Street,,Baoding, 071000 
Hebei, People's Republic of China

Identification No.: 72752

(Organized and existing under the laws of China 
Corporation)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 12 סוג: 12

Cars; trucks; automobiles; electric vehicles; vans 
(vehicles); sports utility vehicles; motors for land 
vehicles; ambulances; motor homes; camping cars.

Class: 37 סוג: 37

Motor vehicle maintenance and repair; vehicle 
service stations (refueling and maintenance); vehicle 
fueling stations; retreading of tyres; vehicle cleaning; 
vehicle lubrication; anti-rust treatment for vehicles; 
vehicle polishing; vehicle repair; car wash.

ח' תמוז תשע"ב - 28428/06/2012



Trade Mark No. 238829 מספר סימן

Application Date 06/05/2011 תאריך הגשה

International Trademark No. 1080041 מספר סימן בינלאומי

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 6 סוג: 6

Metal films, with and without imprints; aluminium 
films, with and without imprints; films being labels, 
security labels, bank notes, securities, tokens, 
identity cards in the form of webs or flat web 
sections, all of aluminium or of metal or of 
composites of aluminium, plastic and/or paper, the 
composites consisting mainly of aluminium, or of 
composites of metal, plastic and/or paper, the 
composites consisting mainly of metal; metal films 
equipped with security features, in particular 
encoding structures and/or diffraction structures 
and/or holographic structures; all the aforesaid goods 
for technical applications, for use as decorative 
materials or for use as security devices for protection 
against forgery, for identification or for authentication.

Class: 9 סוג: 9

Electronic security tags for goods; labels, films and 
cards with conductor strips and/or integrated circuits; 
flexible circuit boards, films or printed matter with 
conductor strips and/or embedded integrated circuits.

Class: 16 סוג: 16

Printed paper; printed matter of paper and/or plastic, 
with and without imprints; printed matter being labels, 
security labels, bank notes, securities, identity cards, 
in the form of webs or in the form of flat web sections, 
all of plastic or paper, or of composites of plastic or 
paper, or of metallised plastic or paper; printed 
matter of paper and/or plastic equipped with security 
features, in particular encoding structures and/or 
diffraction structures and/or holographic structures; 
all the aforesaid goods for technical applications, for 
use as decorative materials or for use as security 
devices for protection against forgery, for 
identification or for authentication.

ח' תמוז תשע"ב - 28528/06/2012



 Owners

Name: Hueck Folien GmbH

Address: Gewerbepark 30, A-4342 Baumgartenberg, 
Austria

Identification No.: 72877

(Austria GmbH)

Class: 17 סוג: 17

Semi-finished goods of plastic, in particular plastic 
films, embossed films, films used in transfer printing, 
laminated films, plastic laminates, laminated 
structures with plastic films; plastic films for labels, 
security labels, bank notes, securities and identity 
cards; plastic films for technical applications, for use 
as decorative materials or for use as security devices 
for protection against forgery, for identification or for 
authentication; insulating and shielding materials 
(electricity, heat, noise, light); insulating films, fabrics, 
materials.

ח' תמוז תשע"ב - 28628/06/2012



Trade Mark No. 238841 מספר סימן

Application Date 27/05/2011 תאריך הגשה

International Trademark No. 1080198 מספר סימן בינלאומי

Conditions/Disclaimers

The mark is limited to the colours  word White, light 
blue, dark blue, gold and red. as shown in the  mark.

 Owners

Name: Rothmans of Pall Mall Limited

Address: Zählerweg 4, CH-6300 Zug, Switzerland

Identification No.: 72886

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 34 סוג: 34

Cigarettes; tobacco; tobacco products; lighters; 
matches; smokers' articles.

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

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

Switzerland, 17/05/2011, No. 615813 שוויץ, 17/05/2011, מספר 615813

Class: 34 סוג: 34

ח' תמוז תשע"ב - 28728/06/2012



Trade Mark No. 238853 מספר סימן

Application Date 01/06/2011 תאריך הגשה

International Trademark No. 0930847 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: Lattec I/S

Address: Slangerupgade 69, DK-3400 Hillerød, Denmark

Identification No.: 72893

(Denmark Partnership)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 9 סוג: 9

Electric analysis apparatus, not for medical use, 
measuring apparatus, computer software.

Class: 42 סוג: 42

Biological research, examination and measuring; 
chemical analysis; quality control.

Class: 44 סוג: 44

Veterinary business, including tending to animals.

ח' תמוז תשע"ב - 28828/06/2012



Trade Mark No. 238854 מספר סימן

Application Date 04/05/2011 תאריך הגשה

International Trademark No. 0933080 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: INTERPULS S.P.A.

Address: Via F. Maritano, 11, I-42020 ALBINEA (RE), 
Italy

Identification No.: 72894

(ITALY joint-stock company)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 7 סוג: 7

Milking machines, parts for milking installations, 
filters, valves and pulsators.

ח' תמוז תשע"ב - 28928/06/2012



Trade Mark No. 238856 מספר סימן

Application Date 09/03/2011 תאריך הגשה

International Trademark No. 0943162 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: Derag Deutsche Realbesitz AG + Co. KG

Address: Fraunhoferstr. 2, 80469 München, Germany

Identification No.: 72895

(Germany Joint Stock Company and Limited Partnership)

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

Marketing research, marketing studies and marketing 
analysis; business management consultancy, 
especially business organization consultancy, 
personnel management consultancy and professional 
business consultancy; development of professional 
business overall solutions in the field of hotels and 
restaurants; passing on of commercial know how to 
third parties against payment; procurement services 
for others [puechasing goods and services for other 
businesses]; arranging and conclusion of commercial 
transactions, business management and business 
administration, especially in the field of restaurants 
and hotels; business management assistance for 
hotels and restaurants.

Class: 43 סוג: 43

Hotels and restaurants, hotel and restaurant 
services, hotel reservation for third parties.

ח' תמוז תשע"ב - 29028/06/2012



Trade Mark No. 238859 מספר סימן

Application Date 02/05/2011 תאריך הגשה

International Trademark No. 1008429 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: SANOFI

Address: 174 avenue de France, F-75013 PARIS, France

Identification No.: 72897

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 5 סוג: 5

Injectable antidiabetic preparations.

ח' תמוז תשע"ב - 29128/06/2012



Trade Mark No. 238860 מספר סימן

Application Date 02/05/2011 תאריך הגשה

International Trademark No. 1008431 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: SANOFI

Address: 174 avenue de France, F-75013 PARIS, France

Identification No.: 72897

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 5 סוג: 5

Injectable antidiabetic preparations.

ח' תמוז תשע"ב - 29228/06/2012



Trade Mark No. 238861 מספר סימן

Application Date 09/05/2011 תאריך הגשה

International Trademark No. 1008813 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: Gradientech AB

Address: Torsgatan 2, 1tr, SE-111 23 Stockholm, 
Sweden

Identification No.: 72898

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 9 סוג: 9

Headphones; bags and backpacks for portable 
computers.

Class: 18 סוג: 18

Bags and backpacks.

Class: 25 סוג: 25

Clothes.

ח' תמוז תשע"ב - 29328/06/2012



Trade Mark No. 238862 מספר סימן

Application Date 09/05/2011 תאריך הגשה

International Trademark No. 1013303 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: Gradientech AB

Address: Torsgatan 2, 1tr, SE-111 23 Stockholm, 
Sweden

Identification No.: 72898

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 9 סוג: 9

Headphones.

Class: 18 סוג: 18

Sports bags.

ח' תמוז תשע"ב - 29428/06/2012



Trade Mark No. 238868 מספר סימן

Application Date 02/05/2011 תאריך הגשה

International Trademark No. 1046983 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: SANOFI

Address: 174 Avenue de France, Paris, 75013, France

Identification No.: 71277

(FRANCE société anonyme)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 5 סוג: 5

Injectable antidiabetic preparation.

ח' תמוז תשע"ב - 29528/06/2012



ROTTEN TOMATOES

Trade Mark No. 238890 מספר סימן

Application Date 03/07/2011 תאריך הגשה

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 9 סוג: 9

Downloadable audio-visual media content in the field 
of entertainment featuring live action motion pictures, 
television series, comedies, and dramas; 
downloadable audio-visual media content in the field 
of entertainment featuring animated motion pictures, 
television series, comedies, and dramas; computer 
software, namely, computer software for streaming 
audio-visual media content via the Internet, computer 
software for streaming and storing audio-visual 
media content, downloadable audio and video 
players for media content with multimedia and 
interactive functions, video search and annotation 
software, content protection software, database 
management software, database synchronization 
software; computer programs for accessing, browsing 
and searching online databases, software that 
enables users to play and program entertainment-
related audio, video, text and multi-media content; 
computer application software for streaming and 
storing audio-visual media content; computer 
application software for streaming audio-visual media 
content via the Internet; downloadable computer 
software for streaming audio-visual media content via 
the Internet; downloadable computer software for 
streaming and storing audio-visual media content; 
downloadable publications in the nature of books and 
magazines in the field of entertainment; all included 
in class 9.

תוכן מדיה אודיו-ויזואלי הניתן להורדה בתחום של בידור המציג 
סרטי קולנוע פעולה חיה, סדרות טלויזיה, קומדיות ודרמות; 

תוכן מדיה אודיו-ויזואלי הניתן להורדה בתחום של בידור המציג 
סרטי קולנוע מונפשים, סדרות טלויזיה, קומדיות ודרמות; 
תוכנת מחשב, דהיינו, תוכנת מחשב לזרימת תוכן מדיה 

אודיו-ויזואלי דרך האינטרנט, תוכנת מחשב לזרימ ואחסון תוכן 
מדיה אודיו-ויזואלי, נגני אודיו ווידאו הניתנים להורדה עבור תוכן 
מדיה עם פונקציות מולטימדיה ואינטראקטיביות, תוכנת חיפוש 
ורשימות ביאור נלוות לוידאו, תוכנה להגנת תוכן, תוכנת ניהול 
מסד נתונים, תוכנת סינכרוניזצית מסד נתונים; תוכניות מחשב 

לגישה, דפדוף וחיפוש במסדי נתונים מקוונים, תוכנה 
המאפשרת למשתמשים לשחק ולתכנן תוכן אודיו, וידאו, תמליל 
ומולטימדיה הקשורים לבידור; תוכנת יישום מחשב לזרימה 
ואחסון תוכן מדיה אודיו-ויזואלי; תוכנת יישום מחשב לזרימה 
ואחסון תוכן מדיה אודיו-ויזואלי דרך האינטרנט; תוכנת מחשב 
הניתנת להורדה לזרימה ואחסון תוכן מדיה אודיו-ויזואלי דרך 
האינטרנט; תוכנת מחשב הניתנת להורדה לזרימה ואחסון תוכן 
מדיה אודיו-ויזואלי; פרסומים הניתנים להורדה בעלי אופי של 
ספרים וחוברות בתחום הבידור; הנכללים כולם בסוג 9.           
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Class: 38 סוג: 38

Providing on-line facilities for real-time interaction 
with other computer users concerning topics of 
general interest; providing on-line chat rooms and 
electronic bulletin boards for transmission of 
messages among users regarding movies, movie 
show times, movie trailers, movie ratings and 
reviews, movie roles, movie plots, television series, 
computer games, video games and entertainment 
industry news, and for the transmission of movie 
ratings and reviews among users; electronic 
transmission and streaming of digital media content 
for others via global and local computer networks and 
via mobile telephones, smartphones and other 
mobile communications devices; streaming of audio 
and video material on the internet and via mobile 
telephones, smartphones and other mobile 
communications devices; transmission of 
downloadable audio-visual media content in the 
nature of full-length, partial-length, and clips from 
motion pictures, television programming, and videos; 
video-on-demand transmission services; enabling 
users of mobile telephones, smartphones and other 
mobile communications devices to communicate with 
each other regarding movies, movie show times, 
movie trailers, movie ratings and reviews, movie 
roles, movie plots, television series, actors, 
producers, directors, and entertainment industry 
news, personalities, events, projects, planned or 
potential projects and events, and regarding 
computer and video games; telecommunications; all 
included in class 38.

אספקת אמצעים מקוונים לאינטראקציה בזמן-אמת עם 
משתמשי מחשב אחרים בנוגע לנושאים בעלי עניין כללי; 
אספקה מקוונת של חדרי צ'אט ולוחות הודעות אלקטרוניים 
להעברת מסרים בין המשתמשים בנוגע לסרטים, זמני הצגת 
סרטים, קדימונים לסרטים, דירוגים וביקורות של סרטים, 

תפקידים בסרטים, עלילות סרטים, סדרות טלוויזיה, משחקי 
מחשב, משחקי וידאו, וחדשות תעשיית בידור, והעברת דירוגים 
ובקורות של סרטים בין משתמשים; העברה וזרימה אלקטרונית 

של תוכן מדיה דיגיטלית עבור אחרים דרך רשתות מחשב 
גלובליות ומקומיות ודרך טלפונים ניידים, סמארטפונים והתקני 
תקשורות ניידים אחרים; הזרמת חומר אודיו ווידאו באינטרנט 
ודרך טלפונים ניידים, סמארטפונים והתקני תקשורות ניידים 

אחרים; העברה של תוכן מדיה אודיו-ויזואלי הניתן להורדה בעל 
אופי של סרטי קולנוע באורך מלא, באורך חלקי וקטעים, עריכת 
תוכניות טלויזיה, ווידאו; שרותי העברת וידאו-על-פי-דרישה; 
המאפשרים למשתמשים בטלפונים ניידים, סמארטפונים 

והתקני תקשורות ניידים אחרים לתקשר אחד עם השני בנוגע 
לסרטים, זמני הצגת סרטים, קדימונים לסרטים, דירוגים 

וביקורות של סרטים, תפקידים בסרטים, עלילות סרטים, סדרות 
טלוויזיה, שחקנים, מפיקים, במאים, וחדשות תעשיית הבידור, 
אישים, אירועים, פרויקטים, פרויקטים ואירועים מתוכננים או 
אפשריים, ובנוגע למשחקי מחשב ווידאו; תקשורת רחק; 

הנכללים כולם בסוג 38.                                                     
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Class: 41 סוג: 41

Entertainment services in the nature of distribution 
and display of live-action motion pictures, television 
series, dramas and comedies; distribution and 
display of animated motion pictures, television series, 
dramas and comedies; production of live-action 
motion pictures, television series, comedies and 
dramas; production of animated motion pictures, 
television series, comedies and dramas; providing 
information for and actual entertainment via an 
electronic global communications network in the field 
of entertainment, namely motion pictures, television 
programming, videos, music videos, and music; 
providing an on-line computer database in the field of 
entertainment relating specifically to music, movies, 
television series and general interest news; providing 
a web site featuring television programs, motion 
pictures, current event and entertainment news, 
sports, games, computer games, video games, 
cultural events, and entertainment-related programs; 
Providing electronic publications for browsing over 
computer networks, namely, books, pamphlets, 
brochures, magazines and newsletters on the subject 
of entertainment; providing online interactive 
resource and programming guides on the subjects of 
motion pictures, television programming and videos; 
production and rental of audio-visual works, 
specifically, motion pictures, television programming, 
videos; providing information regarding movies, 
movie show times, movie trailers, movie ratings and 
reviews, movie roles, movie plots, actors, producers, 
directors, and movie industry news and information 
regarding celebrities, events, projects, and planned 
or potential events and projects via a website on the 
Internet and via mobile telephones, smartphones and 
other mobile communications devices; publication of 
on-line journals, namely, blogs featuring information 
regarding movies, movie show times, movie trailers, 
movie ratings and reviews, television series, video 
games, computer games, and entertainment industry 
news; providing an interactive database featuring 
information about movies, movie show times, movie 
trailers, movie ratings and reviews, movie roles, 
movie plots, television series, computer games, video 
games, actors, producers, directors, and 
entertainment industry news, personalities, events, 
projects, planned or potential projects and events 
online and via mobile telephones, smartphones and 
other mobile communications devices; providing 
facilities for movies, shows, plays, music or 
educational training; providing computer and video 
games online and via mobile telephones, 
smartphones and other mobile communications 
devices; providing information regarding computer 
games and computer enhancements for games 
online and via mobile telephones, smartphones and 
other mobile communications devices; conducting 
contests on-line; all included in class 41.

שרותי בידור בעלי אופי של הפצת ותצוגת סרטי קולנוע של 
פעולה-חיה, סדרות טלוויזיה, דרמות וקומדיות; הפצה ותצוגה 
של סרטי קולנוע מונפשים, סדרות טלוויזיה, דרמות וקומדיות; 
הפקת סרטי קולנוע של פעולה-חיה, סדרות טלוויזיה, קומדיות 
ודרמות; הפקה של סרטי קולנוע מונפשים, סדרות טלוויזיה, 
קומדיות ודרמות; אספקת מידע עבור ובידור אקטואלי דרך 
רשת תקשורת אלקטרונית גלובלית בתחום של בידור, דהיינו 
סרטי קולנוע, עריכת תוכניות טלויזיה, וידאו, וידאו של מוסיקה, 
מוסיקה; אספקה מקוונת של מסד נתוני מחשב בתחום של 

בידור בנוגע במיוחד למוסיקה, סרטים, סדרות טלוויזיה וחדשות 
בעלי עניין כללי; אספקת אתר המציג תוכניות טלויזיה, סרטי 
קולנוע, חדשות שוטפות של אירועים ובידור, ספורט, משחקים, 
משחקי מחשב, משחקי וידאו, אירועי תרבות, ותוכניות בנוגע 
לבידור; אספקת פרסומים אלקטרוניים לדפדוף ברשתות 
מחשב, דהיינו ספרים, קונטרסים, חוברות, כתבי-עת ועלוני 

חדשות בנושא הבידור; אספקה מקוונת של משאבים 
אינטראקטיביים ומדריכי עריכת תוכניות בנושאים של סרטי 

קולנוע, עריכת תוכניות טלוויזיה ווידאו; אפקת והשכרת יצירות 
אודיו-ויזואליות, במיוחד, סרטי קולנוע, עריכת תוכניות טלוויזיה, 

וידאו; אספקת מידע בנוגע לסרטים, זמני הצגת סרטים, 
קדימונים לסרטים, דירוגים וביקורות של סרטים, תפקידים 
בסרטים, עלילות סרטים, שחקנים, מפיקים, במאים, וחדשות 
ומידע של תעשיית סרטים בנוגע לסלבריטאים, אירועים, 

פרויקטים, ואירועים ופרויקטים מתוכננים או אפשריים דרך אתר 
רשת האינטרנט ודרך טלפונים ניידים, סמארטפונים והתקני 

תקשורת ניידים אחרים; פרסום יומנים מקוונים, דהיינו, בלוגים, 
המציגים מידע בנוגע לסרטים, זמני הצגת סרטים, קדימונים 

לסרטים, דירוגים וביקורות של סרטים, סדרות טלוויזיה, משחקי 
וידאו, משחקי מחשב, וחדשות של תעשיית בידור; אספקת מסד 
נתונים אינטראקטיבי המציג מידע אודות סרטים, זמני הצגת 
סרטים, קדימונים לסרטים, דירוגים וביקורות של סרטים, 

תפקידים בסרטים, עלילות סרטים, סדרות טלוויזיה, משחקי 
מחשב, משחקי וידאו, שחקנים, מפיקים, במאים, וחדשות של 
תעשיית בידור; אישים, אירועים, פרויקטים, פרויקטים מתוכננים 

או אפשריים ואירועים מקוונים ודרך טלפונים ניידים, 
סמארטפונים, והתקני תקשורת ניידים אחרים; אספקת מתקנים 
עבור סרטים, מופעים, הצגות, מוסיקה או הדרכה חינוכית; 

אספקה מקוונת של משחקי מחשב ווידאו ודרך טלפונים ניידים, 
סמארטפונים, והתקני תקשורת ניידים אחרים; אספקת מידה 
מקוון בנוגע למשחקי מחשב ושיפורים למשחקי מחשב ודרך 

טלפונים ניידים, סמארטפונים, והתקני תקשורת ניידים אחרים; 
ביצוע מקוון של תחרויות; הנכללים כולם בסוג 41.                   
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 Owners

Name: Flixster, Inc.

Address: 4000 Warner Blvd., Burbank, California 91522, 
U.S.A.

Identification No.: 802067

(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

Class: 45 סוג: 45

Online social networking services; providing a 
website on the internet for the purpose of social 
networking; providing on-line computer databases 
and on-line searchable databases in the fields of 
entertainment; Internet based social networking 
services allowing users to communicate and share, 
store, transmit, view, and download text, images, 
audio and video content, and other multimedia 
materials; all included in class 45.

שרותי רישות חברתי מקוונים; אספקת אתר רשת  באינטרנט 
למטרה של רישות חברתי; אספקה מקוונת של מסדי נתוני 

מחשב, ומסדי נתוני מחשב הניתנים לחיפוש בתחומי הבידור; 
שרותים של רישות חברתי מבוססי אינטרנט המאפשרים 
למשתמשים לתקשר ולחלוק, לאחסן, להעביר, להתבונן, 

ולהוריד תמליל, בבואות, תוכן אודיו ווידאו, וחומרי מולטימדיה 
אחרים; הנכללים כולם בסוג 45.                                         
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FLIXSTER

Trade Mark No. 238891 מספר סימן

Application Date 03/07/2011 תאריך הגשה

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 9 סוג: 9

Downloadable audio-visual media content in the field 
of entertainment featuring live action motion pictures, 
television series, comedies, and dramas; 
downloadable audio-visual media content in the field 
of entertainment featuring animated motion pictures, 
television series, comedies, and dramas; computer 
software, namely, computer software for streaming 
audio-visual media content via the Internet, computer 
software for streaming and storing audio-visual 
media content, downloadable audio and video 
players for media content with multimedia and 
interactive functions, video search and annotation 
software, content protection software, database 
management software, database synchronization 
software; computer programs for accessing, browsing 
and searching online databases, software that 
enables users to play and program entertainment-
related audio, video, text and multi-media content; 
computer application software for streaming and 
storing audio-visual media content; computer 
application software for streaming audio-visual media 
content via the Internet; downloadable computer 
software for streaming audio-visual media content via 
the Internet; downloadable computer software for 
streaming and storing audio-visual media content; 
downloadable publications in the nature of books and 
magazines in the field of entertainment; all included 
in class 9.

תוכן מדיה אודיו-ויזואלי הניתן להורדה בתחום של בידור המציג 
סרטי קולנוע פעולה חיה, סדרות טלוויזיה, קומדיות ודרמות; 

תוכן מדיה אודיו-ויזואלי הניתן להורדה בתחום של בידור המציג 
סרטי קולנוע מונפשים, סדרות טלויזיה, קומדיות ודרמות; 
תוכנת מחשב, דהיינו, תוכנת מחשב לזרימת תוכן מדיה 

אודיו-ויזואלי דרך האינטרנט, תוכנת מחשב לזרימת ואחסון 
תוכן מדיה אודיו-ויזואלי, נגני אודיו ווידאו הניתנים להורדה עבור 
תוכן מדיה עם פונקציות מולטימדיה ואינטראקטיביות, תוכנת 
חיפוש ורשימות ביאור נלוות לוידאו, תוכנה להגנת תוכן, תוכנת 
ניהול מסד נתונים, תוכנת סינכרוניזצית מסד נתונים; תוכניות 
מחשב לגישה, דפדוף וחיפוש במסדי נתונים מקוונים, תוכנה 

המאפשרת למשתמשים לשחק ולתכנן תוכן אודיו, וידאו, תמליל 
ומולטימדיה הקשורים לבידור; תוכנת יישום מחשב לזרימה 
ואחסון תוכן מדיה אודיו-ויזואלי; תוכנת יישום מחשב לזרימה 
ואחסון תוכן מדיה אודיו-ויזואלי דרך האינטרנט; תוכנת מחשב 
הניתנת להורדה לזרימה ואחסון תוכן מדיה אודיו-ויזואלי דרך 
האינטרנט; תוכנת מחשב הניתנת להורדה לזרימה ואחסון תוכן 
מדיה אודיו-ויזואלי; פרסומים הניתנים להורדה בעלי אופי של 

ספרים וחוברות בתחום הבידור; הנכללים כולם בסוג 9.            
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Class: 35 סוג: 35

Computerized on-line retail store services in the field 
of entertainment; On-line retail store services 
featuring downloadable live action motion pictures, 
television series, comedies, and dramas; On-line 
retail store services featuring downloadable animated 
motion pictures, television series, comedies, and 
dramas; On-line retail store services featuring 
downloadable sound, music, image, video and game 
files; Retail store services in the field of entertainment 
provided via the internet and other computer and 
electronic communication networks; Compiling of 
information into computer databases; Marketing, 
advertising and promotion services; market research 
and information services; advertising services, 
namely, promoting the goods and services of others 
via computer and communication networks; operating 
on-line marketplaces for sellers of goods and/or 
services; online retail store services featuring digital 
media, namely, pre-recorded digital sound, video and 
data recordings featuring music, text, video, games, 
comedy, drama, action, adventure or animation; 
promoting the goods and services of others over the 
Internet; providing on-line computer databases and 
on-line searchable databases in the field of 
entertainment; on-line advertising and marketing 
services; providing and rental of advertising space on 
the Internet; providing on-line auction services; 
comparison shopping services, namely providing 
commercial information and advice for consumers 
and providing price comparison services; all included 
in Class 35.

שרותים מקוונים ממוחשבים של חנויות קמעונאיות בתחום 
הבידור; שרותים מקוונים של חנויות קמעונאיות המציגים סרטי 
קולנוע של פעולה-חיה, סדרות טלוויזיה, קומדיות ודרמות 
הניתנים להורדה; שרותים מקוונים של חנויות קמעונאיות 
המציגים סרטי קולנוע מונפשים, סדרות טלוויזיה, קומדיות 
ודרמות הניתנים להורדה; שרותים מקוונים של חנויות 
קמעונאיות המציגים קבצי צליל, מוסיקה, בבואות, וידאו 

ומשחקים הניתנים להורדה;  שרותים של חנויות קמעונאיות 
בתחום הבידור המסופקים דרך האינטרנט ורשתות תקשורת 
של מחשב ואלקטרוניות אחרות; ההדרת מידע לתוך מסדי 
נתונים של מחשב; שרותי שיווק, פרסום וקידום; שרותי חקר 
שווקים ומידע; שרותי פרסום, דהיינו, קידום סחורות  ושרותים 
של אחרים דרך רשתות מחשב ותקשורת; הפעלה מקוונת של 
שווקים למוכרי סחורות ו/או שרותים; שרותים מקוונים של 
חנויות קמעונאיות המציגים מדיה דיגיטלית, דהיינו, הקלטות 
דיגיטליות של צליל, וידאו ונתונים מוקלטים מראש המציגות 
מוסיקה, תמליל, וידאו, משחקים, קומדיה, דרמה, פעולה, 
הרפתקה או הנפשה; קידום סחורות ושרותים של אחרים 
באינטרנט; אספקת מסדי נתונים מקוונים של מחשב ומסדי 
נתונים מקוונים הניתנים לחיפוש בתחום של בידור; שרותי 

פרסום ושיווק מקוונים; אספקה והשכרה של מרחב פרסומי על 
גבי האינטרנט; אספקה מקוונת של שרותי מכירה פומבית; 
שרותי השוואת קניות, דהיינו אספקת מידע ויעוץ מסחריים 

לצרכנים ואספקת שרותי השוואת מכירים; הנכללים כולם בסוג 
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Class: 38 סוג: 38

Providing on-line facilities for real-time interaction 
with other computer users concerning topics of 
general interest; providing on-line chat rooms and 
electronic bulletin boards for transmission of 
messages among users regarding movies, movie 
show times, movie trailers, movie ratings and 
reviews, movie roles, movie plots, television series, 
computer games, video games and entertainment 
industry news, and for the transmission of movie 
ratings and reviews among users; electronic 
transmission and streaming of digital media content 
for others via global and local computer networks and 
via mobile telephones, smartphones and other 
mobile communications devices; streaming of audio 
and video material on the internet and via mobile 
telephones, smartphones and other mobile 
communications devices; transmission of 
downloadable audio-visual media content in the 
nature of full-length, partial-length, and clips from 
motion pictures, television programming, and videos; 
video-on-demand transmission services; enabling 
users of mobile telephones, smartphones and other 
mobile communications devices to communicate with 
each other regarding movies, movie show times, 
movie trailers, movie ratings and reviews, movie 
roles, movie plots, television series, actors, 
producers, directors, and entertainment industry 
news, personalities, events, projects, planned or 
potential projects and events, and regarding 
computer and video games; telecommunications; all 
included in class 38.

אספקת אמצעים מקוונים לאינטראקציה בזמן-אמת עם 
משתמשי מחשב אחרים בנוגע לנושאים בעלי עניין כללי; 
אספקה מקוונת של חדרי צ'אט ולוחות הודעות אלקטרוניים 
להעברת מסרים בין המשתמשים בנוגע לסרטים, זמני הצגת 
סרטים, קדימונים לסרטים, דירוגים וביקורות של סרטים, 

תפקידים בסרטים, עלילות סרטים, סדרות טלוויזיה, משחקי 
מחשב, משחקי וידאו, וחדשות תעשיית בידור, והעברת דירוגים 
ובקורות של סרטים בין משתמשים; העברה וזרימה אלקטרונית 

של תוכן מדיה דיגיטלית עבור אחרים דרך רשתות מחשב 
גלובליות ומקומיות ודרך טלפונים ניידים, סמארטפונים והתקני 
תקשורות ניידים אחרים; הזרמת חומר אודיו ווידאו באינטרנט 
ודרך טלפונים ניידים, סמארטפונים והתקני תקשורות ניידים 

אחרים; העברה של תוכן מדיה אודיו-ויזואלי הניתן להורדה בעל 
אופי של סרטי קולנוע באורך מלא, באורך חלקי וקטעים, עריכת 
תוכניות טלויזיה, ווידאו; שרותי העברת וידאו-על-פי-דרישה; 
המאפשרים למשתמשים בטלפונים ניידים, סמארטפונים 

והתקני תקשורות ניידים אחרים לתקשר אחד עם השני בנוגע 
לסרטים, זמני הצגת סרטים, קדימונים לסרטים, דירוגים 

וביקורות של סרטים, תפקידים בסרטים, עלילות סרטים, סדרות 
טלוויזיה, שחקנים, מפיקים, במאים, וחדשות תעשיית הבידור, 
אישים, אירועים, פרויקטים, פרויקטים ואירועים מתוכננים או 
אפשריים, ובנוגע למשחקי מחשב ווידאו; תקשורת רחק; 

הנכללים כולם בסוג 38.                                                     
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Class: 41 סוג: 41

Entertainment services in the nature of distribution 
and display of live-action motion pictures, television 
series, dramas and comedies; distribution and 
display of animated motion pictures, television series, 
dramas and comedies; production of live-action 
motion pictures, television series, comedies and 
dramas; production of animated motion pictures, 
television series, comedies and dramas; providing 
information for and actual entertainment via an 
electronic global communications network in the field 
of entertainment, namely motion pictures, television 
programming, videos, music videos, and music; 
providing an on-line computer database in the field of 
entertainment relating specifically to music, movies, 
television series and general interest news; providing 
a web site featuring television programs, motion 
pictures, current event and entertainment news, 
sports, games, computer games, video games, 
cultural events, and entertainment-related programs; 
Providing electronic publications for browsing over 
computer networks, namely, books, pamphlets, 
brochures, magazines and newsletters on the subject 
of entertainment; providing online interactive 
resource and programming guides on the subjects of 
motion pictures, television programming and videos; 
production and rental of audio-visual works, 
specifically, motion pictures, television programming, 
videos; providing information regarding movies, 
movie show times, movie trailers, movie ratings and 
reviews, movie roles, movie plots, actors, producers, 
directors, and movie industry news and information 
regarding celebrities, events, projects, and planned 
or potential events and projects via a website on the 
Internet and via mobile telephones, smartphones and 
other mobile communications devices; publication of 
on-line journals, namely, blogs featuring information 
regarding movies, movie show times, movie trailers, 
movie ratings and reviews, television series, video 
games, computer games, and entertainment industry 
news; providing an interactive database featuring 
information about movies, movie show times, movie 
trailers, movie ratings and reviews, movie roles, 
movie plots, television series, computer games, video 
games, actors, producers, directors, and 
entertainment industry news, personalities, events, 
projects, planned or potential projects and events 
online and via mobile telephones, smartphones and 
other mobile communications devices; providing 
facilities for movies, shows, plays, music or 
educational training; providing computer and video 
games online and via mobile telephones, 
smartphones and other mobile communications 
devices; providing information regarding computer 
games and computer enhancements for games 
online and via mobile telephones, smartphones and 
other mobile communications devices; conducting 
contests on-line; all included in class 41.

שרותי בידור בעלי אופי של הפצת ותצוגת סרטי קולנוע של 
פעולה-חיה, סדרות טלוויזיה, דרמות וקומדיות; הפצה ותצוגה 
של סרטי קולנוע מונפשים, סדרות טלוויזיה, דרמות וקומדיות; 
הפקת סרטי קולנוע של פעולה-חיה, סדרות טלוויזיה, קומדיות 
ודרמות; הפקה של סרטי קולנוע מונפשים, סדרות טלוויזיה, 
קומדיות ודרמות; אספקת מידע עבור ובידור אקטואלי דרך 
רשת תקשורת אלקטרונית גלובלית בתחום של בידור, דהיינו 
סרטי קולנוע, עריכת תוכניות טלויזיה, וידאו, וידאו של מוסיקה, 
מוסיקה; אספקה מקוונת של מסד נתוני מחשב בתחום של 

בידור בנוגע במיוחד למוסיקה, סרטים, סדרות טלוויזיה וחדשות 
בעלי עניין כללי; אספקת אתר המציג תוכניות טלויזיה, סרטי 
קולנוע, חדשות שוטפות של אירועים ובידור, ספורט, משחקים, 
משחקי מחשב, משחקי וידאו, אירועי תרבות, ותוכניות בנוגע 
לבידור; אספקת פרסומים אלקטרוניים לדפדוף ברשתות 
מחשב, דהיינו ספרים, קונטרסים, חוברות, כתבי-עת ועלוני 

חדשות בנושא הבידור; אספקה מקוונת של משאבים 
אינטראקטיביים ומדריכי עריכת תוכניות בנושאים של סרטי 

קולנוע, עריכת תוכניות טלוויזיה ווידאו; אפקת והשכרת יצירות 
אודיו-ויזואליות, במיוחד, סרטי קולנוע, עריכת תוכניות טלוויזיה, 

וידאו; אספקת מידע בנוגע לסרטים, זמני הצגת סרטים, 
קדימונים לסרטים, דירוגים וביקורות של סרטים, תפקידים 
בסרטים, עלילות סרטים, שחקנים, מפיקים, במאים, וחדשות 
ומידע של תעשיית סרטים בנוגע לסלבריטאים, אירועים, 

פרויקטים, ואירועים ופרויקטים מתוכננים או אפשריים דרך אתר 
רשת האינטרנט ודרך טלפונים ניידים, סמארטפונים והתקני 

תקשורת ניידים אחרים; פרסום יומנים מקוונים, דהיינו, בלוגים, 
המציגים מידע בנוגע לסרטים, זמני הצגת סרטים, קדימונים 

לסרטים, דירוגים וביקורות של סרטים, סדרות טלוויזיה, משחקי 
וידאו, משחקי מחשב, וחדשות של תעשיית בידור; אספקת מסד 
נתונים אינטראקטיבי המציג מידע אודות סרטים, זמני הצגת 
סרטים, קדימונים לסרטים, דירוגים וביקורות של סרטים, 

תפקידים בסרטים, עלילות סרטים, סדרות טלוויזיה, משחקי 
מחשב, משחקי וידאו, שחקנים, מפיקים, במאים, וחדשות של 
תעשיית בידור; אישים, אירועים, פרויקטים, פרויקטים מתוכננים 

או אפשריים ואירועים מקוונים ודרך טלפונים ניידים, 
סמארטפונים, והתקני תקשורת ניידים אחרים; אספקת מתקנים 
עבור סרטים, מופעים, הצגות, מוסיקה או הדרכה חינוכית; 

אספקה מקוונת של משחקי מחשב ווידאו ודרך טלפונים ניידים, 
סמארטפונים, והתקני תקשורת ניידים אחרים; אספקת מידה 
מקוון בנוגע למשחקי מחשב ושיפורים למשחקי מחשב ודרך 

טלפונים ניידים, סמארטפונים, והתקני תקשורת ניידים אחרים; 
ביצוע מקוון של תחרויות; הנכללים כולם בסוג 41.                   
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    

                                        

ח' תמוז תשע"ב - 30328/06/2012



 Owners

Name: Flixster, Inc.

Address: 4000 Warner Blvd., Burbank, California 91522, 
U.S.A.

Identification No.: 802067

(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

Class: 45 סוג: 45

Online social networking services; providing a 
website on the internet for the purpose of social 
networking; providing on-line computer databases 
and on-line searchable databases in the fields of 
entertainment; Internet based social networking 
services allowing users to communicate and share, 
store, transmit, view, and download text, images, 
audio and video content, and other multimedia 
materials; all included in class 45.

שרותי רישות חברתי מקוונים; אספקת אתר רשת  באינטרנט 
למטרה של רישות חברתי; אספקה מקוונת של מסדי נתוני 

מחשב, ומסדי נתוני מחשב הניתנים לחיפוש בתחומי הבידור; 
שרותים של רישות חברתי מבוססי אינטרנט המאפשרים 
למשתמשים לתקשר ולחלוק, לאחסן, להעביר, להתבונן, 

ולהוריד תמליל, בבואות, תוכן אודיו ווידאו, וחומרי מולטימדיה 
אחרים; הנכללים כולם בסוג 45.                                         
                                                                                    

                                                              

ח' תמוז תשע"ב - 30428/06/2012



CAR CRAZY

Trade Mark No. 238892 מספר סימן

Application Date 03/07/2011 תאריך הגשה

 Owners

Name: Meguiar's, Inc.

Address: 17991 Mitchell South, Irvine, California 92614, 
U.S.A.

Identification No.: 801664

Corporation of the State of California

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, polishing, scouring and abrasive 
preparations, including polishes, washes, waxes, 
conditioners, protectants, paint stripping and 
removing preparations, rust removing preparations 
and degreasing preparations; all for vehicles; all 
included in class 3.

תכשירי ניקוי, הברקה, מרוק ושיוף, כולל חומרי הברקה, 
תרחיצים, שעוות, מרככים, חומרים מגנים, תכשירים לקילוף 
והסרת צבע, תכשירים להסרת חלודה ותכשירים מסירי שומן; 
הכל עבור כלי רכב; הנכללים כולם בסוג 3.                             
                                                                                    

                    

Class: 21 סוג: 21

Cleaning, buffing, scrubbing and polishing articles, 
including polishing, buffing and applicator pads, 
towels, wipes, wash mitts, sponges, scrubbing 
brushes and plastic buckets; all for vehicles; all 
included in class 21.

