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י"ב אב תשע"ב - 131/07/2012



 ידיעות כלליות
 כתובת לשכת סימני המסחר היא:

 .95951, מיקוד 5,הגן הטכנולוגי, בניין מס' 1פועל מס' רחוב אגודת ספורט ה
 . בימי ו' וערבי חגים אין קבלת קהל.18:80-ו 03:80קבלת 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 42ודעת התנגדות על פי סעיף ה            
 

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. 85הקבועה 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 

 

 

 

י"ב אב תשע"ב - 231/07/2012



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

American Colony Services

Trade Mark No. 193402 מספר סימן

Application Date 31/08/2006 תאריך הגשה

Ownersבעלים

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

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

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

Identification No.: 510523343מספר זיהוי: 510523343

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Sanford T. Colb & Co.

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

שם: סנפורד ט. קולב ושות'

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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 43 סוג: 43

Hotel related services for hotel guests; all included in 
class 43. 

שירותים הקשורים למלון עבור אורחי המלון; הנכללים כולם 
בסוג 43.            

י"ב אב תשע"ב - 331/07/2012



American Colony Studio

Trade Mark No. 193403 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: 41 סוג: 41

Music, entertainment and leisure services; all 
included in class 41.

שירותי מוזיקה ובילוי לאורחי בית המלון; הנכללים כולם בסוג 
                 .41

י"ב אב תשע"ב - 431/07/2012



American Colony Stores

Trade Mark No. 193404 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: 35 סוג: 35

Hotel stores services rendered to the hotel guests; all 
included in class 35.

חנויות של בית מלון במסגרת השירותים שניתנים לאורחים; 
הנכללים כולם בסוג 35.         

י"ב אב תשע"ב - 531/07/2012



American Colony Spa

Trade Mark No. 193405 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: 44 סוג: 44

Spa services for guests hotel; include in class 44. שירותי ספא לאורחי בית המלון; הנכללים כולם בסוג 44.   

י"ב אב תשע"ב - 631/07/2012



American Colony Apartment(s)

Trade Mark No. 193412 מספר סימן

Application Date 31/08/2006 תאריך הגשה

Ownersבעלים

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

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

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

Identification No.: 510523343מספר זיהוי: 510523343

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Sanford T. Colb & Co.

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

שם: סנפורד ט. קולב ושות'

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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 43 סוג: 43

Rental of temporary accommodation of hotel 
apartment; all included in class 43. 

השכרה לינה זמנית של דירות במלון; הנכללים כולם בסוג 43.   
                                                

י"ב אב תשע"ב - 731/07/2012



American Colony Suites

Trade Mark No. 193414 מספר סימן

Application Date 31/08/2006 תאריך הגשה

Ownersבעלים

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

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

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

Identification No.: 510523343מספר זיהוי: 510523343

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Sanford T. Colb & Co.

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

שם: סנפורד ט. קולב ושות'

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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 43 סוג: 43

Rental of temporary accommodation of hotel suites; 
all included in class 43. 

השכרת זמנית של סוויטות במלון; הנכללים כולם בסוג 43.       
                                            

י"ב אב תשע"ב - 831/07/2012



American Colony Inn

Trade Mark No. 193416 מספר סימן

Application Date 31/08/2006 תאריך הגשה

Ownersבעלים

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

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

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

Identification No.: 510523343מספר זיהוי: 510523343

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Sanford T. Colb & Co.

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

שם: סנפורד ט. קולב ושות'

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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 43 סוג: 43

Hotel service, including rental of rooms and halls; all 
included in class 43.               

שירות של בית מלון לרבות השכרת חדרים ואולמות, אירוח, 
מסעדה, בר; הנכללים כולם בסוג 43.

י"ב אב תשע"ב - 931/07/2012



Trade Mark No. 214431 מספר סימן

Application Date 21/08/2008 תאריך הגשה

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

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

 Bizportal רישום סימן זה לא יתן זכות לשימוש ייחודי בצירוף
אלא בצורה המופיעה בסימן.

Ownersבעלים

Name: TRENDLINE INFORMATION AND 
COMMUNICATION SERVICES LTD.

שם: קו מנחה שירותי מידע ותקשורת בע"מ

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

Identification No.: 520036997מספר זיהוי: 520036997

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Raved, Magriso, Benkel & Co., Adv.

Address: 37 Shaul Hamelech Blvd., P.O.B. 33242, Tel 
Aviv, 64928, Israel

שם: ראב"ד, מגריזו, בנקל ושות', עו"ד

כתובת : שד' שאול המלך 37, ת.ד. 33242, תל אביב, 64928, 
ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 9 סוג: 9

Computer programs that provide real time, online 
financial and economic analysis; all included in class 
9.

תוכנות מחשב המספקות ניתוח כלכלי פיננסי מקוון בזמן אמת; 
הנכללות כולן בסוג 9.                                                       

        

Class: 35 סוג: 35

Advertising services concerning the stock exchange, 
e-commerce, digital marketing and business related 
serviced; all included in class 35.

שירותי פרסום בענייני שוק ההון, מסחר אלקטרוני, שיווק 
דיגיטאלי ושירותים המסיעים לניהול וטיפול בעסקים; הנכללים 

כולם בסוג 35.                                   

י"ב אב תשע"ב - 1031/07/2012



Trade Mark No. 214432 מספר סימן

Application Date 21/08/2008 תאריך הגשה

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

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

 Bizportal רישום סימן זה לא יתן זכות לשימוש ייחודי בצירוף
אלא בצורה המופיעה בסימן.

Ownersבעלים

Name: TRENDLINE INFORMATION AND 
COMMUNICATION SERVICES LTD.

שם: קו מנחה שירותי מידע ותקשורת בע"מ

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

Identification No.: 520036997מספר זיהוי: 520036997

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Raved, Magriso, Benkel & Co., Adv.

Address: 37 Shaul Hamelech Blvd., P.O.B. 33242, Tel 
Aviv, 64928, Israel

שם: ראב"ד, מגריזו, בנקל ושות', עו"ד

כתובת : שד' שאול המלך 37, ת.ד. 33242, תל אביב, 64928, 
ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 36 סוג: 36

Internet financial services, financial information 
services; all incded in class 36.

שירותים פיננסיים באינטרנט, שירותי מידע פיננסי; הנכללים 
כולם בסוג 36.                                 

י"ב אב תשע"ב - 1131/07/2012



Trade Mark No. 214433 מספר סימן

Application Date 21/08/2008 תאריך הגשה

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

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

 Bizportal רישום סימן זה לא יתן זכות לשימוש ייחודיבצירוף
אלא בצורה המופיעה בסימן.

Ownersבעלים

Name: TRENDLINE INFORMATION AND 
COMMUNICATION SERVICES LTD.

שם: קו מנחה שירותי מידע ותקשורת בע"מ

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

Identification No.: 520036997מספר זיהוי: 520036997

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Raved, Magriso, Benkel & Co., Adv.

Address: 37 Shaul Hamelech Blvd., P.O.B. 33242, Tel 
Aviv, 64928, Israel

שם: ראב"ד, מגריזו, בנקל ושות', עו"ד

כתובת : שד' שאול המלך 37, ת.ד. 33242, תל אביב, 64928, 
ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 38 סוג: 38

Transmission and /or broadcasting services of 
financial information through the internet and the 
cellular medium; all included in class 38.

שירותי העברה ו/או שידור של מידע פיננסי באמצעות 
האינטרנט והסלולר; הנכללים כולם בסוג 38.                         
                                                                                  

י"ב אב תשע"ב - 1231/07/2012



Trade Mark No. 214434 מספר סימן

Application Date 21/08/2008 תאריך הגשה

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

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

 Bizportal רישום סימן זה לא יתן זכות לשימוש ייחודי בצירוף
אלא בצורה המופיעה בסימן.

Ownersבעלים

Name: TRENDLINE INFORMATION AND 
COMMUNICATION SERVICES LTD.

שם: קו מנחה שירותי מידע ותקשורת בע"מ

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

Identification No.: 520036997מספר זיהוי: 520036997

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Raved, Magriso, Benkel & Co., Adv.

Address: 37 Shaul Hamelech Blvd., P.O.B. 33242, Tel 
Aviv, 64928, Israel

שם: ראב"ד, מגריזו, בנקל ושות', עו"ד

כתובת : שד' שאול המלך 37, ת.ד. 33242, תל אביב, 64928, 
ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 42 סוג: 42

Development of computer and internet software 
programs which provide their users with real-time 
economic and financial analysis regarding capital 
markets' trade; all included in class 42.

פיתוח תוכנות מחשב ואינטרנט המספקים למשתמשיהן ניתוח 
פיננסי וכלכלי, בזמן אמת, אודות מסחר בשוק ההון; הנכללים 
כולם בסוג 42.                                                                 

                                                                        

י"ב אב תשע"ב - 1331/07/2012



TLT-BABCOCK

Trade Mark No. 218960 מספר סימן

Application Date 25/02/2009 תאריך הגשה

 Owners

Name: TLT-Babcock Inc.

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

Identification No.: 800119

(Delaware Corporation)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

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

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

שם: איתן, מהולל & שדות, עו"ד ועו"פ

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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 37 סוג: 37

Maintenance and repair for axial and centrifugal fans, 
dampers and related components and ash handling 
equipment, including, but not limited to, rebuild and 
provide parts for all of the equipment above originally 
manufactured by others; field services and other 
services, namely on-site inspection, disassembly and 
off-site inspection, reworking, retooling and rebuilding 
of component parts for axial and centrifugal fans, 
dampers and related components and ash handling 
equipment; all included in class 37.

אחזקה ותיקון עבור צירים ומאווררים צנטרפוגליים ורכיבים 
נלווים וציוד טיפול באפר, כולל, אך לא מוגבל לבניה מחדש 

ואספקת חלקים עבור הציוד שלעיל המיוצר במקור בידי אחרים; 
שירותי שדה ושירותים אחרים, דהיינו פיקוח באתר, פירוק 
ופיקוח שאינו באתר, עיבוד, תיקון כלים ובנייה מחדש של 

רכיבים וחלקים עבור צירים ומאווררים צנטריפוגליים, עמעמת 
ורכיבים נלויים וציוד טיפול בעפר; הנכללים כולם בסוג 37.       
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    

    

י"ב אב תשע"ב - 1431/07/2012



TLT-BABCOCK

Trade Mark No. 218962 מספר סימן

Application Date 25/02/2009 תאריך הגשה

 Owners

Name: TLT-Babcock Inc.

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

Identification No.: 800119

(Delaware Corporation)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

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

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

שם: איתן, מהולל & שדות, עו"ד ועו"פ

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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 42 סוג: 42

Engineering, inspection,product testing and design 
related to fans, power, ventilation and related 
components; all included in class 42.

הנדסה, בדיקה, בחינה ותכנון הקשורים למאווררים , הספק , 
אוורור ורכיבים קשורים; הנכללים כולם בסוג 42.                     

                                                        

י"ב אב תשע"ב - 1531/07/2012



Trade Mark No. 222568 מספר סימן

Application Date 28/07/2009 תאריך הגשה

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.                     
        

י"ב אב תשע"ב - 1631/07/2012



Trade Mark No. 222573 מספר סימן

Application Date 28/07/2009 תאריך הגשה

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.                     
        

י"ב אב תשע"ב - 1731/07/2012



Trade Mark No. 222577 מספר סימן

Application Date 28/07/2009 תאריך הגשה

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.                     
        

י"ב אב תשע"ב - 1831/07/2012



Trade Mark No. 222579 מספר סימן

Application Date 28/07/2009 תאריך הגשה

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.                     
        

י"ב אב תשע"ב - 1931/07/2012



Trade Mark No. 226018 מספר סימן

Application Date 28/12/2009 תאריך הגשה

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

The mark is limited to the colours dark green, yellow, 
dark red, olive-green, grey and white, as shown in 
the  mark.

הסימן מוגבל לצבעים ירוק כהה, צהוב, אדום כהה, ירוק-זית, 
אפור ולבן, כפי הנראים בסימן.

 Owners

Name: BALTIKA BREWERIES

Address: 6th Verkhny pereulok, 3, Saint Petersburg, 
194292, Russian Federation

Identification No.: 63176

Address for serviceהמען למסירת הודעות

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

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

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

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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 32 סוג: 32

Beer containing hops of the Zatec variety (Czech 
Republic); beer, non-alcoholic, containing hops of the 
Zatec variety (Czech Republic); extracts of hops of 
the Zatec variety (Czech Republic), for making beer.

בירה המכילה כשות מסוג ה-Zatec (צ'כיה); בירה, לא-כוהלית, 
המכילה כשות מסוג ה-Zatec (צ'כיה); תמציות כשות מסוג 

ה-Zatec (צ'כיה), להכנת בירה.                                           
                                                                                    

                    

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

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

Russian Federation, 29/06/2009, No. 2009715087 רוסיה, 29/06/2009, מספר 2009715087

Class: 32 סוג: 32

י"ב אב תשע"ב - 2031/07/2012



Trade Mark No. 227647 מספר סימן

Application Date 01/03/2010 תאריך הגשה

 Owners

Name: SEMINVEST INVESTMENTS B.V.

Address: Baronielaan 139, PD Breda, Netherlands

Identification No.: 66710

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: 14 סוג: 14

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

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

        

י"ב אב תשע"ב - 2131/07/2012



Trade Mark No. 228127 מספר סימן

Application Date 18/03/2010 תאריך הגשה

 Owners

Name: STEVEN MADDEN LTD.

Address: 52-16 Barnett Avenue, Long Island City, New 
York, 11104, U.S.A.

Identification No.: 39650

(Delaware Corporation)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Freimann & Goldberg

Address: 5 Droyanov Street, Tel Aviv, 63143, Israel

שם: פריימן & גולדברג

כתובת : רח' דרויאנוב 5, תל אביב, 63143, בית כלל, קומה 10, 
ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 35 סוג: 35

Retail store services in the field of general 
merchandising, namely, footwear, apparel, 
handbags, belts, eyewear and jewelry; all included in 
class 35

שירותי חנות קמעונאית בתחום הסחר הכללי, דהיינו, הנעלה, 
הלבשה, תיקי יד, חגורות, מוצרים לראייה ותכשיטים; הנכללים 

כולם בסוג 35                                                         

י"ב אב תשע"ב - 2231/07/2012



ARIZONA

Trade Mark No. 230504 מספר סימן

Application Date 14/06/2010 תאריך הגשה

 Owners

Name: Beverage Marketing USA, Inc.

Address: One Arizona Plaza, 60 Crossways Park Drive 
West, Woodbury, NY, 11797, U.S.A.

Identification No.: 801319

a New York 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: 32 סוג: 32

Fruit juices, energy drinks and bottled water; all 
included in Class 32.

מיצי פירות;  משקאות ארגיה ומים מבקבוק; הנכללים כולם 
בסוג 32                           

י"ב אב תשע"ב - 2331/07/2012



Trade Mark No. 230733 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

Desert, namely desert based on cookies and biscuits, 
excluding fresh pastry products; soffle confectionery 
products; confectionery products based on 
marshmallow and marmalade, whipped 
confectionery; all included in class 30.

קינוחים, דהיינו, קינוחים מבוססים על עוגיות וביסקוויטים, 
למעט דברי מאפה, דברי מתיקה ותפיחה; דברי מתיקה 
המבוססים על מרשמלו וממרמלדה, ממתקים מוקפצים; 

הנכללים כולם בסוג 30.0.                                                 
                                                            

י"ב אב תשע"ב - 2431/07/2012



PHYTOSOYA

Trade Mark No. 231338 מספר סימן

Application Date 14/07/2010 תאריך הגשה

 Owners

Name: Laboratoires ARKOPHARMA

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

Identification No.: 801411

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Sanford T. Colb & Co.

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

שם: סנפורד ט. קולב ושות'

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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 3 סוג: 3

Cosmetics products containing soya extracts; 
included in class 03.

מוצרי קוסמטיקה המכילים תמציות סויה; הנכללים בסוג 3.       
                        

י"ב אב תשע"ב - 2531/07/2012



Trade Mark No. 232012 מספר סימן

Application Date 08/08/2010 תאריך הגשה

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

Registration of this mark shall give no right to the 
exclusive use of the image of italian map but in the 
form appearing in the mark.

רישום סימן זה לא יתן זכות לשימוש ייחודי בדמות מפת איטליה 
אלא בצורה המופיעה בסימן.

Ownersבעלים

Name: A. Seyman Trade Ltd. שם: א. סיימן סחר בע"מ

Address: 71 Metalon St., Tel Aviv, Israel כתובת : רח' מטלון 71, תל אביב, ישראל

Identification No.: 511120321מספר זיהוי: 511120321

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Erez Harcavi

Address: 29 Sokolov St., P.O.B. 5789, Herzelia, 46157, 
Israel

שם: ארז הרכבי, עו"ד

כתובת : סוקולוב 29, ת.ד. 5789, הרצליה, 46157, ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 29 סוג: 29

Cheeses, milk and milk products, all the products are 
from italy;  all included in class 29

גבינות, חלב ומוצרי חלב, כל הסחורות מיוצרות באיטליה; 
הנכללים כולם בסוג 29                                       

י"ב אב תשע"ב - 2631/07/2012



Trade Mark No. 232013 מספר סימן

Application Date 08/08/2010 תאריך הגשה

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

Registration of this mark shall give no right to the 
exclusive use of the image of Netherlands map but in 
the form appearing in the mark.

רישום סימן זה לא יתן זכות לשימוש ייחודי בדמות מפת הולנד 
אלא בצורה המופיעה בסימן.

Ownersבעלים

Name: A. Seyman Trade Ltd. שם: א. סיימן סחר בע"מ

Address: 71 Metalon St., Tel Aviv, Israel כתובת : רח' מטלון 71, תל אביב, ישראל

Identification No.: 511120321מספר זיהוי: 511120321

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Erez Harcavi

Address: 29 Sokolov St., P.O.B. 5789, Herzelia, 46157, 
Israel

שם: ארז הרכבי, עו"ד

כתובת : סוקולוב 29, ת.ד. 5789, הרצליה, 46157, ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 29 סוג: 29

Cheeses, milk and milk products, all the products are 
from Netherlands; all included in class 29

גבינות, חלב ומוצרי חלב, כל המוצרים מיוצרים בהולנד; 
הנכללים כולם בסוג 29                                                   

י"ב אב תשע"ב - 2731/07/2012



OWA

Trade Mark No. 232359 מספר סימן

Application Date 26/08/2010 תאריך הגשה

 Owners

Name: Odenwald Faserplattenwerk GmbH

Address: Dr.-F.-A.-Freundt Strasse 3, Amorbach, 63916, 
Germany

Identification No.: 801540

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: 20 סוג: 20

Walls and wall system for furnishing; all included in 
class 20.

קירות ומערכת קירות המשמשים עבור ריהוט; הנכללים כולם 
בסוג 20.       

י"ב אב תשע"ב - 2831/07/2012



NOVAX 

Trade Mark No. 232887 מספר סימן

Application Date 16/09/2010 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: Edward Gaunt Cosmetics Laboratories Ltd. שם: אדאורד גאונט מעבדות לקוסמטיקה בע"מ

Address: 19 Hahadas St., Industrial Estate, P.O.B. 277, 
Or Akiva, 30600, Israel

כתובת : ההדס 19, אזור התעשייה, ת.ד. 277, אור עקיבא, 
30600, ישראל

Identification No.: 510800618מספר זיהוי: 510800618

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Batia Shneorson, Adv.

Address: 3 Shpinoza St., Raanana, 43588, Israel

שם: בתיה שניאורסון, עו"ד

כתובת : רח' שפינוזה 3, רעננה, 43588, ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 3 סוג: 3

Hair and scalp care preparations, dyes, colorants, 
tints, masks and lotions for the hair, shampoos, 
conditioners, hair styling preparations; decdorants for 
personal use; perfumery; cosmetics; all included in 
class 3.

תכשירים לשיער ולקרקפת, חומרי צביעה, צבעים, גוונים, 
מסיכות וקרמים לשיער, שמפו, מרכך, תכשירים לעיצוב השיער; 
דאודורנטים לשימוש עצמי; קוסמטיקה; הנכללים כולם בסוג 3.  
                                                                                     

                          

י"ב אב תשע"ב - 2931/07/2012



ELURE

Trade Mark No. 233193 מספר סימן

Application Date 20/10/2010 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: Syneron Medical Ltd. שם: סינרון מדיקל בע"מ

Address: P.O.B. 550, Yokneam Illit, Israel כתובת : ת.ד. 550, יקנעם עילית, ישראל

Identification No.: 512986514מספר זיהוי: 512986514

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Reinhold Cohn and Partners

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

שם: ריינהולד כהן ושותפיו

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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 3 סוג: 3

Non-medicated cosmetic preparations,namely, face 
and skin creams and lotions used for skin lightening, 
skin brightening and skin whitening, offered  only 
through physicans' offices, medical clinics and 
medical spas; all included in class 3.

תכשירים קוסמטיים לא רפואיים, דהיינו, קרמים ותחליבים 
לפנים ולעור המשמשים להבהרת  ולהלבנת העור המוצעים 
במשרדי רופאים, קליניקות רפואיות ומרכזי ספא רפואיים; 

הנכללים כולם בסוג 3.                                                       
                                                                                

י"ב אב תשע"ב - 3031/07/2012



Trade Mark No. 233248 מספר סימן

Application Date 21/10/2010 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: The taste of nature- natural farm L.T.D שם: הטעם של הטבע חוות טבע בע"מ

Address: כתובת : שד' הגעתון 8, נהריה, ישראל

Identification No.: 511017162מספר זיהוי: 511017162

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Reuven Bilet, Adv.

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

שם: ראובן בילט, עו"ד

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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 29 סוג: 29

Poultry products; included in class 29.                .29 מוצרי עוף; הנכללים כולם בסוג

י"ב אב תשע"ב - 3131/07/2012



Trade Mark No. 233488 מספר סימן

Application Date 04/10/2010 תאריך הגשה

International Trademark No. 1054292 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: Eveden Huit SAS

Address: 21 rue du Bignon, ZI Sud Est -CS 16320, F-
35063 Rennes Cedex, France

Identification No.: 71350

French Company Formation (Societe par actions 
simplifiee) French Law

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Glusman Chem-Tov Chowers Broid & Co.

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

שם: גלוזמן שם-טוב חוברס ברויד ושות'

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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 25 סוג: 25

Clothing, footwear, headgear; shirts and blouses; day 
time and night time underwear for men, women and 
children, namely underwear of all kinds made of 
natural or synthetic fibres; belts (clothing); stockings, 
tights, socks; beach shoes; bathing suits (for men, 
women and children); lingerie; swimwear; 
beachwear; corsetry; hosiery.

י"ב אב תשע"ב - 3231/07/2012



PRO SPORT

פרו ספורט
Trade Mark No. 233567 מספר סימן

Application Date 10/11/2010 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: Track Sport Ltd. שם: טראק ספורט בע"מ

Address: 121 Ha'hashmonaim St., Tel-Aviv-Yaffo, Israel כתובת : רח' החשמונאים 121, תל אביב-יפו, ישראל

Identification No.: 513808733מספר זיהוי: 513808733

חברה בע"מ

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: 25 סוג: 25

Clothing, footwear , headgear ; all included in class 
25

דברי הלבשה, הנעלה וכיסויי ראש ; הנכללים כולם בסוג 25     
    

Class: 35 סוג: 35

Business management, namely retail stores selling 
Clothing footwear and headgear; all included in class 
35

ניהול עסקים, דהיינו חנויות קמעוניות לממכר דברי הלבשה 
הנעלה וכיסויי ראש; הנכללים כולם בסוג 35                           

  

י"ב אב תשע"ב - 3331/07/2012



Trade Mark No. 233583 מספר סימן

Application Date 10/11/2010 תאריך הגשה

 Owners

Name: Berry Plastics Corporation

Address: 101 Oakley Street, P.O.B. 959, Evansville, IN, 
47706-0959, U.S.A.

Identification No.: 801682

(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: 17 סוג: 17

Composite film tape consisting primarily of plastic for 
blast mitigation; all included in class 17.

סרט מורכב בעיקר מפלסטיק להקלה בפיצוץ; הנכללים כולם 
בסוג 17.                                                                         

        

Class: 19 סוג: 19

Composite film tape consisting primarily plastic for 
building reinforcement; included in class 19.

סרט מורכב בעיקר מפלסטיק לחיזוק מבנים; הנכלל בסוג 19.   
                                                                                    

      

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

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

U.S.A., 14/05/2010, No. 85/039101 ארה"ב, 14/05/2010, מספר 85/039101

Class: 17 סוג: 17

Class: 19 סוג: 19

י"ב אב תשע"ב - 3431/07/2012



 X-Flex

Trade Mark No. 233630 מספר סימן

Application Date 11/11/2010 תאריך הגשה

 Owners

Name: Berry Plastics Corporation

Address: 101 Oakley Street, P.O.B. 959, Evansville, IN, 
47706-0959, U.S.A.

Identification No.: 801682

(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: 17 סוג: 17

Composite film tape consisting primarily of plastic for 
blast mitigation; included in class 17.

סרט מורכב המורכב בעיקר מפלסטיק להקלה בפיצוץ; הנכללים 
כולם בסוג 17.                                                           

Class: 19 סוג: 19

Composite film tape consisting primarily of plastic for 
building reinforcement.

סרט מורכב בעיקר מפלסטיק לחיזוק מבנים.                         
                                                            

Goods/Services for which priority is claimed סחורות/שירותים לגביהם נטען דין קדימה
(If only classification code is indicated, Priority is claimed 
for all goods/services included in that class, and specified 
above under the 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., 14/05/2010, No. 85/039064 ארה"ב, 14/05/2010, מספר 85/039064

Class: 17 סוג: 17

Class: 19 סוג: 19

י"ב אב תשע"ב - 3531/07/2012



Trade Mark No. 233638 מספר סימן

Application Date 11/11/2010 תאריך הגשה

 Owners

Name: GRUPO FLEXI DE LEON, S.A. de C.V.