פריטי ניקוי, מרוק, שפשוף והברקה, כולל מטליות, מגבות, 
מגבונים, כפפות רחיצה, ספוגים, מברשות שפשוף להברקה, 
מרוק ויישום ודליים מפלסטיק; הכל עבור כלי רכב; הנכללים 

כולם בסוג 21.                                                                 
                                    

Class: 35 סוג: 35

Trade show services in the field of vehicles; all 
included in class 35.

שירותי תערוכות מסחר בתחום של רכבים; הנכללים כולם בסוג 
                             .35

Class: 37 סוג: 37

Vehicle care, maintenance, detailing, installation and 
repair services; all included in class 37.

שירותי טיפול, אחזקה, איבזור, התקנה ותיקון רכבים; הנכללים 
כולם בסוג 37.                                                       

Class: 41 סוג: 41

Educational and entertainment services in the field of 
vehicles; all included in class 41.

שירותי חינוך ובידור בתחום של רכבים; הנכללים כולם בסוג 
                                                                   .41

ח' תמוז תשע"ב - 30528/06/2012



Trade Mark No. 238897 מספר סימן

Application Date 05/07/2011 תאריך הגשה

 Owners

Name: Philip Morris Brands Sarl

Address: Quai Jeanrenaud 3, 2000 Neuchatel, 
Switzerland

Identification No.: 71903

(Company incorporated in Switzerland)

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' תמוז תשע"ב - 30628/06/2012



Trade Mark No. 238898 מספר סימן

Application Date 05/07/2011 תאריך הגשה

 Owners

Name: Philip Morris Brands Sarl

Address: Quai Jeanrenaud 3, 2000 Neuchatel, 
Switzerland

Identification No.: 71903

(Company incorporated in Switzerland)

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' תמוז תשע"ב - 30728/06/2012



Trade Mark No. 238899 מספר סימן

Application Date 05/07/2011 תאריך הגשה

 Owners

Name: Philip Morris Brands Sarl

Address: Quai Jeanrenaud 3, 2000 Neuchatel, 
Switzerland

Identification No.: 71903

(Company incorporated in Switzerland)

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' תמוז תשע"ב - 30828/06/2012



Trade Mark No. 238900 מספר סימן

Application Date 05/07/2011 תאריך הגשה

 Owners

Name: Philip Morris Brands Sarl

Address: Quai Jeanrenaud 3, 2000 Neuchatel, 
Switzerland

Identification No.: 71903

(Company incorporated in Switzerland)

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' תמוז תשע"ב - 30928/06/2012



PLYMOUTH

Trade Mark No. 238906 מספר סימן

Application Date 05/07/2011 תאריך הגשה

 Owners

Name: Chivas Holdings (IP) Limited

Address: 111-113 Renfrew Road, Paisley, Renfrewshire, 
PA3 4DY, United Kingdom

Identification No.: 801653

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

Gin, prepared alcoholic cocktails containing gin; gin-
based liqueurs; all included in Class 33.

ג'ין, קוקטיילים אלכוהוליים מוכנים המכילים ג'ין; ליקרים על 
בסיס ג'ין; הכל כלול בסוג 33.                   

ח' תמוז תשע"ב - 31028/06/2012



MIRASOL

Trade Mark No. 238909 מספר סימן

Application Date 06/07/2011 תאריך הגשה

 Owners

Name: Qualcomm MEMS Technologies, Inc. - 
Qualcomm Trademark Dept.

Address: 5775 Morehouse Drive, San Diego, CA 92121-
1714, U.S.A.

Identification No.: 802071

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

Flat panel display screens; all included in Class 9. מסכים שטוחים; הכל כלול בסוג 9.                                       
      

ח' תמוז תשע"ב - 31128/06/2012



Trade Mark No. 238913 מספר סימן

Application Date 06/07/2011 תאריך הגשה

 Owners

Name: Those Characters From Cleveland, Inc.

Address: Cleveland, Ohio, U.S.A.

Identification No.: 11635

(Ohio Corporation)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: IP Factor  & Co., 

Address: P.O.B. 2882, Jerusalem, 91028, Israel

שם: איי. פי. פקטור

כתובת : ת.ד. 2882, ירושלים, 91028, ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 28 סוג: 28

Toys, playthings, games, gymnastic and sporting 
articles not included in other classes; all included in 
class 28.

צעצועים, דברי משחק , משחקים; צרכי התעמלות וספורט 
שאינם נכללים בסוגים אחרים; הנכללים כולם בסוג 28.           

                      

ח' תמוז תשע"ב - 31228/06/2012



NEURONIX

Trade Mark No. 238915 מספר סימן

Application Date 06/07/2011 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: Neuronix Ltd. שם: נוירוניקס בע"מ 

Address: Kohav Yokneam Building, POB 16, Yokneam 
Illit Industrial Park, 20692, Israel

כתובת : בניין כוכב יקנעם, תד 16, פארק תעשיות, יקנעם עלית, 
20692, ישראל

Identification No.: 514092485מספר זיהוי: 514092485

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

A medical system comprised of machine, computer 
unit, displays, software and headgear, and sold as 
one unit, for the treatment of nervous system 
diseases and psychiatric diseases; included in class 
10.

מערכת רפואית, הכוללת מכונה, יחידת מחשב, צגים, תכנה 
וכיסוי ראש, והנמכרת כיחידה אחת, לטיפול במחלות של 

מערכת העצבים ובמחלות פסיכיאטריות; הנכלל בסוג 10.         
                                                                                    

              

ח' תמוז תשע"ב - 31328/06/2012



River Soul

Trade Mark No. 238916 מספר סימן

Application Date 06/07/2011 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: Maher Iash שם: מאהר עיאש

Address: Bedo, Palestinian Authority כתובת : בדו, רשות הפלשתינית

Identification No.: 934161209מספר זיהוי: 934161209

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Seligsohn Gabrieli  & Co.

Address: 31 Yavne Street, P.O.B. 1426, Tel Aviv, 61013, 
Israel

שם: זליגסון  גבריאלי ושות'

כתובת : יבנה 31, ת.ד. 1426, תל אביב-יפו, 61013, 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' תמוז תשע"ב - 31428/06/2012



Trade Mark No. 238919 מספר סימן

Application Date 29/06/2011 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: Dead Sea Premier Cosmetics Laboratories 
Ltd.

שם: פרמייר ים המלח מעבדות קוסמטיקה בע"מ

Address:  כתובת : רח' שקד 21, מודיעין, 73199, אזור תעשייה שוהם חבל
תעשייה, ישראל

Identification No.: 511770315מספר זיהוי: 511770315

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 3 סוג: 3

Cosmetic products; included in class 3. מוצרי קוסמטיקה; הנכללים כולם בסוג 3.       

ח' תמוז תשע"ב - 31528/06/2012



LnA

Trade Mark No. 238920 מספר סימן

Application Date 07/07/2011 תאריך הגשה

Based on foreign registration מבוסס על רישום בחו"ל

U.S.A. No. 3390600 ארה"ב מספר: 3390600

Dated 04/03/2008 (Section 16) מיום 04/03/2008 (סעיף 16) 

 Owners

Name: LnA Clothing (a California, USA partnership)

Address: 116 N. Gunston Drive, Los Angeles, CA, 90049, 
U.S.A.

Identification No.: 802072

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: 25 סוג: 25

Clothing, namely, dresses, pants, shirts, t-shirts, 
coats, jackets, undergarments; all included in class 
25

ביגוד, דהיינו, שמלות, מכנסיים, חולצות וחולצות T, מעילים, 
ז'קטים, הלבשה תחתונה; הנכללים כולם בסוג 25                 

ח' תמוז תשע"ב - 31628/06/2012



GLADE SENSATIONS DECOR

Trade Mark No. 238923 מספר סימן

Application Date 07/07/2011 תאריך הגשה

 Owners

Name: S.C. Johnson & Son, Inc.

Address: 1525 Howe Street, Racine, Wisconsin, 53403-
2236, U.S.A.

Identification No.: 801798

Wisconson Corporation

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Ellen Shankman, Adv.

Address: 10 Plaut St., Rehovot, Israel

שם: אלן שנקמאן, עו"ד

כתובת : רחוב פלאוט 10, רחובות, ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 5 סוג: 5

Air fresheners, air deodorants, air purifying 
preparations; air sanitizers; fabric deodorizers, carpet 
and room deodorizers; all included in Class 5.

מטהרי אוויר, דאודורנט אוויר, תכשירים להפגת ריח רע באוויר, 
תכשירים לטיהור אוויר; מפיגי ריחות לבדים, מפיגי ריחות 

לשטיח ולחדר;  הכל כלול בסיווג 5.             

ח' תמוז תשע"ב - 31728/06/2012



Trade Mark No. 238925 מספר סימן

Application Date 29/06/2011 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: HABAS H.Z INVESTMENTS (1960) LTD. שם: חבס ח.צ השקעות (1960) בע"מ

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

Identification No.: 520039017מספר זיהוי: 520039017

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Gornitzky & Co., Advs.

Address: 45 Rothchild Blvd., P.O.B. 29141, Tel Aviv, 
65784, Israel

שם: גורניצקי ושות', עו"ד

כתובת : שדרות רוטשילד 45, ת.ד. 29141, תל אביב, 65784, 
ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 36 סוג: 36

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

Class: 37 סוג: 37

Building construction services; included in class 37. שירותי הקמת מבנים; הנכללים כולם בסוג 37.                       
    

ח' תמוז תשע"ב - 31828/06/2012



בנקאות היברידית
Trade Mark No. 238928 מספר סימן

Application Date 07/07/2011 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: MIZRAHI TEFAHOT BANK LTD. שם: בנק מזרחי טפחות בע"מ

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

Identification No.: 520000522מספר זיהוי: 520000522

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: 36 סוג: 36

Banking, mortgage banking, underwriting services, 
financial consultancy services, financing services and 
other financial and monetary services and affairs; all 
included in class 36

בנקאות, בנקאות למשכנתאות, שירותי חיתום, שירותי יעוץ 
פיננסי, שירותי מימון ושירותים ועניינים פיננסיים וכספיים 

אחרים; הנכללים כולם בסוג 36.     

                                                                     .

ח' תמוז תשע"ב - 31928/06/2012



Trade Mark No. 238929 מספר סימן

Application Date 07/07/2011 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: MIZRAHI TEFAHOT BANK LTD. שם: בנק מזרחי טפחות בע"מ

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

Identification No.: 520000522מספר זיהוי: 520000522

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: 36 סוג: 36

Banking, mortgage banking, underwriting services, 
financial consultancy services, financing services and 
other financial and monetary services and affairs; all 
included in class 36

בנקאות, בנקאות למשכנתאות, שירותי חיתום, שירותי יעוץ 
פיננסי, שירותי מימון ושירותים ועניינים פיננסיים וכספיים 

אחרים; הנכללים כולם בסוג 36.     

                                                                     .

ח' תמוז תשע"ב - 32028/06/2012



ZOYA

Trade Mark No. 238930 מספר סימן

Application Date 07/07/2011 תאריך הגשה

 Owners

Name: Zoya Company

Address: 5060 Taylor Road, Suite 2, Bedford Heights, 
OH 44128, U.S.A.

Identification No.: 802073

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: 3 סוג: 3

Cosmetics; namely, nail polish top coats, nail polish 
drying preparations, nail polishes, nail polish base 
coats, nail strengtheners, cuticle softener solutions; 
all included in class 3

מוצרי קוסמטיקה, דהיינו, ציפוי עליון ללק לציפורניים, תכשירים 
ליבוש לק לציפורניים, לק לציפורניים, ציפוי בסיס ללק 

לציפורניים, מחזקי ציפורניים, תמיסות לריכוך העור; הנכללים 
כולם בסוג 3             

ח' תמוז תשע"ב - 32128/06/2012



QTICA

Trade Mark No. 238931 מספר סימן

Application Date 07/07/2011 תאריך הגשה

 Owners

Name: Zoya Company

Address: 5060 Taylor Road, Suite 2, Bedford Heights, 
OH 44128, U.S.A.

Identification No.: 802073

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: 3 סוג: 3

Cosmetics, namely, intense cuticle repair 
preparation; all included in class 3

מוצרי קוסמטיקה, דהיינו, תכשיר לתיקון אינטנסיבי של העור; 
הנכללים כולם בסוג 3       

ח' תמוז תשע"ב - 32228/06/2012



SMART SPA

Trade Mark No. 238932 מספר סימן

Application Date 07/07/2011 תאריך הגשה

 Owners

Name: Zoya Company

Address: 5060 Taylor Road, Suite 2, Bedford Heights, 
OH 44128, U.S.A.

Identification No.: 802073

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: 3 סוג: 3

Cosmetics; all included in class 3   3 מוצרי קוסמטיקה; הנכללים כולם בסוג

ח' תמוז תשע"ב - 32328/06/2012



EQUIVIO

Trade Mark No. 238934 מספר סימן

Application Date 07/07/2011 תאריך הגשה

Base for International Trademark No. 1091580 בסיס לסימן מסחר בינלאומי מס.

Ownersבעלים

Name: Equivio Ltd. שם: אקויויו בע"מ

Address: 22 Hamelacha Street, Rosh HaAyin, 48091, 
Israel

כתובת : המלאכה 22, ראש העין, 48091, ישראל

Identification No.: 513568733מספר זיהוי: 513568733

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

Computer software for the analysis of digital files, 
and for the clustering, structuring, classification, 
prioritizing and comparison of files; included in class 
9.

תוכנת מחשב לניתוח של קבצים דיגיטליים, ולאיחוד, בניה, 
סיווג, תעדוף והשוואה של קבצים; הנכללת בסוג 9.                 
                                                                                    

                                

ח' תמוז תשע"ב - 32428/06/2012



Trade Mark No. 238936 מספר סימן

Application Date 30/05/2011 תאריך הגשה

International Trademark No. 1080232 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: Abercrombie & Fitch Europe SA

Address: Via Moree, CH-6850 Mendrisio, Switzerland

Identification No.: 71479

(Suisse Société à responsabilité limitée)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 25 סוג: 25

Clothing, footwear, headgear.

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

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

Switzerland, 09/12/2010, No. 612632 שוויץ, 09/12/2010, מספר 612632

Class: 25 סוג: 25

ח' תמוז תשע"ב - 32528/06/2012



Trade Mark No. 238939 מספר סימן

Application Date 29/04/2011 תאריך הגשה

International Trademark No. 1080270 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: LANCOME PARFUMS ET BEAUTE & CIE

Address: 29 rue du Faubourg Saint-Honoré, F-75008 
PARIS, France

Identification No.: 72200

(FRANCE SOCIETE EN NOM COLLECTIF)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 3 סוג: 3

Perfumes, eaux de toilette; bath and shower gels and 
salts, not for medical use; toilet soaps; body 
deodorants; cosmetics, particularly face, body and 
hand creams, milks, lotions, gels and powders; 
tanning and after-sun milks, gels and oils 
(cosmetics); make-up preparations; shampoos; gels, 
mousses, balms and preparations in aerosol form for 
hair care and hair styling; hair sprays; hair dyes and 
bleaching preparations; hair waving and setting 
preparations; essential oils.

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

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

France, 22/12/2010, No. 10/3.792.652 צרפת, 22/12/2010, מספר 10/3.792.652

Class: 3 סוג: 3

ח' תמוז תשע"ב - 32628/06/2012



Trade Mark No. 238940 מספר סימן

Application Date 19/05/2011 תאריך הגשה

International Trademark No. 1080280 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: Meyer Burger AG

Address: Allmendstrasse 86, CH-3600 Thun, Switzerland

Identification No.: 72917

(Suisse (Switzerland) Société anonyme (private limited 
law))

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 9 סוג: 9

Apparatus and instruments for conducting, switching, 
transforming, accumulating, regulating or controlling 
electricity; photovoltaic elements; components, spare 
parts and accessories (included in this class) for all 
the aforementioned goods; all the aforementioned 
goods of Swiss origin.

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

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

Switzerland, 08/12/2010, No. 615501 שוויץ, 08/12/2010, מספר 615501

Class: 9 סוג: 9

ח' תמוז תשע"ב - 32728/06/2012



Trade Mark No. 238941 מספר סימן

Application Date 25/05/2011 תאריך הגשה

International Trademark No. 1080283 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: Japan Tobacco Inc.

Address: 2-2-1 Toranomon,,Minato-ku, Tokyo, Japan

Identification No.: 71203

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 34 סוג: 34

Raw or manufactured tobacco; smoking tobacco, 
pipe tobacco, rolling tobacco, chewing tobacco; snus; 
cigarettes, cigars, cigarillos; substances for smoking 
sold singly or blended with tobacco for non-medical 
and non-therapeutic purposes; snuff; smokers' 
articles included in class 34; cigarette paper, 
cigarette tubes and matches.

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

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

Switzerland, 10/12/2010, No. 609423 שוויץ, 10/12/2010, מספר 609423

Class: 34 סוג: 34

ח' תמוז תשע"ב - 32828/06/2012



Trade Mark No. 238942 מספר סימן

Application Date 30/05/2011 תאריך הגשה

International Trademark No. 1080288 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: Japan Tobacco Inc.

Address: 2-2-1 Toranomon,,Minato-ku, Tokyo, Japan

Identification No.: 71203

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 34 סוג: 34

Raw or manufactured tobacco; smoking tobacco, 
pipe tobacco, rolling tobacco, chewing tobacco; snus; 
cigarettes, cigars, cigarillos; substances for smoking 
sold separately or mixed with tobacco for non-
medical and non-therapeutic purposes; snuff; 
smokers' articles included in this class; cigarette 
paper, cigarette tubes and matches.

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

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

Switzerland, 13/12/2010, No. 609738 שוויץ, 13/12/2010, מספר 609738

Class: 34 סוג: 34

ח' תמוז תשע"ב - 32928/06/2012



Trade Mark No. 238944 מספר סימן

Application Date 16/05/2011 תאריך הגשה

International Trademark No. 1080292 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: STUDIO MODERNA SA

Address: Via Ferruccio Pelli 13, CH-6900 Lugano, 
Switzerland

Identification No.: 72579

(Suisse / Switzerland Société anonyme (SA) / Joint stock 
company under the Laws of Switzerland)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 1 סוג: 1

Chemical products for finishing and treating paint and 
materials made of natural or artificial fibers, leather, 
synthetic materials, rubber and paper; all the 
aforementioned goods for the protection against the 
growth and development of micro-organisms, 
bacteria and fungi.

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

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

Switzerland, 19/11/2010, No. 610802 שוויץ, 19/11/2010, מספר 610802

Class: 1 סוג: 1

ח' תמוז תשע"ב - 33028/06/2012



Trade Mark No. 238950 מספר סימן

Application Date 17/05/2011 תאריך הגשה

International Trademark No. 1080324 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: EDNOLITCHNO DRUJESTVO S 
OGRANITCHENA OTGOVORNOST 
"FINANSKONSULT"

Address: "Altzeko" str. 16, BG-4000 PLOVDIV, Bulgaria

Identification No.: 71954

(Bulgaria Ltd./LLC)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 34 סוג: 34

Tobacco; smokers' articles; matches.

ח' תמוז תשע"ב - 33128/06/2012



Trade Mark No. 238951 מספר סימן

Application Date 29/04/2011 תאריך הגשה

International Trademark No. 1080335 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: Xiamen Five Continents Int'l Trading Co., Ltd.

Address: RM. 701-708, 710, Jutai Commercial 
Bldg,,Xiahe Roa, Xiamen, People's Republic of China

Identification No.: 72920

(P.R. China Corporation)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 21 סוג: 21

Containers for household or kitchen use (except in 
precious metal); kitchen utensils, not of precious 
metal; enamel and plastic ware for everyday use, 
including basins, bowls, plates, kettles and cups; 
ceramics for household purposes; porcelain ware; 
pottery for everyday use, including basins, bowls, 
plates, jars, jug, pots, marmites, kettles and ceramic 
tableware; China ornaments; works of art, of 
porcelain, terra-cotta or glass; statuettes of porcelain, 
terra-cotta or glass; drinking vessels; toilet paper 
holders; flower pots; dishes for soap; toilet utensils.

ח' תמוז תשע"ב - 33228/06/2012



Trade Mark No. 238952 מספר סימן

Application Date 13/04/2011 תאריך הגשה

International Trademark No. 1080403 מספר סימן בינלאומי

Conditions/Disclaimers

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

 Owners

Name: WILIER TRIESTINA S.P.A.

Address: Via Fratel M. Venzo, 11,,C.P. 62, I-36028 
ROSSANO VENETO, Italy

Identification No.: 72921

(Italy Joint Stock Company)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 25 סוג: 25

Clothing especially sports clothing.

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

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

Italy, 25/03/2011, No. VI2011C000180 VI2011C000180 איטליה, 25/03/2011, מספר

Class: 25 סוג: 25

ח' תמוז תשע"ב - 33328/06/2012



Trade Mark No. 238953 מספר סימן

Application Date 05/05/2011 תאריך הגשה

International Trademark No. 1080427 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: FERRERO S.P.A.

Address: Piazzale P. Ferrero, 1, I-12051 ALBA (CN), Italy

Identification No.: 72922

(Italy Corporation)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 30 סוג: 30

Coffee, tea, sugar, rice, tapioca, sago, artificial 
coffee, flour and preparations made from cereals 
(excluded forages); bread, biscuits, cakes, pastry and 
confectionery, edible ice-creams; honey, treacle; 
yeast, baking-powder; salt, mustard; pepper, vinegar, 
sauces; spices; ice; cocoa, cocoa based products, 
specially paste for chocolate beverages, chocolate 
paste, toppings, in particular chocolate toppings, 
chocolate, pralines, chocolate products for Christmas 
trees decorations, products consisting in edible 
chocolate coatings with alcoholic stuff, sugar articles, 
pastry; chewing gum, chewing gum without sugar, 
candies without sugar.

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

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

Italy, 25/03/2011, No. TO2011C001028 TO2011C001028 איטליה, 25/03/2011, מספר

Class: 30 סוג: 30

ח' תמוז תשע"ב - 33428/06/2012



Trade Mark No. 238954 מספר סימן

Application Date 06/05/2011 תאריך הגשה

International Trademark No. 1080433 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: Studer Käsemarketing AG

Address: Romanshornerstrasse 253, CH-8580 
Hefenhofen, Switzerland

Identification No.: 72923

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 29 סוג: 29

Cheese (semi-hard cheese).

ח' תמוז תשע"ב - 33528/06/2012



Trade Mark No. 238955 מספר סימן

Application Date 18/05/2011 תאריך הגשה

International Trademark No. 1080436 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: Fondarex S.A.

Address: Route Industrielle 13,Zone Industrielle du Rio-
Gre, CH-1806 St-Légier, Switzerland

Identification No.: 72924

(Suisse Société anonyme)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 7 סוג: 7

Vacuum devices for pressure molding, low-pressure 
molding, ingot molding, sand molding (metal casting); 
vacuum devices for injection molding (plastics); 
controls, valves, pneumatic installations and spare 
parts for such devices; transport devices for molten 
metal and thermoplastic materials (for injection 
molding), especially for the automatic feeding of 
foundry machines and injection machines (plastics); 
installations for assembling and casting and injection 
molding, in particular under pressure, controls, 
valves, pneumatic devices and parts for such 
machines and installations.

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

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

Switzerland, 07/01/2011, No. 611113 שוויץ, 07/01/2011, מספר 611113

Class: 7 סוג: 7

ח' תמוז תשע"ב - 33628/06/2012



Trade Mark No. 238957 מספר סימן

Application Date 19/05/2011 תאריך הגשה

International Trademark No. 1080465 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: Philip Morris Brands Sàrl

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

Identification No.: 72179

(Suisse Société anonyme)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 34 סוג: 34

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

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

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

Switzerland, 04/02/2011, No. 614280 שוויץ, 04/02/2011, מספר 614280

Class: 34 סוג: 34

ח' תמוז תשע"ב - 33728/06/2012



Trade Mark No. 238958 מספר סימן

Application Date 19/05/2011 תאריך הגשה

International Trademark No. 1080466 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: Philip Morris Brands Sàrl

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

Identification No.: 72179

(Suisse Société anonyme)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 34 סוג: 34

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

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

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

Switzerland, 04/02/2011, No. 614281 שוויץ, 04/02/2011, מספר 614281

Class: 34 סוג: 34

ח' תמוז תשע"ב - 33828/06/2012



Trade Mark No. 238959 מספר סימן

Application Date 23/05/2011 תאריך הגשה

International Trademark No. 1080467 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: Philip Morris Brands Sarl

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

Identification No.: 71410

(Suisse Société Anonyme)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 34 סוג: 34

Tobacco, raw or manufactured; tobacco products, 
including cigars, cigarettes, cigarillos, tobacco for roll-
your-own cigarettes, pipe tobacco, chewing tobacco, 
snuff tobacco, kretek; snus; oral, smokeless tobacco 
product made of heat-treated, moist or semi-moist 
ground tobacco which is used either loose or packed 
in portions; 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)

Germany, 26/11/2010, No. 30 2010 065 794 גרמניה, 26/11/2010, מספר 794 065 2010 30

Class: 34 סוג: 34

ח' תמוז תשע"ב - 33928/06/2012



Trade Mark No. 238960 מספר סימן

Application Date 27/05/2011 תאריך הגשה

International Trademark No. 1080469 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: VICTORIA'S SECRET STORES BRAND 
MANAGEMENT, INC.

Address: Four Limited Parkway, Reynoldsburg OH 
43068, U.S.A.

Identification No.: 72926

(Delaware, United States Corporation)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 3 סוג: 3

Body butter; body lotions; body scrub; body spray 
used as a personal deodorant and as fragrance; body 
sprays; body wash; bubble bath; eau de parfum; 
perfumed powder; perfumes in solid form.

ח' תמוז תשע"ב - 34028/06/2012



Trade Mark No. 238961 מספר סימן

Application Date 26/05/2011 תאריך הגשה

International Trademark No. 1080480 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: Philip Morris Brands Sàrl

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

Identification No.: 72179

(Suisse Société anonyme)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 34 סוג: 34

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

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

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

Switzerland, 07/12/2010, No. 613770 שוויץ, 07/12/2010, מספר 613770

Class: 34 סוג: 34

ח' תמוז תשע"ב - 34128/06/2012



Trade Mark No. 238963 מספר סימן

Application Date 27/05/2011 תאריך הגשה

International Trademark No. 1080522 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: Rothmans of Pall Mall Limited

Address: Zählerweg 4, CH-6300 Zug, Switzerland

Identification No.: 72886

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 34 סוג: 34

Cigarettes; tobacco; tobacco products; lighters; 
matches; smokers' articles.

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

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

Switzerland, 17/05/2011, No. 615812 שוויץ, 17/05/2011, מספר 615812

Class: 34 סוג: 34

ח' תמוז תשע"ב - 34228/06/2012



Trade Mark No. 238978 מספר סימן

Application Date 30/05/2011 תאריך הגשה

International Trademark No. 1080719 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: Abercrombie & Fitch Europe SA

Address: Via Moree, CH-6850 Mendrisio, Switzerland

Identification No.: 71479

(Suisse Société à responsabilité limitée)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 25 סוג: 25

Clothing, footwear, headgear.

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

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

Switzerland, 09/12/2010, No. 612631 שוויץ, 09/12/2010, מספר 612631

Class: 25 סוג: 25

ח' תמוז תשע"ב - 34328/06/2012



Trade Mark No. 238979 מספר סימן

Application Date 30/05/2011 תאריך הגשה

International Trademark No. 1080724 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: Abercrombie & Fitch Europe SA

Address: Via Moree, CH-6850 Mendrisio, Switzerland

Identification No.: 71479

(Suisse Société à responsabilité limitée)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 25 סוג: 25

Clothing, footwear, headgear.

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

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

Switzerland, 31/12/2010, No. 612718 שוויץ, 31/12/2010, מספר 612718

Class: 25 סוג: 25

ח' תמוז תשע"ב - 34428/06/2012



Trade Mark No. 238980 מספר סימן

Application Date 30/05/2011 תאריך הגשה

International Trademark No. 1080725 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: Abercrombie & Fitch Europe SA

Address: Via Moree, CH-6850 Mendrisio, Switzerland

Identification No.: 71479

(Suisse Société à responsabilité limitée)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 25 סוג: 25

Clothing, footwear, headgear.

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

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

Switzerland, 31/12/2010, No. 612722 שוויץ, 31/12/2010, מספר 612722

Class: 25 סוג: 25

ח' תמוז תשע"ב - 34528/06/2012



Trade Mark No. 238982 מספר סימן

Application Date 30/05/2011 תאריך הגשה

International Trademark No. 1080727 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: Abercrombie & Fitch Europe SA

Address: Via Moree, CH-6850 Mendrisio, Switzerland

Identification No.: 71479

(Suisse Société à responsabilité limitée)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 25 סוג: 25

Clothing, footwear, headgear.

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

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

Switzerland, 30/12/2010, No. 614465 שוויץ, 30/12/2010, מספר 614465

Class: 25 סוג: 25

ח' תמוז תשע"ב - 34628/06/2012



Trade Mark No. 238983 מספר סימן

Application Date 30/05/2011 תאריך הגשה

International Trademark No. 1080728 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: Abercrombie & Fitch Europe SA

Address: Via Moree, CH-6850 Mendrisio, Switzerland

Identification No.: 71479

(Suisse Société à responsabilité limitée)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 25 סוג: 25

Clothing, footwear, headgear.

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

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

Switzerland, 30/12/2010, No. 614467 שוויץ, 30/12/2010, מספר 614467

Class: 25 סוג: 25

ח' תמוז תשע"ב - 34728/06/2012



Trade Mark No. 238985 מספר סימן

Application Date 27/05/2011 תאריך הגשה

International Trademark No. 1080766 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: Rothmans of Pall Mall Limited

Address: Zählerweg 4, CH-6300 Zug, Switzerland

Identification No.: 72886

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 34 סוג: 34

Cigarettes; tobacco; tobacco products; lighters; 
matches; smokers' articles.

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

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

Switzerland, 17/05/2011, No. 615811 שוויץ, 17/05/2011, מספר 615811

Class: 34 סוג: 34

ח' תמוז תשע"ב - 34828/06/2012



Trade Mark No. 238987 מספר סימן

Application Date 03/05/2011 תאריך הגשה

International Trademark No. 1080925 מספר סימן בינלאומי

Conditions/Disclaimers

The mark is limited to the colours  word Pantone - 
Black. as shown in the  mark.

 Owners

Name: "UNITED FASHION BRANDS S.A. OF 
IMPORTS, EXPORTS, TRADING AND AGENCIES OF 
CLOTHING"

Address: 91 Giannitson str., GR-556 27 Thessaloniki, 
Greece

Identification No.: 72937

(Greece S.A. (Corporation - Société Anonyme))

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 25 סוג: 25

Clothing namely jackets, trench coats, coats, blazers, 
suits, trousers, skirts, shorts, dresses, shirts, T-shirts, 
cardigans, sweaters, scarves, gloves, belts, hats and 
footwear namely shoes.

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

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

Greece, 03/05/2011, No. 212961 יון, 03/05/2011, מספר 212961

Class: 25 סוג: 25

ח' תמוז תשע"ב - 34928/06/2012



Trade Mark No. 238988 מספר סימן

Application Date 04/05/2011 תאריך הגשה

International Trademark No. 1080931 מספר סימן בינלאומי

Conditions/Disclaimers

Registration of this mark shall give no right to the 
exclusive use of the "TV" for all goods and services.

 Owners

Name: Andreas Reich

Address: Kormoranweg 1, 65201 Wiesbaden, Germany

Identification No.: 72938

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 9 סוג: 9

Apparatuses for audio-visual recording, transmission 
and communication to the public; data processing 
apparatuses and computers.

Class: 35 סוג: 35

Radio advertising, television advertising and 
advertising on the Internet.

Class: 38 סוג: 38

Radio broadcasting, television broadcasting and 
broadcasting of programmes on the Internet.

ח' תמוז תשע"ב - 35028/06/2012



Trade Mark No. 238989 מספר סימן

Application Date 13/05/2011 תאריך הגשה

International Trademark No. 1080933 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: SINOCHEM CORPORATION

Address: 28 Fuxingmennei Street,,Xicheng District, 
Beijing, People's Republic of China

Identification No.: 72754

(P.R. China Corporation)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 2 סוג: 2

Pigments.

ח' תמוז תשע"ב - 35128/06/2012



Trade Mark No. 238991 מספר סימן

Application Date 03/06/2011 תאריך הגשה

International Trademark No. 1080966 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: Xerox Corporation

Address: 45 Glover Ave., P.O. Box 4505, Norwalk, CT 
06856-4505, U.S.A.

Identification No.: 72940

(New York, United States Corporation)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 9 סוג: 9

Laser printers, computer printers, color printers, and 
parts therefor for all of the aforementioned goods.

ח' תמוז תשע"ב - 35228/06/2012



Trade Mark No. 238995 מספר סימן

Application Date 06/05/2011 תאריך הגשה

International Trademark No. 1081012 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: ALDEBARAN ROBOTICS

Address: 168 bis - 170 rue Raymond Losserand, F-75014 
Paris, France

Identification No.: 72942

(France Société anonyme)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 7 סוג: 7

Humanoid robots for research and humanoid robots 
for engineering, entertainment robots.

Class: 9 סוג: 9

Computers, computer programs for operating robots 
for entertainment purposes, control apparatus, 
namely, apparatus for remote control of a robot for 
leisure purposes, memory cards, all aforementioned 
goods for operating entertainment robots.

Class: 28 סוג: 28

Toys, robots (toys), electronic toys, electronic action 
games, electronic games for educational purposes; 
humanoid robots for research and humanoid robots 
for engineering (toys), entertainment robots, namely 
toys.

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

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

France, 19/11/2010, No. 10 3 783 467 צרפת, 19/11/2010, מספר 467 783 3 10

Class: 7 סוג: 7

Class: 9 סוג: 9

Class: 28 סוג: 28

ח' תמוז תשע"ב - 35328/06/2012



Trade Mark No. 238996 מספר סימן

Application Date 27/05/2011 תאריך הגשה

International Trademark No. 1081015 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: Novartis AG

Address: CH-4002 Basel, Switzerland

Identification No.: 71545

(Suisse Société anonyme (Corporation))

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 10 סוג: 10

Surgical and medical ophthalmic apparatus and 
equipment.

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

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

Switzerland, 24/12/2010, No. 612217 שוויץ, 24/12/2010, מספר 612217

Class: 10 סוג: 10

ח' תמוז תשע"ב - 35428/06/2012



Trade Mark No. 239003 מספר סימן

Application Date 19/04/2011 תאריך הגשה

International Trademark No. 1081144 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: HLT Domestic IP LLC

Address: 7930 Jones Branch Drive, Suite 1100, McLean, 
VA 22102, U.S.A.

Identification No.: 72946

(Delaware Limited liability company)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 43 סוג: 43

Rental of temporary accommodations, namely, hotel 
rooms; reservations, temporary accommodations, 
namely hotel rooms; hotel, motel, bar, cafe, 
restaurant, banqueting and catering services, rental 
of rooms for holding functions, conferences, 
conventions, exhibitions, seminars and meetings in 
this class.

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

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

United Kingdom, 19/10/2010, No. 2561673 ממלכה מאוחדת, 19/10/2010, מספר 2561673

Class: 43 סוג: 43

ח' תמוז תשע"ב - 35528/06/2012



Trade Mark No. 239004 מספר סימן

Application Date 08/04/2011 תאריך הגשה

International Trademark No. 1081151 מספר סימן בינלאומי

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 18 סוג: 18

Wallets, billfolds, tote bags, purses, briefcases, book 
bags, portfolios (briefcases), valises and umbrellas, 
all made of cloth, plastics or leather; all included in 
this class.

Class: 25 סוג: 25

T-shirts, sweatshirts, polo shirts, jackets, hats, caps, 
belts, all being articles of clothing.

Class: 41 סוג: 41

Entertainment, music entertainment, movie studios 
services, cinema presentations; rental of DVDs; 
providing information in the field of motion picture 
film, television, audio and audio visual entertainment 
via a global communications network.

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

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

Singapore, 16/12/2010, No. T1016733F T1016733F סינגפור, 16/12/2010, מספר

Class: 18 סוג: 18

Class: 25 סוג: 25

Class: 41 סוג: 41

ח' תמוז תשע"ב - 35628/06/2012



 Owners

Name: ILC International Legal Consultants 
(Singapore) Pte. Ltd.

Address: 70A CLUB STREET, Singapore 069443, 
Singapore

Identification No.: 72947

(A Private Limited Company)

ח' תמוז תשע"ב - 35728/06/2012



Trade Mark No. 239015 מספר סימן

Application Date 06/06/2011 תאריך הגשה

International Trademark No. 1081412 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: Cisco Technology, Inc.

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

Identification No.: 71950

(California, United States Corporation)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 9 סוג: 9

Computer hardware and software for managing 
wireless access points.

Goods/Services for which priority is claimed סחורות/שירותים לגביהם נטען דין קדימה
(If only classification code is indicated, Priority is claimed 
for all goods/services included in that class, and specified 
above under the 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., 17/12/2010, No. 85200984 ארה"ב, 17/12/2010, מספר 85200984

Class: 9 סוג: 9

Computer hardware and software for managing 
wireless access points

ח' תמוז תשע"ב - 35828/06/2012



Trade Mark No. 239016 מספר סימן

Application Date 20/05/2011 תאריך הגשה

International Trademark No. 1081424 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: Instytut Biotechnologii Surowic i Szczepionek 
BIOMED S.A.

Address: Al. Sosnowa 8, PL-30-224 Kraków, Poland

Identification No.: 72955

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 5 סוג: 5

Vaccines; cultures of micro-organisms for medical 
use; preparations of micro-organisms for medical 
use; bacteriological preparations for medical 
purposes; bacterial preparations for medical use.

ח' תמוז תשע"ב - 35928/06/2012



Trade Mark No. 239017 מספר סימן

Application Date 14/06/2011 תאריך הגשה

International Trademark No. 1081433 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: LUKAS TRADING CORP.

Address: 1 1/2 Miles Northern Highway,,Belize City, 
BELIZE, Belize

Identification No.: 72956

(Belize Corporation)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 33 סוג: 33

Alcoholic beverages (except beers).

ח' תמוז תשע"ב - 36028/06/2012



Trade Mark No. 239021 מספר סימן

Application Date 26/05/2011 תאריך הגשה

International Trademark No. 0212584 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: ROLEX SA

Address: Rue François-Dussaud 3-5-7, CH-1211 Genève 
26, Switzerland

Identification No.: 72658

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 14 סוג: 14

Parts of clocks and watches and components 
thereof.

ח' תמוז תשע"ב - 36128/06/2012



Trade Mark No. 239022 מספר סימן

Application Date 19/04/2011 תאריך הגשה

International Trademark No. 0571286 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: JOËL BLOMET

Address: Moulin de Verville,, F-95760 VALMONDOIS, 
France

Identification No.: 72957

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 1 סוג: 1

Chemicals used in industry, science and 
photography, as well as in agriculture, horticulture 
and forestry.

Class: 3 סוג: 3

Cosmetic preparations or preparations for skin care; 
cosmetic preparations for skin care for 
pharmaceutical purposes.

Class: 5 סוג: 5

Pharmaceutical, veterinary or hygienic preparations 
against skin burns or burns of the eye; amphoteric 
washing solutions for use against burns caused by 
acids or bases.

Class: 9 סוג: 9

Control and detection apparatus.

Class: 10 סוג: 10

Shower and tube installations intended for showers 
for medical use and, particularly, for treating burns; 
tubes of metal and flexible tubes, not of metal, 
intended for showers for medical use and, 
particularly, for treating burns.

Class: 11 סוג: 11

Shower and tube installations intended for showers 
for hygiene purposes; tubes of metal and flexible 
tubes, not of metal, intended for showers for hygiene 
purposes.

ח' תמוז תשע"ב - 36228/06/2012



Trade Mark No. 239023 מספר סימן

Application Date 04/05/2011 תאריך הגשה

International Trademark No. 0830144 מספר סימן בינלאומי

Conditions/Disclaimers

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

 Owners

Name: INTERPULS S.P.A.

Address: Via F. Maritano, 11, I-42020 ALBINEA (RE), 
Italy

Identification No.: 72894

(ITALY joint-stock company)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 7 סוג: 7

Parts of milking machines, namely pneumatic 
pulsators, individual electronic pulsators, solenoid 
valves, grippers, clusters, transparent covers made of 
stainless steel, mugs made of stainless steel, 
supports made of stainless steel for milk filters, 
sanitary traps, vacuum regulators, automatic 
disconnection systems.

ח' תמוז תשע"ב - 36328/06/2012



Trade Mark No. 239024 מספר סימן

Application Date 03/05/2011 תאריך הגשה

International Trademark No. 0846884 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: thermohauser GmbH

Address: Bleichereistrasse 28, 73066 Uhingen, Germany

Identification No.: 72958

(Germany limited liability company)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 8 סוג: 8

Manually operated tools and implements, as far as 
included in this class, especially for household and 
kitchen, cutlery, forks, spoons, serving tongs.

Class: 9 סוג: 9

Measuring scoops.

Class: 16 סוג: 16

Goods of paper, paperboard as far as included in this 
class, especially table mats of paper, separating foil 
for baking.

Class: 20 סוג: 20

Goods made of plastic, as for as included in this 
class, especially plastic containers like cans, boxes 
and cases, transport containers for food.

Class: 21 סוג: 21

Utensils and containers for household and kitchen as 
far as included in this class, especially confectioners' 
decorating bags (pastry bags), spouts, dishes, baking 
moulds, baking mats, whisks, insulating containers 
for food, glassware for household and kitchen; paper 
gloves for household and kitchen; pastry brushes.

Class: 25 סוג: 25

Clothing, especially aprons, chef hats, gloves.

ח' תמוז תשע"ב - 36428/06/2012



Trade Mark No. 239025 מספר סימן

Application Date 15/04/2011 תאריך הגשה

International Trademark No. 0869565 מספר סימן בינלאומי

Conditions/Disclaimers

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

 Owners

Name: Dr. Kurt Wolff GmbH & Co. KG

Address: Johanneswerkstrasse 34-36, 33611 Bielefeld, 
Germany

Identification No.: 72959

(Germany limited partnership)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 3 סוג: 3

Perfumery, cosmetics, toilet soap, non-medical hair 
care products and non-medical hair tonic.

Class: 5 סוג: 5

Medical hair care products and medical hair tonic.

ח' תמוז תשע"ב - 36528/06/2012



Trade Mark No. 239026 מספר סימן

Application Date 03/05/2011 תאריך הגשה

International Trademark No. 0874362 מספר סימן בינלאומי

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 8 סוג: 8

Hand-operated tools and implements, in particular for 
household and kitchen, included in this class; cutlery, 
forks and spoons, serving tongs.

Class: 9 סוג: 9

Optical apparatus, instruments and equipment for the 
inspection of cavities and hollow bodies, in particular 
of automotive vehicles and for cylinder compartments 
of engines; technical endoscopes, as well as parts 
thereof; metering ladles.

Class: 10 סוג: 10

Surgical, medical, dental and veterinary apparatus 
and instruments, in particular hypodermic syringes, 
oral syringes, enema syringes and bladder syringes, 
as well as parts thereof, in particular cannulae, 
intermediate pieces and adapters as well as hose 
couplings; cases and containers made of metal 
and/or plastics fitted for medical instruments, namely 
syringes; specially adapted medical containers for 
syringes for disinfection purposes using alcohol; 
medical endoscopes, as well as parts thereof, in 
particular high-performance luminous sources.

Class: 16 סוג: 16

Goods made of paper and cardboard, included in this 
class, in particular paper coasters, waxed paper.

Class: 20 סוג: 20

Goods made of plastics, included in this class, in 
particular plastic containers such as boxes and 
cases.

ח' תמוז תשע"ב - 36628/06/2012



 Owners

Name: thermohauser GmbH

Address: Bleichereistrasse 28, 73066 Uhingen, Germany

Identification No.: 72958

(Germany limited liability company)

Class: 21 סוג: 21

Utensils and containers for household and kitchen, 
included in this class, in particular brushes, 
decorating bags and nozzles therefor, trays, baking 
dishes, baking trays, whisks; glassware for 
household and kitchen; household gloves (also made 
of paper); insulating containers for food, kitchen 
containers for food.

Class: 25 סוג: 25

Clothing, in particular kitchen aprons, chefs' hats, 
gloves.

ח' תמוז תשע"ב - 36728/06/2012



Trade Mark No. 239027 מספר סימן

Application Date 14/04/2011 תאריך הגשה

International Trademark No. 0922977 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: VETEX, Naamloze vennootschap

Address: Leon Bekaertstraat 14, B-8770 Ingelmunster, 
Belgium

Identification No.: 72960

(BE Joint stock company)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 24 סוג: 24

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

Class: 26 סוג: 26

Ribbons and braid, particularly ribbons for thermal 
welding seams of textile material (seam sealing 
tape); sealing elements for textile and garments, 
namely buttons, hooks and eyes, zip fasteners, 
fasteners and hook and pile fastening tapes.

Class: 40 סוג: 40

Treatment of textile material, in particular ennobling, 
coating and/or laminating of textile material.

ח' תמוז תשע"ב - 36828/06/2012



Trade Mark No. 239028 מספר סימן

Application Date 02/05/2011 תאריך הגשה

International Trademark No. 0970625 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: thermohauser GmbH

Address: Bleichereistr. 28, 73066 Uhingen, Germany

Identification No.: 72961

(Germany limited liability company)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 21 סוג: 21

Pastry bags.

ח' תמוז תשע"ב - 36928/06/2012



Trade Mark No. 239029 מספר סימן

Application Date 20/05/2011 תאריך הגשה

International Trademark No. 0999055 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: Vorgee Pty Ltd

Address: 26 Smallwood Street, Underwood Queensland 
4119, Australia

Identification No.: 72962

(Australia Company)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 9 סוג: 9

Optical apparatus; eyewear, including spectacles and 
sunglasses; goggles including swimming goggles and 
diving goggles and masks; swimming aids; buoyancy 
vests, buoyancy arm bands, buoyancy devices, 
flotation aids for swimmers, float bands, swim rings, 
back floats, ear putty, ear plugs and other protective 
equipment for swimming; equipment in this class for 
swimming instruction and water safety, life-saving 
apparatus and instruments, lifesaving equipment, 
breathing apparatus for underwater swimming and 
other goods in this class relating to swimming and 
similar water activities.

Class: 18 סוג: 18

Bags, suitcases, satchels, knapsacks, purses, pocket 
wallets and umbrellas.

Class: 25 סוג: 25

Clothing, footwear and headgear including shoes, 
swimwear, swim caps, warm-up suits, T-shirts, 
jackets, beachwear, leisure and gym wear, sports 
clothing.

Class: 28 סוג: 28

Games and playthings; gymnastic and sporting 
articles, sporting goods, sporting games, sporting 
equipment, inclusive of, kickboards, games, toys, 
instruments and appliances (except clothing), cricket 
bats, tennis racquets, bags, swimming paddles 
(hand), flippers, swimming equipment.

ח' תמוז תשע"ב - 37028/06/2012



Trade Mark No. 239048 מספר סימן

Application Date 03/07/2011 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: Nimrod Sapir שם: נמרוד ספיר

Address: 12 Habanim st, Avihail, 42910, Israel כתובת : רח' הבנים 2, אביחיל, 42910, ישראל

Identification No.: 058843079מספר זיהוי: 058843079

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 12 סוג: 12

Light electric vehicles (LEV) foldable and compact, 
electric scooters; all included in class 12.

כלי רכב חשמליים קלים, מתקפלים וקומפקטיים, קורקינטים 
חשמליים; הנכללים כולם בסוג 12.                             

ח' תמוז תשע"ב - 37128/06/2012



YAH'S DOLLAR PROJECT

Trade Mark No. 239049 מספר סימן

Application Date 03/07/2011 תאריך הגשה

 Owners

Name: YAH'S DOLLAR PROJECT, INC 

Address: P.O.B. 64, Bettendorf, Iowa, 52722, U.S.A.

Identification No.: 72969

Iowa non profit corporation

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Wolff, Bregman and Goller

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

שם: וולף, ברגמן וגולר

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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 36 סוג: 36

Charitable fundraising services, namely, coordinating 
the procurement and distribution of monetary 
donations to people in need, all included in class 36.

שירותי גיוס הון מבעלי צדקה, דהיינו תיאום של ההשגה 
והחלוקה של תרומות כספיות לבני אדם נזקקים, הכלולים כולם 
בסוג 36.                                                                         

        

ח' תמוז תשע"ב - 37228/06/2012



Trade Mark No. 239052 מספר סימן

Application Date 03/07/2011 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: Gizza Raz Ltd  שם: גיזה רז בע"מ

Address: Mevo Ha-Gafen 232, Yanuv, Israel כתובת : מבוא הגפן 232, ינוב, ישראל

Identification No.: 514142751מספר זיהוי: 514142751

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Hermann, Makov & Co., Advs.

Address: Gibor Sport Tower, 21 Floor 7-9 Menachem 
Begin St, Ramat Gan, 52521, Israel

שם: הרמן, מקוב ושות', עו"ד

כתובת : בית גיבור ספורט, קומה 21 דרך מנחם בגין 7-9, רמת 
גן, 52521, ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 32 סוג: 32

Non alcoholic beverage, soft drinks, sparkling 
beverage with herbs; included in class 32

משקה לא אלכוהולי, משקה קל, משקה מוגז בתוספת צמחים; 
הנכללים כולם בסוג 32.                                 

ח' תמוז תשע"ב - 37328/06/2012



ManuLoc

Trade Mark No. 239056 מספר סימן

Application Date 10/07/2011 תאריך הגשה

 Owners

Name: BAUERFEIND AG

Address: Triebeser Strasse 16, Zeulenroda-Triebes, 
07937, Germany

Identification No.: 802075

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: S. Horowitz & Co.

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

שם: ש. הורוביץ ושות'

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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 10 סוג: 10

Orthopedic articles, in particular bandages, ortheses, 
prostheses and their matched parts, medical 
compression clothing, inserts, orthopedic shoes, 
pads, joint splints, orthopedic, phlebologic, 
lymphologic and prosthetic measuring apparatus.

פריטים אורטופדיים, במיוחד, תחבושות, אביזרי יישור, תותבים 
וחלקים מתאימים שלהם, הלבשת לחץ רפואית, שימות, נעליים 

אורטופדיות, רפידות, סדי קיבוע למפרקים, התקני מדידה 
לאורטופדיה, לכלי דם, לבלוטות לימפה, ולתותבים.                 

                                                      

ח' תמוז תשע"ב - 37428/06/2012



EpiTrain

Trade Mark No. 239057 מספר סימן

Application Date 10/07/2011 תאריך הגשה

 Owners

Name: BAUERFEIND AG

Address: Triebeser Strasse 16, Zeulenroda-Triebes, 
07937, Germany

Identification No.: 802075

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: S. Horowitz & Co.

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

שם: ש. הורוביץ ושות'

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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 10 סוג: 10

Orthopedic articles, in particular bandages, ortheses, 
prostheses and their matched parts, medical 
compression clothing, inserts, orthopedic shoes, 
pads, joint splints, orthopedic, phlebologic, 
lymphologic and prosthetic measuring apparatus.

פריטים אורטופדיים, במיוחד, תחבושות, אביזרי יישור, תותבים 
וחלקים מתאימים שלהם, הלבשת לחץ רפואית, שימות, נעליים 

אורטופדיות, רפידות, סדי קיבוע למפרקים, התקני מדידה 
לאורטופדיה, לכלי דם, לבלוטות לימפה, ולתותבים.                 

                                                      

ח' תמוז תשע"ב - 37528/06/2012



LumboLoc

Trade Mark No. 239058 מספר סימן

Application Date 10/07/2011 תאריך הגשה

 Owners

Name: BAUERFEIND AG

Address: Triebeser Strasse 16, Zeulenroda-Triebes, 
07937, Germany

Identification No.: 802075

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: S. Horowitz & Co.

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

שם: ש. הורוביץ ושות'

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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 10 סוג: 10

Orthopedic articles, in particular bandages, ortheses, 
prostheses and their matched parts, medical 
compression clothing, inserts, orthopedic shoes, 
pads, joint splints, orthopedic, phlebologic, 
lymphologic and prosthetic measuring apparatus.

פריטים אורטופדיים, במיוחד, תחבושות, אביזרי יישור, תותבים 
וחלקים מתאימים שלהם, הלבשת לחץ רפואית, שימות, נעליים 

אורטופדיות, רפידות, סדי קיבוע למפרקים, התקני מדידה 
לאורטופדיה, לכלי דם, לבלוטות לימפה, ולתותבים.                 

                                                      

ח' תמוז תשע"ב - 37628/06/2012



LordoLoc

Trade Mark No. 239059 מספר סימן

Application Date 10/07/2011 תאריך הגשה

 Owners

Name: BAUERFEIND AG

Address: Triebeser Strasse 16, Zeulenroda-Triebes, 
07937, Germany

Identification No.: 802075

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: S. Horowitz & Co.

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

שם: ש. הורוביץ ושות'

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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 10 סוג: 10

Orthopedic articles, in particular bandages, ortheses, 
prostheses and their matched parts, medical 
compression clothing, inserts, orthopedic shoes, 
pads, joint splints, orthopedic, phlebologic, 
lymphologic and prosthetic measuring apparatus.

פריטים אורטופדיים, במיוחד, תחבושות, אביזרי יישור, תותבים 
וחלקים מתאימים שלהם, הלבשת לחץ רפואית, שימות, נעליים 

אורטופדיות, רפידות, סדי קיבוע למפרקים, התקני מדידה 
לאורטופדיה, לכלי דם, לבלוטות לימפה, ולתותבים.                 

                                                      

ח' תמוז תשע"ב - 37728/06/2012



SofTec

Trade Mark No. 239061 מספר סימן

Application Date 10/07/2011 תאריך הגשה

 Owners

Name: BAUERFEIND AG

Address: Triebeser Strasse 16, Zeulenroda-Triebes, 
07937, Germany

Identification No.: 802075

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: S. Horowitz & Co.

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

שם: ש. הורוביץ ושות'

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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 10 סוג: 10

Orthopedic articles, in particular bandages, ortheses, 
prostheses and their matched parts, medical 
compression clothing, inserts, orthopedic shoes, 
pads, joint splints, orthopedic, phlebologic, 
lymphologic and prosthetic measuring apparatus.

פריטים אורטופדיים, במיוחד, תחבושות, אביזרי יישור, תותבים 
וחלקים מתאימים שלהם, הלבשת לחץ רפואית, שימות, נעליים 

אורטופדיות, רפידות, סדי קיבוע למפרקים, התקני מדידה 
לאורטופדיה, לכלי דם, לבלוטות לימפה, ולתותבים.                 

                                                      

ח' תמוז תשע"ב - 37828/06/2012



ManuTrain

Trade Mark No. 239062 מספר סימן

Application Date 10/07/2011 תאריך הגשה

 Owners

Name: BAUERFEIND AG

Address: Triebeser Strasse 16, Zeulenroda-Triebes, 
07937, Germany

Identification No.: 802075

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: S. Horowitz & Co.

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

שם: ש. הורוביץ ושות'

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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 10 סוג: 10

Orthopedic articles, in particular bandages, ortheses, 
prostheses and their matched parts, medical 
compression clothing, inserts, orthopedic shoes, 
pads, joint splints, orthopedic, phlebologic, 
lymphologic and prosthetic measuring apparatus.

פריטים אורטופדיים, במיוחד, תחבושות, אביזרי יישור, תותבים 
וחלקים מתאימים שלהם, הלבשת לחץ רפואית, שימות, נעליים 

אורטופדיות, רפידות, סדי קיבוע למפרקים, התקני מדידה 
לאורטופדיה, לכלי דם, לבלוטות לימפה, ולתותבים.                 

                                                      

ח' תמוז תשע"ב - 37928/06/2012



LumboTrain

Trade Mark No. 239063 מספר סימן

Application Date 10/07/2011 תאריך הגשה

 Owners

Name: BAUERFEIND AG

Address: Triebeser Strasse 16, Zeulenroda-Triebes, 
07937, Germany

Identification No.: 802075

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: S. Horowitz & Co.

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

שם: ש. הורוביץ ושות'

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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 10 סוג: 10

Orthopedic articles, in particular bandages, ortheses, 
prostheses and their matched parts, medical 
compression clothing, inserts, orthopedic shoes, 
pads, joint splints, orthopedic, phlebologic, 
lymphologic and prosthetic measuring apparatus.

פריטים אורטופדיים, במיוחד, תחבושות, אביזרי יישור, תותבים 
וחלקים מתאימים שלהם, הלבשת לחץ רפואית, שימות, נעליים 

אורטופדיות, רפידות, סדי קיבוע למפרקים, התקני מדידה 
לאורטופדיה, לכלי דם, לבלוטות לימפה, ולתותבים.                 

                                                      

ח' תמוז תשע"ב - 38028/06/2012



EpiPoint

Trade Mark No. 239064 מספר סימן

Application Date 10/07/2011 תאריך הגשה

 Owners

Name: BAUERFEIND AG

Address: Triebeser Strasse 16, Zeulenroda-Triebes, 
07937, Germany

Identification No.: 802075

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: S. Horowitz & Co.

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

שם: ש. הורוביץ ושות'

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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 10 סוג: 10

Orthopedic articles, in particular bandages, ortheses, 
prostheses and their matched parts, medical 
compression clothing, inserts, orthopedic shoes, 
pads, joint splints, orthopedic, phlebologic, 
lymphologic and prosthetic measuring apparatus.

פריטים אורטופדיים, במיוחד, תחבושות, אביזרי יישור, תותבים 
וחלקים מתאימים שלהם, הלבשת לחץ רפואית, שימות, נעליים 

אורטופדיות, רפידות, סדי קיבוע למפרקים, התקני מדידה 
לאורטופדיה, לכלי דם, לבלוטות לימפה, ולתותבים.                 

                                                      

ח' תמוז תשע"ב - 38128/06/2012



RhizoLoc

Trade Mark No. 239067 מספר סימן

Application Date 10/07/2011 תאריך הגשה

 Owners

Name: BAUERFEIND AG

Address: Triebeser Strasse 16, Zeulenroda-Triebes, 
07937, Germany

Identification No.: 802075

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: S. Horowitz & Co.

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

שם: ש. הורוביץ ושות'

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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 10 סוג: 10

Orthopedic articles, in particular bandages, ortheses, 
prostheses and their matched parts, medical 
compression clothing, inserts, orthopedic shoes, 
pads, joint splints, orthopedic, phlebologic, 
lymphologic and prosthetic measuring apparatus.

פריטים אורטופדיים, במיוחד, תחבושות, אביזרי יישור, תותבים 
וחלקים מתאימים שלהם, הלבשת לחץ רפואית, שימות, נעליים 

אורטופדיות, רפידות, סדי קיבוע למפרקים, התקני מדידה 
לאורטופדיה, לכלי דם, לבלוטות לימפה, ולתותבים.                 

                                                      

ח' תמוז תשע"ב - 38228/06/2012



MUSTANG

Trade Mark No. 239069 מספר סימן

Application Date 10/07/2011 תאריך הגשה

Base for International Trademark No. 1085421 בסיס לסימן מסחר בינלאומי מס.

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, אביזרי עישון, מצתים וגפרורים; 
הנכללים כולם בסוג 34.                                                     

            

ח' תמוז תשע"ב - 38328/06/2012



CLIMORE

קלימור
Trade Mark No. 239076 מספר סימן

Application Date 05/07/2011 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: Marina Babi שם: מרינה באבי

Address: 17/5 Egoz st, Ashdod, 77771, Israel כתובת : רח' אגוז 5/17, אשדוד, 77771, ישראל

Identification No.: 323210096מספר זיהוי: 323210096

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Ariel Dubinsky, Adv.

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

שם: אריאל דובינסקי, עו"ד

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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 3 סוג: 3

Products for hair styling and hair care including but 
limited to gels, creams, mousses, sprays, hair 
decolorant preparations, permanent waving and 
curling preparations; all included in class 3.

מוצרים לטיפוח ועיצוב השיער לרבות אך לא למעט ג'לים, 
קרמים, מוסים, תרסיסים, תכשירים להסרת צבע מהשיער, 
תכשירים להחלקה, קרזול וסלסול של השיער; הנכללים כולם 
בסוג 3.                                                                     

ח' תמוז תשע"ב - 38428/06/2012



Trade Mark No. 239079 מספר סימן

Application Date 05/07/2011 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: M. Yacobi Ltd. שם: מ. יעקובי בע"מ

Address: P.O.B. 431 Southern industrial zone, Hedera, 
Israel

כתובת : ת.ד 431 אזור תעשיה דרומי, חדרה, ישראל

Identification No.: 511251761מספר זיהוי: 511251761

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 7 סוג: 7

Vacuum cleaner, hand juicer, mixer, blender; 
allincluded in class 7.

שואבי אבק, מסחטות מיץ, מיקסר, בלנדר; הנכללים כולם בסוג 
                       .7

Class: 11 סוג: 11

Kettle, toster oven, microwave, toster; all included in 
class 11.

קומקום חשמלי, טוסטר אובן, מצנם, מיקרוגל; הנכללים כולם 
בסוג 11.       

ח' תמוז תשע"ב - 38528/06/2012



BELLAFILL

Trade Mark No. 239081 מספר סימן

Application Date 11/07/2011 תאריך הגשה

 Owners

Name: Suneva Medical, Inc.

Address: 5870 Pacific Center Blvd., San Diego, 92121, 
California, U.S.A.

Identification No.: 802077

A Delaware Corporation

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Ellen Shankman, Adv.

Address: 10 Plaut St., Rehovot, Israel

שם: אלן שנקמאן, עו"ד

כתובת : רחוב פלאוט 10, רחובות, ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 5 סוג: 5

Injectable dermal fillers; all included in Class 5. מילוי להזרקות תת עוריות; הכל נכלל בסיווג 5.                 

Class: 10 סוג: 10

Medical devices, accessories, and preparations, 
namely, medical, surgical, and orthopedic implants 
made of artificial materials; all included in Class 10.

התקנים רפואיים, אביזרים ותכשירים, דהיינו, שתלים רפואיים, 
כירורגיים ואורתופדיים העשויים מחומרים מלאכותיים; הכל 
כלול בסיווג 10.                                                           

ח' תמוז תשע"ב - 38628/06/2012



Trade Mark No. 239082 מספר סימן

Application Date 11/07/2011 תאריך הגשה

 Owners

Name: Giga-Byte Technology Co., Ltd.

Address: No. 6, Bau Chiang Rd. Hsin-Tien, Taipei, 231, 
Taiwan

Identification No.: 801342

Taiwanese 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: 9 סוג: 9

Motherboards; all included in class 9 לוחות אם; הנכללים כולם בסוג 9                 

ח' תמוז תשע"ב - 38728/06/2012



HEADSLICK

Trade Mark No. 239085 מספר סימן

Application Date 11/07/2011 תאריך הגשה

 Owners

Name: HeadBlade, Inc.

Address: 3623 Eastham Drive, Culver City, California  
90232, U.S.A.

Identification No.: 802079

(California corporation)

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: 3 סוג: 3

Shaving cream and gels קרם וג'ל גילוח                 

ח' תמוז תשע"ב - 38828/06/2012



Trade Mark No. 239086 מספר סימן

Application Date 11/07/2011 תאריך הגשה

 Owners

Name: HeadBlade, Inc.

Address: 3623 Eastham Drive, Culver City, California  
90232, U.S.A.

Identification No.: 802079

(California corporation)

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: 3 סוג: 3

Toiletries, namely, shaving cream, moisturizing 
cream, soaps, sunscreen, body wash, self-tanner, 
and after-tan moisturizer

מוצרי טואלטיקה, דהיינו, קרם גילוח, קרם לחות, סבונים, 
תחליב הגנה מהשמש, תרחיץ לגוף, קרם שיזוף, וקרם לחות 

לשימוש לאחר שיזוף   

Class: 8 סוג: 8

Non-electric razors and electric hair clippers תערים לא חשמליים וקוצצי שיעור חשמליים                   

Class: 25 סוג: 25

Clothing, namely caps, socks, shirts, pants, shorts, T-
shirts, headbands, sweatshirts, jackets, sweatpants, 
and scarves                 

דברי הלבשה, דהיינו כובעים, גרביים, חולצות, מכנסיים, מכנסי 
שורט, חולצות טי, סרטי ראש, חולצות מיזע, מעילים, מכנסי 

טרנינג, וצעיפים

ח' תמוז תשע"ב - 38928/06/2012



Trade Mark No. 239089 מספר סימן

Application Date 12/07/2011 תאריך הגשה

 Owners

Name: MWR Holdings LLC

Address: 4855 Technology Way, Suite 700, Boca Raton, 
FL 33431, U.S.A.

Identification No.: 802080

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: 41 סוג: 41

Educational services, namely preschool age 
education programs administered within child 
development centers; all included in Class 41.

שירותי חינוך, בעיקר, תוכניות חינוך טרום-חובה מנוהלות בתוך 
מרכזי התפתחות הילד, הכל כלול בסוג 41.                           

                                                    

ח' תמוז תשע"ב - 39028/06/2012



Trade Mark No. 239091 מספר סימן

Application Date 12/07/2011 תאריך הגשה

 Owners

Name: MWR Holdings LLC

Address: 4855 Technology Way, Suite 700, Boca Raton, 
FL 33431, U.S.A.

Identification No.: 802080

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: 41 סוג: 41

Educational services, namely preschool age 
education programs administered within child 
development centers; all included in Class 41.

שירותי חינוך, בעיקר, תוכניות חינוך טרום-חובה מנוהלות בתוך 
מרכזי התפתחות הילד, הכל כלול בסוג 41.                           

                                                    

ח' תמוז תשע"ב - 39128/06/2012



Trade Mark No. 239092 מספר סימן

Application Date 12/07/2011 תאריך הגשה

 Owners

Name: STACCATO FOOTWEAR CO LIMITED

Address: 9/F BELLE TOWER 918 CHEUNG SHA WAN 
ROAD, CHEUNG SHA WAN KL, Hong Kong

Identification No.: 802082

Chinese 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: 25 סוג: 25

Shoes; Clothing; all included in class 25       25 דברי הנעלה; דברי הלבשה; הנכללים כולם בסוג

ח' תמוז תשע"ב - 39228/06/2012



Trade Mark No. 239093 מספר סימן

Application Date 12/07/2011 תאריך הגשה

 Owners

Name: KIA MOTORS CORPORATION

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

Identification No.: 18226

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Eitan Mehulal & 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: 12 סוג: 12

Automobiles; Parts and accessories for automobiles מכוניות; חלקים ואביזרים עבור מכוניות                             

ח' תמוז תשע"ב - 39328/06/2012



BATISTE

Trade Mark No. 239100 מספר סימן

Application Date 13/07/2011 תאריך הגשה

 Owners

Name: Church & Dwight Co., Inc.

Address: 469 North Harrison Street, Princeton, NJ, 
08543, U.S.A.

Identification No.: 800570

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: 3 סוג: 3

Shampoos; non-medicated hair care preparations; all 
included in Class 3.

שמפו; תכשירי טיפוח לא-רפואיים לשיער; הכל כלול בסוג 3.     
                                  

ח' תמוז תשע"ב - 39428/06/2012



DLAA

Trade Mark No. 239101 מספר סימן

Application Date 13/07/2011 תאריך הגשה

 Owners

Name: DLAA INDUSTRIAL CO., LTD

Address: TAIFENG INDUSTRIAL DISTRICT, XIAOLAN 
TOWN, ZHONGSHAN, GUANGDONG, 528416, People's 
Republic of China

Identification No.: 802084

Chinese 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: 11 סוג: 11

Lights for vehicles; Anti-dazzle devices for 
Automobiles [lamp fittings]; Headlights for 
automobiles; Light bulbs for directional signals for 
vehicles; Vehicle headlights; Lighting apparatus for 
Vehicles; Anti-glare devices for vehicles [lamp 
fittings]; Lamps for directional signals of automobiles; 
Lights for automobiles; Light bulbs; all included in 
class 11.

פנסים לרכבים; התקנים נגד סינוור לרכבים (מתאימים 
למנורות); פנסים קדמיים למכוניות; נורות ליבון לאיתות 

לרכבים; פנסים קדמיים לכלי רכב; התקני תאורה לרכבים; 
התקנים נגד השתקפות לרכבים (מתאימים למנורות); מנורות 
לאיתות לרכבים; נורות לרכבים; נורות ליבון; הנכללים כולם 

בסוג 11.                                                                         
                                                                                    

                                    

ח' תמוז תשע"ב - 39528/06/2012



 APOQUEL

Trade Mark No. 239102 מספר סימן

Application Date 13/07/2011 תאריך הגשה

 Owners

Name: Pfizer Inc.

Address: 235 East 42nd Street, New York, 10017, New 
York, U.S.A.

Identification No.: 801593

(Delaware Corporation)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Dr. Shlomo Cohen & Co.

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

שם: ד"ר שלמה כהן ושות'

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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 5 סוג: 5

Veterinary preparations; all included in class 5. תכשירים וטרינריים; הנכללים כולם בסוג 5.                     

ח' תמוז תשע"ב - 39628/06/2012



PORCILIS

Trade Mark No. 239103 מספר סימן

Application Date 13/07/2011 תאריך הגשה

 Owners

Name: Intervet International B.V.

Address: Wim de Korverstraat 35, NL-5831, AN 
Boxmeer, Netherlands

Identification No.: 6787

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

Vaccines for pigs; all included in class 5. חיסונים לחזירים; הנכללים כולם בסוג 5.             

ח' תמוז תשע"ב - 39728/06/2012



ZYPREXA RELPREVV 

Trade Mark No. 239104 מספר סימן

Application Date 14/07/2011 תאריך הגשה

 Owners

Name: Eli Lilly and Company

Address: Lilly Corporate Center, Indianapolis, Indiana, 
46285, U.S.A.

Identification No.: 1481

(Indiana 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, namely antipsychotics; 
all included in class 5

תכשירי רוקחות, דהינו אנטיפסיכוטיים; הנכללים כולם בסוג 5   
                                      

ח' תמוז תשע"ב - 39828/06/2012



LEXURA

Trade Mark No. 239110 מספר סימן

Application Date 14/07/2011 תאריך הגשה

 Owners

Name: AEterna Zentaris GmbH

Address: Frankfurt am Main, Germany

Identification No.: 56017

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 used for the treatment 
of cancer, pharmaceutical preparations administered 
as a radiosensitizer and used for the treatment of 
cancer, pharmaceutical preparations used for the 
treatment of carcinoid tumors, pharmaceutical 
preparations used for the treatment of non-malignant 
tumors, pharmaceutical preparations used to induce 
apoptosis; all included in class 5.

תכשירים רוקחיים המשמשים בטיפול בסרטן, תכשירים 
רוקחיים הניתנים כרדיוסנסיטייזר ומשמשים בטיפול בסרטן, 

תכשירים רוקחיים המשמשים בטיפול של גידולים קרצינואידים, 
תכשירים רוקחיים המשמשים בטיפול של גידולים לא ממאירים, 
תכשירים רוקחיים המשמשים לגרימת אפופטוזיס; הנכללים 

כולם בסוג 5.                                                                   
                                                                                    
                                                                                    

  

ח' תמוז תשע"ב - 39928/06/2012



Trade Mark No. 239115 מספר סימן

Application Date 12/04/2011 תאריך הגשה

International Trademark No. 1081459 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: SAFE WAY S.R.L.

Address: Zona Industriale Campolungo, snc, I-63100 
ASCOLI PICENO, Italy

Identification No.: 72489

(Italy Limited Liability Company)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 25 סוג: 25

Work wear; work footwear.

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

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

Italy, 18/03/2011, No. PG2011C000154 PG2011C000154 איטליה, 18/03/2011, מספר

Class: 25 סוג: 25

ח' תמוז תשע"ב - 40028/06/2012



Trade Mark No. 239126 מספר סימן

Application Date 08/06/2011 תאריך הגשה

International Trademark No. 1081586 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: ConvaTec Inc.

Address: 200 Headquarters Park Drive, Skillman, New 
Jersey 08558, U.S.A.

Identification No.: 72985

(Delaware, United States Corporation)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 10 סוג: 10

Ostomy pouches.

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

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

U.S.A., 10/12/2010, No. 85195307 ארה"ב, 10/12/2010, מספר 85195307

Class: 10 סוג: 10

Ostomy pouches

ח' תמוז תשע"ב - 40128/06/2012



Trade Mark No. 239127 מספר סימן

Application Date 07/06/2011 תאריך הגשה

International Trademark No. 1081589 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: Xamol Limited

Address: Mission Works,Birds Royd Lane, Brighouse, 
West Yorkshire HD6 1LQ, United Kingdom

Identification No.: 72986

(United Kingdom Limited Company)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 6 סוג: 6

Valves, valves of metal, compression fittings, metal 
tubes and pipes, manifolds; parts and fittings for 
pipelines; pipe and tube fittings; parts and fittings for 
the aforesaid goods.

ח' תמוז תשע"ב - 40228/06/2012



Trade Mark No. 239128 מספר סימן

Application Date 20/05/2011 תאריך הגשה

International Trademark No. 1081590 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: Instytut Biotechnologii Surowic i Szczepionek 
BIOMED S.A.

Address: Al. Sosnowa 8, PL-30-224 Kraków, Poland

Identification No.: 72955

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 5 סוג: 5

Vaccines; cultures of micro-organisms for medical 
use; preparations of micro-organisms for medical 
use; bacteriological preparations for medical 
purposes; bacterial preparations for medical use.

ח' תמוז תשע"ב - 40328/06/2012



Trade Mark No. 239133 מספר סימן

Application Date 30/05/2011 תאריך הגשה

International Trademark No. 1081707 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: DRUGTECH CORPORATION

Address: 300 Delaware Avenue, Suite 1270, Wilmington 
DE DE, U.S.A.

Identification No.: 72989

(Delaware, United States Corporation)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 5 סוג: 5

Pharmaceutical preparations for obstetrics and 
gynecology, namely, for the treatment of preterm 
labor, preterm birth, abnormalities and complications 
of pregnancy, and abnormalities and complications of 
labor and delivery.

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

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

U.S.A., 30/11/2010, No. 85187580 ארה"ב, 30/11/2010, מספר 85187580

Class: 5 סוג: 5

ח' תמוז תשע"ב - 40428/06/2012



Trade Mark No. 239134 מספר סימן

Application Date 27/05/2011 תאריך הגשה

International Trademark No. 1081712 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: NXP B.V.

Address: High Tech Campus 60, NL-5656 AG 
EINDHOVEN, Netherlands

Identification No.: 72990

(Netherlands Limited Company)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 9 סוג: 9

Electronic, electro technical and electromagnetic 
modules, parts and elements; data processing 
equipment, data storage apparatus; microprocessors; 
interfaces for computers; integrated circuits (ICs), 
chips (integrated circuits); semiconductors; smart 
cards; controlling apparatus for smart cards; 
controlling apparatus for RFID (radio frequency 
identification) chips and tags; computer hardware 
and software for creating, programming, controlling, 
encoding, scanning, reading and interpreting RFID 
chips and tags; antennas for scanning, reading and 
interpreting RFID chips and tags; near field 
communications (NFC) apparatus, instruments and 
equipment, including electronic, electro technical and 
electromagnetic modules, parts and elements and 
integrated circuits for NFC applications; electronic 
payment cards; data processing apparatus and 
software for determining the fare to be paid by 
passengers who book their trip electronically.

Goods/Services for which priority is claimed סחורות/שירותים לגביהם נטען דין קדימה
(If only classification code is indicated, Priority is claimed 
for all goods/services included in that class, and specified 
above under the 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, 14/01/2011, No. 2569104 ממלכה מאוחדת, 14/01/2011, מספר 2569104

Class: 9 סוג: 9

ח' תמוז תשע"ב - 40528/06/2012



Trade Mark No. 239135 מספר סימן

Application Date 04/05/2011 תאריך הגשה

International Trademark No. 1081713 מספר סימן בינלאומי

Conditions/Disclaimers

The mark is limited to the colours golden, yellow and 
white as shown in the mark.

 Owners

Name: SIRMAGRUP İÇECEK SANAYİ VE TİCARET 
ANONİM ŞİRKETİ

Address: Acibadem Mahallesi,,Gayretli Sokak,,Dişlioğlu 
Apar, İSTANBUL, Turkey

Identification No.: 72991

(Turkey Joint Stock Company)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 32 סוג: 32

Beers; preparations for use in the production of beer, 
namely, beer wort, extracts of hops; mineral water, 
aerated water, spring water, soda water, tonic water; 
boza (traditional Turkish beverage made of slightly 
fermented millet), salep (traditional Turkish hot drink 
made from finely ground tubers of orchids, milk and 
sugar); carbonated soft drinks, soda pops, isotonic 
beverages; fruit drinks and fruit juices; vegetable 
juices; concentrates syrups or powders used in the 
preparation of fruit drinks; must, turnip juice, tomato 
juice.

ח' תמוז תשע"ב - 40628/06/2012



Trade Mark No. 239137 מספר סימן

Application Date 27/05/2011 תאריך הגשה

International Trademark No. 1081752 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: COTILLON Jean-Louis

Address: 6 allée des Cèdres, F-37270 Montlouis sur 
Loire, France

Identification No.: 72992

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 6 סוג: 6

Metal tie piles; metal anchor poles (posts); metal 
anchor plates.