Address: Blvd Francisco Villa, 201, Sur Colonia Oriental, 
37510 Guanajuato León, Mexico

Identification No.: 801687

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Reinhold Cohn and Partners

Address: 26a Habarzel St. Ramat Hahayal, P.O.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: 18 סוג: 18

Handbags, bags, rucksacks, purses and pocket 
wallets, leather and imitations of leather, and goods 
made of these materials and not included in other 
classes, excluding animal leashes; all included in 
class 18.

תיקי יד, תיקים, תרמילי גב, ארנקי נשים וארנקי כיס, עור 
וחיקויי עור, וסחורות העשויות מהחומרים האלו שאינן נכללות 
בסוגים אחרים, למעט רצועות לחיות; הנכללים כולם בסוג 18.   
                                                                                    

    

Class: 25 סוג: 25

Footwear (except orthopaedic footwear), boots, 
trainers (included in this class); clothing, belts and 
headgear; all included in class 25.

הנעלה (מלבד הנעלה אורתופדית), מגפיים, נעלי אימון 
(הנכללים בסוג זה); ביגוד, חגורות וכיסויי ראש; הנכללים כולם 

בסוג 25.                                           

י"ב אב תשע"ב - 3631/07/2012



נהיגה לחיים 
Trade Mark No. 233855 מספר סימן

Application Date 18/11/2010 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: Arik Mishkin שם: אריק מישקין

Address: Geula 5, Kfar Saba, Israel כתובת : גאולה 5, כפר סבא, ישראל

Identification No.: 056609688מספר זיהוי: 056609688

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 16 סוג: 16

Professional litrature, litrature regarding driving;  
included in class 16.

ספרות מקצועית וספרות כללית בתחום הנהיגה; הנכללים בסוג 
                                     .16

Class: 41 סוג: 41

Driving instruction and safe driving teaching by any 
means including lectures, experiencing, driving 
lessons, net learning ; all included in class 41.

לימודי נהיגה ונהיגה בטוחה בדרך של הרצאות, התנסות, 
נהיגה בפועל, לימודים מרחוק, לימודים מכווננים; הנכללים כולם 
בסוג 41.                                                                   

י"ב אב תשע"ב - 3731/07/2012



Trade Mark No. 233926 מספר סימן

Application Date 27/10/2010 תאריך הגשה

International Trademark No. 0447414 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: INDUSTEEL France

Address: 1 à 5 rue Luigi Cherubini, F-93200 SAINT-
DENIS, France

Identification No.: 71454

(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: 6 סוג: 6

Steels for industry, namely, steels for further 
manufacture.

י"ב אב תשע"ב - 3831/07/2012



ھال
Trade Mark No. 234005 מספר סימן

Application Date 25/11/2010 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: HALA T.V. LTD שם: הלא טי.וי. בע"מ

Address: BERKOWITZ 4, TEL AVIV, 64238, Israel כתובת : רח' ברקוביץ' 4, תל אביב, 64238, ישראל

Identification No.: 514520659מספר זיהוי: 514520659

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Shiboleth & Co., Adv.

Address: Museum Tower 4 Berkowitz Street, Tel Aviv, 
64238, Israel

שם: שבלת ושות', עו"ד

כתובת : מגדל המוזיאון רחוב ברקוביץ 4, תל אביב, 64238, 
ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 38 סוג: 38

Communication by television; television 
broadcasting; broadcasting of television programs; 
communication services and messaging services via 
the internet and television; interactive 
communications services via the internet and 
television; telecommunications services via the 
internet and television; television broadcasting 
services by cable and/or satellite; broadcasting of 
motion pictures by cable and/or satellite; 
communication of information by cable and/or 
satellite; transmission services by cable and/or 
satellite, satellite broadcasting services; all included 
in class 38

תקשורת באמצעות טלוויזיה; שידור של תוכניות טלוויזיה; 
שירותי תקשורת והעברת מסרים באמצעות האינטרנט 
והטלוויזיה; שירותי תקשורת אינטראקטיבית באמצעות 

האינטרנט והטלווזיה; שירותי תקשורת רחק (טלקומוניקציה) 
באמצעות האינטרנט והטלוויזיה ; שידורי טלוויזיה באמצעות 
כבלים ו/או לוויין, שירותי שידורי סרטים באמצעות כבלים ו/או 
לוויין, שירותי העברת נתונים באמצעות כבלים ו/או לוויין; 

שירותי תקשורת באמצעות כבלים ו/או לוויין; שירותי תמסורת 
באמצעות כבלים ו/או לוויין; שירותי שידור לווייני; הנכללים כולם 
בסוג 38.                                                                         
                                                                                    

                              

י"ב אב תשע"ב - 3931/07/2012



Trade Mark No. 234147 מספר סימן

Application Date 01/12/2010 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: Oded Gabbai  שם: עודד גבאי

Address: כתובת : רח' אבא הלל 7, רמת גן, 52522, ישראל

Identification No.: 57406324מספר זיהוי: 57406324

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Anat Bernstein - Reich, Adv. 

Address: 

שם: עו"ד ענת ברנשטיין-רייך 

כתובת : רח' אבא הלל 7, רמת גן, 52522, 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     
    

י"ב אב תשע"ב - 4031/07/2012



Trade Mark No. 234567 מספר סימן

Application Date 02/11/2010 תאריך הגשה

International Trademark No. 1060005 מספר סימן בינלאומי

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 33 סוג: 33

Spirits and liqueurs of romanian-type brandy

Goods/Services for which priority is claimed סחורות/שירותים לגביהם נטען דין קדימה
(If only classification code is indicated, Priority is claimed 
for all goods/services included in that class, and specified 
above under the 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, 17/08/2010, No. 
009317439

איחוד האירופי לסימני מסחר, 17/08/2010, מספר 
009317439

Class: 33 סוג: 33

י"ב אב תשע"ב - 4131/07/2012



Conditions/Disclaimers

The mark is limited to the colours  word BLACK, 
GOLD, GREY, LIGHT GREY, WHITE, YELLOW, 
LIGHT BROWN, RED, GREEN. as shown in the  
mark.

Registration of this mark shall give no right to the 
exclusive use of the V.S.O.P., BRANDY ROMANIAN 
STYLE, 70cl, 40 vol. separately, but in the 
combination of the mark.

The image of the bottle is not a part of the mark. the 
mark is composed of the label as it appears on the 
bottle.

 Owners

Name: WILSTONE HOLDINGS LIMITED

Address: 1, Lambousa Street, CY-1095 Nicosia, Cyprus

Identification No.: 71632

(CYPRUS LIMITED LIABILITY COMPANY)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Soroker-Agmon, Adv.

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

שם: סורוקר-אגמון, עו"ד

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

י"ב אב תשע"ב - 4231/07/2012



Trade Mark No. 234732 מספר סימן

Application Date 06/09/2010 תאריך הגשה

International Trademark No. 0948734 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: Gillier Thierry

Address: 47, rue du Bois de Boulogne, F-92200 Neuilly 
Sur Seine, France

Identification No.: 71682

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Reinhold Cohn and Partners

Address: 26a Habarzel St. Ramat Hahayal, P.O.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

Spectacles, sunglasses, sports eyewear, spectacles 
frames, spectacle cases.

י"ב אב תשע"ב - 4331/07/2012



MIGDALOR INSTITUTE

מכון מגדלור
Trade Mark No. 234813 מספר סימן

Application Date 02/01/2011 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: MEIR MASHMAUT שם: מאיר משמעות

Address: Ahuza 82, P.O.B. PO BOX 500, Raanana, 
Israel

כתובת : אחוזה 82, ת.ד. 500, רעננה, ישראל

Identification No.: 042972596מספר זיהוי: 042972596

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Blum, Gador & Co., Adv.

Address: 53 Derech Hashalom, Givatayim, 53454, Israel

שם: בלום, גדור ושות', עו"ד

כתובת : דרך השלום 53, גבעתיים, 53454, ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 41 סוג: 41

Institute whose purpose is teaching and vourses for 
spiritual growth; included in class 41.

מכון העוסק בהוראה, הדרכה וקורסים בנושא מודעות; הנכללים 
כולם בסוג 41.                                               

י"ב אב תשע"ב - 4431/07/2012



Trade Mark No. 234904 מספר סימן

Application Date 02/11/2010 תאריך הגשה

International Trademark No. 1061902 מספר סימן בינלאומי

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 33 סוג: 33

Brandy.

Goods/Services for which priority is claimed סחורות/שירותים לגביהם נטען דין קדימה
(If only classification code is indicated, Priority is claimed 
for all goods/services included in that class, and specified 
above under the 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, 17/08/2010, No. 
009317504

איחוד האירופי לסימני מסחר, 17/08/2010, מספר 
009317504

Class: 33 סוג: 33

י"ב אב תשע"ב - 4531/07/2012



Conditions/Disclaimers

The mark is limited to the colours  word BLACK, 
GOLD, GREY, LIGHT GREY, GREEN, YELLOW, 
LIGHT BROWN. as shown in the  mark.

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

The image of the bottle is not a part of the mark. the 
mark is composed of the label as it appears on the 
bottle.

 Owners

Name: Wilstone Holdings Limited

Address: 1, Lambousa Street, CY-1095 Nicosia, Cyprus

Identification No.: 71715

(CYPRUS LIMITED LIABILITY COMPANY)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Soroker-Agmon, Adv.

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

שם: סורוקר-אגמון, עו"ד

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

י"ב אב תשע"ב - 4631/07/2012



Trade Mark No. 235017 מספר סימן

Application Date 19/01/2011 תאריך הגשה

 Owners

Name: TriOptima AB

Address: Box 182, SE-101 23 Stockholm, Sweden

Identification No.: 801799

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Reinhold Cohn and Partners

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

שם: ריינהולד כהן ושותפיו

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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 36 סוג: 36

Financial and monetary affairs, namely, providing 
post trade services to participation in the international 
and domestic OTC derivatives markets; all included 
in class 36.

עסקים פיננסיים וכספיים, דהיינו, אספקת שירותים לאחר 
מסחר למשתתפים בשווקים ה- OTC הנגזרים הבינלאומים 

והמקומיים ; הנכללים כולם בסוג 36.                                   
                                            

י"ב אב תשע"ב - 4731/07/2012



HERBAKO 

Trade Mark No. 235020 מספר סימן

Application Date 16/01/2011 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: AB-BA-CO ISRAEL LTD שם: אב-בא-קו ישראל בע"מ

Address: Kefar-Gil'adi  37, Tel-Aviv-Yafo, Israel כתובת : כפר גלעדי 37, תל אביב-יפו, ישראל

Identification No.: 514083898מספר זיהוי: 514083898

חברה פרטית

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: 5 סוג: 5

Natural products for cleansing the body; natural food 
supplements; all included in class 5.

מוצרים טבעיים לטיהור הגוף; תוספי מזון טבעיים; הנכללים 
כולם בסוג 5.                                                   

י"ב אב תשע"ב - 4831/07/2012



Trade Mark No. 235190 מספר סימן

Application Date 20/01/2011 תאריך הגשה

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 1 סוג: 1

Chemical reagents and chemical preparations, other 
than for medical or veterinary purposes; chemical 
products for use in pharmaceuticals; diagnostic 
chemicals; diagnostic reagents and diagnostic 
preparations, other than for medical or veterinary 
purposes; testing reagents and preparations; 
reagents for hematology analysis; reagents for 
reticulocyte analysis; reagents for blood coagulation 
analysis; reagents for urinalysis; reagents for 
immunoassay; reagents for bacteria analysis; 
reagents for clinical chemistry testing; reagents for 
occult blood test; reagents for gene (genetic) test; 
diluents; lysing solutions and/or reagents; hemolytic 
lysing solutions and/or reagents; stains for industrial 
use; sheath solutions for industrial use; reference 
control materials (chemical reagents) for industrial 
use; chemical reference materials (chemical 
reagents) for industrial use; quality control standard 
solutions and quality control materials (chemical 
reagents) for industrial use for testing and calibrating 
medical or measuring apparatus and reagents; 
hematology control materials (chemical reagents) for 
testing and calibrating medical or measuring 
apparatus and reagents; hematology control 
materials (chemical reagents) for industrial use; 
standard serum; control serum; standard plasma; 
control plasma; biochemical standard serum; 
biochemical control serum; biochemical standard 
plasma; biochemical control plasma; detergents for 
industrial use; cleaning solutions for industrial use; 
cleaning preparations for industrial use; and 
cleansing solutions for industrial use; all included in 
class 1.

מגיבים כימיים ותכשירים כימיים, שאינם עבור מטרות רפואיות 
או וטרינריות; מוצרים כימיים לשימוש ברוקחות; כימיקלים 
מגיבים; מגיבי אבחון ותכשירי אבחון, שאינם עבור מטרות 
רפואיות או וטרינריות; מגיבי תכשירי אבחון; מגיבים עבור 

אבחון המטולוגי; מגיבים עבור אבחון רטיקולצייט; מגיבים עבור 
אבחון הקרשת דם; מגיבים עבור אבחון שתן; מגיבים עבור 
זיהוי נוגדנים או אנטיגנים בדם; מגיבים עבור אבחון בקטריה; 
מגיבים עבור בדיקה כימית קלינית; מגיבים עבור בדיקת דם 

סמוי; מגיבים עבור בדיקת גן (בדיקה גנטית); מדללים; תמיסות 
ו/או מגיבי נוגדן; תמיסות ו/או מגיבי נוגדן המטולוגי; מגוונים 
עבור שימוש תעשייתי; תמיסות כיסוי עבור שימוש תעשייתי; 
חומר בקרת התייחסות (מגיבים כימיים) לשימוש תעשייתי; 
חומרי התייחסות כימיים (מגיבים כימיים) לשימוש תעשייתי; 

תמיסות סטנדרטיות בקרת איכות וחומרי בקרת איכות (מגיבים 
כימיים) לשימוש תעשייתי עבור בדיקה וכיול התקנים ומגיבים 
רפואיים או התקנים ומגיבים רפואיים; חומרי בקרה המטולוגיים 
(מגיבים כימיים) עבור בדיקה וכיול התקנים ומגיבים רפואיים; 
חומרי בקרה המטולוגיים (מגיבים כימיים) לשימוש תעשייתי; 
נסיוב סטנדרטי; נסיוב בקרה; פלסמה סטנדרטית; פלסמה 
בקרה;נסיוב סטנדרטי ביוכימי; נסיוב בקרה  ביוכימי; פלסמה 
סטנדרטית ביוכימית; פלסמה בקרה ביוכימית; דטרגנטים 
לשימוש תעשייתי; תמיסות ניקוי לשימוש תעשייתי; תכשירי 
ניקויי לשימוש תעשייתי; ותמיסות טיהור לשימוש תעשייתי; 

הנכללים כולם בסוג 1.                                                       
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    

                                        

י"ב אב תשע"ב - 4931/07/2012



Class: 5 סוג: 5

Pharmaceutical and veterinary preparations; sanitary 
preparations for medical purposes; diagnostic 
reagents and diagnostic preparations for medical or 
veterinary purposes; chemical reagents and chemical 
preparations for medical or veterinary purposes; 
chemical reagents and chemical preparations for 
pharmaceutical purposes; testing reagents and 
preparations; reagents for hematology analysis; 
reagents for blood• analysis; reagents for white blood 
cell analysis; reagents for immature cell analysis; 
reagents for hemoglobin analysis; reagents for 
reticulocyte analysis; reagents for erythrocyte 
analysis; reagents for nucleated red cell analysis; 
reagents for blood coagulation analysis; reagents for 
urinalysis; reagents for urinary sediment analysis; 
reagents for immunoassay; reagents for bacteria 
analysis; reagents for clinical chemistry testing; 
reagents for occult blood test; reagents for gene 
(genetic) test; reagents for protein test; reagents for 
cancer recurrence prediction test; reagents for 
anticancer drug sensitivity prediction test; diluents; 
diluents for medical or clinical diagnostic use; 
diluents for hematology analysis; diluents for 
reticulocyte analysis; diluents for urinalysis; diluents 
for immunoassay; lysing solutions and/or reagents; 
lysing solutions and/or reagents for hematology 
analysis; lysing solutions and/or reagents for 
reticulocyte analysis; lysing solutions and/or reagents 
for urinalysis; lysing solutions and/or reagents for 
immunoassay; hemolytic lysing solutions and/or 
reagents; stains; stains for medical or clinical 
diagnostic use; stains for hematology analysis; stains 
for reticulocyte analysis; stains for urinalysis; stains 
for immunoassay; sheath solutions; sheath solutions 
for medical or clinical diagnostic use; sheath 
solutions for hematology analysis; sheath solutions 
for reticulocyte analysis; sheath solutions for 
urinalysis; sheath solutions for immunoassay; 
reference control materials for medical use; chemical 
reference materials for medical use; quality control 
standard solutions and quality control materials for 
testing and calibrating medical apparatus and 
reagents; hematology control materials for testing 
and calibrating medical apparatus and reagents; 
hematology control materials for medical use; 
standard serum; control serum; standard plasma; 
control plasma; biochemical standard serum; 
biochemical control serum; biochemical standard 
plasma; biochemical control plasma; detergents for 
medical purposes; cleaning solutions for medical 
purposes; cleaning preparations for medical 
purposes; cleansing solutions for medical purposes, 
but excluding veterinary preparation for use on or in 
animals for other than diagnostic testing purposes 
(such as diagnostic testing reagents for use with 
diagnostic testing equipment), anthelminitics, 
insecticides, and preparations for destroying vermln, 
fungicides and/or herbicides; all included in class 5.

תכשירים רוקחיים עבור אבחון פנימי של הפרעות ומחלות 
המטולוגיות, משתנות, אימונולוגיות, בקטריאליות, כימיות 
קליניות, גנטיות וסרטניות; תכשירים וטרינריים; תכשירים 
סניטריים לשימוש רפואי; מגיבי אבחון ותכשירים כימיים 
למטרות רפואיות או וטרינריות; מגיבים כימיים ותכשירים 
כימיים למטרות רפואיות או וטרינריות; מגיבים כימיים 

ותכשירים כימיים למטרות רוקחיות; מגיבי ותכשירי אבחון; 
מגיבים עבור אבחון המטולוגי; מגיבים עבור אבחון דם; מגיבים 
עבור אבחון כדוריות דם לבנות; מגיבים עבור אבחון תא לא 
מפותח; מגיבים עבור אבחון המוגלובין; מגיבים עבור אבחון 
רטיקולצייט; מגיבים עבור אבחון אריטורוצייט; מגיבים עבור 
אבחון תא אדום מגורען; מגיבים עבור אבחון הקרשת דם; 
מגיבים עבור אבחון שתן; מגיבים עבור אבחון משקע שתן; 
מגיבים עבור זיהוי נוגדנים או אנטיגנים בדם; מגיבים עבור 
אבחון בקטריה; מגיבים עבור בדיקה כימית קלינית; מגיבים 

עבור בדיקת דם סמוי; מגיבים עבור בדיקת גן (גנטית); מגיבים 
עבור בדיקת חלבון; מגיבים עבור בדיקת חיזוי השנות סרטן; 
מגיבים עבור בדיקת חיזוי רגישות תרופה אנטי סרטנית; 

מדללים; מדללים עבור שימוש אבחוני רפואי או קליני; מדללים 
עבור אבחון המטולוגי; מדללים עבור אבחון רטיקולצייט; 

מדללים עבור זיהוי נוגדנים או אנטיגנים בדם; תמיסות ו/או 
מגיבי נוגדן; תמיסות ו/או מגיבי נוגדן עבור אבחון המטולוגי; 

תמיסות ו/או מגיבי נוגדן עבור אבחון רטיקולוצייט; תמיסות ו/או 
מגיבי נוגדן עבור אבחון שתן; תמיסות ו/או מגיבי נוגדן עבור 
זיהוי נוגדנים או אנטיגנים בדם; תמיסות ו/או מגיבי נוגדן 

המטולוגי; מגוונים; מגוונים לשימוש אבחוני רפואי או קליני; 
מגוונים עבור אבחון המטולוגי; מגוונים עבור אבחון רטיקולוצייט; 

מגוונים עבור אבחון שתן; מגוונים עבור זיהוי נוגדנים או 
אנטיגנים בדם; תמיסות כיסוי; תמיסות כיסוי לשימוש באבחון 
רפואי או קליני; תמיסות כיסוי לאבחון המטולוגי; תמיסות כיסוי 
לאבחון רטיקולוצייט; תמיסות כיסוי לאבחון שתן; תמיסות כיסוי 

לזיהוי נוגדנים או אנטיגנים בדם; חומרי בקרת התייחסות 
לשימוש רפואי; חומר התייחסות כימיים לשימוש רפואי; תמיסות 

סטנדרטיות בקרת איכות וחומרי בקרת איכות עבור התקני 
ומגיבי בדיקה וכיול; חומר בקרה המטולוגיים עבור התקני 

ומגיבי בדיקה וכיול רפואיים; חומרי בקרה המטולוגיים לשימוש 
רפואי; נסיוב סטנדרטי; נסיוב בקרה; פלסמה סטנדרטית; 

פלסמה בקרה; נסיוב סטנדרטי ביוכימי; נסיוב בקרה ביוכימי; 
פלסמה סטנדרטית ביוכימית; פלסמה בקרה ביוכימית; 
דטרגנטים לשימוש רפואי; תמיסות ניקוי לשימוש רפואי; 
תמיסות ניקוי למטרות רפואיות; ותמיסות טיהור למטרות 

רפואיות; אך למעט תכשירים וטרינריים לשימוש על או בתוך 
בעלי חיים למטרות שאינן בדיקה אבחונית (כגון מגיבי בדיקה 
אבחונית לשימוש עם ציוד בדיקה אבחונית), קוטלי תולעים, 

קוטלי חרקים, ותכשירים עבור השמדת מזיקים, קוטלי פטריות 
ו/או קוטלי עשבים; הנכללים כולם בסוג 5.                             
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Class: 9 סוג: 9

Testing apparatus and instruments, not for medical 
purposes; measuring apparatus and instruments; 
apparatus and instruments for scientific research in 
laboratories; particle analyzers; particle image 
analyzers; particle counters; particle slze distribution 
analyzers; cell counters; blood cell counters; bacteria 
analyzers; test tubes and holders therefor; pipettes; 
data processing apparatus; computers; computer 
peripheral devices; monitors (computer hardware); 
monitors (computer programs); printers for use with 
computer; computer keyboards; computer memories; 
computer software; computer program; computer 
operating programs, recorded; computer terminals; 
computer servers; couplers (data processing 
equipment); readers (data processing equipment); 
scanners (data processing equipment); magnetic 
tape units (for computers); magnetic data media; 
magnetic tapes; recorded video discs and video 
tapes; optical data media; optical discs; compact 
discs (read-only memory); data compact discs; 
encoded cards, magnetic; exposed cinematographic 
films; exposed slide films; slide film mounts; 
downloadable image files; electronic publications; 
integrated circuits; microscope slides; laboratory 
beakers; plastic cups for laboratory use; test tubes 
for microbiological purposes; test tubes for 
immunological purposes; containers for samples for 
in vitro diagnosis; containers for samples for particle 
analysis; sampling bottles; disposable beakers; 
disposable cups for urinalysis; beaker stands; test 
tube stands, and parts and fittings for all the 
aforementioned goods; all included in class 9.