ח' תמוז תשע"ב - 40728/06/2012



Trade Mark No. 239140 מספר סימן

Application Date 19/04/2011 תאריך הגשה

International Trademark No. 1081779 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: Huesker Synthetic GmbH

Address: Fabrikstrasse 13-15, 48712 Gescher, Germany

Identification No.: 72993

(Germany Gesellschaft mit beschränkter Haftung)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 19 סוג: 19

Building materials (non-metallic), in particular 
geosynthetics and geotextiles; composite material for 
building purposes, in particular geocomposites; webs 
of woven, knitted, mesh or nonwoven materials and 
composite materials, being inserts for reinforcing 
road surfaces, in particular when covering concrete 
road surfaces with asphalt.

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

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

European Community Trade Mark, 17/03/2011, No. 
009818196

איחוד האירופי לסימני מסחר, 17/03/2011, מספר 
009818196

Class: 19 סוג: 19

ח' תמוז תשע"ב - 40828/06/2012



Trade Mark No. 239142 מספר סימן

Application Date 22/04/2011 תאריך הגשה

International Trademark No. 1081842 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: FRANKLIN & MARSHALL S.R.L.

Address: Via Segheria, 1/H, I-37141 MONTORIO (VR), 
Italy

Identification No.: 72927

(Italy Limited Liability Company)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 14 סוג: 14

Precious metals and their alloys and goods of 
precious metals or coated therewith (included in this 
class); jewellery, bijouterie; costume jewellery, 
precious stones; horological and chronometric 
instruments; clocks and watches; watch straps.

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

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

Italy, 01/04/2011, No. MI2011C003499 MI2011C003499 איטליה, 01/04/2011, מספר

Class: 14 סוג: 14

ח' תמוז תשע"ב - 40928/06/2012



Trade Mark No. 239143 מספר סימן

Application Date 11/05/2011 תאריך הגשה

International Trademark No. 1081856 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: KRAFT FOODS GLOBAL BRANDS LLC

Address: Three Lakes Drive, Northfield, IL 60093, U.S.A.

Identification No.: 72995

(Etats-Unis Société organisée selon les lois du Delaware)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 30 סוג: 30

Cocoa, chocolate, beverages made with cocoa 
and/or chocolate and preparations for making such 
beverages; bakery, pastry and confectionery 
products, namely bread, rusks, biscuits (sweet or 
savory), waffles, wafers, cakes, pastries; cereal bars; 
cereal preparations.

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

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

France, 06/05/2011, No. 113829299 צרפת, 06/05/2011, מספר 113829299

Class: 30 סוג: 30

ח' תמוז תשע"ב - 41028/06/2012



Trade Mark No. 239144 מספר סימן

Application Date 06/05/2011 תאריך הגשה

International Trademark No. 1081858 מספר סימן בינלאומי

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 1 סוג: 1

Temporary adherent top layers and coatings for 
spectacle lenses and ophthalmic lenses (chemical 
products).

Class: 7 סוג: 7

Lens blocks and other lens blocking devices and 
lenses for machining purposes (machine parts); lens 
blocking machines and lenses for machining 
purposes; spectacle lens and ophthalmic lens 
edgers.

Class: 40 סוג: 40

Machining, sizing, cutting, grinding, edging, bevelling, 
feather edging, edging with a groove, chamfering, 
drilling, finishing, smoothing, polishing, fine reworking 
and/or stripping of spectacle lenses and ophthalmic 
lenses; treatment and/or coating of spectacle lenses 
and ophthalmic lenses; application of temporary 
adherent top layers and coatings to spectacle lenses 
and ophthalmic lenses.

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

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

France, 09/11/2010, No. 103780842 צרפת, 09/11/2010, מספר 103780842

Class: 1 סוג: 1

Class: 7 סוג: 7

Class: 40 סוג: 40

ח' תמוז תשע"ב - 41128/06/2012



Conditions/Disclaimers

The mark is limited to the colours Green (composition 
consisting of RGB: R201/G211/B15); blue 
(composition consisting of RGB: R0/G139/B202) and 
off-white as shown in the mark.

 Owners

Name: ESSILOR INTERNATIONAL (COMPAGNIE 
GENERALE D'OPTIQUE)

Address: 147 rue de Paris, F-94220 CHARENTON LE 
PONT, France

Identification No.: 72996

(société anonyme)

ח' תמוז תשע"ב - 41228/06/2012



Trade Mark No. 239147 מספר סימן

Application Date 19/05/2011 תאריך הגשה

International Trademark No. 1081864 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: Wenger SA

Address: Route de Bâle 63, CH-2800 Delémont, 
Switzerland

Identification No.: 72998

(Suisse (Switzerland) Société anonyme (Stock company))

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 21 סוג: 21

Household or cooking utensils and containers, not of 
precious metal; drinking vessels, in particular bottles, 
insulating flasks, drinking flasks for travelers, drinking 
flasks for travelers made of stainless steel, aluminum 
and/or plastics, with various seals, lids and covers (in 
particular with drinking tubes, snap hooks, adapters 
for making sparkling water); tumblers and cups made 
of stainless steel, aluminum and/or plastics; canisters 
for food made of stainless steel, aluminum and/or 
plastics; water bottle clips for drinking flasks for 
travelers made of stainless steel, aluminum and/or 
plastics; cleaning kit consisting of brushes; water 
bottle holders, devices for quenching thirst included 
in this class, in particular drinking flasks for travelers 
contained in a backpack connected to a drinking 
tube; camping crockery; thermally insulated 
containers for food; isothermic bags; picnic baskets 
(including dishes).

Goods/Services for which priority is claimed סחורות/שירותים לגביהם נטען דין קדימה
(If only classification code is indicated, Priority is claimed 
for all goods/services included in that class, and specified 
above under the 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, 11/01/2011, No. 615105 שוויץ, 11/01/2011, מספר 615105

Class: 21 סוג: 21

ח' תמוז תשע"ב - 41328/06/2012



Trade Mark No. 239153 מספר סימן

Application Date 30/05/2011 תאריך הגשה

International Trademark No. 1081971 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: Arla Foods amba

Address: Sønderhøj 14, DK-8260 Viby J, Denmark

Identification No.: 73003

(Denmark Co-operative Society with a limited Liability)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 29 סוג: 29

Cheese.

ח' תמוז תשע"ב - 41428/06/2012



Trade Mark No. 239158 מספר סימן

Application Date 04/05/2011 תאריך הגשה

International Trademark No. 1082058 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: SANOFI

Address: 174 avenue de France, F-75013 PARIS, France

Identification No.: 73007

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 10 סוג: 10

Insulin injection pens.

Goods/Services for which priority is claimed סחורות/שירותים לגביהם נטען דין קדימה
(If only classification code is indicated, Priority is claimed 
for all goods/services included in that class, and specified 
above under the 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, 27/12/2010, No. 10/3793557 צרפת, 27/12/2010, מספר 10/3793557

Class: 10 סוג: 10

ח' תמוז תשע"ב - 41528/06/2012



Trade Mark No. 239159 מספר סימן

Application Date 04/05/2011 תאריך הגשה

International Trademark No. 1082059 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: SANOFI

Address: 174 avenue de France, F-75013 PARIS, France

Identification No.: 73007

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 10 סוג: 10

Insulin injection pens.

Goods/Services for which priority is claimed סחורות/שירותים לגביהם נטען דין קדימה
(If only classification code is indicated, Priority is claimed 
for all goods/services included in that class, and specified 
above under the 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, 27/12/2010, No. 10/3793555 צרפת, 27/12/2010, מספר 10/3793555

Class: 10 סוג: 10

ח' תמוז תשע"ב - 41628/06/2012



Trade Mark No. 239161 מספר סימן

Application Date 29/04/2011 תאריך הגשה

International Trademark No. 1082076 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: MINICONF, S.r.l.

Address: Via Provinciale, 1/A, I-52010 ORTIGNANO 
RAGGIOLO (AR), Italy

Identification No.: 73008

(Italy Limited Liability Company)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 25 סוג: 25

Clothing, footwear, headgear.

ח' תמוז תשע"ב - 41728/06/2012



Trade Mark No. 239165 מספר סימן

Application Date 13/05/2011 תאריך הגשה

International Trademark No. 1082092 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: VICENTE GANDIA PLÁ, S.A.

Address: Ctra. Cheste a Godelleta, s/n, E-46370 CHIVA 
(VALENCIA), Spain

Identification No.: 73009

(España Sociedad Anónima)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 33 סוג: 33

Alcoholic beverages, wines and sparkling wines.

ח' תמוז תשע"ב - 41828/06/2012



Trade Mark No. 239173 מספר סימן

Application Date 12/05/2011 תאריך הגשה

International Trademark No. 1082164 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: VMC PECHE

Address: 12 rue du Général de Gaulle, F-90120 
MORVILLARS, France

Identification No.: 73016

(France Société par actions simplifiée)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 28 סוג: 28

Artificial fishing bait, floats for fishing, rods for fishing, 
bite sensors (fishing tackle), landing nets for anglers, 
floats for fishing, fish hooks, lures for fishing, lines for 
fishing, reels for fishing, creels (fishing equipment), 
fishing tackle, gut for fishing; fishing gear for fishing 
with a leader.

Goods/Services for which priority is claimed סחורות/שירותים לגביהם נטען דין קדימה
(If only classification code is indicated, Priority is claimed 
for all goods/services included in that class, and specified 
above under the 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, 15/11/2010, No. 103782075 צרפת, 15/11/2010, מספר 103782075

Class: 28 סוג: 28

ח' תמוז תשע"ב - 41928/06/2012



Trade Mark No. 239174 מספר סימן

Application Date 13/05/2011 תאריך הגשה

International Trademark No. 1082177 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: Nerak GmbH Fördertechnik

Address: Brigitta 5, 29313 Hambühren, Germany

Identification No.: 73017

(Germany GmbH = Limited Liability Company under 
German Federal Law)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 7 סוג: 7

Machine tools; motors and engines (except for land 
vehicles) machine coupling and transmission 
components (except for land vehicles), bar grid and 
grid belt conveyors; vertical conveyors for box 
shaped components; multi-discharge bucket 
conveyors; circulating conveyors, box lifters and unit 
load elevators, pendulum bucket elevators; rubber 
block chains and grid belts; parts or components of 
aforementioned wares as far as included in this 
class.

Class: 11 סוג: 11

Rubber cooling lines.

ח' תמוז תשע"ב - 42028/06/2012



Trade Mark No. 239184 מספר סימן

Application Date 13/05/2011 תאריך הגשה

International Trademark No. 1082227 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: Taizhou Bada Valve Co., Ltd

Address: Lishidai Fengjiang Street,,Luqiao 
District,,Taizho, Zhejiang, People's Republic of China

Identification No.: 73018

(China Corporation)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 6 סוג: 6

Valves of metal (other than parts of machines); 
water-pipe valves of metal; machine belts (reinforcing 
materials of metal for pipes); packaging containers of 
metal; washers of metal; fittings of metal for furniture; 
pipes of metal; reinforcing materials of metal for 
pipes.

Class: 11 סוג: 11

Hydrants; watering installations, automatic; water-
pipes for sanitary installations; fountains; hot-water 
heatings pipe parts; water distribution installations; 
water conduits installations; floor drain; washers for 
water taps; fountains (ornamental).

ח' תמוז תשע"ב - 42128/06/2012



Trade Mark No. 239185 מספר סימן

Application Date 05/05/2011 תאריך הגשה

International Trademark No. 1082231 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: POCHET

Address: 121-127 quai de Valmy, F-75010 PARIS, 
France

Identification No.: 72928

(France Société par actions simplifiée)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 21 סוג: 21

Glassware and bottleware for displaying perfumery 
products, cosmetic and beauty products; perfume 
flasks and vaporizers, flasks and boxes of glass, 
perfume burners, perfume sprays.

Goods/Services for which priority is claimed סחורות/שירותים לגביהם נטען דין קדימה
(If only classification code is indicated, Priority is claimed 
for all goods/services included in that class, and specified 
above under the 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, 15/04/2011, No. 11 3 824 095 צרפת, 15/04/2011, מספר 095 824 3 11

Class: 21 סוג: 21

ח' תמוז תשע"ב - 42228/06/2012



Trade Mark No. 239189 מספר סימן

Application Date 09/05/2011 תאריך הגשה

International Trademark No. 0571872 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: Geberit Holding AG

Address: Schachenstrasse 77, CH-8645 Jona, 
Switzerland

Identification No.: 71548

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 6 סוג: 6

Pipes and tubes of metal, conduits for water supply 
and drainage, shaped couplings and parts of metal, 
components and tie-down tracks of metal for 
mounting sanitary apparatus; metal drainage 
installations for roofs.

Class: 9 סוג: 9

Electromagnetic valves, electric and electronic 
controls, measuring apparatus, computer-controlled 
installations, software, software packages.

Class: 11 סוג: 11

Sanitary apparatus and installations, especially 
complete systems and installations, water conduit 
installations, regulating and safety accessories for 
water apparatus included in this class.

Class: 17 סוג: 17

Non-metallic connecting pieces and shaped parts, 
non-metallic pipes.

Class: 19 סוג: 19

Non-metallic pipes, especially non-metallic conduits 
for water supply and drainage, water drainage 
installations for roofs.

ח' תמוז תשע"ב - 42328/06/2012



Trade Mark No. 239193 מספר סימן

Application Date 22/04/2011 תאריך הגשה

International Trademark No. 0844754 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: WENZHOUSHI PULAISI XIEYE YOUXIAN 
GONGSI

Address: Gongyequ Xiecheng,,Ouhai 
Chashanzhen,,Wenzhou, Zhejiang 325000, People's 
Republic of China

Identification No.: 73025

(China corporation)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 25 סוג: 25

Leather belts (clothing); stockings; socks; footwear; 
inner soles for footwear; football boots.

ח' תמוז תשע"ב - 42428/06/2012



Trade Mark No. 239203 מספר סימן

Application Date 04/05/2011 תאריך הגשה

International Trademark No. 0991551 מספר סימן בינלאומי

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 6 סוג: 6

Fittings of metal for buildings; drain traps of metal; 
ferrules; metal tubbing; reinforcing materials of metal 
for pipes; pipe muffs of metal; metal reels, non 
mechanical, for hoses; branching pipes of metal; 
water-pipe valves of metal; washers of metal; 
junctions for pipes of metal; pipework of metal; gutter 
pipes of metal; drain pipes of metal; water-pipes of 
metal; steel pipes.

Class: 17 סוג: 17

Products made of semi-processed plastics; caulking 
materials; insulating materials; flexible non-metallic 
pipes; compressed air pipe fittings not of metal; 
insulators; clack valves of rubber; rings of rubber; 
jointing mastics; non-metallic reinforcing materials for 
pipes; non-conducting materials for retaining heat; 
non-metallic pipe jackets; cords of rubber; non-
metallic pipe junctions; flexible non-metallic tubes; 
hoses of textile material; packing seals.

Class: 19 סוג: 19

Non-metallic rigid pipes (construction); water-pipe 
valves, not of metal or plastic; non-metallic 
reinforcing materials for building purposes; non-
metallic penstock pipes; non-metallic water pipes; 
non-metallic gutter pipes; non-metallic ducts for 
ventilating and air-conditioning installations; non-
metallic drain pipes; non-metallic chimneys; 
sandstone tubes; non-metallic angle irons; non-
metallic flashing strips (construction).

ח' תמוז תשע"ב - 42528/06/2012



Conditions/Disclaimers

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

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

 Owners

Name: Obschestvo s ogranitchennoy 
otvetstvennostiu "ALTERPLAST"

Address: ul. Verhoyanskaya, d.18,,korp. 2, RU-129344 
Moskva, Russian Federation

Identification No.: 73032

(RU société à responsabilité limitée)

ח' תמוז תשע"ב - 42628/06/2012



Trade Mark No. 239204 מספר סימן

Application Date 09/06/2011 תאריך הגשה

International Trademark No. 1027757 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: Ugo Bensoussan

Address: 3 Rue de l'Université, F-75007 Paris, France

Identification No.: 73033

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 3 סוג: 3

Soaps, perfumery, essential oils, cosmetics, hair 
lotions.

Class: 14 סוג: 14

Jewellery, precious stones, horological and 
chronometric instruments.

Class: 18 סוג: 18

Leather and imitation leather, animal skins, trunks 
and suitcases; umbrellas and saddlery.

Class: 25 סוג: 25

Clothing, footwear, headgear.

ח' תמוז תשע"ב - 42728/06/2012



THE HOBBIT: THERE AND BACK AGAIN

Trade Mark No. 239264 מספר סימן

Application Date 19/07/2011 תאריך הגשה

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 3 סוג: 3

Soaps for personal use; perfumes; toilet water; 
essential oils; cosmetics; lotions, namely, hair lotions, 
aftershave lotions, body lotions; body sprays; body 
oil; bath gel; bath oil; bubble bath; bath powder; 
shampoos; hair spray; massage oil; non-medicated 
lip balm; non-medicated bath salts; mouthwash; pre-
moistened cosmetic wipes; sunscreen creams; tooth 
gel; toothpaste; incense sticks; all included in class 
03.

סבונים לשימוש עצמי; בשמים; מי-טואלט; שמנים אתריים; 
קוסמטיקה; תחליבים, דהיינו, תחליבים לשיער, תחליבי 

אפטרשייב, תחליבי גוף; ספריי גוף; שמן גוף; ג'ל לאמבטיה; 
שמן לאמבטיה; קצף אמבט; אבקה לאמבטיה; שמפו; ספריי 
לשיער; שמן עיסוי; משחה שאינה תרופתית לשפתיים; מלחי 

אמבט שאינם תרופתיים; מי-פה; מגבונים קוסמטיים מלוחלחים 
מראש; קרמים להגנה מהשמש; ג'ל לשיניים; משחת שיניים; 
מקלות קטורת; הנכללים כולם בסוג 03.                               

                

Class: 6 סוג: 6

Figurines of non-precious metal; sculptures of non-
precious metal; non-precious metal key chains; metal 
bottle stoppers; all included in class 06.

פסלונים ממתכת לא-יקרה; פסלים ממתכת לא יקרה; מחזיקי 
מפתחות ממתכת לא-יקרה; פקקים ממתכת לבקבוקים; 

הנכללים כולם בסוג 06.                                                     
        

Class: 8 סוג: 8

Axes; swords; knives; and sword scabbards; all 
included in class 08.

גרזנים, חרבות, סכינים; ונדנים לחרבות; הנכללים כולם בסוג 
                   .08

Class: 9 סוג: 9

Electronic game software; interactive multimedia 
electronic game programs; video game cartridges; 
pre-recorded CDs featuring fantasy films, fantasy 
games and/or cartoons; pre-recorded DVDs featuring 
fantasy films, fantasy games and/or cartoons; 
decorative magnets; CD trading cards; all included in 
class 09.

תוכנת משחק אלקטרוני; תוכניות משחקי מולטימדיה 
אינטראקטיביים אלקטרוניים; מחסניות משחקי וידאו; דיסקים 
מוקלטים מראש של סרטי פנטזיה, משחקי פנטזיה ו/או סרטים 
מצוירים; DVD מוקלטים מראש של סרטי פנטזיה, משחקי 
פנטזיה ו/או סרטים מצוירים; מגנטים לקישוט; CD של קלפי 

החלפה; הנכללים כולם בסוג 09.                                         
              

Class: 14 סוג: 14

Jewelry, watches, clocks, key chains of precious 
metal; figurines of precious metal; all included in 
class 14.

תכשיטים, שעוני-יד, שעונים, מחזיקי מפתחות ממתכת יקרה; 
פסלונים ממתכת יקרה; הנכללים כולם בסוג 14.                     

            

Class: 16 סוג: 16

Arts and craft kits, namely, arts and craft clay kits, 
arts and crafts paint kits, and children's arts and 
crafts paper kits; cardboard figures; posters; stickers; 
lithographic prints; books on film and fiction; 
bookmarks; postcards; trading cards; books featuring 
photographic prints; books for role-playing; 
calendars; printed holograms; collector albums for 
trading cards, stickers, stamps and coins; all included 
in class 16.

ערכות אמנות ועבודות-יד, דהיינו, ערכות אמנות ועבודות יד 
בחמר, ערכות אמנות ועבודות יד בצבע, וערכות אמנות ועבודות 
יד בנייר לילדים; דמויות קרטון; פוסטרים; מדבקות; הדפסים 
ליתוגרפיים; ספרים בנושא סרטים וסיפורת; סימניות; גלויות; 

קלפי החלפה; ספרים עם הדפסי תמונות; ספרים 
למשחקי-תפקידים; לוחות שנה; הולוגרמות מודפסות; אלבומי 
אספנים לקלפי החלפה, מדבקות, בולים ומטבעות; הנכללים 

כולם בסוג 16.                                                                 
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Class: 18 סוג: 18

Leather and imitations of leather, and goods made of 
leather and imitations of leather, namely, trunks and 
traveling bags, luggage; umbrellas; sports bags; 
duffel bags; garment bags; backpacks; briefcases; 
fanny packs; handbags; luggage tags; tote bags; 
purses; wallets; credit card cases; gym bags; school 
bags; messenger bags; all included in class 18.

עור וחיקויי עור, וטובין העשויים מעור וחיקויי עור, דהיינו, 
מזוודות ותיקי נסיעות, מזוודות; מטריות; תיקי ספורט; 

תרמילים; תיקי בגדים; תיקי גב; תיקי מסמכים; פאוצ'ים; תיקי 
יד; תגיות למזוודות; תיקים; ארנקים; ארנקים; מארזים לכרטיסי 
אשראי; תיקים לחדר-כושר; תיקי בית-ספר; תיקי שליחים; 

הנכללים כולם בסוג 18.                                                     
                                                                

Class: 20 סוג: 20

Figurines made of polymers or polymer clays; 
figurines made of resins; sculptures made of 
polymers or polymer clay; sculptures made of resins; 
all included in class 20.

פסלונים עשויים מפולימרים או חמר פולימרי; פסלונים עשויים 
משרפים; פסלים עשויים מפולימרים או חמר פולימרי; פסלים 
עשויים משרפים; הנכללים כולם בסוג 20.                             

                  

Class: 21 סוג: 21

Mugs; drinking steins; goblets; drinking glasses; 
lunch boxes; earthenware, glass or ceramic figurines; 
all included in class 21.

ספלים; ספלי בירה; גביעים; כוסות שתייה; קופסאות אוכל; 
פסלונים מחרס, זכוכית או קרמיקה; הנכללים כולם בסוג 21.     

                                          

Class: 24 סוג: 24

Textile wall hangings; fabric flags; bath linen; table 
linen; bed linen; all included in class 24.

טקסטיל לתלייה על הקיר; דגלי בד; בדים למקלחת; בדים 
לשולחן; בדים למיטה; הנכללים כולם בסוג 24.               

Class: 25 סוג: 25

Clothing, namely, headwear, jackets, sweatshirts, t-
shirts, shirts, pants, dresses, skirts, socks, ties and 
costumes, namely, Halloween costumes and 
costumes for role playing; footwear; pajamas; and 
infant wear; all included in class 25.

ביגוד, דהיינו, כיסויי ראש, ג'קטים, מיזעים, חולצות T, חולצות, 
מכנסיים, שמלות, חצאיות, גרביים, עניבות ותחפושות, דהיינו, 
תחפושות ליל-כל-הקדושים ותחפושות למשחקי תפקידים; 

הנעלה; פיג'מות; ובגדי תינוקות; הנכללים כולם בסוג 25.         
                              

Class: 28 סוג: 28

Toys, namely, action figures, board games, toy 
weapons; chess sets; 3-D puzzles; jigsaw puzzles; 
hobby craft kits for making model figures; trading 
card games; dolls; all included in class 28.

צעצועים, דהיינו, דמויות אקשן, משחקי לוח, נשקי צעצוע; 
ערכות שח-מט; פאזלים בתלת-מימד; משחקי הרכבה; ערכות 
עבודות-יד כתחביב לעשיית פסלונים מתבניות; משחקי החלפת 

קלפים; בובות; הנכללים כולם בסוג 28.   

Class: 39 סוג: 39

Travel and tour information services; providing a 
website for the arrangement of travel and tours; 
organization and arrangement of excursions and 
sightseeing tours; providing links to web sites of 
others featuring travel; providing information, news 
and commentary in the field of travel; all included in 
class 39.

שירותי מידע על טיולים וסיורים; אספקת אתר-אינטרנט לארגון 
טיולים וסיורים; ארגון וניהול טיולים וסיורים; אספקת קישורים 
לאתרי-אינטרנט אחרים בנושא טיולים; אספקת מידע, חדשות 
וביקורת בנושא טיולים; הנכללים כולם בסוג 39.                     
                                                                                    
                                                                                    

                    

Class: 41 סוג: 41

Entertainment services, namely, providing online 
electronic games; games services provided online 
from a computer network, namely, providing online 
computer games; providing information online about 
electronic games and updates for such games; 
providing online multiplayer interactive games over 
the Internet; providing a web-based system and on-
line portal for customers to participate in on-line 
gaming; all included in class 41.

שירותי בידור, דהיינו, אספקת משחקים אלקטרוניים מקוונים; 
שירותי משחקים המסופקים באופן מקוון דרך רשת מחשבים, 
דהיינו, אספקת משחקי מחשב מקוונים; אספקת מידע מקוון 

אודות משחקים אלקטרוניים ועדכונים למשחקים כאלה; אספקת 
משחקים אינטראקטיביים מקוונים למספר משתתפים דרך 
האינטרנט; אספקת מערכת מבוססת-רשת ופורטל מקוון 

ללקוחות שיוכלו להשתתף במשחקים מקוונים; הנכללים כולם 
בסוג 41.                                                                         

                                                                

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

(אם צוין קוד הסוג בלבד, דין הקדימה חל על כל הסחורות/שירותים 
הנכללים באותו סוג ופורטו לעיל תחת הכותרת סחורות/שירותים)
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U.S.A., 16/06/2011, No. 85348129 ארה"ב, 16/06/2011, מספר 85348129

Class: 3 סוג: 3

U.S.A., 16/06/2011, No. 85348156 ארה"ב, 16/06/2011, מספר 85348156

Class: 6 סוג: 6

U.S.A., 16/06/2011, No. 85348173 ארה"ב, 16/06/2011, מספר 85348173

Class: 8 סוג: 8

U.S.A., 16/06/2011, No. 85348202 ארה"ב, 16/06/2011, מספר 85348202

Class: 9 סוג: 9

U.S.A., 16/06/2011, No. 85348222 ארה"ב, 16/06/2011, מספר 85348222

Class: 14 סוג: 14

U.S.A., 16/06/2011, No. 85348239 ארה"ב, 16/06/2011, מספר 85348239

Class: 16 סוג: 16

U.S.A., 16/06/2011, No. 85348260 ארה"ב, 16/06/2011, מספר 85348260

Class: 18 סוג: 18

U.S.A., 16/06/2011, No. 85348295 ארה"ב, 16/06/2011, מספר 85348295

Class: 20 סוג: 20

U.S.A., 16/06/2011, No. 85348318 ארה"ב, 16/06/2011, מספר 85348318

Class: 24 סוג: 24

U.S.A., 16/06/2011, No. 85348331 ארה"ב, 16/06/2011, מספר 85348331

Class: 25 סוג: 25

U.S.A., 16/06/2011, No. 85348347 ארה"ב, 16/06/2011, מספר 85348347

Class: 28 סוג: 28

U.S.A., 16/06/2011, No. 85348361 ארה"ב, 16/06/2011, מספר 85348361

Class: 39 סוג: 39

U.S.A., 16/06/2011, No. 85348380 ארה"ב, 16/06/2011, מספר 85348380

Class: 41 סוג: 41

U.S.A., 16/06/2011, No. 85348415 ארה"ב, 16/06/2011, מספר 85348415

Class: 21 סוג: 21
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 Owners

Name: The Saul Zaentz Company

Address: 2600 Tenth Street, Berkeley, 94710, CA, U.S.A.

Identification No.: 802092

(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
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THE HOBBIT: AN UNEXPECTED JOURNEY

Trade Mark No. 239265 מספר סימן

Application Date 19/07/2011 תאריך הגשה

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 3 סוג: 3

Soaps for personal use; perfumes; toilet water; 
essential oils; cosmetics; lotions, namely, hair lotions, 
aftershave lotions, body lotions; body sprays; body 
oil; bath gel; bath oil; bubble bath; bath powder; 
shampoos; hair spray; massage oil; non-medicated 
lip balm; non-medicated bath salts; mouthwash; pre-
moistened cosmetic wipes; sunscreen creams; tooth 
gel; toothpaste; incense sticks; all included in class 
03.

סבונים לשימוש עצמי; בשמים; מי-טואלט; שמנים אתריים; 
קוסמטיקה; תחליבים, דהיינו, תחליבים לשיער, תחליבי 

אפטרשייב, תחליבי גוף; ספריי גוף; שמן גוף; ג'ל לאמבטיה; 
שמן לאמבטיה; קצף אמבט; אבקה לאמבטיה; שמפו; ספריי 
לשיער; שמן עיסוי; משחה שאינה תרופתית לשפתיים; מלחי 

אמבט שאינם תרופתיים; מי-פה; מגבונים קוסמטיים מלוחלחים 
מראש; קרמים להגנה מהשמש; ג'ל לשיניים; משחת שיניים; 
מקלות קטורת; הנכללים כולם בסוג 03.                               

                

Class: 6 סוג: 6

Figurines of non-precious metal; sculptures of non-
precious metal; non-precious metal key chains; metal 
bottle stoppers; all included in class 06.

פסלונים ממתכת לא-יקרה; פסלים ממתכת לא יקרה; מחזיקי 
מפתחות ממתכת לא-יקרה; פקקים ממתכת לבקבוקים; 

הנכללים כולם בסוג 06.                                                     
        

Class: 8 סוג: 8

Axes; swords; knives; and sword scabbards; all 
included in class 08.

גרזנים, חרבות, סכינים; ונדנים לחרבות; הנכללים כולם בסוג 
                   .08

Class: 9 סוג: 9

Electronic game software; interactive multimedia 
electronic game programs; video game cartridges; 
pre-recorded CDs featuring fantasy films, fantasy 
games and/or cartoons; pre-recorded DVDs featuring 
fantasy films, fantasy games and/or cartoons; 
decorative magnets; CD trading cards; all included in 
class 09.

תוכנת משחק אלקטרוני; תוכניות משחקי מולטימדיה 
אינטראקטיביים אלקטרוניים; מחסניות משחקי וידאו; דיסקים 
מוקלטים מראש של סרטי פנטזיה, משחקי פנטזיה ו/או סרטים 
מצוירים; DVD מוקלטים מראש של סרטי פנטזיה, משחקי 
פנטזיה ו/או סרטים מצוירים; מגנטים לקישוט; CD של קלפי 

החלפה; הנכללים כולם בסוג 09.                                         
              

Class: 14 סוג: 14

Jewelry, watches, clocks, key chains of precious 
metal; figurines of precious metal; all included in 
class 14.

תכשיטים, שעוני-יד, שעונים, מחזיקי מפתחות ממתכת יקרה; 
פסלונים ממתכת יקרה; הנכללים כולם בסוג 14.                     

            

Class: 16 סוג: 16

Arts and craft kits, namely, arts and craft clay kits, 
arts and crafts paint kits, and children's arts and 
crafts paper kits; cardboard figures; posters; stickers; 
lithographic prints; books on film and fiction; 
bookmarks; postcards; trading cards; books featuring 
photographic prints; books for role-playing; 
calendars; printed holograms; collector albums for 
trading cards, stickers, stamps and coins; all included 
in class 16.

ערכות אמנות ועבודות-יד, דהיינו, ערכות אמנות ועבודות יד 
בחמר, ערכות אמנות ועבודות יד בצבע, וערכות אמנות ועבודות 
יד בנייר לילדים; דמויות קרטון; פוסטרים; מדבקות; הדפסים 
ליתוגרפיים; ספרים בנושא סרטים וסיפורת; סימניות; גלויות; 

קלפי החלפה; ספרים עם הדפסי תמונות; ספרים 
למשחקי-תפקידים; לוחות שנה; הולוגרמות מודפסות; אלבומי 
אספנים לקלפי החלפה, מדבקות, בולים ומטבעות; הנכללים 

כולם בסוג 16.                                                                 
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Class: 18 סוג: 18

Leather and imitations of leather, and goods made of 
leather and imitations of leather, namely, trunks and 
traveling bags, luggage; umbrellas; sports bags; 
duffel bags; garment bags; backpacks; briefcases; 
fanny packs; handbags; luggage tags; tote bags; 
purses; wallets; credit card cases; gym bags; school 
bags; messenger bags; all included in class 18.

עור וחיקויי עור, וטובין העשויים מעור וחיקויי עור, דהיינו, 
מזוודות ותיקי נסיעות, מזוודות; מטריות; תיקי ספורט; 

תרמילים; תיקי בגדים; תיקי גב; תיקי מסמכים; פאוצ'ים; תיקי 
יד; תגיות למזוודות; תיקים; ארנקים; ארנקים; מארזים לכרטיסי 
אשראי; תיקים לחדר-כושר; תיקי בית-ספר; תיקי שליחים; 

הנכללים כולם בסוג 18.                                                     
                                                                

Class: 20 סוג: 20

Figurines made of polymers or polymer clays; 
figurines made of resins; sculptures made of 
polymers or polymer clay; sculptures made of resins; 
all included in class 20.

פסלונים עשויים מפולימרים או חמר פולימרי; פסלונים עשויים 
משרפים; פסלים עשויים מפולימרים או חמר פולימרי; פסלים 
עשויים משרפים; הנכללים כולם בסוג 20.                             

                  

Class: 21 סוג: 21

Mugs; drinking steins; goblets; drinking glasses; 
lunch boxes; earthenware, glass or ceramic figurines; 
all included in class 21.

ספלים; ספלי בירה; גביעים; כוסות שתייה; קופסאות אוכל; 
פסלונים מחרס, זכוכית או קרמיקה; הנכללים כולם בסוג 21.     

                                          

Class: 24 סוג: 24

Textile wall hangings; fabric flags; bath linen; table 
linen; bed linen; all included in class 24.

טקסטיל לתלייה על הקיר; דגלי בד; בדים למקלחת; בדים 
לשולחן; בדים למיטה; הנכללים כולם בסוג 24.               

Class: 25 סוג: 25

Clothing, namely, headwear, jackets, sweatshirts, t-
shirts, shirts, pants, dresses, skirts, socks, ties and 
costumes, namely, Halloween costumes and 
costumes for role playing; footwear; pajamas; and 
infant wear; all included in class 25.

ביגוד, דהיינו, כיסויי ראש, ג'קטים, מיזעים, חולצות T, חולצות, 
מכנסיים, שמלות, חצאיות, גרביים, עניבות ותחפושות, דהיינו, 
תחפושות ליל-כל-הקדושים ותחפושות למשחקי תפקידים; 

הנעלה; פיג'מות; ובגדי תינוקות; הנכללים כולם בסוג 25.         
                              

Class: 28 סוג: 28

Toys, namely, action figures, board games, toy 
weapons; chess sets; 3-D puzzles; jigsaw puzzles; 
hobby craft kits for making model figures; trading 
card games; dolls; all included in class 28.

צעצועים, דהיינו, דמויות אקשן, משחקי לוח, נשקי צעצוע; 
ערכות שח-מט; פאזלים בתלת-מימד; משחקי הרכבה; ערכות 
עבודות-יד כתחביב לעשיית פסלונים מתבניות; משחקי החלפת 

קלפים; בובות; הנכללים כולם בסוג 28.   

Class: 39 סוג: 39

Travel and tour information services; providing a 
website for the arrangement of travel and tours; 
organization and arrangement of excursions and 
sightseeing tours; providing links to web sites of 
others featuring travel; providing information, news 
and commentary in the field of travel; all included in 
class 39.

שירותי מידע על טיולים וסיורים; אספקת אתר-אינטרנט לארגון 
טיולים וסיורים; ארגון וניהול טיולים וסיורים; אספקת קישורים 
לאתרי-אינטרנט אחרים בנושא טיולים; אספקת מידע, חדשות 
וביקורת בנושא טיולים; הנכללים כולם בסוג 39.                     
                                                                                    
                                                                                    

                    

Class: 41 סוג: 41

Entertainment services, namely, providing online 
electronic games; games services provided online 
from a computer network, namely, providing online 
computer games; providing information online about 
electronic games and updates for such games; 
providing online multiplayer interactive games over 
the Internet; providing a web-based system and on-
line portal for customers to participate in on-line 
gaming; all included in class 41.

שירותי בידור, דהיינו, אספקת משחקים אלקטרוניים מקוונים; 
שירותי משחקים המסופקים באופן מקוון דרך רשת מחשבים, 
דהיינו, אספקת משחקי מחשב מקוונים; אספקת מידע מקוון 

אודות משחקים אלקטרוניים ועדכונים למשחקים כאלה; אספקת 
משחקים אינטראקטיביים מקוונים למספר משתתפים דרך 
האינטרנט; אספקת מערכת מבוססת-רשת ופורטל מקוון 

ללקוחות שיוכלו להשתתף במשחקים מקוונים; הנכללים כולם 
בסוג 41.                                                                         

                                                                

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

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

ח' תמוז תשע"ב - 43328/06/2012



U.S.A., 20/06/2011, No. 85350466 ארה"ב, 20/06/2011, מספר 85350466

Class: 3 סוג: 3

U.S.A., 20/06/2011, No. 85350480 ארה"ב, 20/06/2011, מספר 85350480

Class: 6 סוג: 6

U.S.A., 20/06/2011, No. 85350491 ארה"ב, 20/06/2011, מספר 85350491

Class: 8 סוג: 8

U.S.A., 20/06/2011, No. 85350515 ארה"ב, 20/06/2011, מספר 85350515

Class: 9 סוג: 9

U.S.A., 20/06/2011, No. 85350541 ארה"ב, 20/06/2011, מספר 85350541

Class: 14 סוג: 14

U.S.A., 20/06/2011, No. 85350552 ארה"ב, 20/06/2011, מספר 85350552

Class: 16 סוג: 16

U.S.A., 20/06/2011, No. 85350573 ארה"ב, 20/06/2011, מספר 85350573

Class: 18 סוג: 18

U.S.A., 20/06/2011, No. 85350589 ארה"ב, 20/06/2011, מספר 85350589

Class: 20 סוג: 20

U.S.A., 20/06/2011, No. 85350604 ארה"ב, 20/06/2011, מספר 85350604

Class: 21 סוג: 21

U.S.A., 20/06/2011, No. 85350620 ארה"ב, 20/06/2011, מספר 85350620

Class: 24 סוג: 24

U.S.A., 20/06/2011, No. 85350639 ארה"ב, 20/06/2011, מספר 85350639

Class: 25 סוג: 25

U.S.A., 20/06/2011, No. 85350661 ארה"ב, 20/06/2011, מספר 85350661

Class: 28 סוג: 28

U.S.A., 20/06/2011, No. 85350679 ארה"ב, 20/06/2011, מספר 85350679

Class: 39 סוג: 39

U.S.A., 20/06/2011, No. 85350688 ארה"ב, 20/06/2011, מספר 85350688

Class: 41 סוג: 41

ח' תמוז תשע"ב - 43428/06/2012



 Owners

Name: The Saul Zaentz Company

Address: 2600 Tenth Street, Berkeley, 94710, CA, U.S.A.