התקני ומכשירי בדיקה, שאינם למטרות רפואיות; התקני 
ומכשירי מדידה; התקנים ומכשירים עבור מחקר מדעי 

במעבדות; התקני אבחון חלקיק; התקני הדמיית חלקיק; מוני 
חלקיק; התקני אבחון הפצת מידת חלקיק; מוני תא; מוני תא 
דם; התקני אבחון בקטריה; שפורפרות בדיקה והתקני החזקה 
עבורם; פיפטות; התקני עיבוד נתונים; מחשבים; מתקני מחשב 

היקפיים; משגוחים (חומרות מחשב); משגוחים (תוכניות 
מחשב); מדפסות לשימוש עם מחשבים; מקלדות מחשב; 

התקני זיכרון מחשב; תוכנות מחשב; תוכניות מחשב; תוכניות 
הפעלת מחשב, מוקלטות; תחנות מחשב; שרתי מחשב; 

מצמדים (ציוד עיבוד נתונים) התקני קריאה (ציוד עיבוד נתונים); 
התקני סריקה (ציוד עיבוד נתונים); יחידות סרט מגנטי (עבור 
מחשבים); מצע נתונים מגנטי; סרטים מגנטיים; קלטות וידאו 
מוקלטות וסרטי וידאו; מצע נתונים אופטי; קלטות אופטיות; 
תקליטורים (זיכרון קריאה בלבד); תקליטורי נתונים; כרטיסים 
מקודדים, מגנטיים; סרטי קולנוע חשופים; סרטי שקופית 

חשופים; כנות סרט שקופית; סרטי דמות הניתנים להורדה; 
פרסומים אלקטרוניים; מעגלים משולבים; שקופיות מיקרוסקופ; 

כלי קיבול מעבדתיים; כוסות פלסטיק לשימוש מעבדתי; 
שפורפרות בדיקה למטרות מיקרוביולוגיות; שפורפרות בדיקה 
למטרות אימונולוגיות; מיכלים עבור דגימות לאבחון בתוך הגוף; 
מיכלים עבור דגימות עבור אבחון חלקיק; בקבוקי דגימות; כלי 
קיבול מעבדתיים חד פעמיים; כוסות חד פעמיות לאבחון שתן; 
מעמדי כלי קיבול מעבדתי; מעמדי שפורפרת בדיקה; וחלקים 
ומתאמים עבור הטובין הנזכרים לעיל; הנכללים כולם בסוג 9.   
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Class: 10 סוג: 10

Medical and veterinary apparatus and instruments; 
apparatus for use ln medical analysis; testing 
apparatus and instruments for medical purposes; 
diagnostic apparatus and instruments for medical 
purposes; blood (hematological) analyzing apparatus 
and instruments; blood cell analyzers; reticulocyte 
analyzing apparatus and instruments; erythrocyte 
analyzing apparatus and instruments; blood 
coagulation analyzing apparatus and instruments; 
platelet aggregation analyzing apparatus and 
instruments; blood pretreatment apparatus and 
instruments; non-invasive blood analyzing apparatus 
and instruments; non-invasive blood vessel monitor; 
infrared spectroscopic analyzing apparatus and 
instruments; cell counters; blood cell counters; 
platelet counters; particle counters for medical 
purposes; urinalysis apparatus and instruments; urine 
cell analyzing apparatus and instruments; urlnary 
particle analyzing apparatus and instruments; urlne 
pretreatment apparatus and instruments; 
immunochemical analyzing apparatus and 
instruments; immunological testing apparatus and 
instruments; immunoassay apparatus and 
instruments; apparatus and instruments for clinical 
chemistry analyzing; occult blood analyzing 
apparatus and instruments; bacteria analyzing 
apparatus and instruments; gene (genetic) testing 
apparatus and instruments; gene amplification 
analyzer; cancer metastasis analyzer; cell cycle 
analyzer; cancer recurrence prediction testing 
apparatus and instruments; anticancer drug 
sensitivity prediction testing apparatus and 
instruments; smear test sample making apparatus 
and instruments; slides for medical purposes; sample 
transfer apparatus; sample containing transfer 
apparatus; sample rack transfer apparatus; 
measuring apparatus and instruments for medical 
purposes; diluting apparatus and instruments; blood 
collecting devices; blood sampling tubes; pipettes for 
medical purposes; needles for medical purposes; 
aspirators for medical purposes; 
sphygmomanometers; containers for samples for in 
vitro diagnosis; sampling bottles; cuvette; disposable 
beakers; disposable cups for urinalysis; blood 
collecting tubes; beaker stands; test tube stands; and 
parts and fittings for all the aforementioned goods, 
but excluding apparatus and instruments for 
administering pharmaceutical or veterinary 
substances other than diagnostic testing reagents; all 
included in class 10.

התקנים ומכשירים רפואיים ווטרינריים, דהיינו התקנים לשימוש 
באבחון רפואי, התקני ומכשירי בדיקה למטרות רפואיות, התקני 
ומכשירי אבחון למטרות רפואיות, התקני ומכשירי אבחון דם 
(המטולוגי), התקני אבחון תא דם; התקני ומכשירי אבחון 
רטיקולוצייט, התקני ומכשירי אבחון אריטורוצייט, התקני 
ומכשירי אבחון דם סמוי; התקני ומכשירי אבחון הצטברות 

טסיות דם, התקני ומכשירי טיפול מוקדם בדם, התקני ומכשירי 
אבחון דם שאינם פולשניים, אבחון כלי דם שאיננו פולשני, 

התקני ומכשירי אבחון ספקטרוסקופיה תת – אדום, מוני תא, 
מוני תא דם, מוני טסיות דם, מוני חלקיק למטרות רפואיות, 
התקני ומכשירי אבחון שתן, התקני ומכשירי אבחון תא שתן, 
התקני ומכשירי טיפול מוקדם בשתן, התקני ומכשירי אבחון 

אימונוכימי, התקני ומכשירי בדיקה אימונולוגית, התקני ומכשירי 
זיהוי נוגדנים או אנטיגנים בדם, התקנים ומכשירים עבור אבחון 
כימי קליני, התקני ומכשירי אבחון דם סמוי, התקני ומכשירי 

אבחון בקטריה, התקני ומכשירי בדיקת גן (גנטית), התקן אבחון 
הגברת גן, התקן אבחון גרורות סרטן, התקן אבחון תא מעוגל, 
התקני ומכשירי אבחון חיזוי השנות סרטן, התקני ומכשירי 
בדיקת חיזוי רגישות תרופה אנטי סרטנית, התקני ומכשירי 
הכנת דגימת בדיקת כתם, לוחיות דגימות למטרות רפואיות, 
התקני העברת דגימה, התקני העברה המכילים דגימה, התקני 
העברת כונן דגימה, התקני ומכשירי מדידה למטרות רפואיות, 
התקני ומכשירי דילול, מתקני איסוף דם, שפורפרות דוגמיות 

דם, פיפטות למטרות רפואיות, משאפים למטרות רפואיות, מדי 
לחץ דם, מיכלים עבור דגימות לאבחון בתוך הגוף, בקבוקי 
דגימות, כלי קיבול מעבדתי, כלי קיבול מעבדתי חד פעמי, 
כוסות חד פעמיות עבור אבחון שתן, שפורפרות איסוף דם, 

מעמדי כלי קיבול מעבדתי חד פעמי, מעמדי שפורפרת בדיקה, 
וחלקים ומתאמים עבור הטובין הנזכרים לעיל, אך למעט 

התקנים ומכשירים עבור ניהול חומרים רוקחיים או וטרינריים 
שאינם מגיבי בדיקה אבחונית; הנכללים כולם בסוג 10.            
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 Owners

Name: SYSMEX CORPORATION

Address: Kobe, Japan

Identification No.: 16366

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Wolff, Bregman and Goller

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

שם: וולף, ברגמן וגולר

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

י"ב אב תשע"ב - 5331/07/2012



Trade Mark No. 235612 מספר סימן

Application Date 08/12/2010 תאריך הגשה

International Trademark No. 0910828 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: trivago GmbH

Address: Kaiserswerther Straße 229, 40474 Düsseldorf, 
Germany

Identification No.: 71850

(Germany, North Rhine-Westphalia Limited Liability 
Company)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 35 סוג: 35

Business inquiries; statistical information; providing of 
information and consultancy for consumers in trade 
and business matters; commercial information 
agencies; drawing up statistics; business information; 
marketing; marketing also in digital networks, market 
research; opinion polling; price comparison services; 
news clipping services; dissemination of advertising 
matter; systematisation of data in computer data 
banks; consumer consultancy; sales promotion (for 
third parties); sending of advertising mails; 
dissemination of advertising material such as 
prospectuses, print outs, samples, flyers; compilation 
of information into computer databases; data saving; 
data storing.

Class: 38 סוג: 38

Providing and rental of access time to a data-bank.

Class: 39 סוג: 39

Travel booking; storing of electronic stored data and 
documents; travel reservation and booking; 
reservation services (travel); organisation of travel 
events and trips.

Class: 42 סוג: 42

Actualisation of Internet pages; operation of search 
engines for the Internet; data management on 
servers; digital data processing; scientific research; 
scientific surveys; investigations, research in data 
banks and in the Internet for third parties; design 
editing support of Internet web sites.

י"ב אב תשע"ב - 5431/07/2012



MARS

Trade Mark No. 235650 מספר סימן

Application Date 09/02/2011 תאריך הגשה

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 6 סוג: 6

Metal fasteners, namely, sheet metal, concrete, 
masonry and drywall screws, metal anchors, washers 
of metal for providing spacing for screws and bolts, 
metal toggle bolts, metal clips, namely, pipe holders 
and hangers used to hang and install pipe; metal 
plugs; metal tubing; metal fittings, namely, metal 
hose fittings, metal joinery fittings, metal pipe fittings, 
metal ring shaped fittings; condenser mounting 
brackets, namely, metal brackets used to support air-
conditioning condensing units upon installation; metal 
building wire products, namely, t-stat wire, plenum t-
stat wire, shielded t-stat wire, romex wire, greenfield, 
armored cable, SJ wire, THHN, and TFFN; wire ties 
and duct straps; metal hardware and fasteners, 
namely, machine screws, hex nuts, tap screws, drill 
screws, drywall screws, fender washers, wrought 
washers, SAE washers, split lock washers, spring 
wing toggle bolts, anchor kits comprised of plastic 
anchors, screws and carbide masonry drill bits, 
grounding screws comprised of metal, alligator clips 
comprised of metal, tubing and flaring tubes; all 
included in Class 6.

מהדקים מתכתיים, בעיקר, ברגים ללוחות מתכת, ביטון, בנייה 
וגבס; עוגני מתכת, דוסקיות מתכת לאספקת מרווחים לברגים 

וחזיזים, חזיזי שינוי מצב ממתכת, סיכות מתכת, בעיקר, 
מחזיקי ותולי צינורות משומשים לתלות ולהתקין צינורות; פקקי 
מתכת, צנרת מתכת, מתאמי מתכת, בעיקר, מתאמי זרנוק 
ממתכת, מתאמי נגרות ממתכת, מתאמי צינורות ממתכת, 
מתאמי מתכת בצורת טבעת; משעני הצבת מדחס, בעיקר, 

משעני מתכת משומשים לתמוך ביחידות דחיסה למזגנים בזמן 
ההתקנה; מוצרי חוט מתכת לבניה, בעיקר, חוט וסת-חם, חוט 
וסת-חם ממולא, חוט וסת-חם מוגן, חוט רומקס, חוט גרינפילד, 

כבלים משוריינים, חוט SJ, TNNH ו-TFFN; קשרי חוט 
ורצועות צינור; ציוד מכני ומהדקים ממתכת , בעיקר, ברגי 
מכונה, חזיזי משושה, ברגי ברז, ברגי מקדחה, ברגי גבס, 
דיסקיות כנף, דיסקיות מחושלים, דיסקיות SAE, דוסקיות 

מנעול מפוצל, חזיזי שינוי מצב כנף קפיץ, ערכות עוגן מורכבות 
מעוגני פלסטיק, ברגים ומקדחי מקדחת בניית קרביד, ברגי 

הארקה מורכבים ממתכת, סיכות תנין מורכבות ממתכת, צנרת 
וצנרת התרחבות; הכל כלול בסוג 6                                     
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Class: 7 סוג: 7

Motors, namely, heating, ventilation, air-conditioning, 
pump and commercial refrigeration motors; 
condenser mounting brackets specially adapted for 
air condensers, namely, metal brackets used to 
support air-conditioning condensing units upon 
installation; motors, namely, heating, ventilation, air-
conditioning, pump and commercial refrigeration 
motors; pump-ups specially adapted for use with air 
condensers composed of plastic materials to support 
air-conditioning condensing units upon installation; 
air conditioning pads comprised of plastic, foam or 
other materials specially adapted for use with air 
condensers to support air-conditioning condensing 
units upon installation; solid state three phase 
compressors being parts for protectors, solid state 
start assist devices, namely, torque multipliers to 
increase starting torque of permanent split 
capacitator motors, single phase compressor start 
assist kits comprised of start capacitators, potential 
relays, mounting brackets, and wires; masonry, brush 
adapters for use as machine parts, various high 
speed steel power drill bits, insert bits, fractional and 
multiple horsepower v-belts; electric motors not for 
land vehicles, solid state motor hard starters, vacuum 
pumps, refrigeration compressors; condensate 
pumps; vacuum pumps and accessories therefor, 
namely, vacuum pump hoses, gauges, manifolds, 
fittings and tools; all included in Class 7.

מנועים, בעיקר, מנועים להסקה, אוורור, מיזוג, שאיבה וקירור 
מסחרי; משעני הצבת מדחס מתואמים במיוחד למזגנים, 
בעיקר, משעני מתכת משומשים לתמוך ביחידות דחיסה 
למזגנים בזמן ההתקנה; מנועים, בעיקר, מנועים להסקה, 
אוורור, מיזוג, שאיבה וקירור מסחרי; מתנפחים מתואמים 

במיוחד לשימוש עם מזגנים מורכבים מחומרים פלסטיים לתמוך 
ביחידות דחיסה למזגנים בזמן ההתקנה; רפידות מזגן מורכבות 
מפלסטיק, קצף או חומרים אחרים מתואמות במיוחד לשימוש 
עם מזגנים לתמוך ביחידות דחיסה למזגנים בזמן ההתקנה; 
מדחסים תלת-פאזיים במצב מוצק המהווים חלקים למגנים, 

התקני סיוע התנעה במצב מוצק, בעיקר, מגברי פיתול להגדלת 
פיתול התחלתי של מנועי קבל פיצול קבוע, ערכות סיוע התנעת 
מדחס חד-פאזי מורכבות מקבלי התנעה, ממסרי פוטציאל, 
משעני הצבה וחוטים; בניה, מתאמי מברשת לשימוש בחלקי 
מכונה, מקדחים אחדים למקדחת כח פלדה בעלת מהירות 

גבוהה, מקדחי חדירה, רצועות-V בעלות כוחות סוס שבריים או 
מרובים; מנועים חשמליים לא לרכבי יבשה, מתנעים קשים 
למנוע מצב-מוצק, משאבות ואקום, מדחסי קירור; משאבות 
דחיסה; משאבות ואקום ואביזרים שלהן, בעיקר, זרנוקי 

משאבת ואקום, מדידים, סעפות, מתאמים וכלים; הכל כלול 
בסוג 7.                                                                           
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Class: 9 סוג: 9

Thermostats, electric relays, temperature alarms, 
electric controls used in air conditioning, refrigerating, 
heating, and appliances, halogen gas leak detectors, 
electric heat resistance coils, leak detectors, 
transformers, alarm protection units, controls and 
solid state timers, heat pump defrost timers, push 
button switches, rotary switches, pressure switches, 
fan switches and thermocouples used in air 
conditioning, heating and appliances, solenoid 
operated water valves for use with domestic and 
commercial icemakers, clothes washers, and dish 
washer; resistors; motor starting relays; capacitors; 
heating and drying controls; electrical structural 
components-namely, relays, capacitors, contactors, 
switches, timers, controls for use in refrigerators; 
adjustable fan and limit switches for forced air 
heating, air conditioning disconnects, a/c whips, pvc 
conduit and fittings, passive carbon monoxide 
detectors, plastic and metal thermostat guards, 
namely, protective coverings for thermostats, digital 
and bi-metal thermometer products, specialty mirrors, 
pilot burner gas lines and nozzles, solderless 
terminals, test leads, solder heat shields; analog 
multimeters, digital multimeters, rms multimeters; 
analog and digital clamp-on meters for use in the 
maintenance and testing of all types of electrical 
equipment; electric relays, namely, switching relays; 
pressure switches for controlling, and switching 
refrigeration and air-conditioner systems; electrical 
wire connectors; electrical components in the nature 
of electric contactors; electric relays and transformers 
for fan centers, electronic leak detectors for use in 
detecting refrigerant gasses, thermocouples, 
thermostats, fixed fan and limit electric switches, 
electric heat sequencers and laser levels used in 
heating, ventilation, air-conditioning and refrigeration 
applications; voltage sticks used to detect presence 
of voltage and current flow in cables, wall outlets, 
fuses, circuit breakers, junction boxes, power tools 
and appliances; batteries; transformers; all included 
in Class 9

וסתי חום, ממסרי חשמל, אזעקות טמפרטורה, בקרות 
חשמליות משומשים במיזוג, קירור, הסקה ומתקנים, גלאי 

דליפת גז הלוגן, גלילי התנגדות לחום חשמליים, גלאי דליפות, 
שנאים, יחידות הגנה כוללות אזעקה, בקרות וקוצבי-זמן 

מצב-מוצק; קוצבי-זמן הפשרה למשאבת חום, מתגי כפתור 
לחיצה, מתגים סיבוביים, מתגי לחץ, מתגי מאוורר וצמדים 
תרמיים משומשים במיזוג, הסקה ומתקנים, שסתומי מים 
מופעלים על ידי סולנאויד לשימוש במחוללי קרח ביתיים 

ומסחריים, מכונות כביסה ומדיחי כלים; נגדים; ממסרי התנעת 
מנוע; קבלים; בקרות חימום וייבוש; רכיבים מבניים חשמליים, 
בעיקר, ממסרים, קבלים, מגעונים, מתגים, קוצבי זמן, בקרות 
לשימוש במקררים; מתגי מאוורר וגבול הניתנים להתאמה 
להסקת אוויר מאולץ, ניתוקי מזגן, שוטי מזגן, צנרת פוליויניל 
כלוריד ומתאמים, גלאי פחמן חמצני פסיביים, מגני וסת-חום 
מפלסטיק ומתכת, בעיקר, מכסים מגנים לוסתי חום, מוצרי 
מדחום דיגיטליים ודו-מתכתיים, מראות מיוחדות, קווי גז 

וזרבוביות למבערים, טרמינלים ללא הלחמה, מובילי בדיקה, 
מגני חום להלחמה; רב-מדידים אנלוגיים, רב-מדידים דיגיטליים, 
רב-מדידי שורש ממוצע הריבועים; מדידים אנלוגיים ודיגיטליים 
הניתנים להידוק במלחצת לשימוש באחזקה ובדיקה של ציוד 
חשמלי מכל הסוגים; ממסרים חשמליים, בעיקר, ממסרי 
החלפה; מתגי לחץ לבקרת והחלפת מערכות קירור ומיזוג; 

מחברי חוט חשמל; רכיבים חשמליים מטיב מגעונים חשמליים; 
ממסרי ושנאי חשמליים למרכזי אוורור, גלאי דליפה חשמליים 
לשימוש בגילוי גזי קירור, צמדים תרמיים, וסתי חום, מתגים 
חשמליים מסוג מאוורר קבוע וגבול, וסתי רצפ חום חשמליים 
ומפלסי לייזר משומשים ביישומי הסקה, אוורור, מיזוג וקירור; 
מקלות וולטאג' משומשים לגילוי נוכחות וולטאג' וזרם בכבלים, 
שקעים, נתיכים מאמ"תים, קופסאות פיצול, כלי כח ומתקנים; 
סוללות; שנאים; הכל כלול בסוג 9.                                       
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    

                                          

Class: 11 סוג: 11

Linetap valves and sight glasses for refrigeration 
systems, saddle valves and hose assembly filters for 
hooking up ice machines, ball valves for use in gas 
range and dryer applications, magnetic and 
mechanical flashlight holders, nylon fittings used in 
air conditioning installations, condenser and heat 
exchanger brushes; all included in Class 11.

שסתומי התקנת ברז ומדידי נוזל למערכות קירור, שסתומי 
אוכף ומסנני הרכבת זרנוק להתקנת מכונות קרח, שסתומי כדור 

לשימוש ביישומי כירות גז ומייבש, מחזיקי פנס מגנטיים 
ומכניים, מתאמי ניילון משומשים בהתקנות מזגנים, מברשות 

מעבה ומחליף חום; הכל כלול בסוג 11.                                 
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 Owners

Name: Motors & Armatures, Inc.

Address: 250 Rabro Drive East, Hauppauge, NY 11788, 
U.S.A.

Identification No.: 801837

A New York Corporation

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Sanford T. Colb & Co.

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

שם: סנפורד ט. קולב ושות'

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

Class: 17 סוג: 17

Insulating tapes for electrical insulation; insulation 
cork, foam vinyl-aluminum tapes for thermal 
insulation and condensation prevention used on 
pipes and fittings; pump-ups composed of plastic 
materials to support air-conditioning condensing units 
upon installation; flexible pvc pipe and fittings 
therefor; air conditioning pads comprised of plastic, 
foam or other materials to support air-conditioning 
condensing units upon installation; various sizes of 
pvc clear tubing, heat shrinkable tubing and 
polyethylene tubing for use as fuel lines and electrical 
line insulation, adhesive sealant and caulking 
compounds, rubber sealants for caulking and 
adhesive purposes, and general purpose silicone 
rubber sealant, rubber vibration isolation pads for use 
in preventing minor vibration transmissions in hvac 
equipment, refrigerant compressors, generators, 
pumps, transformers and related equipment; all 
included in Class 17.

סרטי בידוד לבידוד חשמלי; פקק בידוד, סרטי קצף 
ויניל-אלומיניום לבידוד תרמי ומניעת עיבוי משומשים בצינורות 
ומתאמים; מתנפחים מורכבים מחומרים פלסטיים לתמוך 

ביחידות דחיסה למזגנים בזמן ההתקנה; צינור פוליויניל כלוריד 
גמיש ומתאמים בשבילו; רפידות מזגן מורכבות מפלסטיק, קצף 

או חומרים אחרים לתמוך ביחידות דחיסה למזגנים בזמן 
ההתקנה; מידות אחדות של צנרת פוליויניל כלוריד שקופה, 
צנרת שמצטמצמת בחום וצנרת פוליאתלן לשימוש כקווי דלק 
ובידוד קווי חשמל, תרכובות דביקות לאיטום וסתימה, מאטמי 
גומי למטרות סתימה והדבקה, ומאטמי גומי סיליקון למטרות 
כלליות, רפידות גומי  לבידוד תנודות לשימוש במניעת שידורי 
תנודות זעירות בציוד לוואקום גבוה, מדחסי מקרר, גנרטורים, 
משאבות, שנאים וציוד קשור; הכל כלול בסוג 17.                   
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Trade Mark No. 235651 מספר סימן

Application Date 09/02/2011 תאריך הגשה

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 6 סוג: 6

Metal fasteners, namely, sheet metal, concrete, 
masonry and drywall screws, metal anchors, washers 
of metal for providing spacing for screws and bolts, 
metal toggle bolts, metal clips, namely, pipe holders 
and hangers used to hang and install pipe; metal 
plugs; metal tubing; metal fittings, namely, metal 
hose fittings, metal joinery fittings, metal pipe fittings, 
metal ring shaped fittings; condenser mounting 
brackets, namely, metal brackets used to support air-
conditioning condensing units upon installation; metal 
building wire products, namely, t-stat wire, plenum t-
stat wire, shielded t-stat wire, romex wire, greenfield, 
armored cable, SJ wire, THHN, and TFFN; wire ties 
and duct straps; metal hardware and fasteners, 
namely, machine screws, hex nuts, tap screws, drill 
screws, drywall screws, fender washers, wrought 
washers, SAE washers, split lock washers, spring 
wing toggle bolts, anchor kits comprised of plastic 
anchors, screws and carbide masonry drill bits, 
grounding screws comprised of metal, alligator clips 
comprised of metal, tubing and flaring tubes; all 
included in Class 6.

מהדקים מתכתיים, בעיקר, ברגים ללוחות מתכת, ביטון, בנייה 
וגבס; עוגני מתכת, דוסקיות מתכת לאספקת מרווחים לברגים 

וחזיזים, חזיזי שינוי מצב ממתכת, סיכות מתכת, בעיקר, 
מחזיקי ותולי צינורות משומשים לתלות ולהתקין צינורות; פקקי 
מתכת, צנרת מתכת, מתאמי מתכת, בעיקר, מתאמי זרנוק 
ממתכת, מתאמי נגרות ממתכת, מתאמי צינורות ממתכת, 
מתאמי מתכת בצורת טבעת; משעני הצבת מדחס, בעיקר, 

משעני מתכת משומשים לתמוך ביחידות דחיסה למזגנים בזמן 
ההתקנה; מוצרי חוט מתכת לבניה, בעיקר, חוט וסת-חם, חוט 
וסת-חם ממולא, חוט וסת-חם מוגן, חוט רומקס, חוט גרינפילד, 

כבלים משוריינים, חוט SJ, TNNH ו-TFFN; קשרי חוט 
ורצועות צינור; ציוד מכני ומהדקים ממתכת , בעיקר, ברגי 
מכונה, חזיזי משושה, ברגי ברז, ברגי מקדחה, ברגי גבס, 
דיסקיות כנף, דיסקיות מחושלים, דיסקיות SAE, דוסקיות 

מנעול מפוצל, חזיזי שינוי מצב כנף קפיץ, ערכות עוגן מורכבות 
מעוגני פלסטיק, ברגים ומקדחי מקדחת בניית קרביד, ברגי 

הארקה מורכבים ממתכת, סיכות תנין מורכבות ממתכת, צנרת 
וצנרת התרחבות; הכל כלול בסוג 6                                     
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    

  

י"ב אב תשע"ב - 5931/07/2012



Class: 7 סוג: 7

Motors, namely, heating, ventilation, air-conditioning, 
pump and commercial refrigeration motors; 
condenser mounting brackets specially adapted for 
air condensers, namely, metal brackets used to 
support air-conditioning condensing units upon 
installation; motors, namely, heating, ventilation, air-
conditioning, pump and commercial refrigeration 
motors; pump-ups specially adapted for use with air 
condensers composed of plastic materials to support 
air-conditioning condensing units upon installation; 
air conditioning pads comprised of plastic, foam or 
other materials specially adapted for use with air 
condensers to support air-conditioning condensing 
units upon installation; solid state three phase 
compressors being parts for protectors, solid state 
start assist devices, namely, torque multipliers to 
increase starting torque of permanent split 
capacitator motors, single phase compressor start 
assist kits comprised of start capacitators, potential 
relays, mounting brackets, and wires; masonry, brush 
adapters for use as machine parts, various high 
speed steel power drill bits, insert bits, fractional and 
multiple horsepower v-belts; electric motors not for 
land vehicles, solid state motor hard starters, vacuum 
pumps, refrigeration compressors; condensate 
pumps; vacuum pumps and accessories therefor, 
namely, vacuum pump hoses, gauges, manifolds, 
fittings and tools; all included in Class 7.

מנועים, בעיקר, מנועים להסקה, אוורור, מיזוג, שאיבה וקירור 
מסחרי; משעני הצבת מדחס מתואמים במיוחד למזגנים, 
בעיקר, משעני מתכת משומשים לתמוך ביחידות דחיסה 
למזגנים בזמן ההתקנה; מנועים, בעיקר, מנועים להסקה, 
אוורור, מיזוג, שאיבה וקירור מסחרי; מתנפחים מתואמים 

במיוחד לשימוש עם מזגנים מורכבים מחומרים פלסטיים לתמוך 
ביחידות דחיסה למזגנים בזמן ההתקנה; רפידות מזגן מורכבות 
מפלסטיק, קצף או חומרים אחרים מתואמות במיוחד לשימוש 
עם מזגנים לתמוך ביחידות דחיסה למזגנים בזמן ההתקנה; 
מדחסים תלת-פאזיים במצב מוצק המהווים חלקים למגנים, 

התקני סיוע התנעה במצב מוצק, בעיקר, מגברי פיתול להגדלת 
פיתול התחלתי של מנועי קבל פיצול קבוע, ערכות סיוע התנעת 
מדחס חד-פאזי מורכבות מקבלי התנעה, ממסרי פוטציאל, 
משעני הצבה וחוטים; בניה, מתאמי מברשת לשימוש בחלקי 
מכונה, מקדחים אחדים למקדחת כח פלדה בעלת מהירות 

גבוהה, מקדחי חדירה, רצועות-V בעלות כוחות סוס שבריים או 
מרובים; מנועים חשמליים לא לרכבי יבשה, מתנעים קשים 
למנוע מצב-מוצק, משאבות ואקום, מדחסי קירור; משאבות 
דחיסה; משאבות ואקום ואביזרים שלהן, בעיקר, זרנוקי 

משאבת ואקום, מדידים, סעפות, מתאמים וכלים; הכל כלול 
בסוג 7.                                                                           
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    

        

י"ב אב תשע"ב - 6031/07/2012



Class: 9 סוג: 9

Thermostats, electric relays, temperature alarms, 
electric controls used in air conditioning, refrigerating, 
heating, and appliances, halogen gas leak detectors, 
electric heat resistance coils, leak detectors, 
transformers, alarm protection units, controls and 
solid state timers, heat pump defrost timers, push 
button switches, rotary switches, pressure switches, 
fan switches and thermocouples used in air 
conditioning, heating and appliances, solenoid 
operated water valves for use with domestic and 
commercial icemakers, clothes washers, and dish 
washer; resistors; motor starting relays; capacitors; 
heating and drying controls; electrical structural 
components-namely, relays, capacitors, contactors, 
switches, timers, controls for use in refrigerators; 
adjustable fan and limit switches for forced air 
heating, air conditioning disconnects, a/c whips, pvc 
conduit and fittings, passive carbon monoxide 
detectors, plastic and metal thermostat guards, 
namely, protective coverings for thermostats, digital 
and bi-metal thermometer products, specialty mirrors, 
pilot burner gas lines and nozzles, solderless 
terminals, test leads, solder heat shields; analog 
multimeters, digital multimeters, rms multimeters; 
analog and digital clamp-on meters for use in the 
maintenance and testing of all types of electrical 
equipment; electric relays, namely, switching relays; 
pressure switches for controlling, and switching 
refrigeration and air-conditioner systems; electrical 
wire connectors; electrical components in the nature 
of electric contactors; electric relays and transformers 
for fan centers, electronic leak detectors for use in 
detecting refrigerant gasses, thermocouples, 
thermostats, fixed fan and limit electric switches, 
electric heat sequencers and laser levels used in 
heating, ventilation, air-conditioning and refrigeration 
applications; voltage sticks used to detect presence 
of voltage and current flow in cables, wall outlets, 
fuses, circuit breakers, junction boxes, power tools 
and appliances; batteries; transformers; all included 
in Class 9

וסתי חום, ממסרי חשמל, אזעקות טמפרטורה, בקרות 
חשמליות משומשים במיזוג, קירור, הסקה ומתקנים, גלאי 

דליפת גז הלוגן, גלילי התנגדות לחום חשמליים, גלאי דליפות, 
שנאים, יחידות הגנה כוללות אזעקה, בקרות וקוצבי-זמן 

מצב-מוצק; קוצבי-זמן הפשרה למשאבת חום, מתגי כפתור 
לחיצה, מתגים סיבוביים, מתגי לחץ, מתגי מאוורר וצמדים 
תרמיים משומשים במיזוג, הסקה ומתקנים, שסתומי מים 
מופעלים על ידי סולנאויד לשימוש במחוללי קרח ביתיים 

ומסחריים, מכונות כביסה ומדיחי כלים; נגדים; ממסרי התנעת 
מנוע; קבלים; בקרות חימום וייבוש; רכיבים מבניים חשמליים, 
בעיקר, ממסרים, קבלים, מגעונים, מתגים, קוצבי זמן, בקרות 
לשימוש במקררים; מתגי מאוורר וגבול הניתנים להתאמה 
להסקת אוויר מאולץ, ניתוקי מזגן, שוטי מזגן, צנרת פוליויניל 
כלוריד ומתאמים, גלאי פחמן חמצני פסיביים, מגני וסת-חום 
מפלסטיק ומתכת, בעיקר, מכסים מגנים לוסתי חום, מוצרי 
מדחום דיגיטליים ודו-מתכתיים, מראות מיוחדות, קווי גז 

וזרבוביות למבערים, טרמינלים ללא הלחמה, מובילי בדיקה, 
מגני חום להלחמה; רב-מדידים אנלוגיים, רב-מדידים דיגיטליים, 
רב-מדידי שורש ממוצע הריבועים; מדידים אנלוגיים ודיגיטליים 
הניתנים להידוק במלחצת לשימוש באחזקה ובדיקה של ציוד 
חשמלי מכל הסוגים; ממסרים חשמליים, בעיקר, ממסרי 
החלפה; מתגי לחץ לבקרת והחלפת מערכות קירור ומיזוג; 

מחברי חוט חשמל; רכיבים חשמליים מטיב מגעונים חשמליים; 
ממסרי ושנאי חשמליים למרכזי אוורור, גלאי דליפה חשמליים 
לשימוש בגילוי גזי קירור, צמדים תרמיים, וסתי חום, מתגים 
חשמליים מסוג מאוורר קבוע וגבול, וסתי רצפ חום חשמליים 
ומפלסי לייזר משומשים ביישומי הסקה, אוורור, מיזוג וקירור; 
מקלות וולטאג' משומשים לגילוי נוכחות וולטאג' וזרם בכבלים, 
שקעים, נתיכים מאמ"תים, קופסאות פיצול, כלי כח ומתקנים; 
סוללות; שנאים; הכל כלול בסוג 9.                                       
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    

                                          

Class: 11 סוג: 11

Linetap valves and sight glasses for refrigeration 
systems, saddle valves and hose assembly filters for 
hooking up ice machines, ball valves for use in gas 
range and dryer applications, magnetic and 
mechanical flashlight holders, nylon fittings used in 
air conditioning installations, condenser and heat 
exchanger brushes; all included in Class 11.

שסתומי התקנת ברז ומדידי נוזל למערכות קירור, שסתומי 
אוכף ומסנני הרכבת זרנוק להתקנת מכונות קרח, שסתומי כדור 

לשימוש ביישומי כירות גז ומייבש, מחזיקי פנס מגנטיים 
ומכניים, מתאמי ניילון משומשים בהתקנות מזגנים, מברשות 

מעבה ומחליף חום; הכל כלול בסוג 11.                                 
                                                                                    
                                                                                    

        

י"ב אב תשע"ב - 6131/07/2012



 Owners

Name: Motors & Armatures, Inc.

Address: 250 Rabro Drive East, Hauppauge, NY 11788, 
U.S.A.

Identification No.: 801837

A New York Corporation

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Sanford T. Colb & Co.

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

שם: סנפורד ט. קולב ושות'

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

Class: 17 סוג: 17

Insulating tapes for electrical insulation; insulation 
cork, foam vinyl-aluminum tapes for thermal 
insulation and condensation prevention used on 
pipes and fittings; pump-ups composed of plastic 
materials to support air-conditioning condensing units 
upon installation; flexible pvc pipe and fittings 
therefor; air conditioning pads comprised of plastic, 
foam or other materials to support air-conditioning 
condensing units upon installation; various sizes of 
pvc clear tubing, heat shrinkable tubing and 
polyethylene tubing for use as fuel lines and electrical 
line insulation, adhesive sealant and caulking 
compounds, rubber sealants for caulking and 
adhesive purposes, and general purpose silicone 
rubber sealant, rubber vibration isolation pads for use 
in preventing minor vibration transmissions in hvac 
equipment, refrigerant compressors, generators, 
pumps, transformers and related equipment; all 
included in Class 17.

סרטי בידוד לבידוד חשמלי; פקק בידוד, סרטי קצף 
ויניל-אלומיניום לבידוד תרמי ומניעת עיבוי משומשים בצינורות 
ומתאמים; מתנפחים מורכבים מחומרים פלסטיים לתמוך 

ביחידות דחיסה למזגנים בזמן ההתקנה; צינור פוליויניל כלוריד 
גמיש ומתאמים בשבילו; רפידות מזגן מורכבות מפלסטיק, קצף 

או חומרים אחרים לתמוך ביחידות דחיסה למזגנים בזמן 
ההתקנה; מידות אחדות של צנרת פוליויניל כלוריד שקופה, 
צנרת שמצטמצמת בחום וצנרת פוליאתלן לשימוש כקווי דלק 
ובידוד קווי חשמל, תרכובות דביקות לאיטום וסתימה, מאטמי 
גומי למטרות סתימה והדבקה, ומאטמי גומי סיליקון למטרות 
כלליות, רפידות גומי  לבידוד תנודות לשימוש במניעת שידורי 
תנודות זעירות בציוד לוואקום גבוה, מדחסי מקרר, גנרטורים, 
משאבות, שנאים וציוד קשור; הכל כלול בסוג 17.                   
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    

                                                          

י"ב אב תשע"ב - 6231/07/2012



Trade Mark No. 235658 מספר סימן

Application Date 03/02/2011 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: I DRIVE LTD שם: איי דרייב בע"מ

Address: Givaat Haslosha, 48800, Israel כתובת : גבעת השלשה, 48800, ישראל

Identification No.: 514474337מספר זיהוי: 514474337

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Shay Zuckerman & Co., Adv.

Address: Hayarkon 113 St., Tel Aviv, 63573, Israel

שם: שי צוקרמן ושות', עו"ד

כתובת : הירקון 113, תל אביב, 63573, ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 41 סוג: 41

Vehicle road driving instruction services; all included 
in class 41.

שירותי לימוד נהיגה; הנכללים כולם בסוג 41.                         
                              

י"ב אב תשע"ב - 6331/07/2012



Trade Mark No. 235659 מספר סימן

Application Date 03/02/2011 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: I DRIVE LTD שם: איי דרייב בע"מ

Address: גבעת השלשה, 48800, ישראל כתובת : גבעת השלשה, 48800, ישראל

Identification No.: 514474337מספר זיהוי: 514474337

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Shay Zuckerman & Co., Adv.

Address: Hayarkon 113 St., Tel Aviv, 63573, Israel

שם: שי צוקרמן ושות', עו"ד

כתובת : הירקון 113, תל אביב, 63573, ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 41 סוג: 41

Vehicle road driving services; all included in class 41. שירותי לימוד נהיגה; הנכללים כולם בסוג 41.                         
      

י"ב אב תשע"ב - 6431/07/2012



Trade Mark No. 235737 מספר סימן

Application Date 07/02/2011 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: LAND DEVELOPMENT INSURANCE 
COMPANY LTD.

שם: הכשרת הישוב חברה לביטוח בע"מ

Address: 2 Arieh Shenkar Str., Tel Aviv, 68012, Israel כתובת : רח' אריה שנקר 2, תל אביב, 68012, ישראל

Identification No.: 520042177מספר זיהוי: 520042177

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Roy Dvorin, Adv 

Address: Arie Shenkar St 2, Tel Aviv, Israel

שם: רועי דבורין, עו"ד 

כתובת : רח' אריה שנקר 2, תל אביב, ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 36 סוג: 36

Insurance business financing; business finance; real 
estate business; all included in class 36.

ביטוח; עסקי מימון; עסקי כספים; עסקי נכסי דלא נייד; הנכללים 
כולם בסוג 36.                                               

י"ב אב תשע"ב - 6531/07/2012



Isrotel Exclusive Collection 

Trade Mark No. 235742 מספר סימן

Application Date 07/02/2011 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: ISROTEL LIMITED שם: ישרוטל בע"מ

Address: 29 Hamered Street, Tel Aviv, 68125, Israel כתובת : רחוב המרד 29, תל אביב, 68125, ישראל

Identification No.: 520042482מספר זיהוי: 520042482

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Yehuda Raveh & Co.,  Advs.

Address: Rubinstein Building 20 Lincoln Street, Tel Aviv, 
67134, Israel

שם: יהודה רוה ושות', עו"ד

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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 43 סוג: 43

Supply of food and drinks; temporary lodging; 
accommodation services; hotel services; restaurants, 
food and drink services; coffee shops, bistros and 
bars; catering; providing conference facilities; health 
and spa services; health resort services; all included 
in class 43.

שירותים להספקת מזון ומשקה; לינה זמנית; שירותי אירוח; 
שירותי בתי מלון; מסעדות; שירותי מזון ומשקאות; בתי קפה; 

ביסטרו ובר; שירותי הסעדה; אספקת מתקנים לכנסים; 
הנכללים כולם בסוג 43.                                                     
                                                                                    

                                                          

Class: 44 סוג: 44

Health spa services; health resort services. שירותי בריאות ספא; שירותי אתרי מרפא.                  

י"ב אב תשע"ב - 6631/07/2012



Trade Mark No. 235743 מספר סימן

Application Date 07/02/2011 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: ISROTEL LIMITED שם: ישרוטל בע"מ

Address: רחוב המרד 29, תל אביב, 68125, ישראל כתובת : רחוב המרד 29, תל אביב, 68125, ישראל

Identification No.: 520042482מספר זיהוי: 520042482

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Yehuda Raveh & Co.,  Advs.

Address: Rubinstein Building 20 Lincoln Street, Tel Aviv, 
67134, Israel

שם: יהודה רוה ושות', עו"ד

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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 43 סוג: 43

Supply of food and drinks; temporary lodging; 
accommodation services; hotel services; restaurants, 
food and drink services; coffee shops, bistros and 
bars; catering; providing conference facilities; all 
included in class 43.

שירותים להספקת מזון ומשקה; לינה זמנית; שירותי אירוח; 
שירותי מלון; מסעדות; שירותי מזון ומשקאות; בתי קפה; 

ביסטרו ובר; שירותי הסעדה; חנויות; אספקת מתקנים לכנסים; 
הנכללים כולם בסוג 43.                                                     

                                    

י"ב אב תשע"ב - 6731/07/2012



Trade Mark No. 235744 מספר סימן

Application Date 07/02/2011 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: ISROTEL LIMITED שם: ישרוטל בע"מ

Address: רחוב המרד 29, תל אביב, 68125, ישראל כתובת : רחוב המרד 29, תל אביב, 68125, ישראל

Identification No.: 520042482מספר זיהוי: 520042482

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Yehuda Raveh & Co.,  Advs.

Address: Rubinstein Building 20 Lincoln Street, Tel Aviv, 
67134, Israel

שם: יהודה רוה ושות', עו"ד

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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 43 סוג: 43

Supply of food and drinks; temporary lodging; 
accommodation services; hotel services; restaurants, 
food and drink services; coffee shops, bistros and 
bars; catering; providing conference facilities; all 
included in class 43.

שירותים להספקת מזון ומשקה; לינה זמנית; שירותי אירוח; 
שירותי מלון; מסעדות; שירותי מזון ומשקאות; בתי קפה; 
ביסטרו ובר; שירותי הסעדה;  אספקת מתקנים לכנסים; 

הנכללים כולם בסוג 43.                                                     
                                                  

י"ב אב תשע"ב - 6831/07/2012



7 קמיצ'י
Trade Mark No. 235748 מספר סימן

Application Date 08/02/2011 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: Hassan David שם: דוד חסן

Address: Via Arbin n.23 St Rome 00100., Italy, Italy Via Arbin n.23 St Rome 00100., Italy, Italy : כתובת

Identification No.: 70539מספר זיהוי: 70539

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: 25 סוג: 25

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

י"ב אב תשע"ב - 6931/07/2012



Trade Mark No. 235891 מספר סימן

Application Date 04/01/2011 תאריך הגשה

International Trademark No. 0963883 מספר סימן בינלאומי

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 7 סוג: 7

Vacuum cleaners, hand-held (12 and 24 volt); hand-
held, battery-operated vacuum cleaners for 
household purposes; ultrasonic cleaners; ultrasonic 
stain removers; steam brushes for the care and 
smoothing of clothing; ironing machines; ironing 
equipment; coffee grinders (other than hand 
operated); electric kitchen machines; food 
processors; electric knives; electric kitchen knives; 
blenders; electric blenders for household purposes; 
mills for household purposes; electro-mechanical 
food preparation machines; pepper mills other than 
hand-operated; electric fruit presses for household 
purposes; electric beaters; bread cutting machines; 
electric shoe polishers; electric crushers and crushing 
machines for household purposes; sewing machines; 
mixers for household purposes; bread-kneading 
machines; all the aforesaid goods included in this 
class.

Class: 8 סוג: 8

Electric and non-electric razors; razor blades; razors, 
electric or non-electric; shaving cases; wet razors; 
cosmetic shavers; hair removers, included in this 
class; depilation appliances, electric and non-electric; 
hair clippers for personal use, electric and non-
electric; hair cutters and clippers (hand instruments); 
beard cutters; nose hair trimmers; ear hair trimmers; 
fluff removers; manicure sets; pedicure sets; nail 
files; eyelash curlers; fingernail polishers (electric or 
non-electric); hand-operated hairdressing apparatus; 
electric and non-electric depilatory appliances; cuticle 
tweezers; electric and non-electric nail clippers; 
tweezers; hair removing tweezers; cutlery; knives; 
kitchen knives; non-electric apparatus for designing 
and shaping head hair, namely hair straighteners.

Class: 9 סוג: 9

Thermometers other than for medical purposes; 
hygrometers; hair curlers, electrically heated; hair-
curlers, electrically heated; electric indicators, in 
particular baby monitors and breathing monitors for 
babies; electric flat irons; baby monitors; apparatus 
for monitoring small children; motion detectors; 
optical mirrors; temperature indicators; scales; body-
fat measuring apparatus; batteries; electric apparatus 
for designing and shaping head hair, namely, 
electrically heated hair straighteners.

י"ב אב תשע"ב - 7031/07/2012



Class: 10 סוג: 10

Thermometers for determining body temperature; 
sphygmomanometers; nursing bottles; baby bottle 
holders; teething rings; feeding bottle teats; 
thermometers for feeding bottle teats; massage 
apparatus; body and facial massage apparatus; 
esthetic massage apparatus; gloves for massage; 
condoms; feeding bottle valves; babies' pacifiers.

Class: 11 סוג: 11

Hair driers; hood dryers; apparatus for cooking; baby 
bottle warmers; baby food warmers; egg boilers; 
water boilers; coffee makers; espresso coffee 
machines; cappuccino machines; toasters; stoves; 
plate warmers; waffle irons; rice cookers; electric 
yoghurt makers; cooking apparatus and installations; 
kilns; foot spas; sterilisation apparatus for baby 
articles; showers; refrigerated cabinets; ventilators 
and humidifiers; popcorn machines; ice boxes; ice 
crushers; electric woks; electric fondue sets; water 
filters; building lights; disinfecting apparatus for baby 
articles; barbecues; kitchen grills; steamers; roasters.

Class: 21 סוג: 21

Household or kitchen utensils and containers (not of 
precious metal or coated therewith); coffee grinders; 
non-electric heaters for feeding bottles; cookery 
moulds; non-electric cooking utensils; cookware; 
cauldrons; cooking pots; woks; pans; deep-fat fryers; 
extractors; milk frothers; corkscrews; cool boxes; 
ironing boards; flat-iron stands; brushes; electric 
brushes; ice buckets; ice cube moulds; bottle 
openers; bottle warmers, non-electric; fruit presses, 
non-electric; tableware; fruit presses; thermally-
insulated containers; insulated containers; coffee 
pots; coffee grinders, non-electric; cake pans; 
cocktail mixers, non-electric; hand operated, non-
electric mixing apparatus for household purposes; 
pepper mills; hand-operated cleaning instruments; 
beaters; salt shakers; fruit peelers; polishing 
apparatus and machines for household purposes, 
non-electric; washing laundry balls; cosmetic 
instruments, included in this class; toothbrushes; 
water apparatus for cleaning teeth and gums; 
cosmetics brushes; facial cleansing apparatus, non-
electric; electric toothbrushes; shoe brushes; shoe 
polishers, non-electric; shaving brush stands; shaving 
brushes; cosmetic utensils; nail brushes; toilet 
requisites, not included in other classes; cosmetic 
utensil kits; perfume sprayers; exfoliating sponges; 
electric combs; combs; anti-cellulite rollers; electric 
and non-electric apparatus for designing and shaping 
head hair, namely hair brushes; coffee pots; tea pots.

י"ב אב תשע"ב - 7131/07/2012



 Owners

Name: Lutter & Partner GmbH

Address: Schleissheimer Str. 93a, 85748 Garching bel 
Munchen, Germany

Identification No.: 75398

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

י"ב אב תשע"ב - 7231/07/2012



Trade Mark No. 235966 מספר סימן

Application Date 30/09/2010 תאריך הגשה

International Trademark No. 1065805 מספר סימן בינלאומי

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 16 סוג: 16

Printed matter, namely trend books; patterns for 
making clothes, patterns for dressmaking, printed 
designs for clothing and embroidery designs; trend 
books, printed designs and photographs for clothing, 
clothing accessories, footwear and all fashion 
articles.

Class: 35 סוג: 35

Arranging of professional fashion shows for 
commercial or advertising purposes; advertising, 
rental of advertising space in the field of fashion, 
styling and industrial design; business management 
assistance and business management and business 
organization consultancy in the field of fashion, 
styling and industrial design, professional business 
consulting, business evaluations, efficiency experts, 
business information, and business inquiries in the 
field of fashion, styling and industrial design; 
business management; business administration and 
office functions in the field of fashion, styling and 
industrial design; arranging of exhibitions for fashion, 
styling and industrial design, for commercial or 
advertising purposes; marketing studies in the field of 
fashion, styling and industrial design; business 
management of performing artists; distribution of 
samples, compiling data in computer files and 
computerized file management in the field of fashion, 
industrial design and styling; modelling for advertising 
or sales promotion; public relations, shop window 
dressing; business consulting in the organisation of 
distribution circuits in the field of fashion, industrial 
design and styling.

י"ב אב תשע"ב - 7331/07/2012



Conditions/Disclaimers

The mark is limited to the colours  word Blue and 
gray. as shown in the  mark.

 Owners

Name: LAMBERT + ASSOCIATES, Ltd

Address: 34 Great Queen Street, Londres WC2B 5AA, 
United Kingdom

Identification No.: 71944

(ROYAUME UNI SOCIETE BRITANNIQUE)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Reinhold Cohn and Partners

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

שם: ריינהולד כהן ושותפיו

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

Class: 42 סוג: 42

Advice and consultancy for fashion retailers or 
department stores, in the field of style creation and 
design of models; style agency providing fashion 
design consulting services; consultancy services for 
fashion retailer or department stores in the field of 
fashion design, technical consultancy and research 
for fashion retailer or department stores in the field of 
fashion, indutrial design and styling; technical project 
studies, industrial design, fashion information; 
graphic art and fashion designer services; design of 
interior decor, industrial design; advice and 
consultancy in the field of fashion, styling and 
industrial design; services provided by designers for 
creating collections in the fashion field; styling 
services, namely consultancy and research services 
for stylist in the field of style creation, industrial 
design and models styling; research services,namely, 
establishing plans, for designing, carrying out and 
installing trade show exhibits, stores and showrooms; 
textile testing; quality control in the field of tailoring.

י"ב אב תשע"ב - 7431/07/2012



Trade Mark No. 236000 מספר סימן

Application Date 08/12/2010 תאריך הגשה

International Trademark No. 1066422 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: Ruth Clemente-Peier

Address: c/o MC Mario Clemente Sàrl,Avenue A.-F. 
Dubois 37,, CH-1217 Meyrin 1, Switzerland

Identification No.: 71968

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 28 סוג: 28

Parlor game.

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

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

Switzerland, 02/09/2010, No. 608979 שוויץ, 02/09/2010, מספר 608979

Class: 28 סוג: 28

י"ב אב תשע"ב - 7531/07/2012



Trade Mark No. 236067 מספר סימן

Application Date 20/02/2011 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: Almog Adunsky שם: אלמוג אדונסקי 

Address: 10 Hashfela, Ramat Hasharon, Israel כתובת : דבורה הנביאה 5, רמת השרון, ישראל

Identification No.: 034383232מספר זיהוי: 034383232

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Imberg, Malkin, Cohen, Adv.

Address: 3 Mikunis Shmuel st, Tel Aviv, 67772, Israel

שם: אימברג, מלכין, כהן, עו"ד

כתובת : רחוב מיקוניס שמואל 3, תל אביב, 67772, ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 43 סוג: 43

Cafes; cafeteria; all included in class 43. בית קפה; קפיטריה; הנכללים כולם בסוג 43.         

י"ב אב תשע"ב - 7631/07/2012



Trade Mark No. 236115 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.                     

י"ב אב תשע"ב - 7731/07/2012



FLEXGRID

Trade Mark No. 236121 מספר סימן

Application Date 02/03/2011 תאריך הגשה

 Owners

Name: Finisar Corporation

Address: Moffett Park Drive 1389, Sunnyvale, California, 
94089-1133, U.S.A.