Identification No.: 802092

(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

ח' תמוז תשע"ב - 43528/06/2012



Trade Mark No. 239318 מספר סימן

Application Date 22/02/2011 תאריך הגשה

International Trademark No. 1082346 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: Koninklijke Philips Electronics N.V.

Address: Groenewoudseweg 1, NL-5621 BA Eindhoven, 
Netherlands

Identification No.: 71965

(The Netherlands Limited Liability Company)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Reinhold Cohn and Partners

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

שם: ריינהולד כהן ושותפיו

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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 10 סוג: 10

Sensors for medical applications.

Class: 44 סוג: 44

Medical services, namely, medical advice and 
consultancy relating to sensors for medical 
applications .

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

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

Benelux, 02/09/2010, No. 1209193 בנלוקס, 02/09/2010, מספר 1209193

Class: 10 סוג: 10

Class: 44 סוג: 44

ח' תמוז תשע"ב - 43628/06/2012



Trade Mark No. 239343 מספר סימן

Application Date 14/06/2011 תאריך הגשה

International Trademark No. 1082656 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: LUKAS TRADING CORP.

Address: 1 1/2 Miles Northern Highway,,Belize City, 
BELIZE, Belize

Identification No.: 72956

(Belize Corporation)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 33 סוג: 33

Alcoholic beverages (except beers).

ח' תמוז תשע"ב - 43728/06/2012



MISSILE

Trade Mark No. 239421 מספר סימן

Application Date 22/07/2011 תאריך הגשה

 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 electronic game 
capabilities; cellular phones with navigation and 
global positioning (GPS) capabilities; wireless 
communication devices featuring voice, data and 
image transmission; cellular phone batteries, battery 
chargers and power adaptors; all included in class 9.

טלפונים סלולאריים; טלפונים סלולאריים עם הודעות 
אלקטרוניות; טלפונים סלולאריים עם מצלמות דיגיטליות 

ומצלמות וידאו; טלפונים סלולאריים עם נגן MP3, ונגן וידאו; 
טלפונים סלולאריים עם משחקים אלקטרוניים; טלפונים 

סלולאריים עם נווטים וממקמים גלובאליים (GPS); מכשירי 
תקשורת אלחוטית עם מאפייני העברת קול, מידע ודמות; 

סוללות, מטענים לסוללות, ומתאמי כוח לטלפונים סלולאריים; 
הנכללים כולם בסוג 9.                                                       
                                                                                    
                                                                                    

          

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

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

U.S.A., 24/01/2011, No. 85/224778 ארה"ב, 24/01/2011, מספר 85/224778

Class: 9 סוג: 9

ח' תמוז תשע"ב - 43828/06/2012



CLEANAIR

Trade Mark No. 239473 מספר סימן

Application Date 27/07/2011 תאריך הגשה

 Owners

Name: Cisco Technology, Inc.

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

Identification No.: 800495

(California Corporation)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Sanford T. Colb & Co.

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

שם: סנפורד ט. קולב ושות'

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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 9 סוג: 9

Wireless networking software; software for 
managing, monitoring and scanning wireless 
networks; software for tracking and generating 
reports concerning wireless networks; software for 
detecting, classifying, localizing and remedying 
network and radio interference; all included in Class 
9.

תכנת רישות אלחוטי; תכנה לניהול, פיקוח וסריקת רשתות 
אלחוטיות; תכנה לעיקוב וחילול דוחות שעניינם רשתות 

אלחוטיות; תכנה לגילוי, סיווג, איתור ותיקון הפרעות רשת 
ורדיו; הכל כלול בסוג 9.                                                     
                                                                                    
                                                                                    

    

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

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

U.S.A., 24/02/2011, No. 85/251,266 ארה"ב, 24/02/2011, מספר 85/251,266

Class: 9 סוג: 9

ח' תמוז תשע"ב - 43928/06/2012



SIMBRINZA

Trade Mark No. 239476 מספר סימן

Application Date 27/07/2011 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: 5 סוג: 5

Ophthalmic preparation for the treatment of 
glaucoma; all included in class 5.

תכשיר אופתלמי לטיפול בגלאוקומה; הנכללים כולם בסוג 5.     
                                                

ח' תמוז תשע"ב - 44028/06/2012



Trade Mark No. 239478 מספר סימן

Application Date 27/07/2011 תאריך הגשה

 Owners

Name: Dawn Foods, Inc.

Address: 3333 Sargent Road, Jackson, Michigan, 49201, 
U.S.A.

Identification No.: 16608

(Michigan Corporation)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Reinhold Cohn and Partners

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

שם: ריינהולד כהן ושותפיו

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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 30 סוג: 30

Bakery mixes and goods, including donuts; cake 
donut mixes, bases and concentrates; cake donut 
stick mixes, bases and concentrates; french donut 
mixes, bases and concentrates; yeast raised donut 
mixes, bases and concentrates; bread mixes, bases 
and concentrates; cake mixes, bases and 
concentrates; sweet roll bases, mixes and 
concentrates; dinner roll mixes, bases and 
concentrates; pizza mixes, bases and concentrates; 
muffin mixes, bases and concentrates; bakery goods, 
frozen or fresh, namely pastry; croissants; donuts; 
brownies, dough cakes; bagels; breads; pudding 
cakes; creme cakes; muffins; sweet dough; cookies; 
rolls; pizza dough; pretzels; pie crust; biscuits; 
crackers; donut sugar; icings; sugar-based fillings, 
toppings and cremes for bakery goods; and starch-
based stabilizers for bakery goods; all included in 
class 30.

תערובות ומוצרי מאפיה, כולל סופגניות; תערובות, בסיסים 
ורכזים של סופגניות עוגה; תערובות, בסיסים ורכזים של 
סופגניות עוגה בצורת מקל; תערובות, בסיסים ורכזים של 
סופגניות צרפתיות; תערובות, בסיסים ורכזים של סופגניות 

המותפחות על ידי שמרים; תערובות, בסיסים ורכזים של לחם; 
תערובות, בסיסים ורכזים של עוגה; בסיסים, תערובות ורכזים 
של לחמניות מתוקות; תערובות, בסיסים ורכזים של לחמניות; 
תערובות, בסיסים ורכזים של פיצות; תערובות, בסיסים ורכזים 
של מאפינים; מוצרי מאפיה, קפואים או טריים, דהיינו מאפים; 
קרואסונים; סופגניות; בראוניס, עוגות בצק; בייגלים; לחמים; 
עוגות פודינג; עוגות קרם; מאפינים; בצק מתוק; עוגיות; 

לחמניות; בצק פיצות; בייגלה; בצק פריך לפאי; ביסקוויטים; 
קרקרים; סוכר סופגניות; זיגוגים; מילויים, ציפויים וקרמים על 
בסיס סוכר למוצרי מאפיה; ומייצבים על בסיס עמילן למוצרי 

מאפיה; הנכללים כולם בסוג 30.                                         
                                                          

ח' תמוז תשע"ב - 44128/06/2012



DUBRIZA

Trade Mark No. 239479 מספר סימן

Application Date 27/07/2011 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: 5 סוג: 5

Ophthalmic preparation for the treatment of 
glaucoma; all included in class 5.

תכשיר אופתלמי לטיפול בגלאוקומה; הנכללים כולם בסוג 5.     
                                                

ח' תמוז תשע"ב - 44228/06/2012



Z-FET

Trade Mark No. 239481 מספר סימן

Application Date 27/07/2011 תאריך הגשה

 Owners

Name: Cree, Inc.

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

Identification No.: 57334

(North Carolina Corporation)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Dr. Shlomo Cohen & Co.

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

שם: ד"ר שלמה כהן ושות'

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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 9 סוג: 9

Scientific, nautical, surveying, photographic, 
cinematographic, optical, weighing, measuring, 
signalling, checking (supervision), life-saving and 
teaching apparatus and instruments; apparatus and 
instruments for conducting, switching, transforming, 
accumulating, regulating or controlling electricity; 
apparatus for recording, transmission or reproduction 
of sound or images; magnetic data carriers, recording 
discs; automatic vending machines and mechanisms 
for coin-operated apparatus; cash registers, 
calculating machines, data processing equipment 
and computers; fire-extinguishing apparatus; chips 
[integrated circuits]; optoelectronic devices; 
microwave generating devices for industrial use, light 
emitting diodes; packaged light emitting diodes; laser 
diodes; photodiodes; transistors; diodes; 
semiconductor devices; semiconductor chips; 
semiconductor wafers; radio frequency (rf) devices; 
power switching devices; silicon carbide and gallium 
nitride semiconductor materials and devices; light 
emitting diodes (led) for use in connection with liquid 
crystal (lcd) monitors and televisions; silicon carbide 
semiconductor wafers; all included in class 9.

מכשירים וכלים בתחום מדעי, ספנות, סקירה, צילום, קולנוע, 
אופטיקה, שקילה, מדידה, איתות, בדיקה (השגחה), הצלת 
חיים והדרכה; כלים ומכשירים  להולכה, מיתוג, שינוי, צבירה, 
ויסות או שליטה על חשמל; מכשירים להקלטה, שידור, או 
הפקה של צלילים או דמויות; נושאי נתונים מגנטיים, דיסקים 
לצריבה; מכונות מכירה אוטומטיות ומנגנונים עבור מכשירים 
המופעלים ע"י מטבע; קופות רושמות, מכשירי חישוב, ציוד 
לעיבוד מידע ומחשבים; התקני כיבוי אש; שבבים (מעגלים 
מובנים); התקנים אלקטרו אופטיים; התקני חילול גלים 

אלקטרומגנטיים לשימוש תעשייתי, דיודות פולטות אור; דיודות 
ארוזות הפולטות אור; דיודות לייזר; דיודות אור; טרנזיסטורים; 
דיודות; התקנים מוליכים למחצה; שבבים מוליכים למחצה; 
לוחות מוליכים למחצה; מכשירי תדירות רדיו; מתקני מיתוג 
חשמל; התקנים וחומרים מוליכים למחצה מסיליקון פחמני 
וגליום נתרני; דיודות הפולטות אור (לדים) לשימוש בהקשר 

למצגי גביש נוזלי (אל סי די) וטלוויזיות; לוחות מוליכים למחצה 
מסיליקון פחמני; 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, 01/02/2011, No. 
009700592

איחוד האירופי לסימני מסחר, 01/02/2011, מספר 
009700592

Class: 9 סוג: 9

ח' תמוז תשע"ב - 44328/06/2012



Trade Mark No. 239532 מספר סימן

Application Date 14/02/2011 תאריך הגשה

International Trademark No. 1083764 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: Forest Laboratories, Inc.

Address: 909 Third Avenue, New York, NY 10022, U.S.A.

Identification No.: 73113

(Delaware, United States CORPORATION)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Reinhold Cohn and Partners

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

שם: ריינהולד כהן ושותפיו

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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 5 סוג: 5

Pharmaceutical preparations, namely, 
antidepressants.

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

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

U.S.A., 08/02/2011, No. 85105776 ארה"ב, 08/02/2011, מספר 85105776

Class: 5 סוג: 5
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Trade Mark No. 239543 מספר סימן

Application Date 09/06/2011 תאריך הגשה

International Trademark No. 1083956 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: Forest Laboratories, Inc.

Address: 909 Third Avenue, New York, NY 10022, U.S.A.

Identification No.: 73113

(Delaware, United States 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: 16 סוג: 16

Printed matter, namely, brochures, pamphlets, 
posters, newsletters, visuals in the nature of 
promotional materials, and patient educational 
materials, all concerning the treatment of depression.

Class: 44 סוג: 44

Medical information services, namely, providing 
health information in the field of depression via a 
global computer network.

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

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

U.S.A., 20/05/2011, No. 85325937 ארה"ב, 20/05/2011, מספר 85325937

Class: 16 סוג: 16

Class: 44 סוג: 44
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סימברינזה
Trade Mark No. 239685 מספר סימן

Application Date 03/08/2011 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: 5 סוג: 5

Ophthalmic preparation for the treatment of 
glaucoma; all included in class 5.

תכשיר אופתלמי לטיפול בגלאוקומה; הנכללים כולם בסוג 5.     
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דובריזה
Trade Mark No. 239686 מספר סימן

Application Date 03/08/2011 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: 5 סוג: 5

Ophthalmic preparation for the treatment of 
glaucoma; all included in class 5.

תכשיר אופתלמי לטיפול בגלאוקומה; הנכללים כולם בסוג 5.     
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Trade Mark No. 239878 מספר סימן

Application Date 20/12/2010 תאריך הגשה

International Trademark No. 1084961 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: OPTIMA SOCIETA' A RESPONSABILITA' 
LIMITATA

Address: Via Gaggio, 72, I-47832 SAN CLEMENTE 
(Rimini), Italy

Identification No.: 73231

(Italy Limited Liability Company)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 30 סוג: 30

Ice cream; products for making ice cream; binding 
agents for ice cream; ice cream powders; 
concentrated pastes of various flavours for ice 
creams; frozen yoghurt (confectionery ices); frozen 
desserts; sherbets (ices); cookies; cakes; flavourings 
for cakes other than essential oils; preparations for 
making cakes; pastry; dough for cakes; baking 
mixtures; edible decorations for cakes.

Class: 43 סוג: 43

Ice cream parlours.

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

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

Italy, 06/12/2010, No. RE2010C000456 RE2010C000456 איטליה, 06/12/2010, מספר

Class: 30 סוג: 30

Class: 43 סוג: 43
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Trade Mark No. 239995 מספר סימן

Application Date 14/01/2011 תאריך הגשה

International Trademark No. 1085590 מספר סימן בינלאומי

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 36 סוג: 36

Rent collection; leasing of real estate; rental of 
offices; real estate management.

Class: 40 סוג: 40

Electroplating; decontamination of hazardous 
materials; metal tempering; gilding; material 
treatment information; cadmium plating; metal 
casting; coppersmithing; magnetization; nickel 
plating; water treating; metal treating; recycling of 
waste and trash; window tinting treatment, being 
surface coating; air purification; processing of oil; 
waste treatment (transformation); metal plating; 
grinding; refining services; sorting of waste and 
recyclable material (transformation); destruction of 
waste and trash; chromium plating; galvanization; 
optical glass grinding.

Class: 41 סוג: 41

Academies (education); lending libraries; schools 
(education); publication of books; publication of 
educational books; education information; recreation 
information; entertainment information; club services 
(entertainment or education); providing on-line 
electronic publications, not downloadable; education; 
training; correspondence courses; practical training 
(demonstration); organization of exhibitions for 
cultural or educational purposes; providing recreation 
facilities; arranging and conducting of colloquiums; 
arranging and conducting of congresses; arranging 
and conducting of conferences; arranging and 
conducting of workshops (training); arranging and 
conducting of seminars; arranging and conducting of 
symposiums; organization of competitions (education 
or entertainment); organization of sports 
competitions; vocational guidance (education or 
training advice); bookmobile services; educational 
examination; electronic desktop publishing; 
publication of electronic books and journals on-line; 
publication of texts, other than publicity texts; 
educational services.
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Conditions/Disclaimers

The mark is limited to the colours  word Black, blue 
and peach. as shown in the  mark.

 Owners

Name: The Federal State Educational Institution of 
the Higher Professional Education "National 
University of Science and Technology "MISiS"

Address: Leninsky prospect, 4, RU-119049 Moscow, 
Russian Federation

Identification No.: 73265

(Russian Federation Institution)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Dr. David Agranov

Address: Alony Abba Post, P.O.B. 15, Kyriat Tivon, 
36005, Israel

שם: ד"ר דוד אגרנוב

כתובת : דואר אלוני אבא, ת.ד. 15, קרית טבעון, 36005, ישראל

Class: 42 סוג: 42

Engineering; material testing; mechanical research; 
chemical research; technical research; professional 
consultancy in the field of metallurgy and materials 
technology; quality control; scientific and 
technological services and scientific research and 
designing connected with this; soft ware designing; 
computer programming; surveying.
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Trade Mark No. 240965 מספר סימן

Application Date 02/03/2011 תאריך הגשה

International Trademark No. 1090121 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: Merck KGaA

Address: Frankfurter Str. 250, 64293 Darmstadt, 
Germany

Identification No.: 72360

(Germany KGaA)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Reinhold Cohn and Partners

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

שם: ריינהולד כהן ושותפיו

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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 1 סוג: 1

Chemicals used in industry, science and 
photography, as well as in agriculture, horticulture 
and forestry; unprocessed artificial resins, 
unprocessed plastics; manures; fire extinguishing 
compositions; tempering and soldering preparations; 
chemical substances for preserving foodstuffs; 
tanning substances; adhesives used in industry; 
polyols (chemicals) for combined processing in the 
manufacture of tablets; auxiliary agents and raw 
materials for the manufacture of pharmaceutical 
preparations, nutrient preparations and food 
supplements for medical use.

Class: 5 סוג: 5

Drug delivery auxiliary agents consisting of 
compounds that facilitate delivery of a wide range of 
pharmaceuticals; pharmaceuticals preparations, 
namely, a drug delivery system comprising polymer - 
based oral tablets for the continuous release of a 
wide variety of therapeutic agents; auxiliary agents 
and raw materials for formulating pharmaceutical 
preparations, nutrient preparations and food 
supplements.
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Trade Mark No. 240998 מספר סימן

Application Date 31/05/2011 תאריך הגשה

International Trademark No. 1090558 מספר סימן בינלאומי

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 2 סוג: 2

Toner cartridges [filled] for printers; ink for printers; 
ink for computer printers; ink cartridges [filled] for ink 
jet printers.

ח' תמוז תשע"ב - 45228/06/2012



Class: 9 סוג: 9

Power converters used in new renewable energy 
system including photovoltaic power generation or 
wind power; inverters used in new renewable energy 
system including photovoltaic power generation or 
wind power; solar batteries; chargers used in new 
renewable energy system including photovoltaic 
power generation or wind power; thermal printers; 
digital colour printers; laser printers; ink jet printers; 
colour printers; printers for use with computers; 
diode; top LED [luminescent diode]; LED 
[luminescent diode] lamp; power LED [luminescent 
diode]; big top LED [luminescent diode]; high flux 
LED [luminescent diode]; side view LED [luminescent 
diode]; EL [electroluminescent]; LCD [liquid crystal 
display] back light; LCD [liquid crystal display] back 
light apparatus; semiconductors; wafers [silicon 
slices]; integrated circuits; thermistors; transistors; 
printed circuits; LED [Light Emitting diodes]; chip-type 
LED; LED diode display; LED diode cluster lamps; 
LED dot matrix units; liquid crystal displays; LCD 
backlights [Light source panels for liquid crystal 
displays]; laser diodes; luminous signs; signal lights; 
electric batteries; anticathode materials for lithium-ion 
batteries; cathode materials for lithium-ion batteries; 
permanent magnets; rare-earth magnets; magnetic 
particles; wafer level package; reflecting discs for 
wear, for the prevention of traffic accidents; blinkers 
[signalling lights]; luminous traffic signal devices; 
mechanical traffic signal devices; luminous traffic 
signalling panels; mechanical traffic signalling panels; 
luminous road signs; mechanical road signs; 
luminous safety signalling panels; mechanical safety 
signalling panels; luminous safety display panels; 
mechanical safety display panels; luminous signalling 
panels; mechanical signalling panels; luminous 
navigation beacons; luminous vehicle breakdown 
warning triangles; electronic notice boards; 
speakerphones; recorded computer software for 
teleconferencing; recorded computer software for 
video conferencing; sound and image recording 
apparatus for teleconferencing; servers for 
teleconferencing; video monitors for 
teleconferencing; audio speakers for 
teleconferencing; hard drives for teleconferencing; 
hand sets for teleconferencing; cameras for 
teleconferencing; sound and image recording 
apparatus for electronic conferencing; servers for 
electronic conferencing; video monitors for electronic 
conferencing; audio speakers for electronic 
conferencing; hard drives for electronic conferencing; 
hand sets for electronic conferencing; cameras for 
electronic conferencing; sound and image recording 
apparatus for video conferencing; servers for video 
conferencing; video monitors for video conferencing; 
audio speakers for video conferencing; hard drives 
for video conferencing; hand sets for video 
conferencing; cameras for video conferencing; 
recorded computer software for integrating, 
controlling, enhancing, securing and managing video, 
voice and data communications.

ח' תמוז תשע"ב - 45328/06/2012



Class: 10 סוג: 10

Massage apparatus; vibrating massage apparatus; 
electric massage apparatus for household use; 
massage apparatus for human body; bed vibrators; 
electric massage chairs; esthetic massage 
apparatus.

Class: 11 סוג: 11

Solar collectors [heating]; solar water heaters; water 
purification installations; apparatus for purifying 
water; precision filters for water treating; desalination 
plants; membrane apparatus for purifying water; 
membrane filters; water purifying apparatus and 
machines used membrane filters; membrane for 
water treating; membrane filter apparatus for water 
treating; purification installations for sewage; 
purification installations for wastewater reclamation 
and reusing system; wastewater purifying and 
treatment apparatus; filters for wastewater; water 
purifiers for industry; filters for water purification 
installation; membrane for water purifying apparatus; 
water purifiers for household purposes; electric water 
purifiers for household use; water ionizers; water 
purifiers for household purposes [non-electric]; water 
ionization apparatus for household purposes; water 
purifying apparatus; electric foot warmers; street 
lamps; safety lamps for underground use; germicidal 
lamps for purifying air; neon lamps; lanterns; dynamo 
lamps; fittings for discharge lamps; incandescent 
lamps; incandescent lamp fittings; ultraviolet ray 
lamps, not for medical purposes; germicidal lamps; 
chandeliers; water surface lamps; mercury lamps; 
aquarium lights; spotlights; arc lamps; safety lamps; 
diving lights; decoration lamps; infrared lamps; 
torches for lighting; fish gathering lamp; ceiling lights; 
fairy lights for festive decoration; electric lights for 
Christmas trees; standard lamps; searchlights; 
artificial solar lamp; floodlights; fluorescent lamps; 
flashlights [torches]; lights for motorcycles; 
automobile lights; reflectors for automobiles; lamps 
for directional signals of automobiles; electric bulbs 
for directional signals of automobiles; anti-dazzle 
devices for automobiles [lamp-fittings]; parts of 
lighting apparatus; defrosters for automobiles; air 
conditioners for automobiles; headlights for 
automobiles; ventilation [air-conditioning] installations 
and apparatus for automobiles; heaters for 
automobiles; heating apparatus; heating boilers; hot 
water heating system; hot water apparatus; cooling 
apparatus; air conditioners for industrial purposes; air 
conditioners for household purposes.

Class: 16 סוג: 16

Printing papers for printers; plain papers for printers.

Class: 19 סוג: 19

Roofs, not of metal, incorporating solar cells.
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Class: 35 סוג: 35

Commercial intermediary services in the field of 
power converters, inverters or chargers used in new 
renewable energy system including photovoltaic 
power generation or wind power; intermediary sales 
services relating to power converters, inverters or 
chargers used in new renewable energy system 
including photovoltaic power generation or wind 
power; commercial intermediary services in the field 
of solar batteries or solar battery modules; 
intermediary sales services relating to solar batteries 
or solar battery modules.

Class: 37 סוג: 37

Installation of generators; construction of power 
plants; installation of photovoltaic power generation 
installations; electric works; construction of solar 
collecting plate; construction of solar concentrating 
plate; installation of materials of alternative energy 
apparatus; installation of wind power plants; repair of 
solar collecting plate; repair of solar concentrating 
plate; repair of materials of alternative energy 
apparatus; repair of wind power plants.

Class: 38 סוג: 38

Audio teleconferencing service; network audio and 
video conferencing services; providing facilities and 
equipment for video conferencing; providing 
telephone conferencing services; local and long 
distance transmission of voice, data, graphics by 
means of telephone, telegraphic, cable, and satellite 
transmissions; video teleconferencing service; web 
audio and video conferencing services; wireless 
electronic transmission of voice signals, data, 
facsimiles, images and information.

Class: 39 סוג: 39

Supplying of electricity produced by photovoltaic 
power generation or wind power; distribution of 
energy produced by photovoltaic power generation or 
wind power; supplying of electricity produced by new 
renewable energy; distribution of energy produced by 
new renewable energy.

Class: 41 סוג: 41

Internal training for business management; internal 
training for marketing; internal training for research 
and development; internal training for improving 
creativity; internal training for creation of ideas; 
personnel training; arranging and conducting of 
seminars; arranging and conducting of workshop; 
vocational guidance [education or training advice]; 
arranging and conducting of educational events; 
providing education information; practical training 
[demonstration]; educational examination; 
educational research; internet education courses; 
internet education instruction; online educational 
examination.
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Class: 42 סוג: 42

Research and development of photovoltaic power 
generation; research and development of power 
generation by new renewable energy; research and 
development of electric power resources; research 
and development of power converters, inverters and 
chargers for electric batteries used in new renewable 
energy system including photovoltaic power 
generation; research and development of solar 
batteries and solar battery modules; design of 
electrical power installations; technical research; 
hosting web sites; creating and maintaining web sites 
for others; conversion of data or documents from 
physical to electronic media; installation of computer 
software; computer system design; data conversion 
of computer programs and data [not physical 
conversion]; duplication of computer programs; 
computer rental; recovery of computer data; rental of 
computer software; computer software design; 
updating of computer software; maintenance of 
computer software; computer systems analysis; 
computer programming; rental and translation of 
computer programs; consultancy in the field of 
computer hardware; industrial design; product 
evaluation; research and development of home 
appliances.

Class: 45 סוג: 45

Arbitration services; intellectual property watching 
services; licensing of intellectual property; intellectual 
property consultancy.

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

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

Republic of Korea, 02/12/2010, No. 4520100005062 דרום קוריאה, 02/12/2010, מספר 4520100005062

Class: 2 סוג: 2

Class: 9 סוג: 9

Class: 10 סוג: 10

Class: 11 סוג: 11

Class: 16 סוג: 16

Class: 19 סוג: 19

Class: 35 סוג: 35

Class: 37 סוג: 37

Class: 38 סוג: 38

Class: 39 סוג: 39

Class: 41 סוג: 41
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 Owners

Name: LG Corp.

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

Identification No.: 71378

(Republic of Korea Incorporated Company)

Class: 42 סוג: 42

Class: 45 סוג: 45
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CHERNY AIST BLACK STORK

Trade Mark No. 241054 מספר סימן

Application Date 22/09/2011 תאריך הגשה

 Owners

Name: Linstead Investments Capital Limited

Address: Akara Bldg., 24 De Castro St., Wickhams Cay I, 
Road Town, Tortola, Virgin Islands

Identification No.: 71130

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: 33 סוג: 33

Alcoholic beverages; strong alcoholic beverages 
including brandy and divin; all included in class 33.

משקאות אלכוהוליים; משקאות אלכוהוליים חזקים לרבות 
ברנדי ודיבין; הנכללים כולם בסוג 33.                                   
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WHITE STORK

חסידה לבנה
Trade Mark No. 241057 מספר סימן

Application Date 22/09/2011 תאריך הגשה

 Owners

Name: Linstead Investments Capital Limited

Address: Akara Bldg., 24 De Castro St., Wickhams Cay I, 
Road Town, Tortola, Virgin Islands

Identification No.: 71130

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: 33 סוג: 33

Alcoholic beverages; strong alcoholic beverages 
including brandy and divin; all included in class 33.

משקאות אלכוהוליים; משקאות אלכוהוליים חזקים לרבות 
ברנדי ודיבין; הנכללים כולם בסוג 33.                                   
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Trade Mark No. 241599 מספר סימן

Application Date 31/05/2011 תאריך הגשה

International Trademark No. 1093242 מספר סימן בינלאומי

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 2 סוג: 2

Toner cartridges [filled] for printers; ink for printers; 
ink for computer printers; ink cartridges [filled] for ink 
jet printers.
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Class: 9 סוג: 9

Power converters used in new renewable energy 
system including photovoltaic power generation or 
wind power; inverters used in new renewable energy 
system including photovoltaic power generation or 
wind power; solar batteries; chargers used in new 
renewable energy system including photovoltaic 
power generation or wind power; thermal printers; 
digital colour printers; laser printers; ink jet printers; 
colour printers; printers for use with computers; 
diode; top LED [luminescent diode]; LED 
[luminescent diode] lamp; power LED [luminescent 
diode]; big top LED [luminescent diode]; high flux 
LED [luminescent diode]; side view LED [luminescent 
diode]; EL [electroluminescent]; LCD [liquid crystal 
display] back light; LCD [liquid crystal display] back 
light apparatus; semiconductors; wafers [silicon 
slices]; integrated circuit; thermistors; transistors; 
printed circuits; LED [Light Emitting diodes]; chip-type 
LED; LED diode display; LED diode cluster lamps; 
LED dot matrix units; liquid crystal displays; LCD 
backlights [Light source panels for liquid crystal 
displays]; laser diodes; luminous signs; signal lights; 
electric batteries; anticathode materials for lithium-ion 
batteries; cathode materials for lithium-ion batteries; 
permanent magnets; rare-earth magnets; magnetic 
particles; wafer level package; reflecting discs for 
wear, for the prevention of traffic accidents; blinkers 
[signalling lights]; luminous traffic signal devices; 
mechanical traffic signal devices; luminous traffic 
signalling panels; mechanical traffic signalling panels; 
luminous road signs; mechanical road signs; 
luminous safety signalling panels; mechanical safety 
signalling panels; luminous safety display panels; 
mechanical safety display panels; luminous signalling 
panels; mechanical signalling panels; luminous 
navigation beacons; luminous vehicle breakdown 
warning triangles; electronic notice boards; 
speakerphones; recorded computer software for 
teleconferencing; recorded computer software for 
video conferencing; sound and image recording 
apparatus for teleconferencing; servers for 
teleconferencing; video monitors for 
teleconferencing; audio speakers for 
teleconferencing; hard drives for teleconferencing; 
hand sets for teleconferencing; cameras for 
teleconferencing; sound and image recording 
apparatus for electronic conferencing; servers for 
electronic conferencing; video monitors for electronic 
conferencing; audio speakers for electronic 
conferencing; hard drives for electronic conferencing; 
hand sets for electronic conferencing; cameras for 
electronic conferencing; sound and image recording 
apparatus for video conferencing; servers for video 
conferencing; video monitors for video conferencing; 
audio speakers for video conferencing; hard drives 
for video conferencing; hand sets for video 
conferencing; cameras for video conferencing; 
recorded computer software for integrating, 
controlling, enhancing, securing and managing video, 
voice and data communications.
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Class: 10 סוג: 10

Massage apparatus; vibrating massage apparatus; 
electric massage apparatus for household use; 
massage apparatus for human body; bed vibrators; 
electric massage chairs; esthetic massage 
apparatus.

Class: 11 סוג: 11

Solar collectors [heating]; solar water heaters; water 
purification installations; apparatus for purifying 
water; precision filters for water treating; desalination 
plants; membrane apparatus for purifying water; 
membrane filters; water purifying apparatus and 
machines used membrane filters; membrane for 
water treating; membrane filter apparatus for water 
treating; purification installations for sewage; 
purification installations for wastewater reclamation 
and reusing system; wastewater purifying and 
treatment apparatus; filters for wastewater; water 
purifiers for industry; filters for water purification 
installation; membrane for water purifying apparatus; 
water purifiers for household purposes; electric water 
purifiers for household use; water ionizers; water 
purifiers for household purposes [non-electric]; water 
ionization apparatus for household purposes; water 
purifying apparatus; electric foot warmers; street 
lamps; safety lamps for underground use; germicidal 
lamps for purifying air; neon lamps; lanterns; dynamo 
lamps; fittings for discharge lamps; incandescent 
lamps; incandescent lamp fittings; ultraviolet ray 
lamps, not for medical purposes; germicidal lamps; 
chandeliers; water surface lamps; mercury lamps; 
aquarium lights; spotlights; arc lamps; safety lamps; 
diving lights; decoration lamps; infrared lamps; 
torches for lighting; fish gathering lamp; ceiling lights; 
fairy lights for festive decoration; electric lights for 
Christmas trees; standard lamps; searchlights; 
artificial solar lamp; floodlights; fluorescent lamps; 
flashlights [torches]; lights for motorcycles; 
automobile lights; reflectors for automobiles; lamps 
for directional signals of automobiles; electric bulbs 
for directional signals of automobiles; anti-dazzle 
devices for automobiles [lamp-fittings]; parts of 
lighting apparatus; defrosters for automobiles; air 
conditioners for automobiles; headlights for 
automobiles; ventilation [air-conditioning] installations 
and apparatus for automobiles; heaters for 
automobiles; heating apparatus; heating boilers; hot 
water heating system; hot water apparatus; cooling 
apparatus; air conditioners for industrial purposes; air 
conditioners for household purposes.

Class: 16 סוג: 16

Printing papers for printers; plain papers for printers.

Class: 19 סוג: 19

Roofs, not of metal, incorporating solar cells.
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Class: 35 סוג: 35

Commercial intermediary services in the field of 
power converters, inverters or chargers used in new 
renewable energy system including photovoltaic 
power generation or wind power; intermediary sales 
services relating to power converters, inverters or 
chargers used in new renewable energy system 
including photovoltaic power generation or wind 
power; commercial intermediary services in the field 
of solar batteries or solar battery modules; 
intermediary sales services relating to solar batteries 
or solar battery modules.

Class: 37 סוג: 37

Installation of generators; construction of power 
plants; installation of photovoltaic power generation 
installations; electric works; construction of solar 
collecting plate; construction of solar concentrating 
plate; installation of materials of alternative energy 
apparatus; installation of wind power plants; repair of 
solar collecting plate; repair of solar concentrating 
plate; repair of materials of alternative energy 
apparatus; repair of wind power plants.

Class: 38 סוג: 38

Audio teleconferencing service; network audio and 
video conferencing services; providing facilities and 
equipment for video conferencing; providing 
telephone conferencing services; local and long 
distance transmission of voice, data, graphics by 
means of telephone, telegraphic, cable, and satellite 
transmissions; video teleconferencing service; web 
audio and video conferencing services; wireless 
electronic transmission of voice signals, data, 
facsimiles, images and information.

Class: 39 סוג: 39

Supplying of electricity produced by photovoltaic 
power generation or wind power; distribution of 
energy produced by photovoltaic power generation or 
wind power; supplying of electricity produced by new 
renewable energy; distribution of energy produced by 
new renewable energy.

Class: 41 סוג: 41

Internal training for business management; internal 
training for marketing; internal training for research 
and development; internal training for improving 
creativity; internal training for creation of ideas; 
personnel training; arranging and conducting of 
seminars; arranging and conducting of workshop; 
vocational guidance [education or training advice]; 
arranging and conducting of educational events; 
providing education information; practical training 
[demonstration]; educational examination; 
educational research; internet education courses; 
internet education instruction; online educational 
examination.
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Class: 42 סוג: 42

Research and development of photovoltaic power 
generation; research and development of power 
generation by new renewable energy; research and 
development of electric power resources; research 
and development of power converters, inverters and 
chargers for electric batteries used in new renewable 
energy system including photovoltaic power 
generation; research and development of solar 
batteries and solar battery modules; design of 
electrical power installations; technical research; 
hosting web sites; creating and maintaining web sites 
for others; conversion of data or documents from 
physical to electronic media; installation of computer 
software; computer system design; data conversion 
of computer programs and data [not physical 
conversion]; duplication of computer programs; 
computer rental; recovery of computer data; rental of 
computer software; computer software design; 
updating of computer software; maintenance of 
computer software; computer systems analysis; 
computer programming; rental and translation of 
computer programs; consultancy in the field of 
computer hardware; industrial design; product 
evaluation; research and development of home 
appliances.

Class: 45 סוג: 45

Arbitration services; intellectual property watching 
services; licensing of intellectual property; intellectual 
property consultancy.

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

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

Republic of Korea, 02/12/2010, No. 4520100005063 דרום קוריאה, 02/12/2010, מספר 4520100005063

Class: 2 סוג: 2

Class: 9 סוג: 9

Class: 10 סוג: 10

Class: 11 סוג: 11

Class: 16 סוג: 16

Class: 19 סוג: 19

Class: 35 סוג: 35

Class: 37 סוג: 37

Class: 38 סוג: 38

Class: 39 סוג: 39

Class: 41 סוג: 41
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 Owners

Name: LG Corp.

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

Identification No.: 71378

(Republic of Korea Incorporated Company)

Class: 42 סוג: 42

Class: 45 סוג: 45
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Trade Mark No. 241612 מספר סימן

Application Date 14/03/2011 תאריך הגשה

International Trademark No. 1093380 מספר סימן בינלאומי

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 20 סוג: 20

Furniture, mirrors, picture frames, barrels, not of 
metal; busts of wood, wax, plaster or plastic; costume 
stands; fans for personal use, non-electric; 
coatstands; coat hangers; shoulder poles; display 
stands; showcases [furniture]; newspaper display 
stands; signboards of wood or plastics; doors for 
furniture; curtain holders, not of textile material; 
display boards; flower-stands [furniture]; curtain tie-
backs; rivets, not of metal; tortoiseshell imitation; 
locks, other than electric, not of metal; bead curtains 
for decoration; bottle closures, not of metal; closures, 
not of metal, for containers; mirrors; hand-held 
mirrors; bamboo; scratching posts for cats; animal 
hooves; coral; meerschaum; whalebone, unworked or 
semi-worked; stag antlers; tortoiseshell; shells; horn, 
unworked or semi-worked; animal horns; rattan; 
ivory, unworked or semi-worked; corozo; plaited 
straw, except matting; wickerwork; works of art of 
wood, wax, plaster or plastic; cabinet work; reeds; 
settees; curtain rods; reels of wood for yarn, silk, 
cord; plastic key cards, not encoded; mats for infant 
playpens; bed casters, not of metal; furniture casters, 
not of metal; wind chimes; bassinettes; curtain rings; 
chests of drawers; containers, not of metal for 
storage and transportation; baskets, not of metal; 
hampers; bakers' bread baskets; trays, not of metal; 
bottle casings of wood; armchairs; bedsteads of 
wood; beds; table tops; coathooks, not of metal; 
curtain hooks; clothes hooks, not of metal; playpens 
for babies; tailors' dummies; air mattresses, not for 
medical purposes; spring mattresses; mattresses; 
water beds, not for medical purposes; furniture for 
trading halls, namely dressing booths, non-metal 
shelf brackets, clothes rods; furniture of metal; office 
furniture; school furniture; sleeping bags for camping; 
mobiles; curtain rails; index cabinets; furniture; 
mother-of-pearl, unworked or semi-worked; mirror 
tiles; ambroid plates; registration plates, not of metal; 
identity plates, not of metal; head-rests [furniture]; 
stakes for plants or trees; trestles; magazine racks; 
book rests [furniture]; flower-pot pedestals; pet 
cushions; pillows; cushions; air pillows, not for 
medical purposes; racks [furniture]; shelves for filing-
cabinets; furniture shelves; shelves for storage; wood 
ribbon; straw edgings; towel closets; hat stands; 
inflatable publicity objects; beds for household pets; 
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bedding, except linen; plugs, not of metal; corks for 
bottles; corks; desks; embroidery frames; picture 
frames; tanks, not of metal nor of masonry; curtain 
rollers; tool handles, not of metal; knife handles, not 
of metal; door handles, not of metal; writing desks; 
benches; straws for drinking; vats, not of metal; 
sofas; statues of wood, wax, plaster or plastic; 
silvered glass; filing cabinets; counters including 
counters for cash registers; umbrella stands; trolleys 
for computers; dressing tables; draughtman's tables; 
tables of metal; desks; tea trolleys; dinner wagons; 
tables; steps, not of metal; chairs; high chairs for 
babies; bins, not of metal; placards of wood or 
plastics; stools; crates; trolleys; straw plaits; edgings 
of plastic for furniture; decorations of plastic for 
foodstuffs; washstands; wax figures; door fittings, not 
of metal; bed fittings, not of metal; mouldings for 
picture frames; furniture fittings, not of metal; window 
fittings, not of metal; infant walkers; garment covers; 
easy chairs; poles, not of metal; screens; meat 
chests, not of metal; plate racks; bamboo curtains; 
slatted indoor blinds; woven timber blinds; indoor 
window blinds; fire screens, domestic; yellow amber; 
lockers; boxes of wood or plastic; chests for toys; 
letter boxes, not of metal or masonry; bottle racks; 
towel dispensers, fixed, not of metal.
Class: 21 סוג: 21

China ornaments; dishes; paper plates; saucers; 
mugs; candy boxes; lunch boxes; bottles; carboys; 
busts of china, terra-cotta or glass; vases; epergnes; 
fruit cups; baby baths, portable; waffle irons, non-
electric; ice buckets; coal scuttles; buckets made of 
woven fabrics; cooking skewers, of metal; napkin 
holders; trouser stretchers; clothing stretchers; shirt 
stretchers; hair for brushes; carpet beaters; 
signboards of porcelain or glass; candle 
extinguishers; flower pots; cruets; decanters; large-
toothed combs for the hair; combs for animals; 
abrasive sponges for scrubbing the skin; sponges for 
household purposes; toilet sponges; deodorising 
apparatus for personal use; sponge holders; 
toothpick holders; soap holders; holders for flowers 
and plants; shaving brush stands; toilet paper 
holders; ironing boards; cutting boards for the 
kitchen; bread boards; washing boards; strainers; 
containers for household or kitchen use; boxes of 
glass; heat insulated containers for beverages; 
thermally insulated containers for food; glass flasks; 
closures for pot lids; chamois leather for cleaning; 
toothpicks; ceramics for household purposes; 
majolica; works of art, of porcelain, terra-cotta or 
glass; brush goods; cleaning instruments, hand-
operated; stew-pans; flower-pot covers, not of paper; 
shaving brushes; cages for household pets; polishing 
leather; napkin rings; towel rails and rings; piggy 
banks, not of metal; bread baskets, domestic; 
baskets for domestic use; feeding troughs for 
animals; cookie jars; tea caddies; coffee percolators, 
non-electric; coffeepots, non-electric; coffee grinders, 
hand-operated; beer mugs; tankards; pot lids; butter-
dish covers; dish covers; cheese-dish covers; 
buttonhooks; jugs; perfume burners; portable 
coldboxes, non-electric; watering cans; mixing 
spoons; basting spoons, for kitchen use; scoops; tart 
scoops; spatulas; butter dishes; polishing materials 
for making shiny, except preparations, paper and 
stone; pepper mills, hand-operated; feather-dusters; 

ח' תמוז תשע"ב - 46728/06/2012



brooms; isothermic bags; bowls; mosaics of glass, 
not for building; saucepan scourers of metal; soap 
boxes; cooking pot sets; spouts; fitted picnic baskets; 
toilet cases; cookie cutters; pastry cutters; sprinklers; 
sprinklers for watering flowers and plants; chopsticks; 
cocktail stirrers; pepper pots; gloves for household 
purposes; polishing gloves; gardening gloves; plates 
to prevent milk boiling over; trays for domestic 
purposes; trays for domestic purposes, of paper; lazy 
susans; vegetable dishes; cabarets; heaters for 
feeding bottles, non-electric; candlesticks; trivets; 
coasters, not of paper and other than table linen; 
menu card holders; knife rests for the table; flat-iron 
stands; egg cups; grill supports; abrasive pads for 
kitchen purposes; pads for cleaning; drinking troughs; 
powdered glass for decoration; pottery; cooking pots; 
autoclaves, non-electric; painted glassware; 
tableware, other than knives, forks and spoons; 
porcelain ware; earthenware; crystal; cosmetic 
utensils; toilet utensils; trouser presses; cruet stands 
for oil and vinegar; spice sets; appliances for 
removing make up, non-electric; food cooling devices 
containing heat exchange fluids, for household 
purposes; toilet paper dispensers; apparatus for wax-
polishing, non-electric; bottle openers; crumb trays; 
tie presses; clothes-pegs; glass stoppers; powder 
compacts; perfume vaporizers; powder puffs; soap 
dispensers; combs; electric combs; grills; sifters; 
drinking horns; shoe horns; candle rings; knobs of 
porcelain; salad bowls; sugar bowls; beaters, non-
electric; whisks, non-electric, for household purposes; 
services [dishes]; coffee services; liqueur sets; tea 
services; cinder sifters; tea strainers; siphons for 
carbonated water; rolling pins, domestic; hot pots, not 
electrically heated; steel wool for cleaning; 
currycombs; fruit presses, non-electric, for household 
purposes; salt cellars; drinking vessels; vessels of 
metal for making ices and iced drinks; refrigerating 
bottles; cups of paper or plastic; glass; drinking 
glasses; statues of porcelain, terra-cotta or glass; 
statuettes of porcelain, terra-cotta or glass; opal 
glass; glass incorporating fine electrical conductors; 
enamelled glass; glass, unworked or semi-worked, 
except building glass; soup bowls; clothes racks, for 
drying; basins [receptacles]; table plates; disposable 
table plates; graters; vacuum bottles; indoor 
terrariums; cloth for washing floors; cloths for 
cleaning; dusting cloths; furniture dusters; litter trays 
for pets; urns; aerosol dispensers, not for medical 
purposes; water apparatus for cleaning teeth and 
gums; kitchen mixers, non-electric; wax-polishing 
appliances, non-electric, for shoes; sprinkling 
devices; utensils for household purposes; kitchen 
utensils; cooking utensils, non-electric; coffee filters, 
non-electric; flasks; bottle gourds; molds; ice cube 
molds; cake molds; deep fryers, non-electric; comb 
cases; bread bins; teapots; kettles, non-electric; 
cups; garlic presses; ironing board covers, shaped; 
tea balls; glass bowls; mops; shakers; corkscrews; 
dishwashing brushes; brushes for cleaning tanks and 
containers; lamp-glass brushes; scrubbing brushes; 
toothbrushes; toothbrushes, electric; animal bristles; 
carpet sweepers; brushes for footwear; toilet 
brushes; electric brushes, except parts of machines; 
brushes; eyebrow brushes; nail brushes; boxes of 
metal, for dispensing paper towels; garbage cans.
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 Owners

Name: WORRUS HOLDING S.A.

Address: 67, rue Ermesinde, L-1469 Luxembourg, 
Luxembourg

Identification No.: 73867

(BX Société Anonyme)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Reinhold Cohn and Partners

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

שם: ריינהולד כהן ושותפיו

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

Trade Mark No. 241735 מספר סימן

Application Date 02/11/2011 תאריך הגשה

Based on foreign registration מבוסס על רישום בחו"ל

U.S.A. No. 3992344 ארה"ב מספר: 3992344

Dated 12/07/2011 (Section 16) מיום 12/07/2011 (סעיף 16) 

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 Nano.

רישום סימן זה לא ימנע מאחרים שימוש מתאר בתום לב 
.Nano במהלך הרגיל של המסחר במילה

 Owners

Name: Innovation First,  Inc.

Address: 1519 Interstate 30 West, Greenville, Texas 
75402, U.S.A.

Identification No.: 802292

(Texas Corporation)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Plinner & Co - law offices

Address: 7 Jabotinsky St., Moshe Aviv Tower, 38th. 
Floor, Ramat Gan, 52520, Israel

שם: פלינר ושות - עורכי דין

כתובת : רח' ז'בוטינסקי 7, מגדל משה אביב, קומה 38, רמת גן, 
52520, ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 28 סוג: 28

toy robots; toy barriers; toy building structures; and 
toy vehicle tracks, all aforementioned goods except 
for humanoid robots.

רובוטי צעצוע; מחסומי צעצוע; צעצועים בדמות מבני בנייה; 
ומשאיות צעצוע; כל הטובין דלעיל למעט רובוטים בדמות אדם.  
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Trade Mark No. 242116 מספר סימן

Application Date 13/12/2010 תאריך הגשה

International Trademark No. 1095555 מספר סימן בינלאומי

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 1 סוג: 1

Cement for repairs; detergents for use in industrial 
and manufacturing processes; chemical fluids for 
dewatering; anti-freeze; sealants; adhesives for 
industrial use; silicones; silicon; silicates; liquifying 
chemicals (ungluing agents); chemical additives to 
motor fuel; anti-knock substances for internal 
combustion engines; unprocessed acrylic resins; 
unprocessed epoxy resins; mastic for tyres; oil and 
petroleum dispersants; coolants; conditioners for 
cooling systems; cleaners for cooling systems; 
chemical preparations for locking screw threads; 
battery fluid; colour brightening chemicals; filtering 
materials; hydraulic fluids; chemical fuel additives; 
compositions for repairing vehicles tyres; gasket 
making chemicals; unprocessed artificial and 
synthetic resins; putty.

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; primers; anti-corrosive preparations; anti-rust 
oils and greases; natural resins and gum resins; 
thinners; metal preservatives; sealant primers; anti-
corrosion substances; coatings (paints) for use on 
vehicles and on parts of vehicles.

Class: 4 סוג: 4

Non-chemical additives to motor fuel; diesel oil; fuel 
oils and mixtures; wax; motor fuel; anti-seizure 
compounds; greases fir use with ball and roller 
bearings and bushings; petroleum ether.
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Class: 6 סוג: 6

Metal industrial hose couplings and metal industrial 
hose fittings; fasteners; flanges; pins; sealing caps; 
shims; springs; conrod nuts; packaging containers; 
fastening, securing and sealing devices; plugs; 
straps; clips; nuts; bolts; screws; rings; washers; 
seals; ties; nipples; bindings; bungs; caps; closures; 
collars; clamps; couplings; hooks; links; nails; pegs; 
rivets; guards; tanks; drain plugs; cotter pins; 
drawbar pins; clevis pins; locking pins; eye bolts; 
snap rings; thread inserts; rain traps and drain caps; 
pipe extensions; deflectors; grids; plates; track 
hardware; welding rods; cable and wire; pipes and 
tubing; chains; slings and pulleys; badges; bells; 
locks and padlocks; number plates; knobs of metal; 
wear resistant metal alloys; wear resistant metal 
alloys for use on equipment in mining, construction, 
agriculture and material handling, including chocky 
bars, heat shrouds, side bar protectors and wear 
plates; all the aforementioned of metal; parts and 
fittings for all the aforesaid goods.

Class: 7 סוג: 7

Engines and motors, diesel engines; starting devices 
for engines and motors; exhausts and exhaust 
fittings; power transmission systems; compressors 
(superchargers); ignition devices, fuelling devices 
and controlling devices for internal combustion 
engines; lubricating apparatus and cooling apparatus 
(radiators) all included in this class; electric 
generators; transmissions; replacement parts for 
earth moving machinery and diesel engines; valves; 
sparks plugs; air filters; water regulators; oils filters; 
machine couplings; machine tools; assembly 
presses; starters; pumps; diggers; excavators; 
bulldozers; loaders; cranes; feller machines; 
bunching machines; scraping machines; paving 
machines; agricultural machines; cutting machines; 
compactors; filters; belts being parts of machines; 
surge alleviators; blades; earth moving machines; 
steam rollers; forestry machines; pipe laying 
machines; compacting machines; buckets for earth 
moving machines; hydraulic jacks; welding machines 
and apparatus; bits being parts of machines; 
construction machines; mining machines; farming 
machines; material handling machines and 
generators; digging machines; demolition, gripping 
and lifting apparatus and instruments other than hand 
operated; hydraulic components; hydraulic 
components including hydraulic pumps, hydraulic 
motors, hydraulic valves and hydraulic cylinders; 
ground engaging machines and tools, including 
bucket tips and adapters (for machine tools), cutting 
edges and segments, cutting edges and segments 
for buckets, motor graders, blades and scrapers, 
wear protection products for machines and machine 
tools, namely chocky bars, heat shrouds, side bar 
protectors and wear plates, ripper shanks and tips for 
machines and machine tools; parts, fittings and 
components for all the aforesaid goods; cutting 
torches.
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Class: 9 סוג: 9

Measuring and testing apparatus and instruments; 
electric cable and wire; electric conduits; switches; 
pressure switches; connectors; jump leads; fuses; 
circuit testers; voltage testers; fuse holders; 
transformers; battery testing apparatus for sale in kit 
form; thermostats; gauges; levelling apparatus and 
instruments; tape measures and rules; microscopes; 
tachometers; diagnostic apparatus and instruments; 
meters; thermometers; alarms; electric horns; flasher 
units; reflectors; mirrors; aerials; battery chargers; 
weighing apparatus and instruments; computers and 
computer programmes; computer software; 
calculating machines; laser pointers; protective 
clothing; protective headgear; audio visual teaching 
apparatus; video tapes; vehicle warning triangles; 
audio tapes; compact discs; holders for discs; cards 
bearing magnetic strips; calculators; electric 
couplings; petrol pumps; levels; electric locks; radios; 
vehicle radios; batteries; starters; speed checking 
apparatus and instruments; battery cables; 
connectors for sale in kit form; electrical terminals; 
water temperature regulators; probes; ammeters; 
battery testers; terminals; gas detectors; flow meters; 
ohmmeters; pressure measurement tools; welding 
apparatus; battery ground strap connectors; battery 
tie down connectors; conduit and wire protectors; 
emergency jump start apparatus; emergency jump 
start receptacle assemblies; voltage converters; parts 
and fittings for all the aforesaid goods.

Class: 12 סוג: 12

Parts for vehicles; engines and motors; diesel 
engines for land vehicles; starting devices for 
engines and motors; power transmission systems; 
sun-blinds adapted for automobiles and windscreens 
(including tinted windscreens); transmissions and 
axles; transmissions and axles for construction 
trucks; earthmoving vehicles and off-highway 
vehicles; replacement parts for off-highway trucks for 
loading and hauling; attachments for vehicles for 
earth and material hauling and handling including 
trucks and tractors; land vehicles; construction 
vehicles; mining vehicles; farming vehicles and 
material handling vehicles; undercarriage 
components and tracks for tractors and other track-
type vehicles; tyres, inner tube and wheels for 
vehicles; skidders; undercarriage structural parts; 
undercarriage components; parts, fittings and 
components for all the aforesaid goods.
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Class: 17 סוג: 17

Non-metal industrial hose couplings; industrial hoses 
made of non-metal, plastic, or rubber for use in 
hydraulics; sealant compounds for joints; adhesive 
tapes; insulators; seals; gaskets; acrylic resins; 
goods made from rubber and from plastics and not 
included in other classes; flexible pipes; tape; hoses; 
hosing; semi-processed brake linings; clutch linings; 
cylinder jointing; insulating gloves; coupling and joints 
not of metal; rings of rubber or of plastic; materials for 
repairing tyres; rubber sealing materials; rubber 
washers; insulating tape and band; expansion joint 
fillers; fillers; chemical compositions for repairing 
leaks; rubber tubes and valves; packing materials; 
padding materials; electrical tape; parts and fittings 
for all the aforesaid goods.

Class: 37 סוג: 37

Repair, maintenance and servicing of machines, 
vehicles, engines, generators and motors; repair, 
maintenance and servicing of parts, fittings or 
components for machines, vehicles, engines, 
generators and motors.

Goods/Services for which priority is claimed סחורות/שירותים לגביהם נטען דין קדימה
(If only classification code is indicated, Priority is claimed 
for all goods/services included in that class, and specified 
above under the 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, 28/06/2010, No. 
009207424

איחוד האירופי לסימני מסחר, 28/06/2010, מספר 
009207424

Class: 1 סוג: 1

Class: 2 סוג: 2

Class: 4 סוג: 4

Class: 6 סוג: 6

Class: 7 סוג: 7

Class: 9 סוג: 9

Class: 12 סוג: 12

Class: 17 סוג: 17

Class: 37 סוג: 37
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 Owners

Name: Perkins Holdings Limited

Address: Eastfield, Peterborough, PE1 5NA, United 
Kingdom

Identification No.: 74030

(United Kingdom Limited 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
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Trade Mark No. 242375 מספר סימן

Application Date 16/02/2011 תאריך הגשה

International Trademark No. 0799717 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: Evonik RohMax Additives GmbH

Address: Kirschenallee, 64293 Darmstadt, Germany

Identification No.: 74131

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Reinhold Cohn and Partners

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

שם: ריינהולד כהן ושותפיו

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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 1 סוג: 1

Chemical products used in industry, science and 
photography, as well as in agriculture, horticulture 
and forestry; chemical products for industrial use, 
namely for the production of polymers, 
methacrylates, also in the form of solutions; polymers 
included in this class.

Class: 4 סוג: 4

Industrial oils and greases; lubricants.

Class: 42 סוג: 42

Scientific and technological services and research 
and design relating thereto; industrial analysis and 
research services; all the above in connection with 
chemical products for industrial use, industrial oils 
and greases lubricants.
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Trade Mark No. 242661 מספר סימן

Application Date 18/11/2010 תאריך הגשה

Linked Files תיקים קשורים
Division חלוקה

Divided of 233752 חולק מ 233752

Division חלוקה

Divided to 242660 חולק ל 242660

 Owners

Name: Marvel Characters, Inc.

Address: Rosecrans Avenue 1600, Manhattan Beach, 
90266, California, U.S.A.

Identification No.: 801703

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Dr. Shlomo Cohen & Co.

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

שם: ד"ר שלמה כהן ושות'

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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 25 סוג: 25

Clothing, namely, t-shirts, sweat shirts, shirts, shorts,  
sweat pants, slacks, overalls, vests, jackets, coats, 
rainwear, underwear, sleepwear, robes, swimwear, 
hats, caps, visors, scarves, headbands, ties, socks, 
shoes, boots, sneakers, beach shoes, sandals, 
gloves, suspenders, belts, halloween costumes and 
masquerade costumes; all included in class 25.         
              

ביגוד, שהוא, חולצות טי, חולצות טרנינג, חולצות, מכנסיים 
קצרים, מכנסי טרנינג, מכנסיים, סרבלים,  אפודים, מקטורנים, 
מעילים, לבוש לגשם, תחתונים, פיג'מות, חלוקים, לבוש רחצה, 
כובעים, כובעי מצחייה, מגני שמש, צעיפים, סרטי מצח, עניבות, 

גרביים, נעלים, מגפיים, נעלי ספורט,  נעלי חוף, סנדלים, 
כפפות, כתפות, חגורות, תחפושות ליל כל הקדושים ותחפושות 

לנשפי מסכות; הנכללים כולם בסוג 25.
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Trade Mark No. 242731 מספר סימן

Application Date 21/02/2011 תאריך הגשה

International Trademark No. 1097757 מספר סימן בינלאומי

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 1 סוג: 1

Rubber cement for use in retreading preformed tires; 
solvents; self-vulcanizing binder compositions and 
vulcanizing accelerator compositions all used in the 
repair of tires.

Class: 6 סוג: 6

Metal junctions for pipes; metal flanges; water-pipe 
valves of metal; pipework of metal; antiseismic 
construction materials of metal; construction 
materials of metal; reinforcing materials of metal for 
building; metal hardware; reinforcing materials of 
metal for pipes; nuts of metal; industrial water 
storage tanks (of metal); water tanks of metal for 
household purposes; steel buildings; stainless-steel 
water tanks; containers of metal; rubber covered 
metal chains for preventing bridge collapse; man-
made garden ponds (metal structures).

Class: 7 סוג: 7

Construction machines and apparatus; loading-
unloading machines and apparatus; tires for 
scrapers; tires for motor graders; tires for shovel 
loaders; tires for tire rollers; tires for wheeled cranes; 
tires for cranes; tires for snow plows; tires for pavers; 
tires for mining machinery; rubber tracks for use with 
crawlers on agricultural machinery; rubber tracks for 
use with crawlers on mining machinery; rubber tracks 
for use with crawlers on construction, cargo handling 
machinery; rubber pads to be attached to shoe plates 
of metal crawlers; rubber tracks for use with crawlers 
on snow remover; rubber tracks for use with crawlers 
on construction, cargo handling, agricultural mining 
machinery; parts and fittings for all the aforesaid 
goods; belts for conveyors; transmission belts not for 
land vehicles; belt conveyers; brakes for machines; 
hydraulic hoses, not of metal, for use in machines; 
non-metallic hoses for transferring hydraulic power in 
machines; non-metallic hoses for use in hydraulic 
systems in machines; hydraulic quick release 
couplings for high pressure hoses used in machines; 
plastics pipes (fitted parts of machines); hydraulic 
connectors (pipes) being parts of machines; tire 
repairing machinery; pressure chambers as parts of 
tire repairing machinery; tire buffers as parts of tire 
repairing machinery; tire tread rollers and stitchers, 
as parts of tire repairing machinery; tire tread cutters 
and bonding agent applicators used in recapping 
tires as parts of tire repairing machinery; pneumatic 
shock absorbers (air springs, for machine elements 
not for land vehicles); rubber springs for non-
vehicular suspension systems.
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Class: 9 סוג: 9

Phase indicators; rubber covered electrical wires; 
electronic buzzers; solar batteries; facsimiles; 
electronic displays utilizing electronic paper 
technology; computers; rollers such as transfer 
rollers, toner supply rollers, development rollers, etc. 
for printers, facsimiles, copy machines; alarm devices 
for tire pressure; pressure gauges in vehicle tires; 
rubber testing machines; cameras; magnetic cores; 
gasoline gauges; gasoline pumps for service 
stations; cigar lighters for automobiles; protective 
masks; apparatus for consumer games adapted for 
use with an external display screen or monitor; 
electronic circuits and cd-roms recorded with 
programs for hand-held games with liquid crystal 
displays; weight belts for scuba diving; downloadable 
music files; downloadable image files; electronic 
publications; batteries, electric; batteries, electric, for 
vehicles; sunglasses.

Class: 12 סוג: 12

Automobiles and their parts and fittings; tires for 
passenger cars; tires for trucks; tires for buses; tires 
for racing cars; tires for automobiles; retreaded tires 
for passenger cars; retreaded tires for trucks; 
retreaded tires for buses; retreaded tires for racing 
cars; retreaded tires; retreaded tires for automobiles; 
inner tubes for passenger cars; inner tubes for trucks; 
inner tubes for buses; inner tubes for racing cars; 
inner tubes for automobiles; wheels and rims for 
passenger cars; wheels and rims for trucks; wheels 
and rims for buses; wheels and rims for racing cars; 
wheels and rims for automobiles; tread rubber for 
retreading tires for the above-mentioned vehicles; 
two-wheeled motor vehicles and their parts and 
fittings; tires for two-wheeled motor vehicles; inner 
tubes for two-wheeled motor vehicles; wheels and 
rims for two-wheeled motor vehicles; bicycles and 
their parts and fittings; tires for bicycles; inner tubes 
for bicycles; wheels and rims for bicycles; aircraft and 
their parts and fittings; tires and inner tubes for 
aircraft; adhesive rubber patches for repairing tubes 
or tires; tread rubber for retreading tires for two-
wheeled motor vehicles or bicycles; tread rubber for 
retreading tires for aircraft; tread used to retread 
tires; preformed tire treads; rubber patches for 
repairing vehicle tread; shock absorbers (for land 
vehicles); air springs for land vehicles; shaft 
couplings or connectors (for land vehicles); fenders 
for vessels (boat side protectors); seat cushions for 
vehicles; air springs for railway cars; vehicle 
bumpers; suspension shock absorbers for vehicles; 
suspension springs for vehicles; tires for off-the-road 
vehicles; four-wheeled go-carts; tricycles for infants.
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Class: 17 סוג: 17

Valves of rubber or vulcanized fiber; flexible tubes 
not of metal; junctions for pipes, not of metal; 
sealants for use in building and construction and 
insulation for use in building and construction; 
floating anti-pollution barriers; packing containers of 
rubber; hydraulic hoses, not of metal; plastic 
substances, semi-processed; plastic sheets for use 
as interlayers for laminated glass; plastic films, not 
for wrapping; EVA (ethylene vinyl acetate) films for 
solar batteries; EVA (ethylene vinyl acetate) films for 
solar cells; urethane foam; thermoplastic elastomers 
used as materials for buffers of HDD; flexible pipes 
and tubes of plastic; flexible rubber tubes; laminated 
plastic films for use in electronic displays including 
plasma display panels and liquid crystal displays; 
adhesive-coated plastic sheets for solar cells; rubber; 
materials of rubber for seismic isolation; synthetic 
rubber; natural rubber; rubber compounds; rubber for 
retreading and repairing tires and repairing tubes; 
rubber material for recapping tires; gaskets; seals; 
waterproof membranes; gaskets of metal.

Class: 18 סוג: 18

Shopping bags; bags for sports; rucksacks; travelling 
bags; handbags; wheeled shopping bags; net bags 
for shopping; purses; school bags; bags (envelopes, 
pouches) of leather for packaging; umbrellas; 
parasols; card cases; key cases leatherware; vanity 
cases not fitted.

Class: 19 סוג: 19

Rigid pipes, not of metal (building); rubber building or 
construction materials; antiseismic construction 
materials, not of metal; rubber building materials for 
seismic isolation; non-metallic building materials; 
roofing membranes; roofing membranes having 
waterproof properties; non-metal bridge construction 
materials, covered with rubber; man-made garden 
ponds (structures, not of metal).

Class: 20 סוג: 20

Valves, not of metal, other than parts of machines; 
tanks, not of metal nor of masonry; liquid storage 
tanks not of metal nor of masonry; gas storage tanks 
not of metal nor masonry; chests, not of metal; 
desks; chairs; mirrors; bathroom vanities; bookcases; 
cushions; pillows; mattresses; cases of wood; 
bamboo and plastic containers for packaging; fans 
for personal use, non-electric; water tanks for 
household purposes not of metal nor masonry; 
sleeping bags for camping; hairdressers' chairs; non-
metal chains covered with rubber.

Class: 24 סוג: 24

Towels of textile; handkerchiefs; labels (cloth).
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Class: 25 סוג: 25

Wind jackets; wristbands; golf shoes; golf spikes; 
cyclists' suits of jerseys for racing; cyclists' pants for 
racing; cyclists' overalls; golf trousers; golf caps; golf 
shirts; golf pants; golf skirts; jackets; jogging pants; 
sweat pants; trousers; overcoats; raincoats; 
sweaters; sport shirts; camisoles; undershirts; 
underpants; vests; open-necked shirts; polo shirts; 
collar protectors; socks; scarfs; gloves; gloves for 
bicycling; neckerchieves; thermal underwear; 
mufflers; ear muffs; hats; caps (clothing); visors; 
sports shoes; walking shoes; shoes; gloves for 
bicycle racing; gloves for cycling.

Class: 28 סוג: 28

Miniature cars; rubber balls; model vehicles; golf 
clubs; golf bags; golf balls; golf gloves; golf club 
heads; golf club head covers; golf irons; golf putters; 
golf implements; sports bags shaped to contain 
specific sports apparatus; tennis rackets; tennis balls.

Class: 35 סוג: 35

Retail services or wholesale services for automobiles, 
tires and parts and fittings for automobiles; retail 
services or wholesale services for sports goods; retail 
services or wholesale services for bicycles and parts 
and fittings for bicycles.

Class: 37 סוג: 37

Repair and maintenance of automobiles and their 
parts; repair and maintenance of tires for 
automobiles; retreading of tires; repair and 
maintenance of two-wheeled motor vehicles and their 
parts; repair and maintenance of tires for two-
wheeled motor vehicles; repair and maintenance of 
bicycles and their parts; repair and maintenance of 
tires for bicycles; repair and maintenance of tires for 
aircraft; tire repair and recapping services; roofing 
services; roof repair; roof installation, and 
maintenance.

Goods/Services for which priority is claimed סחורות/שירותים לגביהם נטען דין קדימה
(If only classification code is indicated, Priority is claimed 
for all goods/services included in that class, and specified 
above under the 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, 18/02/2011, No. 2011-011192 יפן, 18/02/2011, מספר 2011-011192

Class: 1 סוג: 1

Class: 6 סוג: 6

Class: 7 סוג: 7

Class: 9 סוג: 9

Class: 12 סוג: 12

Class: 17 סוג: 17

Class: 18 סוג: 18
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 Owners

Name: BRIDGESTONE CORPORATION

Address: 10-1, Kyobashi 1-chome,,Chuo-ku, Tokyo 104-
8340, Japan

Identification No.: 74238

(Japan 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

Class: 19 סוג: 19

Class: 20 סוג: 20

Class: 24 סוג: 24

Class: 25 סוג: 25

Class: 28 סוג: 28

Class: 35 סוג: 35

Class: 37 סוג: 37
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Trade Mark No. 242949 מספר סימן

Application Date 25/08/2011 תאריך הגשה

International Trademark No. 1098550 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: Xerox Corporation

Address: 45 Glover Ave.,,P.O. Box 4505,5059E, Norwalk, 
CT 06856, U.S.A.

Identification No.: 73758

(New York, United States CORPORATION)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 16 סוג: 16

Printed material, namely, books, calendars, 
scrapbook albums, photo books, books containing 
photos or images and greeting cards comprising a 
customized presentation of photographs and 
captions.

Class: 40 סוג: 40

Photographic and image processing services, 
namely, developing, reprinting and modifying images; 
transferring photographic and digital images from 
photographic negatives and uploaded digital images 
to imprintable surfaces; and digital on-demand 
printing services of books and other documents, 
digital printing, variable printing, namely, printing 
material personalized for the orderer.
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Trade Mark No. 243011 מספר סימן

Application Date 13/12/2010 תאריך הגשה

International Trademark No. 1099217 מספר סימן בינלאומי

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 1 סוג: 1

Cement for repairs; detergents for use in industrial 
and manufacturing processes; chemical fluids for 
dewatering; anti-freeze; sealants; adhesives for 
industrial use; silicones; silicon; silicates; liquifying 
chemicals (ungluing agents); chemical additives to 
motor fuel; anti-knock substances for internal 
combustion engines; unprocessed acrylic resins; 
unprocessed epoxy resins; mastic for tyres; oil and 
petroleum dispersants; coolants; conditioners for 
cooling systems; cleaners for cooling systems; 
chemical preparations for locking screw threads; 
battery fluid; colour brightening chemicals; filtering 
materials; hydraulic fluids; chemical fuel additives; 
compositions for repairing vehicles tyres; gasket 
making chemicals; unprocessed artificial and 
synthetic resins; putty.

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; primers; anti-corrosive preparations; anti-rust 
oils and greases; natural resins and gum resins; 
thinners; metal preservatives; sealant primers; anti-
corrosion substances; coatings (paints) for use on 
vehicles and on parts of vehicles.

Class: 4 סוג: 4

Non-chemical additives to motor fuel; diesel oil; fuel 
oils and mixtures; wax; motor fuel; anti-seizure 
compounds; greases fir use with ball and roller 
bearings and bushings; petroleum ether.
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Class: 6 סוג: 6

Metal industrial hose couplings and metal industrial 
hose fittings; fasteners; flanges; pins; sealing caps; 
shims; springs; conrod nuts; packaging containers; 
fastening, securing and sealing devices; plugs; 
straps; clips; nuts; bolts; screws; rings; washers; 
seals; ties; nipples; bindings; bungs; caps; closures; 
collars; clamps; couplings; hooks; links; nails; pegs; 
rivets; guards; tanks; drain plugs; cotter pins; 
drawbar pins; clevis pins; locking pins; eye bolts; 
snap rings; thread inserts; rain traps and drain caps; 
pipe extensions; deflectors; grids; plates; track 
hardware; welding rods; cable and wire; pipes and 
tubing; chains; slings and pulleys; badges; bells; 
locks and padlocks; number plates; knobs of metal; 
wear resistant metal alloys; wear resistant metal 
alloys for use on equipment in mining, construction, 
agriculture and material handling, including chocky 
bars, heat shrouds, side bar protectors and wear 
plates; all the aforementioned of metal; parts and 
fittings for all the aforesaid goods.

Class: 7 סוג: 7

Engines and motors, diesel engines; starting devices 
for engines and motors; exhausts and exhaust 
fittings; power transmission systems; compressors 
(superchargers); ignition devices, fuelling devices 
and controlling devices for internal combustion 
engines; lubricating apparatus and cooling apparatus 
(radiators) all included in this class; electric 
generators; transmissions; replacement parts for 
earth moving machinery and diesel engines; valves; 
sparks plugs; air filters; water regulators; oils filters; 
machine couplings; machine tools; assembly 
presses; starters; pumps; diggers; excavators; 
bulldozers; loaders; cranes; feller machines; 
bunching machines; scraping machines; paving 
machines; agricultural machines; cutting machines; 
compactors; filters; belts being parts of machines; 
surge alleviators; blades; earth moving machines; 
steam rollers; forestry machines; pipe laying 
machines; compacting machines; buckets for earth 
moving machines; hydraulic jacks; welding machines 
and apparatus; bits being parts of machines; 
construction machines; mining machines; farming 
machines; material handling machines and 
generators; digging machines; demolition, gripping 
and lifting apparatus and instruments other than hand 
operated; hydraulic components; hydraulic 
components including hydraulic pumps, hydraulic 
motors, hydraulic valves and hydraulic cylinders; 
ground engaging machines and tools, including 
bucket tips and adapters (for machine tools), cutting 
edges and segments, cutting edges and segments 
for buckets, motor graders, blades and scrapers, 
wear protection products for machines and machine 
tools, namely chocky bars, heat shrouds, side bar 
protectors and wear plates, ripper shanks and tips for 
machines and machine tools; parts, fittings and 
components for all the aforesaid goods; cutting 
torches.
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Class: 9 סוג: 9

Measuring and testing apparatus and instruments; 
electric cable and wire; electric conduits; switches; 
pressure switches; connectors; jump leads; fuses; 
circuit testers; voltage testers; fuse holders; 
transformers; battery testing apparatus for sale in kit 
form; thermostats; gauges; levelling apparatus and 
instruments; tape measures and rules; microscopes; 
tachometers; diagnostic apparatus and instruments; 
meters; thermometers; alarms; electric horns; flasher 
units; reflectors; mirrors; aerials; battery chargers; 
weighing apparatus and instruments; computers and 
computer programmes; computer software; 
calculating machines; laser pointers; protective 
clothing; protective headgear; audio visual teaching 
apparatus; video tapes; vehicle warning triangles; 
audio tapes; compact discs; holders for discs; cards 
bearing magnetic strips; calculators; electric 
couplings; petrol pumps; levels; electric locks; radios; 
vehicle radios; batteries; starters; speed checking 
apparatus and instruments; battery cables; 
connectors for sale in kit form; electrical terminals; 
water temperature regulators; probes; ammeters; 
battery testers; terminals; gas detectors; flow meters; 
ohmmeters; pressure measurement tools; welding 
apparatus; battery ground strap connectors; battery 
tie down connectors; conduit and wire protectors; 
emergency jump start apparatus; emergency jump 
start receptacle assemblies; voltage converters; parts 
and fittings for all the aforesaid goods.

Class: 12 סוג: 12

Parts for vehicles; engines and motors; diesel 
engines for land vehicles; starting devices for 
engines and motors; power transmission systems; 
sun-blinds adapted for automobiles and windscreens 
(including tinted windscreens); transmissions and 
axles; transmissions and axles for construction 
trucks; earthmoving vehicles and off-highway 
vehicles; replacement parts for off-highway trucks for 
loading and hauling; attachments for vehicles for 
earth and material hauling and handling including 
trucks and tractors; land vehicles; construction 
vehicles; mining vehicles; farming vehicles and 
material handling vehicles; undercarriage 
components and tracks for tractors and other track-
type vehicles; tyres, inner tube and wheels for 
vehicles; skidders; undercarriage structural parts; 
undercarriage components; parts, fittings and 
components for all the aforesaid goods.
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Class: 17 סוג: 17

Non-metal industrial hose couplings; industrial hoses 
made of non-metal, plastic, or rubber for use in 
hydraulics; sealant compounds for joints; adhesive 
tapes; insulators; seals; gaskets; acrylic resins; 
goods made from rubber and from plastics and not 
included in other classes; flexible pipes; tape; hoses; 
hosing; semi-processed brake linings; clutch linings; 
cylinder jointing; insulating gloves; coupling and joints 
not of metal; rings of rubber or of plastic; materials for 
repairing tyres; rubber sealing materials; rubber 
washers; insulating tape and band; expansion joint 
fillers; fillers; chemical compositions for repairing 
leaks; rubber tubes and valves; packing materials; 
padding materials; electrical tape; parts and fittings 
for all the aforesaid goods.

Class: 37 סוג: 37

Repair; installation services; repair, maintenance and 
servicing of machines, vehicles, engines, generators 
and motors; repair, maintenance and servicing of 
parts, fittings or components for machines, vehicles, 
engines, generators and motors.

Goods/Services for which priority is claimed סחורות/שירותים לגביהם נטען דין קדימה
(If only classification code is indicated, Priority is claimed 
for all goods/services included in that class, and specified 
above under the 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, 28/06/2010, No. 
009207549

איחוד האירופי לסימני מסחר, 28/06/2010, מספר 
009207549

Class: 1 סוג: 1

Class: 2 סוג: 2

Class: 4 סוג: 4

Class: 6 סוג: 6

Class: 7 סוג: 7

Class: 9 סוג: 9

Class: 12 סוג: 12

Class: 17 סוג: 17

Class: 37 סוג: 37

ח' תמוז תשע"ב - 48728/06/2012



 Owners

Name: Perkins Holdings Limited

Address: Eastfield, Peterborough, PE1 5NA, United 
Kingdom

Identification No.: 74030

(United Kingdom Limited 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

ח' תמוז תשע"ב - 48828/06/2012



Trade Mark No. 243047 מספר סימן

Application Date 22/02/2011 תאריך הגשה

International Trademark No. 0780713 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: FIDIA FARMACEUTICI S.p.A.