Identification No.: 51313

(Delaware Corporation)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Reinhold Cohn and Partners

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

שם: ריינהולד כהן ושותפיו

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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 9 סוג: 9

Fiber optic system and component testing tools for 
the management, analysis, troubleshooting, 
measuring and monitoring of computer networks and 
communication networks; programmable optical 
processors; optical filters and switches; electronic 
and optical communications instruments and 
components ,namely, optical transmitters, optical 
receivers, optical transceivers, cable television 
transmitters, digital transmitters, and communication 
link testers for testing communication links; all 
included in class 9.

מכשירי בדיקה של מערכות ורכיבי סיב אופטי לניהול, ניתוח, 
איתור וטיפול בבעיות, מדידה וניטור של רשתות מחשב 

ורשתות תקשורת; מעבדים אופטיים הניתנים לתכנות; מסננים 
ומתגים אופטיים; כלים ורכיבי תקשורת אלקטרוניים ואופטיים, 
דהיינו, משדרים אופטיים, מקלטים אופטיים, משדרים-מקלטים 

אופטיים, משדרי טלוויזיה בכבלים, משדרים דיגיטליים, 
וטסטרים של חיבור תקשורת לבדיקת חיבורי תקשורת; 

הנכללים כולם בסוג 9.                                                       
                                                                                    
                                                                                    

                                

י"ב אב תשע"ב - 7831/07/2012



Trade Mark No. 236122 מספר סימן

Application Date 02/03/2011 תאריך הגשה

 Owners

Name: Misaskim

Address: 5805 16th Avenue, Brooklyn, New York, 11204, 
U.S.A.

Identification No.: 801868

(charitable, non profit, New York corporation)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Reinhold Cohn and Partners

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

שם: ריינהולד כהן ושותפיו

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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 45 סוג: 45

Providing support for the spiritual and religious needs 
of the deceased and of the family, relatives and 
friends of the deceased, during a mourning period; 
providing support for the material needs of the 
deceased and of the family, relatives and friends of 
the deceased, during a mourning period, namely, for 
funeral arrangement; all included in class 45.

מתן תמיכה עבור הצרכים הרוחניים והדתיים של הנפטר ושל 
המשפחה, הקרובים והחברים של הנפטר, בזמן תקופת אבל; 

מתן תמיכה עבור הצרכים החומריים של הנפטר ושל 
המשפחה, הקרובים והחברים של הנפטר, בזמן תקופת אבל, 
דהיינו, לסידור הלוויה; הנכללים כולם בסוג 45.                       
                                                                                    
                                                                                    

                                        

י"ב אב תשע"ב - 7931/07/2012



MISASKIM

Trade Mark No. 236124 מספר סימן

Application Date 02/03/2011 תאריך הגשה

 Owners

Name: Misaskim

Address: 5805 16th Avenue, Brooklyn, New York, 11204, 
U.S.A.

Identification No.: 801868

(charitable, non profit, New York corporation)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Reinhold Cohn and Partners

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

שם: ריינהולד כהן ושותפיו

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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 45 סוג: 45

Providing support for the spiritual and religious needs 
of the deceased and of the family, relatives and 
friends of the deceased, during a mourning period; 
providing support for the material needs of the 
deceased and of the family, relatives and friends of 
the deceased, during a mourning period, namely, for 
funeral arrangement; all included in class 45.

מתן תמיכה עבור הצרכים הרוחניים והדתיים של הנפטר ושל 
המשפחה, הקרובים והחברים של הנפטר, בזמן תקופת אבל; 

מתן תמיכה עבור הצרכים החומריים של הנפטר ושל 
המשפחה, הקרובים והחברים של הנפטר, בזמן תקופת אבל, 
דהיינו, לסידור הלוויה; הנכללים כולם בסוג 45.                       
                                                                                    
                                                                                    

                                        

י"ב אב תשע"ב - 8031/07/2012



Trade Mark No. 236143 מספר סימן

Application Date 13/12/2010 תאריך הגשה

International Trademark No. 1066726 מספר סימן בינלאומי

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 39 סוג: 39

Arranging of tours; travel agency services; bus tours; 
coach tours; car transport; bus transport; booking of 
seats for travel; booking of tickets for all kinds of 
transport; arranging of cruises; business tours; 
information and consultancy services in the field of 
transportation, tourism, and excursions; sightseeing 
(tourism); exotic tours; extreme tours; individual 
sightseeing tours; tourist and sightseeing information; 
transportation information; rural tourism services; 
green tourism services; delivery of tickets for all kinds 
of transport including air tickets; coach rental; horse 
rental; organization of tours, tourist trips, travelling, 
trips, cruises, and excursions; transport of travelers; 
tourist walking tours; travel reservation; transport 
reservation; car rental; car reservation services; 
travel agency services as to arranging of recreation 
at the seaside, except for reservation of 
accommodation; travel agency services as to 
arranging of therapeutic resort tours, except for 
reservation of accommodation; tour guide services; 
travel agency services as to organization of summer 
vacation, except for reservation of accommodation; 
travel agency services as to arranging of winter 
vacation including ski resorts, except for reservation 
of accommodation; transport brokerage; freight 
brokerage; chauffeur services; taxi transport; 
transport services; motor ship, yacht, boat tours; 
pleasure boat transport; escorting of travelers; tourist 
services included in this class.

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

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

Ukraine, 05/10/2010, No. M 2010 15388 M 2010 15388 אוקראינה, 05/10/2010, מספר

Class: 39 סוג: 39

י"ב אב תשע"ב - 8131/07/2012



 Owners

Name: Tovarystvo z obmezhenoyu vidpovidalnistyu 
"TURTESS TRAVEL"

Address: 13 M. Pimonenka Str., bldg. 3-A, Kyiv 04050, 
Ukraine

Identification No.: 72002

(organized under the law of Ukraine Limited Liability 
Company)

י"ב אב תשע"ב - 8231/07/2012



Trade Mark No. 236154 מספר סימן

Application Date 18/01/2011 תאריך הגשה

International Trademark No. 1067066 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: PiVi & Co

Address: 105 rue Saint Honoré, F-75001 PARIS, France

Identification No.: 72010

(SARL)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 9 סוג: 9

Apparatus for recording, transmitting, reproducing or 
processing sound or images; magnetic recording 
media, acoustic or optical disks; floppy disks; data 
processing equipment and computers; computer 
game programs; computer software for mobile 
phones, cellular phones, portable media players, 
handheld computers, personal computers for 
processing digital photo and images; computer 
software, recorded; computer peripheral devices; 
batteries, electric; detectors; relays, electric; 
integrated circuit cards.

Goods/Services for which priority is claimed סחורות/שירותים לגביהם נטען דין קדימה
(If only classification code is indicated, Priority is claimed 
for all goods/services included in that class, and specified 
above under the 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, 11/10/2010, No. 10/3773232 צרפת, 11/10/2010, מספר 10/3773232

Class: 9 סוג: 9

י"ב אב תשע"ב - 8331/07/2012



Trade Mark No. 236159 מספר סימן

Application Date 18/01/2011 תאריך הגשה

International Trademark No. 1067135 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: Avid Radiopharmaceuticals, Inc.

Address: 3711 Market Street, 7th floor, Philadelphia PA 
19104, U.S.A.

Identification No.: 72013

(Delaware, United States CORPORATION)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 5 סוג: 5

Diagnostic scanning agents for medical use, namely, 
diagnostic scanning agents for in vivo use; 
radiopharmaceutical diagnostic preparations for 
medical use; radiopharmaceutical diagnostic 
preparations for use in the diagnosis of 
neurodegenerative amyloid diseases.

י"ב אב תשע"ב - 8431/07/2012



Trade Mark No. 236218 מספר סימן

Application Date 03/03/2011 תאריך הגשה

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 9 סוג: 9

Computer software for data media containing 
navigation and flight instructions for helicopters and 
rotorcraft; computer systems for generators of digital 
functions for design, manufacture, control, flight, 
guidance, navigation, surveillance, safety, 
maintenance and repair of helicopters and rotorcraft; 
stereo systems, multiplex communication systems 
and radio-broadcasting and television systems 
capable of establishing, visualising, transmitting all 
the characteristics and parameters of helicopter and 
rotorcraft flights for the design, manufacture, piloting, 
flight, guidance, navigation, monitoring, safety, 
maintenance and repair of the aforesaid helicopters 
and rotorcraft; image transmission and reproduction 
systems capable of establishing, visualising, 
transmitting all the characteristics and parameters of 
helicopter and rotorcraft flights for the design, 
manufacture, piloting, flight, guidance, navigation, 
monitoring, safety, maintenance and repair of the 
aforesaid helicopters and rotorcraft; radar 
observation and zone surveillance systems for 
heliports; guidance and navigation systems; 
underwater, maritime, land, air and space 
navigational instruments; engine control instruments; 
apparatus for checking flight parameters; computer 
software for helicopter and rotorcraft navigation and 
piloting assistance; computer software for helicopter 
and rotorcraft flight control; computer software to 
assist in regulating parameters and devices used for 
the design, manufacture, piloting, guidance, flight, 
navigation, surveillance, safety, maintenance and 
repair of helicopters and rotorcraft; data acquisition 
and
processing software for the design, manufacture, 
piloting, flight, guidance, navigation, surveillance, 
safety, maintenance and repair of helicopters and 
rotorcraft; helicopter and rotorcraft flight simulation 
software; data processing ground stations for the 
design, manufacture, piloting, flight, guidance, 
navigation, surveillance, maintenance, repair of 
helicopters and rotorcraft; flight simulators and 
controllers for helicopters and rotorcraft; electronic 
games adapted for use with television receivers only 
or containing an integral monitor; electronic and 
computer games and consoles therefor; all included 
in class 9.

תוכנת מחשב עבור נתוני תקשורת בטיסה המכילים הוראות 
ניווט וטיסה עבור מסוקים וכלי טייס; מערכות מחשב עבור 

גנרטורים של פונקציות דיגיטליות לעיצוב, ייצור, שליטה, טיסה, 
הדרכה, ניווט, מעקב, בטיחות, אחזקה ותיקון של מסוקים וכלי 
טייס; מערכות סטריאו, מערכות תקשורת זמנית מערכות 
ו-שידורי רדיו ומערכות הטלוויזיה מסוגלת להקמה, חזון, 
שמשדר את כל המאפיינים ואת הפרמטרים של טיסות 

במסוקים וכלי טייס לעיצוב, ייצור, ניווט, טיסה, הדרכה, ניטור 
ניווט, בטיחות, אחזקה ותיקון של מסוקים כאמור וכלי טייס; 

שידור תמונה ומערכות הרבייה המסוגלים להקמה, חזון, ושידור 
כל המאפיינים והפרמטרים של טיסות במסוקים וכלי טייס 
לעיצוב, ייצור, ניווט, טיסה, הדרכה, ניווט, מעקב, בטיחות, 
אחזקה ותיקון של מסוקים כאמור וכלי טייס; מערכות לשידור 
תמונה ושעתוק תצפיות מכ"ם; מערכות מעקב עבור אזור 
מנחתי מסוקים, מערכות הנחיה וניווט; מתחת למים, ימית, 
אדמה, אוויר ומכשירי ניווט בחלל; כלי שליטה במנוע; מנגנון 
לבדיקת פרמטרים בטיסה; תוכנת מחשב המיועדת לניווט 

ולסיוע טייס להליקופטרים וכלי טייס; תוכנת מחשב המסייעת 
לויסות פרמטרים ומתקנים המשמים לעיצוב, ייצור, טייס, 
הדרכה, תעופה, ניווט, מעקב, בטיחות, תחזוקה ותיקון של 
מסוקים וכלי טייס; תוכנה לאיסוף ועיבוד נתונים עבור, עיצוב, 
ייצור, טייס, תעופה, הדרכה, ניווט, מערב, בטיחות, תחזוקה 
ותיקון של מסוקים וכלי טייס; תוכנת סימולציית טיסה במסוק 
ובכלי טייס; תחנות עיבוד נתונים לעיצוב, ייצור, ניווט, טיסה, 

הדרכה, ניווט, מעקב, אחזקה, תיקון מטוסים וכלי טייס; הדמיית 
טיסה ושלטים עבור מסוקים וכלי טייס; משחקים אלקטרוניים 
המותאמים לשימוש בטלוויזיה בלבד או המכילים מוניטור; 

משחקים אלקטרוניים ומחשבים וקונסוליות; הנכללים כולם בסוג 
                                                                                 .9
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    

      

י"ב אב תשע"ב - 8531/07/2012



 Owners

Name: EUROCOPTER,  s.a.s

Address: Marignane Cedex, France

Identification No.: 61891

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Dr. Shlomo Cohen & Co.

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

שם: ד"ר שלמה כהן ושות'

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

Class: 12 סוג: 12

Vehicles; apparatus for locomotion by land, air or 
water; Helicopters and rotorcraft; parts, fittings and 
accessories for the aforementioned goods; all 
included in class 12.

כלי רכב; התקנים לתנועה ביבשה, באוויר או במים; מסוקים 
וכלי טייס; חלקים, אביזרים עבור הטובין האמורים; הנכללים 

כולם בסוג 12.                                                                 
                                        

Class: 37 סוג: 37

Repair; installation and maintenance services; 
construction, maintenance, servicing and repair, in 
particular in the field of aeronautics, helicopters and 
rotorcraft, helicopter and rotorcraft flight
simulators; installation, repair, maintenance and 
updating of communications, telecommunications 
and computer equipment, scientific, nautical, 
surveying, photographic, cinematographic, optical, 
weighing, measuring, signalling, checking 
(supervision), life-saving and teaching apparatus and 
instruments;
maintenance, repair, installation and technical 
updating of a fleet of helicopters and rotorcraft to 
satisfy the requirements of national, foreign, civilian 
and military legislatory and regulatory provisions; all 
included in class 37.

תיקון; שירותי התקנה ותחזוקה; בנייה, תחזוקה, שירות 
ותיקונים, המתמחה בתחום תורת התעופה, מסוקים וכלי טייס; 
התקנה, תיקון, אחזקה ועדכון תקשורת, טלקומוניקציה וציוד 
מחשב, מדעי, ימאי, סיקור, צילום, קולנועי, אופטי, שקילה, 
מדידה, איתות, בדיקה (פיקוח), הצלת חיים והתקני הוראה 
ומכשירים; תחזוקה, תיקון, התקנה ועדכון תכני עיבוד של צי 

מסוקים וכלי טייס העומדים בתקנים מדיניים, חיצוניים, אזרחיים 
וצבאיים, לפי דרישות הוראות החוק אזרחיות וצבאיות; הנכללים 
כולם בסוג 37.                                                                 
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    

            

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

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

European Community Trade Mark, 15/09/2010, No. 
009378068

איחוד האירופי לסימני מסחר, 15/09/2010, מספר 
009378068

Class: 9 סוג: 9

Class: 12 סוג: 12

Class: 37 סוג: 37

י"ב אב תשע"ב - 8631/07/2012



Trade Mark No. 236226 מספר סימן

Application Date 02/03/2011 תאריך הגשה

 בעלים

שם: אבישי טרבלסי 

כתובת : תל אביב, ישראל

מספר זיהוי: 039185566

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Omri Erez, Attorney

Address: 33 Zemanhof street, Tel - Aviv, Israel

שם: עמרי ארז, עו"ד

כתובת : רחוב זמנהוף 33, תל אביב, 64353, ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 31 סוג: 31

Fresh tomatoes from a certain type with a fleshy 
texture don't drip while cutting, Have a long shelf life 
while preserving the unique texture; all included in 
class 31.

עגבניות טריות מזן מסויים עם מרקם בשרני ללא הגרת נוזלים 
בעת החיתוך, בעלת חיי מדף ארוכים תוך שמירה על המרקם 
הייחודי; הנכללים כולם בסוג 31.                                         

                        

י"ב אב תשע"ב - 8731/07/2012



BODY MAKE UP

Trade Mark No. 236255 מספר סימן

Application Date 07/03/2011 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: Triumph International Ltd שם: טריומף אינטרנשיונל בע"מ

Address: Jerusalem, Israel כתובת : ירושלים, ישראל

Identification No.: 510511694מספר זיהוי: 510511694

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Reinhold Cohn and Partners

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

שם: ריינהולד כהן ושותפיו

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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 25 סוג: 25

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

י"ב אב תשע"ב - 8831/07/2012



Trade Mark No. 236280 מספר סימן

Application Date 08/03/2011 תאריך הגשה

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 3 סוג: 3

Skin cleanser; non-medicated astringents; body 
wash; facial wash; body scrub; facial scrub; skin 
moisturizers; skin creams and cosmetic, facial and 
body cleansing wipes; preparation for sun care; body 
moisturizers and cosmetic, non-medicated 
cosmetics; lip balms, lip glosses and powders; all 
included in class 3.

חומרי ניקוי לעור; חומרים עוצרי דימום שאינם תרופתיים; 
תרחיץ גוף; תרחיץ פנים; חומרי קרצוף לגוף; חומרי קרצוף 
לפנים; מלחחי עור; קרמים וקוסמטיקה לעור, מגבוני ניקוי 

לפנים ולגוף; תכשיר לטיפול לשמש; מלחחים וקוסמטיקה לגוף, 
תמרוקים שאינם תרופתיים; צרי לשפתיים, גלוסים ואבקות 

לשפתיים; הנכללים כולם בסוג 3.                                       

Class: 5 סוג: 5

Medicated skin cleanser; medicated facial and body 
wash and medicated facial and body scrub; 
medicated nose strips for the treatment of 
blackheads, medicated acne patches, acne treatment 
preparations, medicated astringents, medicated skin 
moisturizers and skin cleansers; all included in class 
5.

חומרי ניקוי תרופתיים לעור; תרחיצים תרופתיים לפנים ולגוף 
וחומרי קרצוף תרופתיים לפנים ולגוף; רצועות אף תרופתיות 

לטיפול בנקודות שחורות, מדבקות תרופתיות לאקנה, תכשירים 
לטיפול באקנה, חומרים תרופתיים עוצרי דימום, מלחחים 

וחומרי ניקוי תרופתיים לעור; הנכללים כולם בסוג 5.               
                                                      

Class: 8 סוג: 8

Exfoliating and cleansing devices, namely, battery-
operated hand-held skin exfoliating and cleansing 
units used to clean and exfoliate the skin; included in 
class 8.

התקנים להשרה וניקוי, דהיינו, יחידות ידניות המופעלות על ידי 
סוללות להשרה וניקוי עור המשמשות לניקוי והשרת העור; 

הנכללים בסוג 8.                                                             
                    

Class: 16 סוג: 16

Disposable wipes not impregnated with chemicals or 
compounds for use as cosmetic blotting sheets for 
absorbing facial oil; all included in class 16.

מגבונים חד פעמיים שאינם ספוגים בכימיקלים או תרכובות 
לשימוש כיריעות קוסמטיות סופגות לספיחת שמן מהפנים; 

הנכללים כולם בסוג 16.                                                   

Class: 21 סוג: 21

Facial exfoliating pads; all included in class 21.  פדים להשרת פנים; הנכללים כולם בסוג 21.                       

י"ב אב תשע"ב - 8931/07/2012



 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

י"ב אב תשע"ב - 9031/07/2012



Trade Mark No. 236302 מספר סימן

Application Date 09/03/2011 תאריך הגשה

 Owners

Name: Steren Brands, S. de R.L. de C.V.

Address: Calzada Camarones No. 112, Colonia Obrero 
Popular, Mexico City,  02840, Mexico

Identification No.: 801885

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

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

התקנים ומכשירים לשימוש במדע, בחקירת הים, במחקר, 
בצילום, בקולנוע, בראיה, בשקילה, במדידה, באיתות, בבדיקה 
(פיקוח), בהצלת נפשות ובהוראה; התקנים ומכשירים להולכה, 
מיתוג, המרה, צבירה, וויסות או בקרה על חשמל; התקנים 
להקלטה, העברה או שיחזור של קול וחוזי; נושאי נתונים 

מגנטיים, דיסקות להקלטה; מכונות מכירה אוטומטיות ומנגנונים 
עבור מכשירים המופעלים על ידי מטבע; קופות רושמות, 

מכונות חישוב, ציוד לעיבוד נתונים ומחשבים; מכשירים לכיבוי 
אש ; הכל כלול בסוג 9.                                                     
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    

                                                    

י"ב אב תשע"ב - 9131/07/2012



Trade Mark No. 236328 מספר סימן

Application Date 27/12/2010 תאריך הגשה

International Trademark No. 1067717 מספר סימן בינלאומי

Conditions/Disclaimers

The mark is limited to the colours  word Blue, gold 
and green. as shown in the  mark.

 Owners

Name: LIFE PET CARE S.R.L.

Address: Via di Basserone, 57,BADIA AL PINO 
CIVITELLA, I-52041 IN VAL DI CHIANA (AR), Italy

Identification No.: 72058

(ITALY LIMITED LIABILITY COMPANY)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 31 סוג: 31

Food for cats.

י"ב אב תשע"ב - 9231/07/2012



Trade Mark No. 236370 מספר סימן

Application Date 10/03/2011 תאריך הגשה

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 3 סוג: 3

Skin cleanser; non-medicated astringents; body 
wash; facial wash; body scrub; facial scrub; skin 
moisturizers; skin creams and cosmetic, facial and 
body cleansing wipes; preparation for sun care; body 
moisturizers and cosmetic, non-medicated 
cosmetics; lip balms, lip glosses and powders; all 
included in class 3.

חומרי ניקוי לעור; חומרים עוצרי דימום שאינם תרופתיים; 
תרחיץ גוף; תרחיץ פנים; חומרי קרצוף לגוף; חומרי קרצוף 
לפנים; מלחחי עור; קרמים וקוסמטיקה לעור, מגבוני ניקוי 

לפנים ולגוף; תכשיר לטיפול לשמש; מלחחים וקוסמטיקה לגוף, 
תמרוקים שאינם תרופתיים; צרי לשפתיים, גלוסים ואבקות 

לשפתיים; הנכללים כולם בסוג 3.                                       

Class: 5 סוג: 5

Medicated skin cleanser; medicated facial and body 
wash and medicated facial and body scrub; 
medicated nose strips for the treatment of 
blackheads, medicated acne patches, acne treatment 
preparations, medicated astringents, medicated skin 
moisturizers and skin cleansers; all included in class 
5.

חומרי ניקוי תרופתיים לעור; תרחיצים תרופתיים לפנים ולגוף 
וחומרי קרצוף תרופתיים לפנים ולגוף; רצועות אף תרופתיות 

לטיפול בנקודות שחורות, מדבקות תרופתיות לאקנה, תכשירים 
לטיפול באקנה, חומרים תרופתיים עוצרי דימום, מלחחים 

וחומרי ניקוי תרופתיים לעור; הנכללים כולם בסוג 5.               
                                                      

Class: 8 סוג: 8

Exfoliating and cleansing devices, namely, battery-
operated hand-held skin exfoliating and cleansing 
units used to clean and exfoliate the skin; included in 
class 8.

התקנים להשרה וניקוי, דהיינו, יחידות ידניות המופעלות על ידי 
סוללות להשרה וניקוי עור המשמשות לניקוי והשרת העור; 

הנכללים בסוג 8.                                                             
                    

Class: 16 סוג: 16

Disposable wipes not impregnated with chemicals or 
compounds for use as cosmetic blotting sheets for 
absorbing facial oil; all included in class 16.

מגבונים חד פעמיים שאינם ספוגים בכימיקלים או תרכובות 
לשימוש כיריעות קוסמטיות סופגות לספיחת שמן מהפנים; 

הנכללים כולם בסוג 16.                                                   

Class: 21 סוג: 21

Facial exfoliating pads;  included in class 21.  פדים להשרת פנים; הנכללים  בסוג 21.                         

י"ב אב תשע"ב - 9331/07/2012



 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

י"ב אב תשע"ב - 9431/07/2012



הרדוף
Trade Mark No. 236412 מספר סימן

Application Date 15/03/2011 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: Harduf Organic Food Products - Agricultural 
Cooperative Limited

שם: הרדוף תוצרת מזון אורגני - אגודה שיתופית חקלאית 
בע"מ

Address: Kibbutz Harduf, D.N. Hamovil, 17930, Israel כתובת : קיבוץ הרדוף, ד.נ. המוביל, 17930, ישראל

Identification No.: 570032979מספר זיהוי: 570032979

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Reinhold Cohn and Partners

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

שם: ריינהולד כהן ושותפיו

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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 29 סוג: 29

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

בשר, דגים, עופות; תמציות בשר, פירות וירקות קפואים, 
משומרים, מיובשים ומבושלים; ריבות, מרקחות, לפתנים, 

ביצים, חלב ומוצרי חלב; מוצרי סויה; שמני ושומני מאכל; כל 
המוצרים המפורטים לעיל הינם מוצרים אורגניים; הנכללים 

כולם בסוג 29.                                                                 
        

Class: 30 סוג: 30

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

קפה, תה, קקאו, ותחליפי קפה; אורז; טפיוקה וסגו; קמח 
ומוצרים העשויים מדגנים; לחם, דברי מאפה וממתקים; גלידות; 
דבש; נופת; שמרים, אבקת אפיה; מלח, חרדל, חומץ, רטבים 
(נותני טעם); תבלינים; קרח ; כל המוצרים המפורטים לעיל 

הינם מוצרים אורגניים; הנכללים כולם בסוג 30                       
                                                                                    

                          

Class: 31 סוג: 31

Fresh fruits and vegetables; seeds; natural plants 
and flowers; foodstuffs for animals; malt ; all 
aforementioned being organic products; all included 
in class 31.

פירות וירקות טריים; זרעים, שתילים ופרחים חיים; מזון לבעלי 
חיים, לתת ; כל המוצרים המפורטים לעיל הינם מוצרים 

אורגניים; הנכללים כולם בסוג 31                                         
            

Class: 32 סוג: 32

Beers; mineral and aerated waters and other non-
alcoholic drinks; fruit drinks and fruit juices; syrups 
and other preparations for making beverages; all the 
aforementioned being organic products; all included 
in class 32.

בירה; מים מינרליים, מי סודה ומשקאות לא כוהליים אחרים; 
משקאות מפירות ומיצי פירות; עסיסים ותכשירים אחרים 

להכנת משקאות ; כל המוצרים המפורטים לעיל הינם מוצרים 
אורגניים; הנכללים כולם בסוג 32                                         

                                

י"ב אב תשע"ב - 9531/07/2012



Trade Mark No. 236413 מספר סימן

Application Date 15/03/2011 תאריך הגשה

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 29 סוג: 29

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

בשר, דגים, עופות; תמציות בשר, פירות וירקות קפואים, 
משומרים, מיובשים ומבושלים; ריבות, מרקחות, לפתנים, 

ביצים, חלב ומוצרי חלב; מוצרי סויה; שמני ושומני מאכל; כל 
המוצרים המפורטים לעיל הינם מוצרים אורגניים; הנכללים 

כולם בסוג 29.                                                                 
        

Class: 30 סוג: 30

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

קפה, תה, קקאו, ותחליפי קפה; אורז; טפיוקה וסגו; קמח 
ומוצרים העשויים מדגנים; לחם, דברי מאפה וממתקים; גלידות; 
דבש; נופת; שמרים, אבקת אפיה; מלח, חרדל, חומץ, רטבים 
(נותני טעם); תבלינים; קרח ; כל המוצרים המפורטים לעיל 

הינם מוצרים אורגניים; הנכללים כולם בסוג 30                       
                                                                                    

                          

Class: 31 סוג: 31

Fresh fruits and vegetables; seeds; natural plants 
and flowers; foodstuffs for animals; malt ; all 
aforementioned being organic products; all included 
in class 31.

פירות וירקות טריים; זרעים, שתילים ופרחים חיים; מזון לבעלי 
חיים, לתת ; כל המוצרים המפורטים לעיל הינם מוצרים 

אורגניים; הנכללים כולם בסוג 31                                         
            

Class: 32 סוג: 32

Beers; mineral and aerated waters and other non-
alcoholic drinks; fruit drinks and fruit juices; syrups 
and other preparations for making beverages; all the 
aforementioned being organic products; all included 
in class 32.

בירה; מים מינרליים, מי סודה ומשקאות לא כוהליים אחרים; 
משקאות מפירות ומיצי פירות; עסיסים ותכשירים אחרים 

להכנת משקאות ; כל המוצרים המפורטים לעיל הינם מוצרים 
אורגניים; הנכללים כולם בסוג 32                                         

                                

י"ב אב תשע"ב - 9631/07/2012



Ownersבעלים

Name: Harduf Organic Food Products - Agricultural 
Cooperative Limited

שם: הרדוף תוצרת מזון אורגני - אגודה שיתופית חקלאית 
בע"מ

Address: Kibbutz Harduf, D.N. Hamovil, 17930, Israel כתובת : קיבוץ הרדוף, ד.נ. המוביל, 17930, ישראל

Identification No.: 570032979מספר זיהוי: 570032979

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Reinhold Cohn and Partners

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

שם: ריינהולד כהן ושותפיו

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

י"ב אב תשע"ב - 9731/07/2012



Trade Mark No. 236414 מספר סימן

Application Date 15/03/2011 תאריך הגשה

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 29 סוג: 29

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

בשר, דגים, עופות; תמציות בשר, פירות וירקות קפואים, 
משומרים, מיובשים ומבושלים; ריבות, מרקחות, לפתנים, 

ביצים, חלב ומוצרי חלב; מוצרי סויה; שמני ושומני מאכל; כל 
המוצרים המפורטים לעיל הינם מוצרים אורגניים; הנכללים 

כולם בסוג 29.                                                                 
        

Class: 30 סוג: 30

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

קפה, תה, קקאו, ותחליפי קפה; אורז; טפיוקה וסגו; קמח 
ומוצרים העשויים מדגנים; לחם, דברי מאפה וממתקים; גלידות; 
דבש; נופת; שמרים, אבקת אפיה; מלח, חרדל, חומץ, רטבים 
(נותני טעם); תבלינים; קרח ; כל המוצרים המפורטים לעיל 

הינם מוצרים אורגניים; הנכללים כולם בסוג 30                       
                                                                                    

                          

Class: 31 סוג: 31

Fresh fruits and vegetables; seeds; natural plants 
and flowers; foodstuffs for animals; malt ; all 
aforementioned being organic products; all included 
in class 31.

פירות וירקות טריים; זרעים, שתילים ופרחים חיים; מזון לבעלי 
חיים, לתת ; כל המוצרים המפורטים לעיל הינם מוצרים 

אורגניים; הנכללים כולם בסוג 31                                         
            

Class: 32 סוג: 32

Beers; mineral and aerated waters and other non-
alcoholic drinks; fruit drinks and fruit juices; syrups 
and other preparations for making beverages; all the 
aforementioned being organic products; all included 
in class 32.

בירה; מים מינרליים, מי סודה ומשקאות לא כוהליים אחרים; 
משקאות מפירות ומיצי פירות; עסיסים ותכשירים אחרים 

להכנת משקאות ; כל המוצרים המפורטים לעיל הינם מוצרים 
אורגניים; הנכללים כולם בסוג 32                                         

                                

י"ב אב תשע"ב - 9831/07/2012



Ownersבעלים

Name: Harduf Organic Food Products - Agricultural 
Cooperative Limited

שם: הרדוף תוצרת מזון אורגני - אגודה שיתופית חקלאית 
בע"מ

Address: Kibbutz Harduf, D.N. Hamovil, 17930, Israel כתובת : קיבוץ הרדוף, ד.נ. המוביל, 17930, ישראל

Identification No.: 570032979מספר זיהוי: 570032979

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Reinhold Cohn and Partners

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

שם: ריינהולד כהן ושותפיו

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

י"ב אב תשע"ב - 9931/07/2012



Trade Mark No. 236416 מספר סימן

Application Date 15/03/2011 תאריך הגשה

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 29 סוג: 29

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

בשר, דגים, עופות; תמציות בשר, פירות וירקות קפואים, 
משומרים, מיובשים ומבושלים; ריבות, מרקחות, לפתנים, 

ביצים, חלב ומוצרי חלב; מוצרי סויה; שמני ושומני מאכל; כל 
המוצרים המפורטים לעיל הינם מוצרים אורגניים; הנכללים 

כולם בסוג 29.                                                                 
        

Class: 30 סוג: 30

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

קפה, תה, קקאו, ותחליפי קפה; אורז; טפיוקה וסגו; קמח 
ומוצרים העשויים מדגנים; לחם, דברי מאפה וממתקים; גלידות; 
דבש; נופת; שמרים, אבקת אפיה; מלח, חרדל, חומץ, רטבים 
(נותני טעם); תבלינים; קרח ; כל המוצרים המפורטים לעיל 

הינם מוצרים אורגניים; הנכללים כולם בסוג 30                       
                                                                                    

                          

Class: 31 סוג: 31

Fresh fruits and vegetables; seeds; natural plants 
and flowers; foodstuffs for animals; malt ; all 
aforementioned being organic products; all included 
in class 31.

פירות וירקות טריים; זרעים, שתילים ופרחים חיים; מזון לבעלי 
חיים, לתת ; כל המוצרים המפורטים לעיל הינם מוצרים 

אורגניים; הנכללים כולם בסוג 31                                         
            

Class: 32 סוג: 32

Beers; mineral and aerated waters and other non-
alcoholic drinks; fruit drinks and fruit juices; syrups 
and other preparations for making beverages; all the 
aforementioned being organic products; all included 
in class 32.

בירה; מים מינרליים, מי סודה ומשקאות לא כוהליים אחרים; 
משקאות מפירות ומיצי פירות; עסיסים ותכשירים אחרים 

להכנת משקאות ; כל המוצרים המפורטים לעיל הינם מוצרים 
אורגניים; הנכללים כולם בסוג 32                                         

                                

י"ב אב תשע"ב - 10031/07/2012



Ownersבעלים

Name: Harduf Organic Food Products - Agricultural 
Cooperative Limited

שם: הרדוף תוצרת מזון אורגני - אגודה שיתופית חקלאית 
בע"מ

Address: Kibbutz Harduf, D.N. Hamovil, 17930, Israel כתובת : קיבוץ הרדוף, ד.נ. המוביל, 17930, ישראל

Identification No.: 570032979מספר זיהוי: 570032979

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Reinhold Cohn and Partners

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

שם: ריינהולד כהן ושותפיו

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

י"ב אב תשע"ב - 10131/07/2012



Trade Mark No. 236478 מספר סימן

Application Date 09/02/2011 תאריך הגשה

International Trademark No. 1068613 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: Millennium Pharmaceuticals, Inc.

Address: 40 Landsdowne Street, Cambridge, MA 02139, 
U.S.A.

Identification No.: 72108

(Delaware, United States Corporation)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Dr Eyal Bressler, Patent Attorney

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

שם: דר' אייל ברסלר, עו"פ

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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 5 סוג: 5

Pharmaceutical preparations for the treatment of 
cancer.

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

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

U.S.A., 13/08/2010, No. 85107225 ארה"ב, 13/08/2010, מספר 85107225

Class: 5 סוג: 5

י"ב אב תשע"ב - 10231/07/2012



Trade Mark No. 236479 מספר סימן

Application Date 09/02/2011 תאריך הגשה

International Trademark No. 1068614 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: Millennium Pharmaceuticals, Inc.

Address: 40 Landsdowne Street, Cambridge, MA 02139, 
U.S.A.

Identification No.: 72108

(Delaware, United States Corporation)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Dr Eyal Bressler, Patent Attorney

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

שם: דר' אייל ברסלר, עו"פ

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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 5 סוג: 5

Pharmaceutical preparations for the treatment of 
cancer.

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

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

U.S.A., 13/08/2010, No. 85107394 ארה"ב, 13/08/2010, מספר 85107394

Class: 5 סוג: 5

י"ב אב תשע"ב - 10331/07/2012



Trade Mark No. 236480 מספר סימן

Application Date 09/02/2011 תאריך הגשה

International Trademark No. 1068615 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: Millennium Pharmaceuticals, Inc.

Address: 40 Landsdowne Street, Cambridge, MA 02139, 
U.S.A.

Identification No.: 72108

(Delaware, United States Corporation)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Dr Eyal Bressler, Patent Attorney

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

שם: דר' אייל ברסלר, עו"פ

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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 5 סוג: 5

Pharmaceutical preparations for the treatment of 
cancer.

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

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

U.S.A., 13/08/2010, No. 85107354 ארה"ב, 13/08/2010, מספר 85107354

Class: 5 סוג: 5

י"ב אב תשע"ב - 10431/07/2012



Trade Mark No. 236481 מספר סימן

Application Date 09/02/2011 תאריך הגשה

International Trademark No. 1068616 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: Millennium Pharmaceuticals, Inc.

Address: 40 Landsdowne Street, Cambridge, MA 02139, 
U.S.A.

Identification No.: 72108

(Delaware, United States Corporation)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Dr Eyal Bressler, Patent Attorney

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

שם: דר' אייל ברסלר, עו"פ

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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 5 סוג: 5

Pharmaceutical preparations for the treatment of 
cancer.

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

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

U.S.A., 13/08/2010, No. 85107259 ארה"ב, 13/08/2010, מספר 85107259

Class: 5 סוג: 5

י"ב אב תשע"ב - 10531/07/2012



Trade Mark No. 236482 מספר סימן

Application Date 09/02/2011 תאריך הגשה

International Trademark No. 1068617 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: Millennium Pharmaceuticals, Inc.

Address: 40 Landsdowne Street, Cambridge, MA 02139, 
U.S.A.

Identification No.: 72108

(Delaware, United States Corporation)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Dr Eyal Bressler, Patent Attorney

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

שם: דר' אייל ברסלר, עו"פ

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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 5 סוג: 5

Pharmaceutical preparations for the treatment of 
cancer.

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

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

U.S.A., 13/08/2010, No. 85107274 ארה"ב, 13/08/2010, מספר 85107274

Class: 5 סוג: 5

י"ב אב תשע"ב - 10631/07/2012



Trade Mark No. 236483 מספר סימן

Application Date 09/02/2011 תאריך הגשה

International Trademark No. 1068618 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: Millennium Pharmaceuticals, Inc.

Address: 40 Landsdowne Street, Cambridge, MA 02139, 
U.S.A.

Identification No.: 72108

(Delaware, United States Corporation)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Dr Eyal Bressler, Patent Attorney

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

שם: דר' אייל ברסלר, עו"פ

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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 5 סוג: 5

Pharmaceutical preparations for the treatment of 
cancer.

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

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

U.S.A., 13/08/2010, No. 85107384 ארה"ב, 13/08/2010, מספר 85107384

Class: 5 סוג: 5

י"ב אב תשע"ב - 10731/07/2012



Trade Mark No. 236488 מספר סימן

Application Date 29/12/2010 תאריך הגשה

International Trademark No. 1068652 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: Obchtchestvo s ogranitchennoy 
otvetstvennostyou "Khamovnitchesky Pivovar"

Address: 3, Barykovsky per., RU-119034 Moscou, 
Russian Federation

Identification No.: 72110

(Selon la Loi de la Fédération de Russie société à 
responsabilité limitée)

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: 32 סוג: 32

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)

Russian Federation, 26/08/2010, No. 2010727591 רוסיה, 26/08/2010, מספר 2010727591

Class: 32 סוג: 32

י"ב אב תשע"ב - 10831/07/2012



Trade Mark No. 236489 מספר סימן

Application Date 29/12/2010 תאריך הגשה

International Trademark No. 1068653 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: Obchtchestvo s ogranitchennoy 
otvetstvennostyou "Khamovnitchesky Pivovar"

Address: 3, Barykovsky per., RU-119034 Moscou, 
Russian Federation

Identification No.: 72110

(Selon la Loi de la Fédération de Russie société à 
responsabilité limitée)

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: 32 סוג: 32

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)

Russian Federation, 26/08/2010, No. 2010727592 רוסיה, 26/08/2010, מספר 2010727592

Class: 32 סוג: 32

י"ב אב תשע"ב - 10931/07/2012



Trade Mark No. 236520 מספר סימן

Application Date 17/03/2011 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: RTC Vision Ltd. שם: אר. טי. סי ויז'ן בע"מ

Address: Kibutz Givat Hashlosha, P.O.B. 327, Givat 
Hashlosha, 48800, Israel

כתובת : קיבוץ גבעת השלושה, ת.ד. 327, גבעת השלשה, 
48800, ישראל

Identification No.: 513719872מספר זיהוי: 513719872

Manufacturer

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: 9 סוג: 9

Scientific apparatus, instruments and enabling 
technology, in particular for electronic and video 
security and surveillance devices using a multi-
camera perspective; enabling technology for data 
indexing, search and retrieval of objects, images and 
videos; all included in class 9.

התקנים ומכשירים לשימוש במדע וטכנולוגיה תשתיתית בפרט 
לצורך מתקני אבטחה ופיקוח אלקטרוניים ווידיאו המשתמשים 
בפרספקטיבה של ריבוי מצלמות; טכנולוגיה לצורך מפתוח 

נתונים, חיפוש ואחזור של אוביקטים, דמויות ווידיאו; הנכללים 
כולם בסוג 9.                                                                   

                                              

Class: 42 סוג: 42

Scientific and technological services, research and 
design relating to search and alerts, abnormalities 
detection, crime prevention, and post-event analysis, 
all included in class 42.

שרותי מדע וטכנולוגיה, מחקר ותכנון הנוגעים לחיפוש 
והתרעות, גילוי חריגות, מניעת פשע, וניתוח אירוע; הנכללים 
כולם בסוג 42                                                                 

                                                                    

י"ב אב תשע"ב - 11031/07/2012



FEXALTA

Trade Mark No. 236539 מספר סימן

Application Date 20/03/2011 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, excluding anti-infective 
preparations; all included in class 5.

תכשירים רוקחיים לבני אדם, למעט תכשירים נגד זיהומים; 
הנכללים כולם בסוג 5.                             

י"ב אב תשע"ב - 11131/07/2012



JAQINUS

Trade Mark No. 236577 מספר סימן

Application Date 22/03/2011 תאריך הגשה

 Owners

Name: PF PRISM C.V. c/o Pfizer Manufacturing 
Holdings LLC 

Address: New York, NY 10017, 235 East 42nd street, 
U.S.A.

Identification No.: 801902

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Dr. Shlomo Cohen & Co.

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

שם: ד"ר שלמה כהן ושות'

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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 5 סוג: 5

Pharmaceutical preparations for the treatment of 
immunological and inflammatory diseases and 
disorders; all included in class 5.

תכשירים רפואיים לטיפול במחלות והפרעות אימונולוגיות 
דלקתיות; הנכללים כולם בסוג 5.                                         

                                                        

י"ב אב תשע"ב - 11231/07/2012



Trade Mark No. 236690 מספר סימן

Application Date 20/03/2011 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: FAMILY LINE MARKETING (1990) LTD. שם: פמילי ליין שיווק (1990) בע"מ

Address: 11 Hayetsira St., Raanana, Israel כתובת : רח' היצירה 11, רעננה, ישראל

Identification No.: 511530370מספר זיהוי: 511530370

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Alexandrovitz & Warsha, Adv.

Address: 3 Karlibach Street, Tel Aviv, 67132, Israel

שם: אלכסנדרוביץ את ורשה, עו"ד

כתובת : רחוב קרליבך 3, תל אביב, 67132, ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 11 סוג: 11

Air condition; included in class 11. מזגני אויר; הנכללים כולם בסוג 11.       

י"ב אב תשע"ב - 11331/07/2012



HP TOUCHPAD

Trade Mark No. 236734 מספר סימן

Application Date 30/03/2011 תאריך הגשה

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 9 סוג: 9

Computers; computer hardware; computer software; 
computer and communications networking hardware 
and software; computer hardware, namely memory 
cards; computer hardware for telecommunications; 
computer monitors; mobile digital electronic devices; 
mobile computers; handheld computers; portable 
computers; tablet computers; personal digital 
assistants; electronic organizers; computer 
memories; telephones; mobile telephones; pagers; 
smartphones, videophones; mobile and handheld 
communications devices for sending and receiving 
data, information and other digital content, including 
audio and video content, namely handheld 
computers, mobile phones and smartphones; 
photographic and video cameras; audio players; 
video players; multimedia players; computer 
communications software; computer software, 
namely, prerecorded computer programs for personal 
information management, database management 
software, character recognition software, 
telecommunications software, telephony 
management software, electronic mail and 
messaging software, paging software, database 
synchronization software, computer programs for 
accessing, browsing and searching online databases; 
computer game programs; video game software; 
downloadable computer and video games; 
downloadable music, audio, video and entertainment 
related content; computer carrying cases; 
accessories, parts and cases for all the foregoing 
sold as a unit; instruction manuals in electronic form 
supplied with the foregoing sold as a unit; apparatus 
for recording, transmission or reproduction of data, 
text, graphics, sound or images; blank magnetic data 
carriers; prerecorded magnetic data carriers featuring 
software for use in connection with handheld 
communications devices, namely, mobile phones and 
smartphones, all included in class 9.

מחשבים; חמרת מחשב; תכנת מחשב; חמרה ותכנה 
למחשבים ורישות תקשורת; חמרת מחשב, בעיקר, כרטיסי 
זכרון; חמרת מחשב לתקשורת; מסכי מחשב; התקנים 
אלקטרוניים דיגיטליים ניידים; מחשבים ניידים; מחשבים 

נישאים ביד; מחשבים מיטלטלים; מחשבי לוח; מחשבי כף; 
מארגנים אלקטרוניים; זכרונות מחשב; טלפונים; טלפונים 
ניידים; איתוריות; טלפונים חכמים, טלפוני וידאו; התקני 

תקשורת ניידים ונישאים ביד לשידור וקליטה של נתונים, מידע 
ותוכן דיגיטלי אחר, כולל תוכן אודיו ווידאו, בעיקר, מחשבים 
נישאים ביד, טלפונים ניידים וטלפונים חכמים; מצלמות  
פוטוגרפיות ומצלמות וידאו; נגני אודיו; נגני וידאו; נגני 

מולטימדיה; תכנת תקשורת למחשב; תכנת מחשב, בעיקר, 
תוכנות מחשב מוקלטות מראש ל ניהול מידע אישי, תכנת ניהול 
מאגר מידע, תכנת זיהוי תווים, תכנת תקשורת, תכנת ניהול 
טלפוניה, תכנת דואר אלקטרוני ומסרים, תכנת איתור, תכנת 
סנכרון מאגר מידע, תוכנות מחשב לגישה, דפדוף וחיפוש 

במאגרי מידע מקוונים; תוכנות משחק למחשב; תכנת משחקי 
וידאו; מחשקי מחשב ווידאו הניתנים להורדה; תוכן קשור 

למוסיקה, אודיו, וידאו ובידור הניתן להורדה; מנשאי מחשב; 
אביזרים, חלקים ומארזים לכל הנ"ל שנמכרים כיחידה; מדריכים 
בצורה אלקטרונית מסופקים עם הנ"ל שנמכרים כיחידה; התקן 
להקלטה, שידור והעתקה של נתונים, טקסט, גרפיקה, קולות או 
תמונות; נושאי נתונים מגנטיים ריקים; נושאי נתונים מגנטיים 
מוקלטים מראש המציגים תכנה לשימוש בקשר להתקני 

תקשורת נישאים ביד, בעיקר, טלפונים ניידים וטלפונים חכמים; 
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., 14/01/2011, No. 85/217749 ארה"ב, 14/01/2011, מספר 85/217749

Class: 9 סוג: 9

י"ב אב תשע"ב - 11431/07/2012



 Owners

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

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

Identification No.: 800142

(Texas Limited Partnership)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Sanford T. Colb & Co.

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

שם: סנפורד ט. קולב ושות'

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

י"ב אב תשע"ב - 11531/07/2012



Trade Mark No. 236758 מספר סימן

Application Date 19/01/2011 תאריך הגשה

International Trademark No. 1069656 מספר סימן בינלאומי

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 18 סוג: 18

Rucksacks, backpacks, bags, leather and imitations 
of leather, and goods made of these materials and 
not included in other classes; animal skins, trunks 
and suitcases; umbrellas, parasols and walking 
sticks; whips, harness and saddlery; in particular 
daypacks, bath bags, wallets, belt bags, handbags, 
sports bags, satchels.

Class: 25 סוג: 25

Clothing, footwear, headgear, in particular t-shirts, 
sweatshirts, shirts, undershirts, underwear for women 
and men, belts (clothing), gloves, mittens, children's 
clothing, cyclists' clothing, rainwear, wind breakers, 
swimming trunks, pool shoes, cycling shoes, football 
boots, golf shoes, gymnastic shoes, slippers, wooden 
shoes, esparto shoes, beach shoes, tennis shoes, 
plimsolls, socks, stockings, headbands, baseball 
caps, skull caps, cloth caps.

Class: 28 סוג: 28

Gymnastic and sporting articles not included in other 
classes, in particular knee, elbow and hand 
protectors; skateboards; snowboards; surfboards.

Class: 32 סוג: 32

Non-alcoholic beverages including refreshing drinks, 
energy drinks, whey beverages, isotonic, hypertonic 
and hypotonic drinks (for use and/or as required by 
athletes); beer, malt beer, wheat beer, porter, ale, 
stout and lager; non-alcoholic malt beverages; 
mineral water and aerated water; fruit drinks and fruit 
juices; syrups, essences and other preparations for 
making beverages as well as effervescent (sherbet) 
tablets and effervescent powders for drinks and non-
alcoholic cocktails.

י"ב אב תשע"ב - 11631/07/2012



 Owners

Name: Sascha Almahmoud

Address: Grossenau 27, 93234 Viechtach, Germany

Identification No.: 72173

Name: Peter Taubenhansl

Address: Grossenau 27, 93234 Viechtach, Germany

Identification No.: 72174

י"ב אב תשע"ב - 11731/07/2012



Trade Mark No. 236764 מספר סימן

Application Date 09/02/2011 תאריך הגשה

International Trademark No. 1069725 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: Frank Novacek

Address: General Wille-Strasse 109, CH-8706 
Feldmeilen, Switzerland

Identification No.: 72178

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, 12/01/2011, No. 611555 שוויץ, 12/01/2011, מספר 611555

Class: 25 סוג: 25

י"ב אב תשע"ב - 11831/07/2012



Trade Mark No. 236787 מספר סימן

Application Date 18/02/2011 תאריך הגשה

International Trademark No. 1070130 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: Nicolas BERDUGO

Address: 288 Montée de la fiole, F-34830 Clapiers, 
France

Identification No.: 72194

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 3 סוג: 3

Depilatory preparations; make-up removing products; 
lipsticks; beauty masks; shaving products; 
preservatives for leather (polishes); creams for 
leather.

י"ב אב תשע"ב - 11931/07/2012



Trade Mark No. 236875 מספר סימן

Application Date 29/03/2011 תאריך הגשה

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 38 סוג: 38

Renewable subscription services for cellular; 
transmission/broadcasting services of content;  
transmission/broadcasting services of interactive 
content ;  provision of access to information and 
content services via the internet, including via cellular 
devices; services for the reception, download, 
upload, exchange, transmission of sounds, audio, 
image video files and content to mobile handsets and 
radio-telephones via cellular networks and devices 
and computer networks and devices including pre-
paid communication services via dial cards; all 
included in class 38.