Address: Via Ponte della Fabbrica, 3/A, I-35031 ABANO 
TERME (PD), Italy

Identification No.: 72544

(Italy Joint Stock Company)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Dr. Yitzhak Hess & Partners

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

שם: ד"ר יצחק הס ושותפיו

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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 5 סוג: 5

Pharmaceutical, veterinary and hygienic 
preparations; food and dietetic substances adapted 
for medical use, food for babies; plasters; materials 
for dressings; disinfectants; material for stopping 
teeth and for dental wax; preparations for destroying 
vermin, fungicides, herbicides; medical products for 
sanitary use.

ח' תמוז תשע"ב - 48928/06/2012



Trade Mark No. 243057 מספר סימן

Application Date 05/11/2010 תאריך הגשה

International Trademark No. 0949195 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: ELITE LICENSING COMPANY SA

Address: 15, route des Arsenaux, CH-1700 Fribourg, 
Switzerland

Identification No.: 74400

(Suisse Société Anonyme)

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: 38 סוג: 38

News and information agencies; communications by 
computer terminals; broadcasting of radio and 
television programmes; television and radio 
broadcasts; information on telecommunications; 
transmission of information held in data banks; 
transmission and distribution of data, images and 
sounds via computer or by means of computer 
networks; consulting in telecommunications and 
electronic communications.

ח' תמוז תשע"ב - 49028/06/2012



SWEET

סוויט
Trade Mark No. 243770 מספר סימן

Application Date 17/08/2011 תאריך הגשה

Linked Files תיקים קשורים
Division חלוקה

Divided of 239956 חולק מ 239956

Ownersבעלים

Name: Pierre Galio L.t.d שם: פייר גליו בע"מ

Address: דרך יפו  44, תל אביב, 66104, ישראל כתובת : דרך יפו  44, תל אביב, 66104, ישראל

Identification No.: 510807274מספר זיהוי: 510807274

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Price Plinner Lawyers

Address: Moshe Aviv Tower, 38th floor, 7 Jabotinski St., 
Ramat Gan, 52520, Israel

שם: פרייס פלינר עורכי דין

כתובת : מגדל משה אביב, קומה 38, רח' ז'בוטינסקי 7, רמת גן, 
52520, ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 25 סוג: 25

Clothing, footwear, headgear; all for girls and babies; 
all included in class 25       

דברי הלבשה, הנעלה, כובעים וכיסויי ראש; לילדות, נערות 
ותינוקות; הנכללים כולם בסוג 25

ח' תמוז תשע"ב - 49128/06/2012



Trade Mark No. 244531 מספר סימן

Application Date 23/02/2012 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: NEVIOT-NATURE OF GALILEE LTD. שם: נביעות-טבע הגליל בע"מ

Address: Hagilboa St., corner of Hayarden St., Airport 
City, Lod, 71000, Israel

כתובת : רח' הגלבוע פינת רח' הירדן, קרית שדה התעופה, לוד, 
71000, ישראל

Identification No.: 520037326מספר זיהוי: 520037326

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Soroker-Agmon, Adv.

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

שם: סורוקר-אגמון, עו"ד

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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 30 סוג: 30

Popsicles; ice creams; frozen confectionery; all 
included in class 30.

שלגונים; גלידות; ממתקים קפואים; הנכללים כולם בסוג 30.     
                              

ח' תמוז תשע"ב - 49228/06/2012



Trade Mark No. 244887 מספר סימן

Application Date 06/03/2012 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: Oren Loni שם: אורן לוני

Address: כתובת : בני ביתך 30, צפת, ישראל

Identification No.: 027332527מספר זיהוי: 027332527

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Galia Malovrotzky, Adv.

Address: 2 Weizman St., Amot Tower, Tel Aviv, 64239, 
Israel

שם: מלוברוצקי גליה, עו"ד

כתובת : ויצמן 2, בית אמות השקעות, תל אביב, 64239, ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 43 סוג: 43

Fast food restaurants. מסעדות מזון מהיר.           

ח' תמוז תשע"ב - 49328/06/2012



HOODIES

Trade Mark No. 245046 מספר סימן

Application Date 14/03/2012 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: HOODIES LTD. שם: הודיס בע"מ

Address: Hamelacha 22, Rosh Ha'ain, 49081, Israel כתובת : המלאכה 22, ראש העין, 49081, ישראל

Identification No.: 513973099מספר זיהוי: 513973099

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: 18 סוג: 18

Bags, purses, belts; all included in class 18. תיקים; ארנקים; חגורות; הנכללים כולם בסוג 18.     

Class: 25 סוג: 25

Clothing and footwear, including track suits, warm-
ups, sweatshirts , jogging fleece, underwear, hats 
and scarves; all included in class 25.

דברי ביגוד והנעלה, לרבות אימוניות, טרנינגים, סווטצרטים, 
פוטרים, הלבשה תחתונה, כובעים וצעיפים; הנכללים כולם 

בסוג 25.                                                   

Class: 35 סוג: 35

Management and operation of shops, stands and a 
chain of shops and stands; retail and wholesale 
marketing; supply and management of a chain of 
shops and stands for the sale of clothing, underwear, 
footwear, hats, scarves, bags, suitcases, wallets, 
belts, products made of leather and fur and fashion 
accessories; supplying and managing an online store 
selling clothing, underwear, footwear, hats, scarves, 
bags, suitcases, wallets, belts, products of leather 
and fur and fashion accessories; organizing, 
managing and operating a customer's member club; 
advertising and marketing, among others through the 
Internet; all included in class 35.

ניהול והפעלה של חנויות, דוכנים ורשת חנויות ודוכנים; שיווק 
קמעונאי וסיטונאי; אספקה וניהול של רשת חנויות ודוכנים 

לממכר דברי ביגוד, הלבשה תחתונה, הנעלה, כובעים, צעיפים, 
תיקים, מזוודות, ארנקים, חגורות, מוצרים מעורות ופרוות 

ואביזרי אופנה; אספקה וניהול של חנות מקוונת לממכר דברי 
ביגוד, הלבשה תחתונה, הנעלה, כובעים, צעיפים, תיקים, 
מזוודות, ארנקים, חגורות, מוצרים מעורות ופרוות ואביזרי 

אופנה; ארגון, ניהול והפעלה של מועדון לקוחות; פרסום ושווק, 
בין היתר באמצעות רשת האינטרנט; הנכללים כולם בסוג 35.   
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    

                                                  

ח' תמוז תשע"ב - 49428/06/2012



Trade Mark No. 245047 מספר סימן

Application Date 14/03/2012 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: HOODIES LTD. שם: הודיס בע"מ

Address: Hamelacha 22, Rosh Ha'ain, 49081, Israel כתובת : המלאכה 22, ראש העין, 49081, ישראל

Identification No.: 513973099מספר זיהוי: 513973099

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: 18 סוג: 18

Bags, purses, belts; all included in class 18. תיקים; ארנקים; חגורות; הנכללים כולם בסוג 18.      

Class: 25 סוג: 25

Clothing and footwear, including track suits, warm-
ups, sweatshirts , jogging fleece, underwear, hats 
and scarves; all included in class 25.

דברי ביגוד והנעלה, לרבות אימוניות, טרנינגים, סווטצרטים, 
פוטרים, הלבשה תחתונה, כובעים וצעיפים; הנכללים כולם 

בסוג 25.                                                   

Class: 35 סוג: 35

Management and operation of shops, stands and a 
chain of shops and stands; retail and wholesale 
marketing; supply and management of a chain of 
shops and stands for the sale of clothing, underwear, 
footwear, hats, scarves, bags, suitcases, wallets, 
belts, products made of leather and fur and fashion 
accessories; supplying and managing an online store 
selling clothing, underwear, footwear, hats, scarves, 
bags, suitcases, wallets, belts, products of leather 
and fur and fashion accessories; organizing, 
managing and operating a customer's member club; 
advertising and marketing, among others through the 
Internet.; all included in class 35.

ניהול והפעלה של חנויות, דוכנים ורשת חנויות ודוכנים; שיווק 
קמעונאי וסיטונאי; אספקה וניהול של רשת חנויות ודוכנים 

לממכר דברי ביגוד, הלבשה תחתונה, הנעלה, כובעים, צעיפים, 
תיקים, מזוודות, ארנקים, חגורות, מוצרים מעורות ופרוות 

ואביזרי אופנה; אספקה וניהול של חנות מקוונת לממכר דברי 
ביגוד, הלבשה תחתונה, הנעלה, כובעים, צעיפים, תיקים, 
מזוודות, ארנקים, חגורות, מוצרים מעורות ופרוות ואביזרי 

אופנה; ארגון, ניהול והפעלה של מועדון לקוחות; פרסום ושווק, 
בין היתר באמצעות רשת האינטרנט; הנכללים כולם בסוג 35.   
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    

                                                    

ח' תמוז תשע"ב - 49528/06/2012



Trade Mark No. 245048 מספר סימן

Application Date 14/03/2012 תאריך הגשה

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 18 סוג: 18

Bags, purses, belts; all included in class 18. תיקים; ארנקים; חגורות; הנכללים כולם בסוג 18.     

Class: 25 סוג: 25

Clothing and footwear, including track suits, warm-
ups, sweatshirts , jogging fleece, underwear, hats 
and scarves; all included in class 25.

דברי ביגוד והנעלה, לרבות אימוניות, טרנינגים, סווטצרטים, 
פוטרים, הלבשה תחתונה, כובעים וצעיפים; הנכללים כולם 

בסוג 25.                                                   

Class: 35 סוג: 35

Management and operation of shops, stands and a 
chain of shops and stands; retail and wholesale 
marketing; supply and management of a chain of 
shops and stands for the sale of clothing, underwear, 
footwear, hats, scarves, bags, suitcases, wallets, 
belts, products made of leather and fur and fashion 
accessories; supplying and managing an online store 
selling clothing, underwear, footwear, hats, scarves, 
bags, suitcases, wallets, belts, products of leather 
and fur and fashion accessories; organizing, 
managing and operating a customer's member club; 
advertising and marketing, among others through the 
Internet; all included in class 35

ניהול והפעלה של חנויות, דוכנים ורשת חנויות ודוכנים; שיווק 
קמעונאי וסיטונאי; אספקה וניהול של רשת חנויות ודוכנים 

לממכר דברי ביגוד, הלבשה תחתונה, הנעלה, כובעים, צעיפים, 
תיקים, מזוודות, ארנקים, חגורות, מוצרים מעורות ופרוות 

ואביזרי אופנה; אספקה וניהול של חנות מקוונת לממכר דברי 
ביגוד, הלבשה תחתונה, הנעלה, כובעים, צעיפים, תיקים, 
מזוודות, ארנקים, חגורות, מוצרים מעורות ופרוות ואביזרי 

אופנה; ארגון, ניהול והפעלה של מועדון לקוחות; פרסום ושווק, 
בין היתר באמצעות רשת האינטרנט; הנכללים כולם בסוג 35.   
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    

                                                

ח' תמוז תשע"ב - 49628/06/2012



Ownersבעלים

Name: HOODIES LTD. שם: הודיס בע"מ

Address: Hamelacha 22, Rosh Ha'ain, 49081, Israel כתובת : המלאכה 22, ראש העין, 49081, ישראל

Identification No.: 513973099מספר זיהוי: 513973099

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

ח' תמוז תשע"ב - 49728/06/2012



Trade Mark No. 245049 מספר סימן

Application Date 14/03/2012 תאריך הגשה

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 9 סוג: 9

Glasses, sunglasses, cases for glasses, chains for 
glasses, frames for glasses, and accessories for 
them; all included in class 9.

משקפיים, משקפי שמש, נרתיקים למשקפיים, שרשראות 
למשקפיים, מסגרות למשקפיים, ואביזרים עבורם; הנכללים 

כולם בסוג 9.                                           

Class: 14 סוג: 14

Jewelry, necklaces, bracelets, ankle bracelets, 
earrings; clocks, wristwatches, alarm clocks; precious 
metal products, alloy products of precious metals; 
jewelry boxes; decorated pins for clothes and hats; 
decorations for shoes, tie holder, cufflinks; all 
included in class 14.

תכשיטים; שרשראות, צמידים, צמידים לקרסול, עגילים; 
שעונים, שעוני יד, שעונים מעוררים; מוצרים ממתכות יקרות, 
מוצרים מסגסוגות של מתכות יקרות; קופסאות תכשיטים; 
סיכות מעוטרות לבגדים ולכובעים; עיטורים לנעליים; תופסן 

לעניבה; כפתים; הנכללים כולם בסוג 14.                             
                                        

Class: 18 סוג: 18

Bags, suitcases, briefcases; purses; belts; products 
made of leather and fur; key chains; parasols; 
umbrellas; all included in class 18.

תיקים, מזוודות, תיקי מסמכים; ארנקים; חגורות; מוצרים 
העשויים מעורות ופרוות; מחזיקי מפתחות; שמשיות; מטריות; 

הנכללים כולם בסוג 18.                   

Class: 25 סוג: 25

Clothing, footwear, headgear; scarves; swimwear; flip 
flops; sandals; all included in class 25.

דברי ביגוד, הנעלה וכיסויי ראש; צעיפים; בגדי ים; כפכפים; 
סנדלים; הנכללים כולם בסוג 25.                     

Class: 35 סוג: 35

Management and operation of shops, stands and a 
chain of shops and stands; retail and wholesale 
marketing; supply and management of a chain of 
shops and stands for the sale of fashion accessories, 
clothing and footwear, such as, hats, scarves, 
swimwear, flip flops, sandals, belts, bags, wallets, 
glasses, sun glasses, watches, jewelry, pins, hair 
accessories and such; supplying and managing an 
online shop for selling fashion accessories, clothing 
and footwear, such as hats, scarves, swimwear, flip 
flops, sandals, belts, bags, wallets, glasses, sun 
glasses, watches, jewelry, pins, hair accessories and 
such; organizing, managing and operating a 
customer's member club; advertising and marketing, 
among others through the Internet; all included in 
class 35.

ניהול והפעלה של חנויות ודוכנים ורשת חנויות ודוכנים; שיווק 
קמעונאי וסיטונאי; אספקה וניהול של רשת חנויות ודוכנים 

לממכר מגוון אביזרי אפנה, דברי הלבשה והנעלה, כגון כובעים, 
צעיפים, בגדי ים, כפכפים, סנדלים, חגורות, תיקים, ארנקים, 
משקפיים, משקפי שמש, שעונים, תכשיטים סיכות, אביזרי 
שיער וכיוצא באלו; אספקה וניהול של חנות מקוונת לממכר 
מגוון אביזרי אפנה, דברי הלבשה והנעלה, כגון כובעים, 

צעיפים, בגדי ים, כפכפים, סנדלים, חגורות, תיקים, ארנקים, 
משקפיים, משקפי שמש, שעונים, תכשיטים סיכות, אביזרי 
שיער וכיוצא באלו; ארגון, ניהול והפעלה של מועדון לקוחות; 
פרסום ושווק, בין היתר באמצעות רשת האינטרנט; הנכללים 
כולם בסוג 35.                                                                 
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                  

ח' תמוז תשע"ב - 49828/06/2012



Ownersבעלים

Name: TOP TEN FASHION ACCESSORIES LTD שם: טופ טן אביזרי אופנה בע"מ

Address: Hamelacha 22, Rosh Ha'ain, 48091, Israel כתובת : המלאכה 22, ראש העין, 48091, ישראל

Identification No.: 513579136מספר זיהוי: 513579136

טופ טן אביזרי אופנה בע"מ

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Soroker-Agmon, Adv.

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

שם: סורוקר-אגמון, עו"ד

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

ח' תמוז תשע"ב - 49928/06/2012



Trade Mark No. 245050 מספר סימן

Application Date 14/03/2012 תאריך הגשה

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 9 סוג: 9

Glasses, sunglasses, cases for glasses, chains for 
glasses, frames for glasses, and accessories for 
them; all included in class 9.

משקפיים, משקפי שמש, נרתיקים למשקפיים, שרשראות 
למשקפיים, מסגרות למשקפיים, ואביזרים עבורם; הנכללים 

כולם בסוג 9.                                           

Class: 14 סוג: 14

Jewelry, necklaces, bracelets, ankle bracelets, 
earrings; clocks, wristwatches, alarm clocks; precious 
metal products, alloy products of precious metals; 
jewelry boxes; decorated pins for clothes and hats; 
decorations for shoes, tie holder, cufflinks; all 
included in class 14.

תכשיטים; שרשראות, צמידים, צמידים לקרסול, עגילים; 
שעונים, שעוני יד, שעונים מעוררים; מוצרים ממתכות יקרות, 
מוצרים מסגסוגות של מתכות יקרות; קופסאות תכשיטים; 
סיכות מעוטרות לבגדים ולכובעים; עיטורים לנעליים; תופסן 

לעניבה; כפתים; הנכללים כולם בסוג 14.                             
                                        

Class: 18 סוג: 18

Bags, suitcases, briefcases; purses; belts; products 
made of leather and fur; key chains; parasols; 
umbrellas; all included in class 18.

תיקים, מזוודות, תיקי מסמכים; ארנקים; חגורות; מוצרים 
העשויים מעורות ופרוות; מחזיקי מפתחות; שמשיות; מטריות; 

הנכללים כולם בסוג 18.                   

Class: 25 סוג: 25

Clothing, footwear, headgear; scarves; swimwear; flip 
flops; sandals; all included in class 25.

דברי ביגוד, הנעלה וכיסויי ראש; צעיפים; בגדי ים; כפכפים; 
סנדלים; הנכללים כולם בסוג 25.                     

Class: 35 סוג: 35

Management and operation of shops, stands and a 
chain of shops and stands; retail and wholesale 
marketing; supply and management of a chain of 
shops and stands for the sale of fashion accessories, 
clothing and footwear, such as, hats, scarves, 
swimwear, flip flops, sandals, belts, bags, wallets, 
glasses, sun glasses, watches, jewelry, pins, hair 
accessories and such; supplying and managing an 
online shop for selling fashion accessories, clothing 
and footwear, such as hats, scarves, swimwear, flip 
flops, sandals, belts, bags, wallets, glasses, sun 
glasses, watches, jewelry, pins, hair accessories and 
such; organizing, managing and operating a 
customer's member club; advertising and marketing, 
among others through the Internet ; all included in 
class 35.

ניהול והפעלה של חנויות ודוכנים ורשת חנויות ודוכנים; שיווק 
קמעונאי וסיטונאי; אספקה וניהול של רשת חנויות ודוכנים 

לממכר מגוון אביזרי אפנה, דברי הלבשה והנעלה, כגון כובעים, 
צעיפים, בגדי ים, כפכפים, סנדלים, חגורות, תיקים, ארנקים, 
משקפיים, משקפי שמש, שעונים, תכשיטים סיכות, אביזרי 
שיער וכיוצא באלו; אספקה וניהול של חנות מקוונת לממכר 
מגוון אביזרי אפנה, דברי הלבשה והנעלה, כגון כובעים, 

צעיפים, בגדי ים, כפכפים, סנדלים, חגורות, תיקים, ארנקים, 
משקפיים, משקפי שמש, שעונים, תכשיטים סיכות, אביזרי 
שיער וכיוצא באלו; ארגון, ניהול והפעלה של מועדון לקוחות; 
פרסום ושווק, בין היתר באמצעות רשת האינטרנט; הנכללים 
כולם בסוג 35.                                                                 
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    

ח' תמוז תשע"ב - 50028/06/2012



Ownersבעלים

Name: TOP TEN FASHION ACCESSORIES LTD שם: טופ טן אביזרי אופנה בע"מ

Address: Hamelacha 22, Rosh Ha'ain, 48091, Israel כתובת : המלאכה 22, ראש העין, 48091, ישראל

Identification No.: 513579136מספר זיהוי: 513579136

טופ טן אביזרי אופנה בע"מ

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Soroker-Agmon, Adv.

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

שם: סורוקר-אגמון, עו"ד

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

ח' תמוז תשע"ב - 50128/06/2012



TOP TEN

Trade Mark No. 245051 מספר סימן

Application Date 14/03/2012 תאריך הגשה

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 9 סוג: 9

Glasses, sunglasses, cases for glasses, chains for 
glasses, frames for glasses, and accessories for 
them; all included in class 9.

משקפיים, משקפי שמש, נרתיקים למשקפיים, שרשראות 
למשקפיים, מסגרות למשקפיים, ואביזרים עבורם; הנכללים 

כולם בסוג 9.                                           

Class: 14 סוג: 14

Jewelry, necklaces, bracelets, ankle bracelets, 
earrings; clocks, wristwatches, alarm clocks; precious 
metal products, alloy products of precious metals; 
jewelry boxes; decorated pins for clothes and hats; 
decorations for shoes, tie holder, cufflinks; all 
included in class 14.

תכשיטים; שרשראות, צמידים, צמידים לקרסול, עגילים; 
שעונים, שעוני יד, שעונים מעוררים; מוצרים ממתכות יקרות, 
מוצרים מסגסוגות של מתכות יקרות; קופסאות תכשיטים; 
סיכות מעוטרות לבגדים ולכובעים; עיטורים לנעליים; תופסן 

לעניבה; כפתים; הנכללים כולם בסוג 14.                             
                                        

Class: 18 סוג: 18

Bags, suitcases, briefcases; purses; belts; products 
made of leather and fur; key chains; parasols; 
umbrellas; all included in class 18.

תיקים, מזוודות, תיקי מסמכים; ארנקים; חגורות; מוצרים 
העשויים מעורות ופרוות; מחזיקי מפתחות; שמשיות; מטריות; 

הנכללים כולם בסוג 18.                   

Class: 25 סוג: 25

Clothing, footwear, headgear; scarves; swimwear; flip 
flops; sandals; all included in class 25.

דברי ביגוד, הנעלה וכיסויי ראש; צעיפים; בגדי ים; כפכפים; 
סנדלים; הנכללים כולם בסוג 25.                     

Class: 35 סוג: 35

Management and operation of shops, stands and a 
chain of shops and stands; retail and wholesale 
marketing; supply and management of a chain of 
shops and stands for the sale of fashion accessories, 
clothing and footwear, such as, hats, scarves, 
swimwear, flip flops, sandals, belts, bags, wallets, 
glasses, sun glasses, watches, jewelry, pins, hair 
accessories and such; supplying and managing an 
online shop for selling fashion accessories, clothing 
and footwear, such as hats, scarves, swimwear, flip 
flops, sandals, belts, bags, wallets, glasses, sun 
glasses, watches, jewelry, pins, hair accessories and 
such; organizing, managing and operating a 
customer's member club; advertising and marketing, 
among others through the Internet; all included in 
class 35.

ניהול והפעלה של חנויות ודוכנים ורשת חנויות ודוכנים; שיווק 
קמעונאי וסיטונאי; אספקה וניהול של רשת חנויות ודוכנים 

לממכר מגוון אביזרי אפנה, דברי הלבשה והנעלה, כגון כובעים, 
צעיפים, בגדי ים, כפכפים, סנדלים, חגורות, תיקים, ארנקים, 
משקפיים, משקפי שמש, שעונים, תכשיטים סיכות, אביזרי 
שיער וכיוצא באלו; אספקה וניהול של חנות מקוונת לממכר 
מגוון אביזרי אפנה, דברי הלבשה והנעלה, כגון כובעים, 

צעיפים, בגדי ים, כפכפים, סנדלים, חגורות, תיקים, ארנקים, 
משקפיים, משקפי שמש, שעונים, תכשיטים סיכות, אביזרי 
שיער וכיוצא באלו; ארגון, ניהול והפעלה של מועדון לקוחות; 
פרסום ושווק, בין היתר באמצעות רשת האינטרנט; הנכללים 
כולם בסוג 35.                                                                 
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                  

ח' תמוז תשע"ב - 50228/06/2012



Ownersבעלים

Name: TOP TEN FASHION ACCESSORIES LTD שם: טופ טן אביזרי אופנה בע"מ

Address: Hamelacha 22, Rosh Ha'ain, 48091, Israel כתובת : המלאכה 22, ראש העין, 48091, ישראל

Identification No.: 513579136מספר זיהוי: 513579136

טופ טן אביזרי אופנה בע"מ

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Soroker-Agmon, Adv.

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

שם: סורוקר-אגמון, עו"ד

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

ח' תמוז תשע"ב - 50328/06/2012



Trade Mark No. 245142 מספר סימן

Application Date 14/03/2012 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: Via Arkadia Home Design Ltd. שם: ויה ארקדיה לעיצוב הבית בע"מ

Address:  רח' יצחק בן צבי 30, אצל נגב קרמיקה בע"מ, ראשון
לציון, ישראל

כתובת : רח' יצחק בן צבי 30, אצל נגב קרמיקה בע"מ, ראשון 
לציון, ישראל

Identification No.: 510999535מספר זיהוי: 510999535

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 35 סוג: 35

Import, sale, marketing and distribution of tiles 
(including ceramic, marvel and granite porcelain) for 
flooring and surfacing, sanitary apparatus, sanitary 
installations, lavatory seats, baths, showers, shower 
stalls, sinks, taps, furniture for bathrooms and toilets, 
wash and rinsing basins, accessories for bathrooms 
and toilets, all included in class 35.

יבוא, מכירה, שיווק והפצה של אריחים (לרבות אריחי קרמיקה, 
שיש וגרניט פורצלן) לריצוף וחיפוי, כלים סניטריים, התקנים 
סניטריים, מושבי אסלה, אמבטיות, מקלחונים, כיורים, ברזים, 
ריהוט לאמבטיה ולחדרי שירותים, אגני רחצה ושטיפה, ואביזרי 
נלווים לבית ולאבמטיה; הנכללים כולם בסוג 35.                     
                                                                                    
                                                                              

ח' תמוז תשע"ב - 50428/06/2012



Trade Mark No. 246124 מספר סימן

Application Date 25/04/2012 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: Zuta ofna vetagliyot Ltd שם: זוטה אופנה ותגליות בע"מ

Address: Zfat, Industrial area, Israel כתובת : צפת, איזור תעשיה ישן, ישראל

Identification No.: 513628727מספר זיהוי: 513628727

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Yossef Shalom and Co.

Address: Hahashmal 18, Tel Aviv, 65117, Israel

שם: יוסף שלום ושות'

כתובת : החשמל 18, תל אביב-יפו, 65117, בית יבנה, ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 25 סוג: 25

Trousers, shorts, shirts and blouses, coats, jackets, 
gloves and caps, shoes, sandals, open-backed clog, 
boots, all for men, women and children; all included 
in class 25.                                   

דברי הלבשה, הנעלה וכיסויי ראש הכוללים מכנסיים, מכנסיים 
קצרים, חולצות, מעילים, ז'קטים, כפפות וכובעים, סריגים, 

נעליים, סנדלים, כפכפים ומגפיים, כולם לגברים נשים וילדים; 
הנכללים כולם בסוג 25.

ח' תמוז תשע"ב - 50528/06/2012



Trade Mark No. 246424 מספר סימן

Application Date 08/05/2012 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: Zuta ofna vetagliyot Ltd שם: זוטה אופנה ותגליות בע"מ

Address: Zfat, Industrial area, Israel כתובת : צפת, איזור תעשיה ישן, ישראל

Identification No.: 513628727מספר זיהוי: 513628727

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Yossef Shalom and Co.

Address: Hahashmal 18, Tel Aviv, 65117, Israel

שם: יוסף שלום ושות'

כתובת : החשמל 18, תל אביב-יפו, 65117, בית יבנה, ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 43 סוג: 43

Chain of coffee shop and restaurants. רשת בתי קפה ומסעדות.                                   

ח' תמוז תשע"ב - 50628/06/2012



ENGIS

Trade Mark No. 246671 מספר סימן

Application Date 20/05/2012 תאריך הגשה

 Owners

Name: Engis Corporation

Address: 105 West Hintz Road, Wheeling, Illinois, 60090, 
U.S.A.

Identification No.: 802640

Delaware Corporation

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Adin-Liss, Advs.

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

שם: עדין - ליס, עו"ד

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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 7 סוג: 7

Machines for polishing and grinding metals and 
accessories thereof; machine parts, namely files; 
Machines, namely vises, reciprocating machines, 
rotating tools, cutting and sawing tools, hones and 
laps, superabrasive wheels and points, diamond 
wheels and points, polishing brushes and rotary 
cutters; parts, fittings and accessories for all the 
aforesaid goods.

מכונות לפוליש וליטוש מתכות ואביזרים נלווים; חלקי מכונות, 
דהיינו משייפים;  מכונות, דהיינו מלקחיים, מכונות מחזירות, 
מסבים, כלי חיתוך ומסורים, אבנים מושחזות וכלי ליפוף 
מסתובבים, גלגלי וחודי שפשוף, גלגלים וחודים מיהלום; 
מברשות פוליש ומכשירי חיתוך ציריים; חלקים, תואמים 

ואביזרים לכל הסחורות האמורות לעיל.                                 
                                                                                    

        

ח' תמוז תשע"ב - 50728/06/2012



Kan Bonim

כאן בונים
Trade Mark No. 246999 מספר סימן

Application Date 30/05/2012 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: Moshe Feldman שם: משה פלדמן

Address: 18 Jabotinsky St., Rishon Le Zion, 75229, Israel כתובת : רח' ז'בוטינסקי 18, ראשון לציון, 75229, ישראל

Identification No.: 52725348מספר זיהוי: 52725348

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Meshulam - Yankilevich, Adv.

Address: 18 Jabotinsky St., Rishon Le Zion, 75229, 
Israel

שם: משולם - ינקילביץ', עו"ד

כתובת : ז'בוטינסקי 18 (בית "בש-פל"), ראשון לציון, 75229, 
ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 36 סוג: 36

Providing on-line information services relating to real 
estate projects and real estate.

שירותי אספקת מידע מקוון בנוגע לפרויקטים של נדל"ן ונדל"ן.   
                                                              

ח' תמוז תשע"ב - 50828/06/2012



Trade Mark No. 247016 מספר סימן

Application Date 24/10/2002 תאריך הגשה

 Owners

Name: Limited Liability Company "WHITEHALL-
CENTER"

Address: bldg. 5, 33, Dmitrovskoe highway, 127550 
Moscow, Russian Federation

Identification No.: 75653

Address for serviceהמען למסירת הודעות

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

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

שם: גי.אי. ארליך (1995) בע"מ

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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 32 סוג: 32

Aperitifs, non-alcoholic; waters; cocktails, non-
alcoholic; lemonades; peanut milk beverages; non-
alcoholic beverages; isotonic beverages; whey 
beverages; fruit beverages; almond milk beverages; 
fruit nectars; orgeat; beer; sarsaparilla (soft drink); 
syrups for lemonade; syrups for making soft drinks; 
tomato juice; apple juice; vegetable juices; fruit 
juices; non-alcoholic fruit extracts; extracts of hops 
for making beer; essences for use in making 
beverages; all included in class 32.

אפרטיפים, שאינם אלכוהולים; משקאות מים; קוקטלים, שאינם 
אלכוהוליים; משקאות לימונדה; משקאות חלב אגוזים; משקאות 
שאינם אלכוהוליים; משקאות איזוטוניים; משקאות מי גבינה; 
משקאות פרי; משקאות חלב שקד; משקאות נקטרי פרי; חלב 
שקד; בירה; משקה קיסוסית (משקה קל); סירופים עבור 

לימונדה; סירופים להכנת משקאות קלים; מיץ עגבניות; מיץ 
תפוחים; מיצי ירקות; מיצי פירות; תמציות פרי שאינן 

אלכוהוליות; תמציות של כשותים להכנת בירה; עסיסים לשימוש 
בהכנת משקאות; כולם כלולים בסוג 32.                               

                                              

ח' תמוז תשע"ב - 50928/06/2012



Trade Mark No. 247018 מספר סימן

Application Date 24/10/2002 תאריך הגשה

 Owners

Name: Limited Liability Company "WHITEHALL-
CENTER"

Address: bldg. 5, 33, Dmitrovskoe highway, 127550 
Moscow, Russian Federation

Identification No.: 75653

Address for serviceהמען למסירת הודעות

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

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

שם: גי.אי. ארליך (1995) בע"מ

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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 32 סוג: 32

Beer; extracts of hops for making beer; all included in 
class 32.

בירה; תמציות של כשותים להכנת בירה; כולם כלולים בסוג 32. 
                    

ח' תמוז תשע"ב - 51028/06/2012



iPanel 

Trade Mark No. 247181 מספר סימן

Application Date 10/06/2012 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: IPANEL – THE ISRAELI PANEL AT THE 
INTERNET LTD

שם: אייפנל – הפאנל הישראלי באינטרנט בע"מ

Address: Jabotinsky 134, Ramat Gan, 52602, Israel כתובת : ז'בוטינסקי 134, רמת גן, 52602, ישראל

Identification No.: 514161033מספר זיהוי: 514161033

אייפנל – הפאנל הישראלי באינטרנט בע"מ

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Soroker-Agmon, Adv.

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

שם: סורוקר-אגמון, עו"ד

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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 35 סוג: 35

Business research; business information; marketing 
information; market analysis and research services; 
professional business research; research services 
relating to advertising; interviewing for market 
research purposes; interpretation of market research 
data; opinion polling; market surveys; business 
consultancy; provision of business information; 
business information and consultancy services; 
marketing analysis services; statistical analysis and 
reporting; market research for advertising; market 
research data collection services; computerized 
market research services; market research services 
regarding Internet usage habits and customer loyalty; 
advertising of business web sites; compilation of 
business statistics and commercial information; 
compilation and systemization of information into 
computer databases; compilation of statistical 
information; providing business and marketing 
information; all included in class 35. 

מחקר עסקי; מידע עסקי; מידע שיווקי; מחקר וניתוח שווקים; 
מחקר עסקי מקצועי ;שירותי מחקר הקשורים לפרסום; עריכת 
ראיונות לצורכי מחקר שווקים; פירוש נתונים של מחקר שווקים; 
משאל דעת קהל; סקרי שווקים; ייעוץ עסקי; אספקת מידע 
עסקי; שירותי מידע וייעוץ עסקי; ניתוח שיווק; ניתוח ודיווח 
סטטיסטי; ניתוח שווקים לצורכי פרסום; שירותי איסוף נתוני 
ניתוח שווקים; שירותים ממוחשבים של ניתוח שווקים; שירותי 
ניתוח שווקים בענייני הרגלי שימוש ונאמנות הלקוח; פרסום של 
אתרי אינטרנט עסקיים; איסוף של נתונים סטטיסטיים ומידע 
מסחרי; ההדרה וארגון שיטתי של מידע בתווך מסדי נתונים 

ממוחשבים; איסוף מידע סטטיסטי; אספקת מידע עסקי ושיווקי; 
הנכללים כולם בסוג 35.                                                    
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Trade Mark No. 247314 מספר סימן

Application Date 12/06/2012 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: Elazar Yair Bokobza שם: אלעזר יאיר בוקובזה

Address: 9/3 Sireny, Jerusalem, Kiryat Hayovel, Israel כתובת : רח' סירני 9/3, ירושלים, קריית יובל, ישראל

Identification No.: 303182745מספר זיהוי: 303182745

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, restaurants, catering; 
all included in class 43.

הספקת מזון ומשקאות, מסעדות, קייטרינג; הנכללים כולם בסוג 
                                       .43
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.Journal" No")("יומן" מס' 12/1996

93412

.Journal" No")("יומן" מס' 05/2006

173593 173595 178143

.Journal" No")("יומן" מס' 11/2006

178141

.Journal" No")("יומן" מס' 02/2008

190755

.Journal" No")("יומן" מס' 08/2008

200701 200702

.Journal" No")("יומן" מס' 05/2009

207131

.Journal" No")("יומן" מס' 04/2011

222677

.Journal" No")("יומן" מס' 07/2011

234820

סימני מסחר שנרשמו
TRADE MARKS REGISTERED
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.Journal" No")("יומן" מס' 02/2012

219665 220387 221372 222424 226306 226307 227113 228145 
228595 228598 228610 228672 228859 228860 229153 229154 
229681 230095 230207 230208 230209 230224 230576 230577 
230847 230848 231024 231071 231076 231078 231314 231316 
231607 231680 231683 231684 231774 231775 231843 231865 
231940 232205 232225 232308 232309 232310 232410 232562 
232602 232671 232730 232825 233079 233133 233134 233244 
233502 233623 233810 233859 233955 233985 234133 234142 
234313 234348 234436 234458 234463 234476 234477 234486 
234489 234494 234499 234516 234540 234572 234677 234758 
234804 234810 234819 234823 234841 234889 234909 234912 
234914 234949 234986 235000 235009 235016 235021 235024 
235033 235036 235038 235039 235102 235148 235149 235178 
235183 235185 235206 235221 235222 235329 235378 235431 
235432 235520 235547 235567 235582 235592 235601 235603 
235678 235682 235686 235704 235718 235726 235732 235763 
235785 235786 235862 235865 235869 235872 235873 235990 
236031 236082 236144 236148 236214 236215 236330 236383 
236425 236426 236431 236432 236433 236434 236435 236437 
236438 236439 236443 236444 236445 236448 236449 236465 
236514 236515 236519 236522 236523 236528 236529 236530 
236531 236532 236537 236544 236547 236555 236563 236572 
236574 236575 236584 236587 236644 236646 236647 236650 
236653 236657 236661 236668 236670 236675 236676 236677 
236678 236681 236682 236685 236686 236687 236688 236689 
236696 236697 236709 236711 236712 236713 236714 236715 
236727 236732 236858 236859 236862 236863 236877 236897 
236899 236943 236969 236970 236971 236972 237012 237201 
237245 237271 237272 237279 237284 237285 237291 237296 
237299 237305 237309 237337 237339 237340 237357 237455 
237457 237461 237462 237467 237475 237478 237479 237480 
237484 237487 237627 237629 237638 237639 237646 237656 
237663 237733 237753 237760 237761 237762 237770 237771 
237772 237774 237825 237831 237835 237863 237870 237877 
237993 238005 238006 238008 238028 238141 238142 238147 
238148 238163 238168 238170 238180 238339 238436 238478 
238509 238575 238586 238608 238631 238651 238652 238657 
238667 238770 238838 238849 238863 238945 238993 239096 
239122 239124 239172 239208 239710 239735 239748 239913 
239914 239989 240308 240314 240330 240826 240984 241586 
242560 242676 242788 242816 243050 243058 243324 243396 
243626 243894 243934 244052 244068 244080 244120 244155 
244182 244183 244206 244259 244322 244354 244466 244638
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158701

סורוקר-אגמון, עו"ד

בית נולטון שנקר 14 ,   הרצליה פיתוח

Soroker-Agmon, Adv.

EIN GEDI SEA OF SPA AGRICULTURAL 
COOPERATIVE SOCIETY LTD

סי אוף ספא עין גדי - אגודה שיתופית חקלאית בע"מ

עין גדי, ישראל

Nolton House 14 Shenkar St. ,   Herzliya 
Pituach

158701

סורוקר-אגמון, עו"ד

בית נולטון שנקר 14 ,   הרצליה פיתוח

Soroker-Agmon, Adv.

SEA OF SPA DEAD SEE LTD.