שירותי מנוי מתחדש בסלולר, שירותי תוכן, שירותי 
שידור/העברה של תוכן, שירותי שידור/העברה של תוכן 

אינטראקטיביים, אספקת גישה לשירותי מידע ותוכן באמצעות 
האינטרנט, לרבות באמצעות טלפונים סלולריים, שירותי 

העברת, הורדת, העלאת, החלפת, ושידור צלילים, דמויות, 
קטעי אודיו, ווידאו ותכנים מסוגים שונים והודעות מולטימדיה 
למכשירי טלפון ניידים וציוד קצה סלולרי באמצעות רשתות 

סלולריות ורשתות מחשבים גלובליות, לרבות שירותי תקשורת 
בתשלום מראש באמצעות כרטיס חיוג; הנכללים כולם בסוג 38. 
                                                                                    
                                                                                    

                                              

Class: 41 סוג: 41

Education; entertainment; sporting and cultural 
activities and services; ticket reservation and booking 
services; game and services, including electronic 
games and internet games (non-downloadable); ring 
tones (non-downloadable) provided from the internet; 
service of providing music from the internet; provision 
of all said services including via mobile telephones, 
television, computers, the internet and other 
electronic networks; planning, organizing and 
conducting of conferences and exhibitions; 
consultancy, advisory and information services 
relating to all the aforementioned; all included in 
class 41.

חינוך; בידור; פעילויות ושירותי ספורט ותרבות; שירותי הזמנת 
כרטיסים ושריון מקומות; שירותי משחק, לרבות משחקים 
אלקטרוניים ומשחקי אינטרנט (שאינם ניתנים להורדה); 

רינגטונים (שאינם ניתנים להורדה) המסופקים מן האינטרנט; 
שירות לאספקת מוזיקה מהאינטרנט; אספקת כל השירותים 
הנ"ל לרבות באמצעות טלפונים ניידים, טלויזיה, מחשבים, 
האינטרנט ורשתות אלקטרוניות אחרות; תכנון, ארגון וביצוע 
כנסים ותצוגות; שירותי התייעצות, ייעוץ ומידע בנוגע לכל 

השירותים הנ"ל; הנכללים כולם בסוג 41.                             
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    

                              

י"ב אב תשע"ב - 12031/07/2012



Ownersבעלים

Name: UNICELL ADVANCED CELLULAR SOLUTIONS 
LTD.

שם: יוניסל פתרונות סלולריים מתקדמים בע"מ

Address: 39 Jerusalem st, Kiryat Ono, 55421, Israel כתובת : רח' ירושלים 39, קרית אונו, 55421, ישראל

Identification No.: 513233098מספר זיהוי: 513233098

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Furth, Wilensky, Mizrachi, Knaani,  Advs.

Address: 1 Azrieli Center The Round Tower, 41 Floor, 
Tel Aviv, 67021, Israel

שם: פירט, וילנסקי, מזרחי, כנעני, עו"ד

כתובת : מרכז עזריאלי 1 המגדל העגול קומה 41, תל אביב, 
67021, ישראל

י"ב אב תשע"ב - 12131/07/2012



Trade Mark No. 236876 מספר סימן

Application Date 29/03/2011 תאריך הגשה

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 38 סוג: 38

Renewable subscription services for cellular; 
transmission/broadcasting services of content;  
transmission/broadcasting services of interactive 
content ;  provision of access to information and 
content services via the internet, including via cellular 
devices; services for the reception, download, 
upload, exchange, transmission of sounds, audio, 
image video files and content to mobile handsets and 
radio-telephones via cellular networks and devices 
and computer networks and devices including pre-
paid communication services via dial cards; all 
included in class 38.

שירותי מנוי מתחדש בסלולר, שירותי תוכן, שירותי 
שידור/העברה של תוכן, שירותי שידור/העברה של תוכן 

אינטראקטיביים, אספקת גישה לשירותי מידע ותוכן באמצעות 
האינטרנט, לרבות באמצעות טלפונים סלולריים, שירותי 

העברת, הורדת, העלאת, החלפת, ושידור צלילים, דמויות, 
קטעי אודיו, ווידאו ותכנים מסוגים שונים והודעות מולטימדיה 
למכשירי טלפון ניידים וציוד קצה סלולרי באמצעות רשתות 

סלולריות ורשתות מחשבים גלובליות, לרבות שירותי תקשורת 
בתשלום מראש באמצעות כרטיס חיוג; הנכללים כולם בסוג 38. 
                                                                                    
                                                                                    

                                              

Class: 41 סוג: 41

Education; entertainment; sporting and cultural 
activities and services; ticket reservation and booking 
services; game and services, including electronic 
games and internet games (non-downloadable); ring 
tones (non-downloadable) provided from the internet; 
service of providing music from the internet; provision 
of all said services including via mobile telephones, 
television, computers, the internet and other 
electronic networks; planning, organizing and 
conducting of conferences and exhibitions; 
consultancy, advisory and information services 
relating to all the aforementioned; all included in 
class 41.

חינוך; בידור; פעילויות ושירותי ספורט ותרבות; שירותי הזמנת 
כרטיסים ושריון מקומות; שירותי משחק, לרבות משחקים 
אלקטרוניים ומשחקי אינטרנט (שאינם ניתנים להורדה); 

רינגטונים (שאינם ניתנים להורדה) המסופקים מן האינטרנט; 
שירות לאספקת מוזיקה מהאינטרנט; אספקת כל השירותים 
הנ"ל לרבות באמצעות טלפונים ניידים, טלויזיה, מחשבים, 
האינטרנט ורשתות אלקטרוניות אחרות; תכנון, ארגון וביצוע 
כנסים ותצוגות; שירותי התייעצות, ייעוץ ומידע בנוגע לכל 

השירותים הנ"ל; הנכללים כולם בסוג 41.                             
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    

                              

י"ב אב תשע"ב - 12231/07/2012



Ownersבעלים

Name: UNICELL ADVANCED CELLULAR SOLUTIONS 
LTD.

שם: יוניסל פתרונות סלולריים מתקדמים בע"מ

Address: 39 Jerusalem st, Kiryat Ono, 55421, Israel כתובת : רח' ירושלים 39, קרית אונו, 55421, ישראל

Identification No.: 513233098מספר זיהוי: 513233098

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Furth, Wilensky, Mizrachi, Knaani,  Advs.

Address: 1 Azrieli Center The Round Tower, 41 Floor, 
Tel Aviv, 67021, Israel

שם: פירט, וילנסקי, מזרחי, כנעני, עו"ד

כתובת : מרכז עזריאלי 1 המגדל העגול קומה 41, תל אביב, 
67021, ישראל

י"ב אב תשע"ב - 12331/07/2012



V.I.P bags

V.I.P תיקי
Trade Mark No. 236888 מספר סימן

Application Date 06/04/2011 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: Saidian Yosi שם: סעידיאן יוסי

Address: כתובת : רח' הארי 9, רמת גן, ישראל

Identification No.: 012149886מספר זיהוי: 012149886

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Jacob and Hana Calderon, Adv.

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

שם: יעקב וחנה קלדרון, עו"ד

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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 18 סוג: 18

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

עור וחיקויי עור, וטובין העשויים מחומרים אלו ושאינם נכללים 
בסוגים אחרים; תיבות, תיקי נסיעות, תיקים, חגורות, ארנקים; 
מטריות, שמשיות ומקלות הליכה; אביזרים; הנכללים כולם בסוג 
                                                                                 18

                                                        

י"ב אב תשע"ב - 12431/07/2012



Trade Mark No. 236926 מספר סימן

Application Date 10/02/2011 תאריך הגשה

International Trademark No. 1070551 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: Stratpharma AG

Address: Centralbahnplatz 8, CH-4051 Basel, 
Switzerland

Identification No.: 72231

(Suisse (Switzerland) Société anonyme (Coporation))

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 3 סוג: 3

Cosmetics.

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

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

Switzerland, 27/08/2010, No. 610735 שוויץ, 27/08/2010, מספר 610735

Class: 3 סוג: 3

י"ב אב תשע"ב - 12531/07/2012



Trade Mark No. 236946 מספר סימן

Application Date 08/02/2011 תאריך הגשה

International Trademark No. 1070894 מספר סימן בינלאומי

Conditions/Disclaimers

The mark is limited to the colours  word Green, black 
and white. as shown in the  mark.

 Owners

Name: GePro Geflügel-Protein Vertriebsgesellschaft 
mbH & Co. KG

Address: Im Moore 1, 49356 Diepholz, Germany

Identification No.: 72245

(Germany Limited partnership with limited liability 
company as general partner)

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; fertilizers; fire extinguishing 
compositions; tempering and soldering preparations; 
chemical substances for preserving foodstuffs; 
tanning substances; adhesives used in industry.

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

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

Germany, 29/09/2010, No. 30 2010 057 263.9/31 גרמניה, 29/09/2010, מספר 263.9/31 057 2010 30

Class: 1 סוג: 1

י"ב אב תשע"ב - 12631/07/2012



Trade Mark No. 236952 מספר סימן

Application Date 14/02/2011 תאריך הגשה

International Trademark No. 0974290 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: TITANIA Fabrik GmbH

Address: Kruppstraße 41-47, 42489 Wülfrath, Germany

Identification No.: 72251

(GERMANY GmbH)

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: 3 סוג: 3

Bleaching preparations for cosmetic purposes; hair 
color removing preparations; hair dyes; hair waving 
preparations; cosmetic creams; cosmetic 
preparations for skin care; sun tanning preparation 
(cosmetic); lotion for cosmetic purposes; oils for 
cosmetic purposes; pomades for cosmetic purposes; 
shampoos; hydrogen peroxide for cosmetic 
purposes; hair lotion. 

י"ב אב תשע"ב - 12731/07/2012



Trade Mark No. 237076 מספר סימן

Application Date 11/04/2011 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: LEMADA LIGHT INDUSTRIES LTD. שם: למדע תעשיות קלות בע"מ

Address: 19 David Navon St., Moshav Magshimim, 
56910, Israel

כתובת : רח' דוד נבון 19, מגשימים, 56910, ישראל

Identification No.: 510707482מספר זיהוי: 510707482

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 28 סוג: 28

Rummikub; included in class 28. רומיקוב; הנכללים כולם בסוג 28.   

י"ב אב תשע"ב - 12831/07/2012



F.T.M 

Trade Mark No. 237094 מספר סימן

Application Date 13/04/2011 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: Tiki Mazal Avni שם: תיקי מזל אבני

Address: 44 Hamishoreret Rachel Street, Rishon Lezion, 
75734, Israel

כתובת : רחוב המשוררת רחל 44, ראשון לציון, 75734, ישראל

Identification No.: 53891321מספר זיהוי: 53891321

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: M. Porath & Co., Adv.

Address: 23 Menachem Begin, Tel Aviv, 66184, Israel

שם: מ. פורת ושות', עו"ד

כתובת : דרך מנחם בגין 23, תל אביב, 66184, ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 35 סוג: 35

Sales and marketing services of varies products and 
services also through the internet; providing 
discounts, sales and different benefits to consumers; 
all included in class 35.

שירותי מכירה ושיווק של מוצרים ושירותים שונים לרבות 
באמצעות האינטרנט; מתן הנחות, הטבות ומבצעים שונים 

לצרכנים; הנכללים כולם בסוג 35.                                       
                                                        

י"ב אב תשע"ב - 12931/07/2012



קסח
Trade Mark No. 237095 מספר סימן

Application Date 13/04/2011 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: Tiki Mazal Avni שם: תיקי מזל אבני

Address: רחוב המשוררת רחל 44, ראשון לציון, 75734, ישראל כתובת : רחוב המשוררת רחל 44, ראשון לציון, 75734, ישראל

Identification No.: 53891321מספר זיהוי: 53891321

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: M. Porath & Co., Adv.

Address: 23 Menachem Begin, Tel Aviv, 66184, Israel

שם: מ. פורת ושות', עו"ד

כתובת : דרך מנחם בגין 23, תל אביב, 66184, ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 35 סוג: 35

Sales and marketing services of varies products and 
services also through the internet; providing 
discounts, sales and different benefits to consumers; 
all included in class 35.

שירותי מכירה ושיווק של מוצרים ושירותים שונים לרבות 
באמצעות האינטרנט; מתן הנחות, הטבות ומבצעים שונים 

לצרכנים; הנכללים כולם בסוג 35.                                       
                                                        

י"ב אב תשע"ב - 13031/07/2012



Trade Mark No. 237127 מספר סימן

Application Date 14/04/2011 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: AMOT INVESTMENTS LTD. שם: אמות השקעות בע"מ

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

Identification No.: 520026683מספר זיהוי: 520026683

Address for serviceהמען למסירת הודעות

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

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

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

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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 35 סוג: 35

business management; all included in class 35 ניהול עסקים; הנכללים כולם בסוג 35                         

Class: 36 סוג: 36

Assets management and renting of offices; all 
included in class 36.

ניהול נכסים והשכרת משרדים; הנכללים כולם בסוג 36.           
                            

Class: 37 סוג: 37

Constructions of building and building projects, 
building services; all included in class 37.

הקמת מבנים ופרויקטים של בניה, שרותי בניה; הנכללים כולם 
בסוג 37.                                                             

י"ב אב תשע"ב - 13131/07/2012



GOTOLABS 

Trade Mark No. 237134 מספר סימן

Application Date 17/04/2011 תאריך הגשה

 Owners

Name: Citrix Online, LLC

Address: 7414 Hollister Avenue, Goleta, CA, 93117, 
U.S.A.

Identification No.: 800763

Limited Liability Company Delaware

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Ellen Shankman, Adv.

Address: 10 Plaut St., Rehovot, Israel

שם: אלן שנקמאן, עו"ד

כתובת : רחוב פלאוט 10, רחובות, ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 42 סוג: 42

Computer services, namely, providing a web-based 
portal featuring information in the fields of 
telecommunications and computer software and; 
computer services, namely, providing a web-based 
portal for testing and evaluation of computer software 
and services; hosting a website for users to test and 
evaluate new products and services and provide 
feedback and reviews of same; all included in Class 
42.

שירותי מחשב, דהיינו, אספקת פורטל מבוסס רשת המציג 
מידע בתחומים של טלקומוניקציה ותוכנת מחשב; שירותי 
מחשב, דהיינו, אספקת פורטל מבוסס רשת עבור בדיקה 

והערכה של תוכנת ושירותי מחשב; אירוח של אתר אינטרנט 
עבור משתמשים לבדוק ולהעריך מוצרים ושירותים חדשים 

ומתן משוב וסקירות לנזכר לעיל; הנכללים כולם בסוג 42.         
                                                                                    
                                                                                    

                                  

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

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

U.S.A., 27/10/2010, No. 85/162,694 ארה"ב, 27/10/2010, מספר 85/162,694

Class: 42 סוג: 42

י"ב אב תשע"ב - 13231/07/2012



FUTURAGENE

Trade Mark No. 237148 מספר סימן

Application Date 17/04/2011 תאריך הגשה

Base for International Trademark No. 1114059 בסיס לסימן מסחר בינלאומי מס.

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 1 סוג: 1

Genes of seeds for agricultural production; genes for 
use in the production of agricultural seeds; 
biotechnology formed genes, microbes and enzymes 
for use in the production of agricultural seeds to 
enhance plants' growth therefrom.

גנים של זרעים לייצור חקלאי; גנים לשימוש בייצור של זרעים 
חקלאיים; גנים, חיידקים ואנזימים מיוצרים בתהליך ביוטכנולוגי, 

לשימוש בייצור של זרעים חקלאיים כדי להגביר את גדילת 
הצמחים.                                                                         

                                            

Class: 31 סוג: 31

Live transgenic and non-transgenic trees and 
seedlings for forestry; live plants and plant tissue for 
plant propagation modified to grow faster or produce 
higher crop or biomass yields; live plants and plant 
tissue for plant propagation modified to be 
substantially improved as a source for producing 
wood pellets; live plants and plant tissue for plant 
propagation modified to be substantially improved as 
a source for producing biofuels; live plants and plant 
tissue for plant propagation modified to be 
substantially improved as a source for producing 
ethanol or butanol or any other wood product 
chemical derivative; plant tissue for plant propagation 
modified to be substantially more resistant to pest, 
disease or other biotic stress.

עצים חיים מהונדסים ולא מהונדסים ונבטוטים ליערנות; צמחים 
חיים או רקמות צמחיות לריבוי צמחים אשר עברו מודיפיקציה 
כדי לצמוח מהר יותר או להגדיל את התשואות או להגדיל את 
הביומסה, או להגדיל את היבול; צמחים חיים או רקמות צמחיות 

לריבוי צמחים אשר עברו מודיפיקציה כדי להיות משופרים 
משמעותית כמקור לייצור פתיתי עץ; צמחים חיים או רקמות 
צמחיות לריבוי צמחים אשר עברו מודיפיקציה כדי להיות 

משופרים משמעותית כמקור לייצור דלק אורגני; צמחים חיים או 
רקמות צמחיות לריבוי צמחים אשר עברו מודיפיקציה כדי להיות 
משופרים משמעותית כמקור לייצור אתנול וכוהל או כל נגזרת 
של מוצר עץ כימי אחר; רקמות צמחיות לריבוי צמחים אשר 

עברו מודיפיקציה כדי לעמוד משמעותית מפני מזיקים, מחלות 
או גורם ביוטי אחר.                                                           
                                                                                    

                

Class: 35 סוג: 35

Forest management; forest management 
consultation in the field of planting and managing 
forests for maximum economic benefit, as well as 
environmental and social benefit; retail services or 
wholesale services for live transgenic and non-
transgenic trees and seedlings.

ניהול יער; ייעוץ בניהול יער בתחום נטיעת וניהול יערות למקסם 
הטבות כלכליות, כמו גם הטבות סביבתיות וחברתיות; שירותי 
קמעונאות וסיטונות עבור עצים חיים מהונדסים ולא מהונדסים 
ונבטוטים.                                                                       
                                                                                    

                            

Class: 42 סוג: 42

Plant genetic research and development for biofuel, 
biopower, forestry and agricultural markets; providing 
information in the field of plant genetics research 
resources; research and development services 
relating to plant genetics; research and product 
development for others in the field of genetically 
engineered plants and plant seeds, namely, 
development of recombinant genes to produce novel 
gene sequences for use in science, research, 
agriculture and industry; research and development 
of transgenic and non-transgenic trees for forestry 
purposes for others; and research and development 
of genomics and plant culture; production of live 
transgenic and non-transgenic trees and seedlings 
(genetic engineering services).

מחקר ופיתוח גנטי בצמחים עבור דלק אורגני, כוח אורגני, 
יערנות ושווקים חקלאיים; אספקת מידע בתחום משאבי 

המחקר הגנטי בצמחים; מחקר ופיתוח שירותים המיוחסים 
לגנטיקת צמחים; מחקר ופיתוח מוצרים עבור אחרים בתחום 
של צמחים מהונדסים גנטית וזרעי צמחים, דהיינו, פיתוח של 
גנים רקומביננטי כדי לייצר רצפי גנים חדשים לשימוש במדע, 
מחקר, חקלאות ותעשייה; מחקר ופיתוח עצים מהונדסים ולא 
מהונדסים למטרת יערנות עבור אחרים; מחקר ופיתוח של חקר 
הגנום ותרבית הצמח; ייצור של עצים ונבטוטים מהונדסים ולא 
מהונדסים (שירותי הנדסה גנטית).                                       
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                

י"ב אב תשע"ב - 13331/07/2012



 Owners

Name: FuturaGene Limited

Address: Ten Dominion St., London EC4 2EE, United 
Kingdom

Identification No.: 73483

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

Class: 44 סוג: 44

Tree planting of live transgenic and non-transgenic 
trees and planting of seedlings; consultancy and 
advisory services relating to the planting of live 
transgenic and non transgenic trees and seedlings; 
agricultural advice; plant breeding; afforestation 
services, namely, converting land to forest by 
planting trees or their seeds; agriculture, horticulture 
and forestry services; production of live transgenic 
and non-transgenic trees and seedlings (services 
relating to the growing of plants); horticultural 
services; plant nurseries; tree surgeons' services.

נטיעת עצים של עצים חיים מהונדסים ולא מהונדסים ונטיעת 
נבטוטים; תמיכה טכנית של עצים חיים ונבטוטים מהונדסים ולא 

מהונדסים; ייעוץ חקלאי; השבחת צמחים; שירותי הייעור, 
דהיינו, הפיכת קרקע ליער על-ידי נטיעת עצים או הזרעים 
שלהם; שירותים בקשר לחקלאות, גננות ויערנות; ייצור של 
עצים ונבטוטים מהונדסים ולא מהונדסים (שירותים הקשורים 
לגידול צמחים); שירותי גננות; משתלות; שירותים כירורגים 

לעצים.                                                                           
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    

                                          

Class: 45 סוג: 45

Licensing of intellectual property, namely, technology 
licensing services relating to plant genetics; and 
licensing of intellectual property in the form of 
patents, patent applications, know-how and show-
how in the fields of global biofuel, horticulture, 
forestry and agriculture.

רישוי של קניין רוחני, דהיינו, שירותי רישוי טכנולוגיה הקשורים 
בגנטיקה של צמחים; ורישוי של קניין רוחני בצורה של פטנטים, 
בקשות לפטנטים, ידע ושיטות בתחומי הדלק האורגני, גננות, 
יערנות וחקלאות הגלובלי.                                                   
                                                                                    

                                    

י"ב אב תשע"ב - 13431/07/2012



Trade Mark No. 237335 מספר סימן

Application Date 10/02/2011 תאריך הגשה

International Trademark No. 1038563 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: Dotchirne pidpriemstvo "Konditerska 
korporatzia "Roshen"

Address: Elektrykiv vul., 26/9, Kyiv 04176, Ukraine

Identification No.: 72366

(Ukraine Branch establishment)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 30 סוג: 30

Confectionery.

י"ב אב תשע"ב - 13531/07/2012



Trade Mark No. 237343 מספר סימן

Application Date 04/02/2011 תאריך הגשה

International Trademark No. 1062010 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: Dr. Willmar Schwabe GmbH & Co. KG

Address: Willmar-Schwabe-Strasse 4, 76227 Karlsruhe, 
Germany

Identification No.: 72382

(Germany GmbH & Co. KG)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 29 סוג: 29

Food, namely dietetic food or food-supplements for 
non medical use on the basis of proteins, fat, fatty 
acids as far as included in this class.

Class: 30 סוג: 30

Food, namely dietetic food or food-supplements for 
non medical use on the basis of carbohydrates as far 
as included in this class.

י"ב אב תשע"ב - 13631/07/2012



Trade Mark No. 237348 מספר סימן

Application Date 26/04/2011 תאריך הגשה

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 35 סוג: 35

Online art galleries ; all included in class 35 אולמות תצוגה מקוונים; הכל כלול בסוג 35                   

Class: 38 סוג: 38

Providing online bulletin boards and chat rooms for 
transmission of messages among computer users in 
the field of art and artists, all included in class 38

אספקת מערכות לוח מודעות וחדרי צ'ט מקוונים לשידור 
הודעות בין משתמשי מחשבים בתחום אומנות ואמנים; הכל 
כלול בסוג 38.                                                                 

                      

Class: 41 סוג: 41

Providing a website featuring artwork and information 
about art and artists; providing online information in 
the field of art, artwork and artists; providing art 
exhibitions via the Internet, all included in class 41

אספקת אתר אינטרנט המציג עבודות אומנות ומידע על אומנות 
ואמנים; אספקת מידע מקוון בתחום אומנות, עבודות אומנות 
ואמנים; אספקת תצוגות אומנות דרך האינטרנט; הכל כלול 

בסוג 41.                                                                         
                            

Class: 45 סוג: 45

Stock photography services, namely, leasing 
reproduction rights of photographs, transparencies 
and digital content to others, all included in class 45

שירותי צילום מלאי, דהיינו, השכרת זכויות העתקה של 
צילומים, שקופיות ותוכן דיגיטלי לאחרים; הנכללים כולם בסוג 
                                                                               .45

    

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

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

U.S.A., 18/10/2010, No. 85/155,467 ארה"ב, 18/10/2010, מספר 85/155,467

Class: 35 סוג: 35

Class: 38 סוג: 38

Class: 41 סוג: 41

Class: 45 סוג: 45

י"ב אב תשע"ב - 13731/07/2012



 Owners

Name: DEVIANTART, INC.

Address: 7095 Hollywood Boulevard, Suite 788, 
Hollywood, California, 90028, U.S.A.

Identification No.: 801957

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

י"ב אב תשע"ב - 13831/07/2012



BIRDS EYE

Trade Mark No. 237352 מספר סימן

Application Date 26/04/2011 תאריך הגשה

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 29 סוג: 29

Frozen fruits; frozen vegetables; processed fruits; 
processed vegetables; packaged fresh garden salads 
and vegetable slaws; prepared and frozen meals, 
meal items, entrees, appetizers, side dishes and 
snack foods consisting only or primarily of one or 
more of vegetables, meat, poultry, seafood, eggs, 
cheese, legumes or fruit; prepared and frozen meals, 
meal items, entrees, appetizers, side dishes and 
snack foods consisting only or primarily of one or 
more of meat, poultry, seafood, eggs, cheese, 
legumes or fruit and also including vegetables; 
prepared and frozen meals, meal items, entrees, 
appetizers, side dishes and snack foods consisting 
only or primarily of one or more of vegetables, meat, 
poultry, seafood, eggs, cheese, legumes or fruit and 
also including one or more of sauce, spices, 
seasoning, rice or pasta; frozen vegetables with one 
or more of sauce, spices or seasoning; frozen 
coconut; fresh cut or sliced fruits; fresh cut or sliced 
vegetable;all included in class 29.