סי אוף ספא בע"מ

עין בוקק, ישראל

Nolton House 14 Shenkar St. ,   Herzliya 
Pituach

146435

ריינהולד כהן ושותפיו

ת.ד. 13239 ,   תל אביב

Reinhold Cohn and Partners

The Plants Production and Marketing Board

המועצה לייצור צמחים ולשיווקם

ראשון לציון, ישראל

P.O.B. 13239 ,   Tel Aviv

158701

סורוקר-אגמון, עו"ד

בית נולטון שנקר 14 ,   הרצליה פיתוח

Soroker-Agmon, Adv.

YUVAL YARIN DEAD SEA LTD.

יובל ירין ים המלח בע"מ

חוף עין בוקק, ישראל

Nolton House 14 Shenkar St. ,   Herzliya 
Pituach

רשות לשימוש בסימני מסחר
AUTHORIZATION TO USE TRADE MARKS

בהעדר ציון אחר, הרשות ניתנה לכל הטובין שלגביהן רשום הסימן

Unless otherwise staled, the authorisation has been given for all the goods in respect of which the 
mark is registered
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100075

מעבדות יבמ חיפה

המחלקה לקניין רוחני, קמפוס אוניברסיטת חיפה ,   
חיפה

IBM HAIFA LABS (Department of Intellectual 
Property)

IBM International Group B.V.

1066 VH Amsterdam, Netherlands

Campus of Haifa University , Haifa

101532

ריינהולד כהן ושותפיו

ת.ד. 13239 ,   תל אביב

Reinhold Cohn and Partners

Lapp Insulators GmbH

95632 Wunsiedel, Germany

P.O.B. 13239 ,   Tel Aviv

103976 103977 103978 158010 158011 158012 158013 158360 162207 164899 166748 
166749 166750 170884 170885 170886 170887 170888 171094 171374 171375 171733 

174142 174143 174144 174145 174146 174147 176563 176564 176565

לוי, מי-דן ושות', עו"ד

מנחם בגין 11 ,   רמת גן

Levy, Meidan & Co., Advs.

Electra Consumer Products (1970) Ltd.

אלקטרה מוצרי צריכה (1970) בע"מ

ראשון לציון, ישראל

4 Kaufman Street , Tel Aviv

108196 108197 108198 108199 128531

ריינהולד כהן ושותפיו

ת.ד. 13239 ,   תל אביב

Reinhold Cohn and Partners

Europe Brands S.a r.l.

L-2086 Luxembourg, Luxembourg

P.O.B. 13239 ,   Tel Aviv

העברת בעלות

TRANSFER OF PROPRIETORSHIP
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114002

ד"ר וב ושות', עורכי פטנטים

ת.ד. 2189 ,   רחובות

Dr. Webb & Co,Patent Attorneys

Marpal SA Administração e Participações

CEP 90560-002 - Porto Alegre - Rio Grande do Sul , 
Brazil

P.O.B. 2189 ,   Rehovot

125589

פרל כהן צדק לצר

ת.ד. 12704 ,   הרצליה

Pearl Cohen Zedek Latzer

HADOPA INVESTMENTS

L-1014 Luxembourg, Luxembourg

P.O.B. 12704 ,   Herzelia

132525 151952

סנפורד ט. קולב ושות'

ת.ד. 2273 ,   רחובות

Sanford T. Colb & Co.

HELEN OF TROY LIMITED

St. Michael, Barbados

P.O.B. 2273 ,   Rehovot

134640 134641

סנפורד ט. קולב ושות'

ת.ד. 2273 ,   רחובות

Sanford T. Colb & Co.

Ally Financial Inc. ; (Delaware Corporation)

Detroit, Michigan, U.S.A.

P.O.B. 2273 ,   Rehovot
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141208 188800

ד"ר יצחק הס ושותפיו

ת.ד. 6451 ,   תל אביב

Dr. Yitzhak Hess & Partners

EUROLEAGUE PROPERTIES SA

L-1660 Luxembourg, Luxembourg

P.O.B. 6451 ,   Tel Aviv

151415 155158 156900 156986 159330 159456 168989 175768 190973 193556 197088 
197100 203242 203850 203886 203887 204080 204736 211764

ד"ר שלמה כהן ושות'

ת.ד. 11490 ,   תל אביב

Dr. Shlomo Cohen & Co.

Intervet International B.V.

NL-5831, AN Boxmeer, Netherlands

P.O.B. 11490 ,   Tel Aviv

152811 157406

ריינהולד כהן ושותפיו

ת.ד. 13239 ,   תל אביב

Reinhold Cohn and Partners

Herba Ricemills, S.L.U.

41920 Sevilla, Spain

P.O.B. 13239 ,   Tel Aviv

156472 156473

YOKRA YAVNIEL LTD.

יוקרה יבניאל בע"מ

תל אביב, ישראל

 , 
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156699

ריינהולד כהן ושותפיו

ת.ד. 13239 ,   תל אביב

Reinhold Cohn and Partners

Stonehage Financial Services Holdings Limited

St. Helier, Jersey, Channel Islands

P.O.B. 13239 ,   Tel Aviv

161873

בלש, בר אולפן, עו"ד

ת.ד. 5438 ,   אשדוד

Balash, Barulfan, Adv.

Levi Meir

לוי מאיר

אשדוד, ישראל

P.O.B. 5438 ,   Ashdod

166278

ריינהולד כהן ושותפיו

ת.ד. 13239 ,   תל אביב

Reinhold Cohn and Partners

WESCO Equity Corporation ; (Delaware Corporation)

Pittsburgh, Pennsylvania 15219, U.S.A.

P.O.B. 13239 ,   Tel Aviv

173446

לוצאטו את לוצאטו

ת.ד. 5352 ,   באר שבע

Luzzatto & Luzzatto

Anna Sui Corporation ; (New York Corporation)

New  York, NY 10018, U.S.A.

P.O.B. 5352 ,   Beer Sheva
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174108

ריינהולד כהן ושותפיו

ת.ד. 13239 ,   תל אביב

Reinhold Cohn and Partners

The BenRiach Distillery Company Limited

Newbridge, Edinburgh, Scotland, United Kingdom

P.O.B. 13239 ,   Tel Aviv

183366 183367 183368 183369

Almor Fiberglass Import Export (1996) Ltd.

אלמור פיבר גלס יבוא יצוא (1996) בע"מ

בית שמש, ישראל

 , 

186069 190827 194691

פרל כהן צדק לצר

ת.ד. 12704 ,   הרצליה

Pearl Cohen Zedek Latzer

Microsoft Corporation ; (Washington Corporation)

Redmond, Washington, U.S.A.

P.O.B. 12704 ,   Herzelia

188431

ד"ר שלמה כהן ושות'

ת.ד. 11490 ,   תל אביב

Dr. Shlomo Cohen & Co.

MONOPOL ; (French Corporation)

26000 Valence, France

P.O.B. 11490 ,   Tel Aviv
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198697 198698 198699

ריינהולד כהן ושותפיו

ת.ד. 13239 ,   תל אביב

Reinhold Cohn and Partners

FRANS SA

1840 Luxembourg, Luxembourg

P.O.B. 13239 ,   Tel Aviv

199368

ד. מירקין ושות', עו"ד

דרך מנחם בגין 52   , מגדל סונול  תל אביב

D. Mirkin & Co., Advs.

Philip Morris Brands Sarl ; (Company incorporated in 
Switzerland)

2000 Neuchatel, Switzerland

52 Menachem Begin Rd. , Sonol Tower  Tel 
Aviv

216279

ריינהולד כהן ושותפיו

ת.ד. 13239 ,   תל אביב

Reinhold Cohn and Partners

Name Drop SARL

L-2540 Luxembourg, Luxembourg

P.O.B. 13239 ,   Tel Aviv

216327 216328

זליגסון  גבריאלי ושות'

ת.ד. 1426 ,   תל אביב-יפו

Seligsohn Gabrieli  & Co.

Ares Trading S.A.

Aubonne, Vaud, Switzerland

P.O.B. 1426 ,   Tel Aviv
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225634 225635

סנפורד ט. קולב ושות'

ת.ד. 2273 ,   רחובות

Sanford T. Colb & Co.

NEXTEER AUTOMOTIVE CORPORATION ; (Delaware 
Corporation)

Saginaw, Michigan, U.S.A.

P.O.B. 2273 ,   Rehovot

233447 233486

Sailun Co., Ltd.

Qingdao Economic & Technological Development 
Zone, People's Republic of China

 , 

235477

FUNTASTIC LIMITED

1341 Dandenong Road, Chadstone VIC 3148, Australia

 , 

235986 236150 236171 236172

ZAGG Intellectual Property Holding Co., Inc. ; (Nevada 
Corporation)

Salt Lake City, UT 84115, U.S.A.

 , 
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240940

COMEDY CLUB PRODUCTION IP (Cyprus) LIMITED

CY-3030 Limassol, Cyprus

 , 

243934

MEDGRID ; (Societe par actions simplifiee)

F-75008 Paris, France

 , 

3467 197594 197595 197596

פרל כהן צדק לצר

ת.ד. 12704 ,   הרצליה

Pearl Cohen Zedek Latzer

S & C Polymer Silicon-und Composite Spezialitaten 
GmbH

25335 Elmshorn, Germany

P.O.B. 12704 ,   Herzelia

41587 150723 172200 174380 201437 201438 201440 201441 201445 201446 201447 
201448 201449 204115 204116

סנפורד ט. קולב ושות'

ת.ד. 2273 ,   רחובות

Sanford T. Colb & Co.

Europe Brands S.a r.l.

L-2086 Luxembourg, Luxembourg

P.O.B. 2273 ,   Rehovot
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43736

ריינהולד כהן ושותפיו

ת.ד. 13239 ,   תל אביב

Reinhold Cohn and Partners

ICL-IP America Inc. ; (Delaware Corporation)

Ardsley, NY, U.S.A.

P.O.B. 13239 ,   Tel Aviv

46295 97496

גי.אי. ארליך (1995) בע"מ

מגדל רוגובין-תדהר, קומה 15, דרך מנחם בגין 11 ,   
רמת גן

G.E. Ehrlich (1995) Ltd.

Meda AB

SE-170 09 Solna, Sweden

The Rogovin-Tidhar Tower, 11 Menachem 
Begin Road , Ramat Gan

51861 69374

ריינהולד כהן ושותפיו

ת.ד. 13239 ,   תל אביב

Reinhold Cohn and Partners

AMVAC Chemical Corporation ; (California Corporation)

Newport Beach, California, U.S.A.

P.O.B. 13239 ,   Tel Aviv

52010

ריינהולד כהן ושותפיו

ת.ד. 13239 ,   תל אביב

Reinhold Cohn and Partners

Emery Oleochemicals GmbH

40589 Dusseldorf, Germany

P.O.B. 13239 ,   Tel Aviv
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53371 53372 53373 53374 53375 53376 116781 116782 116783 116784 116785 116786 
135499 139938 139939

ריינהולד כהן ושותפיו

ת.ד. 13239 ,   תל אביב

Reinhold Cohn and Partners

Diadora Sport S.r.l.

31031 Caerano di San Marco, Treviso, Italy

P.O.B. 13239 ,   Tel Aviv

5541

ש. הורוביץ ושות'

ת.ד. 2499 ,   תל אביב

S. Horowitz & Co.

Armaly Sponge Company ; (Michigan Corporation)

Commerce Township, Michigan 48390, U.S.A.

P.O.B. 2499 ,   Tel Aviv

62557 139366 139367

איי. פי. פקטור

ת.ד. 2882 ,   ירושלים

IP Factor  & Co., 

Huliot Agricultural Cooperative Ltd.

חוליות אגודה שיתופית חקלאית בע"מ

ד.נ. גליל עליון, ישראל

P.O.B. 2882 ,   Jerusalem

66058

איי. פי. פקטור

ת.ד. 2882 ,   ירושלים

IP Factor  & Co., 

Huliot Marketing (1994) Ltd

חוליות שיווק (1994) בע"מ                               

שדה נחמיה, ישראל

P.O.B. 2882 ,   Jerusalem
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67014

ד"ר מרק פרידמן בע"מ

מגדל משה אביב (קומה 54) רחוב ז'בוטינסקי 7 ,   
רמת גן

Dr. Mark Friedman Ltd.

Ueno-Shokai Co., Ltd.

Taito-ku, Tokyo, 110-0005, Japan

Moshe Aviv Tower (54th Floor) 7 Jabotinsky 
Street , Ramat Gan

74109 79529

ריינהולד כהן ושותפיו

ת.ד. 13239 ,   תל אביב

Reinhold Cohn and Partners

Thornton & Ross Limited

Linthwaite, Near Huddersfield, United Kingdom

P.O.B. 13239 ,   Tel Aviv

76442 91297 91298 91299 91300 91301 91302 107996

מרק בדנר, עו"ד

מגדלי טויוטה רחוב יגאל אלון 65 ,   תל אביב

Marc Phillip Bodner, Adv.

Canal+ France

92130 Issy-Les-Moulineaux, France

Toyota Towers 65 Yigal Alon Street , Tel Aviv

79332 150798 163698 165407 195245

איתן, מהולל & שדות, עו"ד ועו"פ

מגדל אקרשטיין C ת.ד. 2081 שדרות אבא אבן 10 ,  
 הרצליה

Eitan Mehulal & Sadot, Adv. & Patent 
Attorneys

Coty B.V.

2031 CC Haarlem, Netherlands

Akerstein Tower C P.O.B. 2081 10 Aba Aven 
St. , Herzelia
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79541

ד"ר יצחק הס ושותפיו

ת.ד. 6451 ,   תל אביב

Dr. Yitzhak Hess & Partners

August Storck KG ; (Germany Limited Partnership)

13403 Berlin, Germany

P.O.B. 6451 ,   Tel Aviv

80098 80099

ריינהולד כהן ושותפיו

ת.ד. 13239 ,   תל אביב

Reinhold Cohn and Partners

WD-40 Manufacturing Company ; (California 
Corporation)

San Diego, California, U.S.A.

P.O.B. 13239 ,   Tel Aviv

85743

איתן, מהולל & שדות, עו"ד ועו"פ

מגדל אקרשטיין C ת.ד. 2081 שדרות אבא אבן 10 ,  
 הרצליה

Eitan Mehulal & Sadot, Adv. & Patent 
Attorneys

Marc Bohbot

Los Angeles, California, U.S.A.

Akerstein Tower C P.O.B. 2081 10 Aba Aven 
St. , Herzelia

85743

איתן, מהולל & שדות, עו"ד ועו"פ

מגדל אקרשטיין C ת.ד. 2081 שדרות אבא אבן 10 ,  
 הרצליה

Eitan Mehulal & Sadot, Adv. & Patent 
Attorneys

Michelle Bohbot

Los Angeles, California, U.S.A.

Akerstein Tower C P.O.B. 2081 10 Aba Aven 
St. , Herzelia
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94166 94940 94941 94942 94943 230861 230864

ריינהולד כהן ושותפיו

ת.ד. 13239 ,   תל אביב

Reinhold Cohn and Partners

DSM IP Assets B.V.

NL-6411 TE Heerlen, Netherlands

P.O.B. 13239 ,   Tel Aviv

98380

ד"ר שלמה כהן ושות'

ת.ד. 11490 ,   תל אביב

Dr. Shlomo Cohen & Co.

Prestige Brands International, Inc. ; (Virginia 
Corporation)

Irvington, New York 10533, U.S.A.

P.O.B. 11490 ,   Tel Aviv

שינויים בפרטי בעלים
CHANGES IN PROPRIETORS' DETAILS

100270

 The name of the proprietor has beenשם בעל הסימן שונה ל:
changed to:

SPY OPTIC INC. ; (California Corporation)

10244 52478 63409 67247 67371 67372

 The name of the proprietor has beenשם בעל הסימן שונה ל:
changed to:

Pernod Ricard USA, LLC ; (Delaware Limited Liability Company)

10246

 The name of the proprietor has beenשם בעל הסימן שונה ל:
changed to:

Saint-Gobain Weber A/S
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10532 196843

 The name of the proprietor has beenשם בעל הסימן שונה ל:
changed to:

Markem-Imaje Corporation

106321 121431 132157 132158 132159 132160 152240 152241 
152332 152333 178596 178597 182455 182456 182457 182458 
182459 182460 182463 182464 182465 182466 188300 188301 

195512 195513

 The name of the proprietor has beenשם בעל הסימן שונה ל:
changed to:

Teddy S.p.A.

117577 141432

 The name of the proprietor has beenשם בעל הסימן שונה ל:
changed to:

OPI PRODUCTS, INC. ; (Delaware Corporation)

124880 124881 124882 124883 124884 124885 124886 124887 
124888 124889 124890

 The name of the proprietor has beenשם בעל הסימן שונה ל:
changed to:

s.Oliver Bernd Freier GmbH & Co. KG

127727

 The name of the proprietor has beenשם בעל הסימן שונה ל:
changed to:

REXEL DEVELOPPEMENT SAS ; (societe par action simplifiee a associe unique)
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147449 232725

 The name of the proprietor has beenשם בעל הסימן שונה ל:
changed to:

סיגמא דיזיינס ישראל אס.די.איי בע"מ

Sigma Designs Israel S.D.I. Ltd.

156699

 The name of the proprietor has beenשם בעל הסימן שונה ל:
changed to:

Stonehage Financial Services Holdings Limited

157819 157820 157821 157823 157824

 The name of the proprietor has beenשם בעל הסימן שונה ל:
changed to:

Partner Reinsurance Europe Limited ; (Public Limited Company)

160454

 The name of the proprietor has beenשם בעל הסימן שונה ל:
changed to:

Talon International, Inc. ; (Delaware Corporation)

161858

 The name of the proprietor has beenשם בעל הסימן שונה ל:
changed to:

Panasonic Corporation
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163629 167400 167401 203900

 The name of the proprietor has beenשם בעל הסימן שונה ל:
changed to:

Wella GmbH

167793 167794 167795

 The name of the proprietor has beenשם בעל הסימן שונה ל:
changed to:

GIMI S.P.A.

167885 167886 174639

 The name of the proprietor has beenשם בעל הסימן שונה ל:
changed to:

Aptalis Pharma Limited

175937 175938 175939 175940 175941 175942 175943 175944 
175946 175947 206984 206985 206986 242669 242670 243106 

243604 245343 245344 245345 245346

 The name of the proprietor has beenשם בעל הסימן שונה ל:
changed to:

נובו ג'י איי בע"מ

NOVOGI LTD.

196376 196377 219496

 The name of the proprietor has beenשם בעל הסימן שונה ל:
changed to:

אונטופ לנז'רה בע"מ

ONTOP LINGERIE LTD.
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197595

 The name of the proprietor has beenשם בעל הסימן שונה ל:
changed to:

S & C Polymer Silicon-und Composite Spezialitaten GmbH

203788 220673

 The name of the proprietor has beenשם בעל הסימן שונה ל:
changed to:

Aptalis Pharma Limited

233228 233229 233230 233231 233232 233233 233234 233235

 The name of the proprietor has beenשם בעל הסימן שונה ל:
changed to:

AIRBNB, INC. ; (Delaware Corporation)

234734

 The name of the proprietor has beenשם בעל הסימן שונה ל:
changed to:

Rotkäppchen-Mumm Sektkellerei GmbH ; (Germany Company with limited liability)

235406

 The name of the proprietor has beenשם בעל הסימן שונה ל:
changed to:

קומקי בע"מ

COMQI LTD.
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235539

 The name of the proprietor has beenשם בעל הסימן שונה ל:
changed to:

Copart, Inc. ; (Delaware Corporation)

235985

 The name of the proprietor has beenשם בעל הסימן שונה ל:
changed to:

CANTINA DELLA VOLTA DI CHRISTIAN BELLEI & C. S.p.A.

241214

 The name of the proprietor has beenשם בעל הסימן שונה ל:
changed to:

Tovarystvo z obmezhenoyu vidpovidalnistyu "Telesens IT" ; (Ukraine limited liability 
company)

244292

 The name of the proprietor has beenשם בעל הסימן שונה ל:
changed to:

DNA LIMITED

37520

 The name of the proprietor has beenשם בעל הסימן שונה ל:
changed to:

E. LAND WORLD  LIMITED
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55307 126886 126888 127506 127560 128972 152567 153959 
154170 154459 155228 158034 158682 158686 158687 158688 
158689 158845 164001 164002 167773 167774 167775 167776 
167777 167778 167779 168968 168969 168970 181192 182473 
196830 198227 220353 221429 223403 226728 235422 235423 

235424 235425 235426

 The name of the proprietor has beenשם בעל הסימן שונה ל:
changed to:

YOPLAIT MARQUES

56119 80603 104486 111148 121843 123531 124216 124217 
125406 129542 129543 134266 134388 137218 138554 138603 
139462 143045 146369 147176 147414 147415 149030 159061 
160494 160495 183087 193151 193173 197935 197936 198377 
216974 216975 216976 216977 216978 216996 216997 230127 

230128 230258 237587

 The name of the proprietor has beenשם בעל הסימן שונה ל:
changed to:

MSD International Holdings GmbH

64829 78356

 The name of the proprietor has beenשם בעל הסימן שונה ל:
changed to:

Murata Power Solutions,Inc. ; (Delaware Corporation)

66049

 The name of the proprietor has beenשם בעל הסימן שונה ל:
changed to:

Mepha Schweiz AG

73318 237812

 The name of the proprietor has beenשם בעל הסימן שונה ל:
changed to:

Aptalis Pharma Canada, Inc.
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79732 175034 178602 178604 189847 189848 189849 189850 
189851 189852 189853

 The name of the proprietor has beenשם בעל הסימן שונה ל:
changed to:

SIXTY INTERNATIONAL S.A.

80181

 The name of the proprietor has beenשם בעל הסימן שונה ל:
changed to:

INKEL CORPORATION 

80293

 The name of the proprietor has beenשם בעל הסימן שונה ל:
changed to:

Ritter Schonbuch Vermogensverwaltungs GmbH & Co. KG

80664

 The name of the proprietor has beenשם בעל הסימן שונה ל:
changed to:

CHEMINOVA  A/S

81143 81144 81145 81146 81147 81148 81149 81150 81151 
81152 87952 87953 87954 87955 87956 87957 87958 87959 
87960 87961 90170 134583 134584 134585 134586 134587 

134588 134589 134591 134592 163699 163700 163701 163702 
163703 163704 163705 165408 165409 165410 165411 167112 
169022 169023 169024 169025 169026 169027 169028 169029 
169110 169111 172410 185355 185367 185368 185793 185794 
195272 195273 195274 195275 195276 195277 195278 195279 
195280 195281 195282 195283 195284 195285 207473 207474 
207475 207476 207477 207478 207480 207481 223245 229320 

229321 229322 230093 230094

 The name of the proprietor has beenשם בעל הסימן שונה ל:
changed to:

Strellson AG
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שינויים בכתובת בעלים
CHANGES IN PROPRIETORS' ADDRESS

127731

 The address of the proprietor hasכתובת בעל הסימן שונתה ל:
been changed to:

Galvanisraat 1   6716 AE Ede , Netherlands

153546 153547 161921 185024

 The address of the proprietor hasכתובת בעל הסימן שונתה ל:
been changed to:

Bioparc - Boulevard Sebastien Brant  67400 
Illkirch-Graffenstaden , France

191603 212428

 The address of the proprietor hasכתובת בעל הסימן שונתה ל:
been changed to:

רח' התנופה 7, קרית אריה  פתח תקווה , 49510 , 
ישראל

7 Hatnufa Steet, Kyriat Aryeh  Petach Tikva , 
49510 , Israel

196376 196377 219496

 The address of the proprietor hasכתובת בעל הסימן שונתה ל:
been changed to:

גירון 2000 רחוב הכשרת הישוב 10  ראשון לציון , 
75652 , ישראל

Giron 2000 10 Hachsharat Hayishuv St.  
Rishon Lezion , 75652 , Israel

203543 203544 203545 206857 206858 206859

 The address of the proprietor hasכתובת בעל הסימן שונתה ל:
been changed to:

Mergenthalerallee 61  Eschborn 65760 , 
Germany

203788

 The address of the proprietor hasכתובת בעל הסימן שונתה ל:
been changed to:

The Yard House, Kilruddery Estate  Southern 
Cross Road, Bray, County Wicklow , Ireland
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231227 231228

 The address of the proprietor hasכתובת בעל הסימן שונתה ל:
been changed to:

Via di Tizzano, 169  50012 frazione Grassina 
Ponte a Ema , BAGNO A RIPOLI (FI) , Italy

239733

 The address of the proprietor hasכתובת בעל הסימן שונתה ל:
been changed to:

Jankovcova 1518/2  CZ-170 00 Prague 7 , 
Czech Republic

243261 243262 243366

 The address of the proprietor hasכתובת בעל הסימן שונתה ל:
been changed to:

124 Boulevard de la Perusse  L-2330 
Luxembourg , Luxembourg

244292

 The address of the proprietor hasכתובת בעל הסימן שונתה ל:
been changed to:

c/-Line Secretaries  57/63 Line Wall Road , 
Gibraltar

53369 81469 196581

 The address of the proprietor hasכתובת בעל הסימן שונתה ל:
been changed to:

7-2 Shintoshin, Chuo-ku  Saitama-shi, 
Saitama , Japan

67462 67463 113337 155026 156617 164226 164228 179522 179523 197011 201817 209354 
209355 245435 245436 245437 245438 245439

 The address of the proprietor hasכתובת בעל הסימן שונתה ל:
been changed to:

2215-B Renaissance Drive, Suite 12  Las 
Vegas, Nevada , 89119 , U.S.A.
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79826 81798

 The address of the proprietor hasכתובת בעל הסימן שונתה ל:
been changed to:

Poligono Elche Parque Industrial, Calle 
Arquimedes  1-3 Torrellano, Elche , Spain

חידושים
RENEWALS

10246 10248 10249 22140 22152 22155 22223 22270 22298 22299 22300 22302 
22303 22304 22317 44261 44344 44345 44395 44396 44397 44432 44519 44528 
44530 44533 79155 79420 79627 79744 79753 79754 79755 79757 79758 79778 
79779 79843 79970 80025 80041 80042 80043 80063 80075 80105 80127 80133 
80134 80138 80139 80140 80141 80143 80146 80185 80186 80299 80304 80305 
80367 80513 80514 80601 80609 80610 80637 80640 80641 80642 80643 80644 
80647 80648 80650 80651 80655 80676 80677 80678 80679 80694 80695 80696 

80833 80834 80876 80954 155063 156206 156472 156473 156749 157211 157379 
157383 157384 157385 157386 157387 157428 157470 157471 157650 157710 
157754 157755 157756 157792 157799 157803 157805 157806 157807 157821 
157824 157880 157881 157911 157912 157916 157937 157966 158027 158040 
158098 158109 158168 158184 158225 158226 158256 158303 158306 158364 
158404 158405 158516 158517 158518 158562 158563 158564 158565 158566 
158567 158650 158713 158755 158756 158757 158762 158821 158822 158823 

158874 159153 159154 159158 237254 238478
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אי תשלום אגרת חידוש
RENEWAL FEE HAS NOT BEEN PAID

343 344 349 350 354 369 4259 4272 4275 10258 10259 10283 22177 22178 22179 
22183 22184 22211 22212 22213 22214 44189 44190 44200 44205 44206 44207 
44217 44223 44230 44231 44232 44249 44250 44252 44257 44259 44260 44262 
44263 44288 44289 44297 44307 79861 79862 79864 79875 79878 79886 79890 
79891 79898 79904 79905 79939 79940 79941 79943 79944 79945 79947 79949 
79950 79953 79956 79973 79974 79976 79979 79981 79982 79983 79984 79985 
79986 79988 79989 79990 79991 79997 80011 80018 80020 80028 80033 80035 
80036 80053 80054 80055 80058 80059 80060 80061 80062 80064 80065 80066 
80067 80068 80069 80074 80083 80088 80090 80093 80096 80104 80110 80111 
80115 80116 80117 80118 80119 80129 80130 80132 80142 80144 80145 80148 
80150 80153 80154 80165 80166 80167 80168 80169 80170 80171 80172 80175 
80182 80183 80184 80187 80188 80192 157411 157412 157429 157432 157433 
157456 157459 157460 157461 157462 157463 157465 157466 157467 157469 
157473 157476 157477 157478 157479 157481 157493 157494 157498 157514 
157518 157519 157520 157522 157523 157524 157525 157526 157532 157543 
157546 157547 157548 157549 157565 157581 157588 157590 157601 157605 
157611 157612 157614 157616 157618 157622 157623 157624 157625 157626 
157627 157628 157629 157630 157631 157632 157633 157634 157635 157636 
157637 157638 157639 157640 157641 157642 157643 157644 157649 157659 
157660 157661 157668 157672 157677 157678 157679 157680 157681 157689 
157693 157694 157695 157703 157705 157713 157716 157717 157721 157723 
157731 157736 157738 157741 157742 157743 157744 157745 157746 157747 
157748 157749 157750 157751 157752 157753 157757 157759 157762 157765 
157770 157771 157772 157773 157774 157775 157777 157778 157779 157780 
157781 157788 157789 157793 157794 157795 157796 157804 157811 157812 
157816 157825 157827 157831 157832 157833 157835 157839 157841 157842 
157843 157844 157845 157846 157847 157848 157851 157852 157853 157854 
157855 157856 157857 157858 157859 157860 157861 157862 157863 157864 
157865 157866 157868 157869 157874 157875 157876 157877 157879 157889 
157896 157897 157898 157899 157900 157901 157902 157903 157904 157905 
157906 157907 157908 157913 157914 157921 157922 157930 157931 157932 
157933 157934 157938 157943 157944 157947 158313 158314 158323 158324 

158327 158328 158329

נמחק מחמת אי תשלום אגרת חידוש
CANCELLATION THROUGH NON-PAYMENT OF RENEWAL FEE

4024 4025 9940 9943 9944 10002 10004 21501 21502 21518 43311 43313 43347 
43377 43402 43415 43421 43437 43438 43464 78347 78349 78350 78351 78352 
78360 78366 78369 78371 78373 78377 78378 78387 78389 78395 78396 78397 
78414 78424 78425 78427 78431 78432 78433 78438 78439 78456 78457 78477 
78478 78482 78484 78485 78490 78492 78495 78499 78502 78503 78520 78521 
78537 78538 78540 78555 78560 78564 78565 78566 78581 78582 78585 78586 
78587 78592 78593 78597 78603 78604 78605 78607 78609 78610 78614 153579 
153584 153611 153729 153778 153779 153794 153888 153951 153962 153979 
153980 153981 153982 153983 153984 154027 154031 154042 154044 154046 
154047 154052 154143 154158 154220 154221 154241 154243 154249 154250 

154251 154252 159983
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מחיקה על פי בקשת הבעלים
CANCELLATION AT THE REQUEST OF THE PROPRIETORS

193539

Kuperschmit & Goldstein, Advs.

קופרשמיט את גולדשטיין, משרד עו"ד

219091

Aaron Montecchio Ltd.

אהרון מונטקיו בע"מ

224649

GENERAL MOTORS LLC

227359

Avishai Mordhai 

אבישי מרדכי 

232824

Celgene Corporation

235677

COFFEECALL K.A. 2011 LTD

קופיכל ק.א. 2011 בע"מ

238904

Johnson & Johnson

77614

3M ESPE AG
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סימני מסחר שנמחקו
TRADE MARKS CANCELLED

79878 173588 173591 178140 178142 178782 180843 198139 198143 216905 
221609 221610 223263 234723 234934 235501 235596 238912 238938 239743 

239992 239993 247008

שינויים ברשימת סחורות
CHANGES  OF THE LIST OF GOODS

159937

The specification of goods was changed as 
follows

פרטת הסחורות תוקנה כדלקמן

Class: 32

Aperitifs, non-alcoholic; waters; cocktails, non-
alcoholic; lemonades; peanut milk beverages; 
non-alcoholic beverages; isotonic beverages; 
whey beverages; fruit beverages; almond milk 
beverages; fruit nectars; orgeat; sarsaparilla (soft 
drink); syrups for lemonade; syrups for making 
soft drinks; tomato juice; apple juice; vegetable 
juices; fruit juices; non-alcoholic fruit extracts; 
essences for use in making beverages; all 
included in class 32.

סוג: 32

אפרטיפים, שאינם אלכוהולים; משקאות מים; קוקטלים, 
שאינם אלכוהוליים; משקאות לימונדה; משקאות חלב 

אגוזים; משקאות שאינם אלכוהוליים; משקאות איזוטוניים; 
משקאות מי גבינה; משקאות פרי; משקאות חלב שקד; 
משקאות נקטרי פרי; חלב שקד; משקה קיסוסית (משקה 
קל); סירופים עבור לימונדה; סירופים להכנת משקאות 

קלים; מיץ עגבניות; מיץ תפוחים; מיצי ירקות; מיצי פירות; 
תמציות פרי שאינן אלכוהוליות; עסיסים לשימוש בהכנת 

משקאות; כולם כלולים בסוג 32.                                     
                              

159938

The specification of goods was changed as 
follows

פרטת הסחורות תוקנה כדלקמן

Class: 32

Aperitifs, non-alcoholic; waters; cocktails, non-
alcoholic; lemonades; peanut milk beverages; 
non-alcoholic beverages; isotonic beverages; 
whey beverages; fruit beverages; almond milk 
beverages; fruit nectars; orgeat; sarsaparilla (soft 
drink); syrups for lemonade; syrups for making 
soft drinks; tomato juice; apple juice; vegetable 
juices; fruit juices; non-alcoholic fruit extracts; 
essences for use in making beverages; all 
included in class 32.

סוג: 32

אפרטיפים, שאינם אלכוהולים; משקאות מים; קוקטלים, 
שאינם אלכוהוליים; משקאות לימונדה; משקאות חלב 

אגוזים; משקאות שאינם אלכוהוליים; משקאות איזוטוניים; 
משקאות מי גבינה; משקאות פרי; משקאות חלב שקד; 
משקאות נקטרי פרי; חלב שקד; משקה קיסוסית (משקה 
קל); סירופים עבור לימונדה; סירופים להכנת משקאות 

קלים; מיץ עגבניות; מיץ תפוחים; מיצי ירקות; מיצי פירות; 
תמציות פרי שאינן אלכוהוליות; עסיסים לשימוש בהכנת 

משקאות; כולם כלולים בסוג 32.                                     
                              

198141

The specification of goods was changed as 
follows

פרטת הסחורות תוקנה כדלקמן

Class: 5

Pharmaceutical preparations and substances, 
namely anti-infectives; all included in class 5.

סוג: 5

תכשירים וחומרים רוקחיים, דהיינו, נוגדי זיהומים; הנכללים 
כולם בסוג 5.                                                 

200952

The specification of goods was changed as 
follows

פרטת הסחורות תוקנה כדלקמן

Class: 5

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

סוג: 5

תכשירים וחומרים לטיפול באפילפסיה; הנכללים כולם בסוג 
                                                                             .5
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203844

The specification of goods was changed as 
follows

פרטת הסחורות תוקנה כדלקמן

Class: 5

Pharmaceutical preparations for the treatment of 
cardiovascular diseases; all included in class 5.

סוג: 5

תכשירי רוקחות לטיפול במחלות לב וכלי דם; הנכללים כולם 
בסוג 5.                                                                     

        
210385

The specification of goods was changed as 
follows

פרטת הסחורות תוקנה כדלקמן

Class: 32

Aperitifs, non-alcoholic; waters; cocktails, non-
alcoholic; lemonades; peanut milk (soft drink); 
non-alcoholic beverages; isotonic beverages; 
whey beverages; non-alcoholic fruit juice 
beverages; milk of almonds (beverage); fruit 
nectars, non-alcoholic; orgeat; sarasaparilla (soft 
drink); syrups for lemonade; syrups for beverages; 
tomato juice (beverage); cider, non-alcoholic; 
vegetable juices (beverages); fruit juices; non-
alcoholic fruit extracts; essences for making 
beverages; all included in class 32.

סוג: 32

אפרטיפים שאינם אלכוהוליים; משקאות מים; קוקטלים, 
שאינם אלכוהוליים; משקאות לימונדה; משקאות חלב 
אגוזים (משקאות קלים); משקאות שאינם אלכוהוליים; 
משקאות איזוטוניים; משקאות מי גבינה; משקאות מיצי 

פירות שאינם אלכוהוליים; חלב של שקדים (משקה); נקטרי 
פרי, שאינם אלכוהוליים; חלב שקד; משקה קיסוסית 
(משקה קל); תרכיזים עבור לימודה; תרכיזים עבור 

משקאות; מיץ עגבניות (משקה); סיידר, שאיננו אלכוהול; 
מיצי ירקות (משקאות); מיצי פירות; תמציות פרי שאינן 
אלכוהוליות; עסיסיים להכנת משקאות; כולם כלולים בסוג 

                                                   .32

210386

The specification of goods was changed as 
follows

פרטת הסחורות תוקנה כדלקמן

Class: 32

Aperitifs, non-alcoholic; waters; cocktails, non-
alcoholic; lemonades; peanut milk (soft drink); 
non-alcoholic beverages; isotonic beverages; 
whey beverages; non-alcoholic fruit juice 
beverages; milk of almonds (beverage); fruit 
nectars, non-alcoholic; orgeat; sarasaparilla (soft 
drink); syrups for lemonade; syrups for beverages; 
tomato juice (beverage); cider, non-alcoholic; 
vegetable juices (beverages); fruit juices; non-
alcoholic fruit extracts; essences for making 
beverages; all included in class 32.

סוג: 32

אפרטיפים שאינם אלכוהוליים; משקאות מים; קוקטלים, 
שאינם אלכוהוליים; משקאות לימונדה; משקאות חלב 
אגוזים (משקאות קלים); משקאות שאינם אלכוהוליים; 
משקאות איזוטוניים; משקאות מי גבינה; משקאות מיצי 

פירות שאינם אלכוהוליים; חלב של שקדים (משקה); נקטרי 
פרי, שאינם אלכוהוליים; חלב שקד; משקה קיסוסית 
(משקה קל); תרכיזים עבור לימונדה; תרכיזים עבור 

משקאות; מיץ עגבניות (משקה); סיידר, שאיננו אלכוהול; 
מיצי ירקות (משקאות); מיצי פירות; תמציות פרי שאינן 
אלכוהוליות; עסיסיים להכנת משקאות; כולם כלולים בסוג 

                                                 .32

228319

The specification of goods was changed as 
follows

פרטת הסחורות תוקנה כדלקמן

Class: 16

Notebooks and note- pads, excluding notebooks 
and note-pads for the use of artists or handicrafts; 
all included in class 16.

סוג: 16

מחברות ודפדפות, למעט מחברות ודפדפות לשימוש על ידי 
אמנים או למלאכת יד או לשימוש במלאכת יד; הנכללות כולן 

בסוג 16.                           
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שינוי סימן
ALTERATION OF MARK
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תיקונים ושינויים בכינויי מקור

CHANGES AND CORRECTIONS IN APPELLATIONS OF ORIGIN

.Journal" No")("יומן" מס' 02/2012

903

כינויי מקור שנרשמו
ORIGIN APPELLATIONS REGISTERED
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