פירות קפואים; ירקות קפואים; פירות מעובדים; ירקות 
מעובדים; סלטי גינה וסלטי ירקות טריים ארוזים; ארוחות 

מוכנות ומוקפאות, פריטי ארוחות, מנות עיקריות, מתאבנים, 
מנות תוספות וחטיפים מוכנים וקפואים מורכבים רק או בעיקר 
מאחד או יותר מירקות, בשר, עוף, מאכלי ים, ביצים, גבינה, 
קטניות או פירות; ארוחות, פריטי ארוחות, מנות עיקריות, 

מתאבנים, מנות תוספות וחטיפים מוכנים וקפואים מורכבים רק 
או בעיקר מאחד או יותר מבשר, עוף, מאכלי ים, ביצים, גבינה, 
קטניות או פירות וכוללים גם ירקות; ארוחות, פריטי ארוחות, 
מנות עיקריות, מתאבנים, מנות תוספות וחטיפים מוכנים 

וקפואים מורכבים רק או בעיקר מאחד או יותר מירקות, בשר, 
עוף, מאכלי ים, ביצים, גבינה, קטניות או פירות וכוללים גם אחד 
או יותר מרוטב, תבלינים, תיבול, אורז או פסטה; ירקות קפואים 
עם אחד או יותר מרוטב, תבלינים או תיבול; קוקוס קפוא; פירות 
טריים חתוכים או פרוסים; ירקות טריים חתוכים או פרוסים; 

הנכללים כולם בסוג 29.                                                     
                                                                                    
                                                                                    
                                                                              

Class: 30 סוג: 30

Prepared and frozen sandwiches containing only or 
primarily of one or more of vegetables, meat, poultry, 
seafood, eggs or cheese; prepared and frozen 
sandwiches containing only or primarily of one or 
more of vegetables, meat, poultry, seafood, eggs or 
cheese and also including one or more of sauce, 
spices or seasoning; prepared and frozen meals, 
meal items, entrees, appetizers, side dishes and 
snack foods consisting only or primarily of one or 
more of rice, pasta or grains; prepared and frozen 
meals, meal items, entrees, appetizers, side dishes 
and snack foods consisting only or primarily of one or 
more of rice, pasta or grains and also including one 
or more of vegetables, meat, poultry, seafood, eggs, 
cheese, legumes, fruit, sauce, spices or seasoning; 
frozen corn meal based hush puppies; all included in 
class 30.

כריכים מוכנים וקפואים מורכבים רק או בעיקר מאחד או יותר 
מירקות, בשר, עוף, מאכלי ים, ביצים או גבינה; כריכים מוכנים 
וקפואים מורכבים רק או בעיקר מאחד או יותר מירקות, בשר, 

עוף, מאכלי ים, ביצים או גבינה וכוללים גם אחד או יותר 
מרוטב, תבלינים או תיבול; ארוחות מוכנות ומוקפאות, פריטי 
ארוחות, מנות עיקריות, מתאבנים, מנות תוספות וחטיפים 

מוכנים וקפואים מורכבים רק או בעיקר מאחד או יותר מאורז, 
פסטה או דגנים; ארוחות, פריטי ארוחות, מנות עיקריות, 

מתאבנים, מנות תוספות וחטיפים מוכנים וקפואים מורכבים רק 
או בעיקר מאחד או יותר מאורז, פסטה או דגנים וכוללים גם 
אחד או יותר מירקות, בשר, עוף, מאכלי ים, ביצים, גבינה, 
קטניות, פירות, רוטב, תבלינים, תיבול; כדורי עיסת תירס 

קפואים; הנכללים כולם בסוג 30.                                         
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    

      

Class: 31 סוג: 31

Vegetables; Fruit, all included in class 31. ירקות; פירות; הנכללים כולם בסוג 31.                   

י"ב אב תשע"ב - 13931/07/2012



 Owners

Name: BIRDS EYE FOODS LLC

Address: One Bloomfield Avenue, Mountain Lakes, New 
Jersey, 07046, U.S.A.

Identification No.: 801960

(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

י"ב אב תשע"ב - 14031/07/2012



VOILA !

Trade Mark No. 237353 מספר סימן

Application Date 26/04/2011 תאריך הגשה

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 29 סוג: 29

Frozen fruits; frozen vegetables; processed fruits; 
processed vegetables; packaged fresh garden salads 
and vegetable slaws; prepared and frozen meals, 
meal items, entrees, appetizers, side dishes and 
snack foods consisting only or primarily of one or 
more of vegetables, meat, poultry, seafood, eggs, 
cheese, legumes or fruit; prepared and frozen meals, 
meal items, entrees, appetizers, side dishes and 
snack foods consisting only or primarily of one or 
more of meat, poultry, seafood, eggs, cheese, 
legumes or fruit and also including vegetables; 
prepared and frozen meals, meal items, entrees, 
appetizers, side dishes and snack foods consisting 
only or primarily of one or more of vegetables, meat, 
poultry, seafood, eggs, cheese, legumes or fruit and 
also including one or more of sauce, spices, 
seasoning, rice or pasta; frozen vegetables with one 
or more of sauce, spices or seasoning; frozen 
coconut; fresh cut or sliced fruits; fresh cut or sliced 
vegetables;all included in class 29.

פירות קפואים; ירקות קפואים; פירות מעובדים; ירקות 
מעובדים; סלטי גינה וסלטי ירקות טריים ארוזים; ארוחות, 
פריטי ארוחות, מנות עיקריות, מתאבנים, מנות תוספות 

וחטיפים מוכנים וקפואים מורכבים רק או בעיקר מאחד או יותר 
מירקות, בשר, עוף, מאכלי ים, ביצים, גבינה, קטניות או פירות; 

ארוחות מוכנות ומוקפאות, פריטי ארוחות, מנות עיקריות, 
מתאבנים, מנות תוספות וחטיפים מוכנים וקפואים מורכבים רק 
או בעיקר מאחד או יותר מבשר, עוף, מאכלי ים, ביצים, גבינה, 
קטניות או פירות וכוללים גם ירקות; ארוחות, פריטי ארוחות, 
מנות עיקריות, מתאבנים, מנות תוספות וחטיפים מוכנים 

וקפואים מורכבים רק או בעיקר מאחד או יותר מירקות, בשר, 
עוף, מאכלי ים, ביצים, גבינה, קטניות או פירות וכוללים גם אחד 
או יותר מרוטב, תבלינים, תיבול, אורז או פסטה; ירקות קפואים 
עם אחד או יותר מרוטב, תבלינים או תיבול; קוקוס קפוא; פירות 
טריים חתוכים או פרוסים; ירקות טריים חתוכים או פרוסים; 

הנכללים כולם בסוג 29.                                                     
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                

Class: 30 סוג: 30

Prepared and frozen sandwiches containing only or 
primarily of one or more of vegetables, meat, poultry, 
seafood, eggs or cheese; prepared and frozen 
sandwiches containing only or primarily of one or 
more of vegetables, meat, poultry, seafood, eggs or 
cheese and also including one or more of sauce, 
spices or seasoning; prepared and frozen meals, 
meal items, entrees, appetizers, side dishes and 
snack foods consisting only or primarily of one or 
more of rice, pasta or grains; prepared and frozen 
meals, meal items, entrees, appetizers, side dishes 
and snack foods consisting only or primarily of one or 
more of rice, pasta or grains and also including one 
or more of vegetables, meat, poultry, seafood, eggs, 
cheese, legumes, fruit, sauce, spices or seasoning; 
frozen corn meal based hush puppies; all included in 
class 30.

כריכים מוכנים וקפואים מורכבים רק או בעיקר מאחד או יותר 
מירקות, בשר, עוף, מאכלי ים, ביצים או גבינה; כריכים מוכנים 
וקפואים מורכבים רק או בעיקר מאחד או יותר מירקות, בשר, 

עוף, מאכלי ים, ביצים או גבינה וכוללים גם אחד או יותר 
מרוטב, תבלינים או תיבול; ארוחות מוכנות ומוקפאות, פריטי 
ארוחות, מנות עיקריות, מתאבנים, מנות תוספות וחטיפים 

מוכנים וקפואים מורכבים רק או בעיקר מאחד או יותר מאורז, 
פסטה או דגנים; ארוחות, פריטי ארוחות, מנות עיקריות, 

מתאבנים, מנות תוספות וחטיפים מוכנים וקפואים מורכבים רק 
או בעיקר מאחד או יותר מאורז, פסטה או דגנים וכוללים גם 
אחד או יותר מירקות, בשר, עוף, מאכלי ים, ביצים, גבינה, 
קטניות, פירות, רוטב, תבלינים, תיבול; כדורי עיסת תירס 

קפואים; הנכללים כולם בסוג 30.                                         
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    

      

Class: 31 סוג: 31

Vegetables; Fruit; all included in class 31. ירקות; פירות; הנכללים כולם בסוג 31.                   

י"ב אב תשע"ב - 14131/07/2012



 Owners

Name: BIRDS EYE FOODS LLC

Address: One Bloomfield Avenue, Mountain Lakes, New 
Jersey, 07046, U.S.A.

Identification No.: 801960

(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

י"ב אב תשע"ב - 14231/07/2012



STEAMFRESH

Trade Mark No. 237354 מספר סימן

Application Date 26/04/2011 תאריך הגשה

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 29 סוג: 29

Frozen fruits; frozen vegetables; processed fruits; 
processed vegetables; packaged fresh garden salads 
and vegetable slaws; prepared and frozen meals, 
meal items, entrees, appetizers, side dishes and 
snack foods consisting only or primarily of one or 
more of vegetables, meat, poultry, seafood, eggs, 
cheese, legumes or fruit; prepared and frozen meals, 
meal items, entrees, appetizers, side dishes and 
snack foods consisting only or primarily of one or 
more of meat, poultry, seafood, eggs, cheese, 
legumes or fruit and also including vegetables; 
prepared and frozen meals, meal items, entrees, 
appetizers, side dishes and snack foods consisting 
only or primarily of one or more of vegetables, meat, 
poultry, seafood, eggs, cheese, legumes or fruit and 
also including one or more of sauce, spices, 
seasoning, rice or pasta; frozen vegetables with one 
or more of sauce, spices or seasoning; frozen 
coconut; fresh cut or sliced fruits; fresh cut or sliced 
vegetables; all included in class 29.

פירות קפואים; ירקות קפואים; פירות מעובדים; ירקות 
מעובדים; סלטי גינה וסלטי ירקות טריים ארוזים; ארוחות, 
פריטי ארוחות, מנות עיקריות, מתאבנים, מנות תוספות 

וחטיפים מוכנים וקפואים מורכבים רק או בעיקר מאחד או יותר 
מירקות, בשר, עוף, מאכלי ים, ביצים, גבינה, קטניות או פירות; 

ארוחות מוכנות ומוקפאות, פריטי ארוחות, מנות עיקריות, 
מתאבנים, מנות תוספות וחטיפים מוכנים וקפואים מורכבים רק 
או בעיקר מאחד או יותר מבשר, עוף, מאכלי ים, ביצים, גבינה, 
קטניות או פירות וכוללים גם ירקות; ארוחות, פריטי ארוחות, 
מנות עיקריות, מתאבנים, מנות תוספות וחטיפים מוכנים 

וקפואים מורכבים רק או בעיקר מאחד או יותר מירקות, בשר, 
עוף, מאכלי ים, ביצים, גבינה, קטניות או פירות וכוללים גם אחד 
או יותר מרוטב, תבלינים, תיבול, אורז או פסטה; ירקות קפואים 
עם אחד או יותר מרוטב, תבלינים או תיבול; קוקוס קפוא; פירות 
טריים חתוכים או פרוסים; ירקות טריים חתוכים או פרוסים; 

הנכללים כולם בסוג 29.                                                     
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                  

Class: 30 סוג: 30

Prepared and frozen sandwiches containing only or 
primarily of one or more of vegetables, meat, poultry, 
seafood, eggs or cheese; prepared and frozen 
sandwiches containing only or primarily of one or 
more of vegetables, meat, poultry, seafood, eggs or 
cheese and also including one or more of sauce, 
spices or seasoning; prepared and frozen meals, 
meal items, entrees, appetizers, side dishes and 
snack foods consisting only or primarily of one or 
more of rice, pasta or grains; prepared and frozen 
meals, meal items, entrees, appetizers, side dishes 
and snack foods consisting only or primarily of one or 
more of rice, pasta or grains and also including one 
or more of vegetables, meat, poultry, seafood, eggs, 
cheese, legumes, fruit, sauce, spices or seasoning; 
frozen corn meal based hush puppies; all included in 
class 30.

כריכים מוכנים וקפואים מורכבים רק או בעיקר מאחד או יותר 
מירקות, בשר, עוף, מאכלי ים, ביצים או גבינה; כריכים מוכנים 
וקפואים מורכבים רק או בעיקר מאחד או יותר מירקות, בשר, 

עוף, מאכלי ים, ביצים או גבינה וכוללים גם אחד או יותר 
מרוטב, תבלינים או תיבול; ארוחות מוכנות ומוקפאות, פריטי 
ארוחות, מנות עיקריות, מתאבנים, מנות תוספות וחטיפים 

מוכנים וקפואים מורכבים רק או בעיקר מאחד או יותר מאורז, 
פסטה או דגנים; ארוחות, פריטי ארוחות, מנות עיקריות, 

מתאבנים, מנות תוספות וחטיפים מוכנים וקפואים מורכבים רק 
או בעיקר מאחד או יותר מאורז, פסטה או דגנים וכוללים גם 
אחד או יותר מירקות, בשר, עוף, מאכלי ים, ביצים, גבינה, 
קטניות, פירות, רוטב, תבלינים, תיבול; כדורי עיסת תירס 

קפואים; הנכללים כולם בסוג 30.                                         
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    

      

Class: 31 סוג: 31

Vegetables; Fruit,; all included in class 31. ירקות; פירות; הנכללים כולם בסוג 31.                     

י"ב אב תשע"ב - 14331/07/2012



 Owners

Name: BIRDS EYE FOODS LLC

Address: One Bloomfield Avenue, Mountain Lakes, New 
Jersey, 07046, U.S.A.

Identification No.: 801960

(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

י"ב אב תשע"ב - 14431/07/2012



Trade Mark No. 237358 מספר סימן

Application Date 26/04/2011 תאריך הגשה

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 29 סוג: 29

Frozen fruits; frozen vegetables; processed fruits; 
processed vegetables; packaged fresh garden salads 
and vegetable slaws; prepared and frozen meals, 
meal items, entrees, appetizers, side dishes and 
snack foods consisting only or primarily of one or 
more of vegetables, meat, poultry, seafood, eggs, 
cheese, legumes or fruit; prepared and frozen meals, 
meal items, entrees, appetizers, side dishes and 
snack foods consisting only or primarily of one or 
more of meat, poultry, seafood, eggs, cheese, 
legumes or fruit and also including vegetables; 
prepared and frozen meals, meal items, entrees, 
appetizers, side dishes and snack foods consisting 
only or primarily of one or more of vegetables, meat, 
poultry, seafood, eggs, cheese, legumes or fruit and 
also including one or more of sauce, spices, 
seasoning, rice or pasta; frozen vegetables with one 
or more of sauce, spices or seasoning; frozen 
coconut; fresh cut or sliced fruits; fresh cut or sliced 
vegetables,;all included in class 29.

פירות קפואים; ירקות קפואים; פירות מעובדים; ירקות 
מעובדים; סלטי גינה וסלטי ירקות טריים ארוזים; ארוחות, 
פריטי ארוחות, מנות עיקריות, מתאבנים, מנות תוספות 

וחטיפים מוכנים וקפואים מורכבים רק או בעיקר מאחד או יותר 
מירקות, בשר, עוף, מאכלי ים, ביצים, גבינה, קטניות או פירות; 

ארוחות מוכנות ומוקפאות, פריטי ארוחות, מנות עיקריות, 
מתאבנים, מנות תוספות וחטיפים מוכנים וקפואים מורכבים רק 
או בעיקר מאחד או יותר מבשר, עוף, מאכלי ים, ביצים, גבינה, 
קטניות או פירות וכוללים גם ירקות; ארוחות, פריטי ארוחות, 
מנות עיקריות, מתאבנים, מנות תוספות וחטיפים מוכנים 

וקפואים מורכבים רק או בעיקר מאחד או יותר מירקות, בשר, 
עוף, מאכלי ים, ביצים, גבינה, קטניות או פירות וכוללים גם אחד 
או יותר מרוטב, תבלינים, תיבול, אורז או פסטה; ירקות קפואים 
עם אחד או יותר מרוטב, תבלינים או תיבול; קוקוס קפוא; פירות 
טריים חתוכים או פרוסים; ירקות טריים חתוכים או פרוסים; 

הנכללים כולם בסוג 29.                                                     
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                  

Class: 30 סוג: 30

Prepared and frozen sandwiches containing only or 
primarily of one or more of vegetables, meat, poultry, 
seafood, eggs or cheese; prepared and frozen 
sandwiches containing only or primarily of one or 
more of vegetables, meat, poultry, seafood, eggs or 
cheese and also including one or more of sauce, 
spices or seasoning; prepared and frozen meals, 
meal items, entrees, appetizers, side dishes and 
snack foods consisting only or primarily of one or 
more of rice, pasta or grains; prepared and frozen 
meals, meal items, entrees, appetizers, side dishes 
and snack foods consisting only or primarily of one or 
more of rice, pasta or grains and also including one 
or more of vegetables, meat, poultry, seafood, eggs, 
cheese, legumes, fruit, sauce, spices or seasoning; 
frozen corn meal based hush puppies; all included in 
class 30.

כריכים מוכנים וקפואים מורכבים רק או בעיקר מאחד או יותר 
מירקות, בשר, עוף, מאכלי ים, ביצים או גבינה; כריכים מוכנים 
וקפואים מורכבים רק או בעיקר מאחד או יותר מירקות, בשר, 

עוף, מאכלי ים, ביצים או גבינה וכוללים גם אחד או יותר 
מרוטב, תבלינים או תיבול; ארוחות מוכנות ומוקפאות, פריטי 
ארוחות, מנות עיקריות, מתאבנים, מנות תוספות וחטיפים 

מוכנים וקפואים מורכבים רק או בעיקר מאחד או יותר מאורז, 
פסטה או דגנים; ארוחות, פריטי ארוחות, מנות עיקריות, 

מתאבנים, מנות תוספות וחטיפים מוכנים וקפואים מורכבים רק 
או בעיקר מאחד או יותר מאורז, פסטה או דגנים וכוללים גם 
אחד או יותר מירקות, בשר, עוף, מאכלי ים, ביצים, גבינה, 
קטניות, פירות, רוטב, תבלינים, תיבול; כדורי עיסת תירס 

קפואים; הנכללים כולם בסו 30.                                           
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    

      

Class: 31 סוג: 31

Vegetables; Fruit; all included in class 31. ירקות; פירות; הנכללים כולם בסוג 31.                   

י"ב אב תשע"ב - 14531/07/2012



 Owners

Name: BIRDS EYE FOODS LLC

Address: One Bloomfield Avenue, Mountain Lakes, New 
Jersey, 07046, U.S.A.

Identification No.: 801960

(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

י"ב אב תשע"ב - 14631/07/2012



Trade Mark No. 237360 מספר סימן

Application Date 26/04/2011 תאריך הגשה

 Owners

Name: TAO HSIU-CHIH

Address: 2F., No. 268, Wenzih Rd., Zuoying Dist.,, 
Kaohsiung City, Taiwan

Identification No.: 801692

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: 20 סוג: 20

Bamboo curtains, Blinds of reed, rattan or bamboo 
(sudare), curtain hooks, Figures made of rattan, 
Rattan [unworked or partly worked material], Curtain 
Rails, Bead curtains for decoration, Curtain rods, 
Indoor window blinds (shades) [furniture], Curtain 
rollers, Slatted indoor blinds

וילונות במבוק, תריסי קנה סוף, דקל או במבוק (סודרה), ווים 
לווילונות, צורות עשויות מדקל, דקל [בלתי מעובד או חומר 

מעובד חלקית], מסילות וילונות, וילונות חרוזים לקישוט, מוטות 
לווילונות, תריסים לחלונות פנימיים (צלונים) [ריהוט], גלגלת 

וילון, תריסים פנימיים עשויי מוטות                                       
        

Class: 24 סוג: 24

Woven fabrics and knitted fabrics, non-woven textile 
fabrics, curtains of textile or plastic,shower curtains, 
curtains, net curtains, curtain loops of textile material, 
furnishing and upholstery fabrics

בדים ארוגים ובדים סרוגים; בדי טקסטיל שאינם ארוגים; 
וילונות מטקסטיל או פלסטיק; וילונות מקלחת; וילונות; וילונות 
רשת; לולאות וילון מחומרי טקסטיל; בדים לריהוט ולריפוד; 

הנכללים כולם בסוג 24."

                     

י"ב אב תשע"ב - 14731/07/2012



ISRANDIA

Trade Mark No. 237421 מספר סימן

Application Date 17/04/2011 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: E.H. DILEN HOLDINGS LTD שם: א.ה. דילן אחזקות בע"מ

Address: 1 Ani Mamin st, Ramat Hasharon, 47212, Israel כתובת : אני מאמין 1, רמת השרון, 47212, ישראל

Identification No.: 513521054מספר זיהוי: 513521054

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: HAREL PELEG, ADV 

Address: 1 Ani Mamin st, Ramat Hasharon, 47212, Israel

שם: הראל פלג, עו"ד 

כתובת : 1 אני מאמין, רמת השרון, 47212, ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 35 סוג: 35

Business management, business development and 
services provider in Israel for India, in India for Israel 
and in Insia for India; all included in class 35.

ניהול עסקים, פיתוח עסקים ומתן שירותים בישראל עבור הודו, 
בהודו עבור ישראל ובהודו עבור הודו; הנכללים כולם בסוג 35.  
                                                                                   

י"ב אב תשע"ב - 14831/07/2012



Trade Mark No. 237423 מספר סימן

Application Date 06/12/2010 תאריך הגשה

International Trademark No. 1072690 מספר סימן בינלאומי

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 35 סוג: 35

Marketing, promotion and advertising services; 
displaying advertisements for others; electronic 
commerce services, namely, providing information on 
products via the Internet or other computer or 
communications networks for advertising and sales 
purposes; providing consumers with information on 
the selection of consumer products through 
interfaces in diverse equipments, such as mobile 
phones or desktop computers; providing information 
about the goods or services of others via the Internet 
or other computer or communications networks; 
providing a searchable database in the nature of an 
online guide featuring the goods and services of 
others via the Internet or other computer or 
communications networks; allowing consumers with 
the opportunity to communicate with peers not 
present at the point-of-sale remotely in order to make 
educated buying decisions with advice from trusted 
sources.

Class: 42 סוג: 42

Computer services, namely, providing search 
engines for obtaining data on the Internet or other 
computer or communications networks; computer 
services, namely, creating indexes of information, 
sites and other resources available on the Internet or 
other computer or communications networks; 
computer services, namely, uploading images, 
messages, audio works, audiovisual works, visual 
works and multimedia works to the Internet or other 
computer or communications networks for others; 
computer services, namely, providing search 
platforms to allow users to request content from and 
receive and upload content to a mobile device; 
design and development of computer software; 
developing and managing application software and 
databases for delivery of images, messages, audio, 
visual, audiovisual and multimedia works for use on 
mobile devices; computer services providing 
recommendations based on people needs and by 
identifying similar or complimentary product based on 
their characteristics.

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

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

י"ב אב תשע"ב - 14931/07/2012



 Owners

Name: Kleintech, Inc.

Address: 1091 Melissa Ct., Walnut Creek CA 94598-
4701, U.S.A.

Identification No.: 72384

(Delaware, United States CORPORATION)

U.S.A., 07/06/2010, No. 85056249 ארה"ב, 07/06/2010, מספר 85056249

Class: 35 סוג: 35

Marketing, promotion and advertising services; 
displaying advertisements for others; electronic 
commerce services, namely, providing information on 
products via the Internet or other computer or 
communications networks for advertising and sales 
purposes; providing consumers with information on 
the selection of consumer products through interfaces 
in diverse equipments, such as mobile phones or 
desktop computers; providing information about the 
goods or services of others via the Internet or other 
computer or communications networks; providing a 
searchable database in the nature of an online guide 
featuring the goods and services of others via the 
Internet or other computer or communications 
networks; allowing consumers with the opportunity to 
communicate with peers not present at the point-of-
sale remotely in order to make educated buying 
decisions with advice from trusted sources

Class: 42 סוג: 42

Computer services, namely, providing search engines 
for obtaining data on the Internet or other computer or 
communications networks; computer services, 
namely, creating indexes of information, sites and 
other resources available on the Internet or other 
computer or communications networks; computer 
services, namely, uploading images, messages, 
audio works, audiovisual works, visual works and 
multimedia works to the Internet or other computer or 
communications networks for others; computer 
services, namely, providing search platforms to allow 
users to request content from and receive and upload 
content to a mobile device; design and development 
of computer software; developing and managing 
application software and databases for delivery of 
images, messages, audio, visual, audiovisual and 
multimedia works for use on mobile devices; 
computer services providing recommendations based 
on people needs and by identifying similar or 
complimentary product based on their characteristics; 
computer services detecting people locations and 
providing advice about location, availability and price 
of products

י"ב אב תשע"ב - 15031/07/2012



Trade Mark No. 237450 מספר סימן

Application Date 04/03/2011 תאריך הגשה

International Trademark No. 1073199 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: bfinance International Ltd.

Address: 15 Bedford Street, London WC2E 9HE, United 
Kingdom

Identification No.: 72405

(United Kingdom, England & Wales A limited Liability 
Company)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 36 סוג: 36

Provision of financial information and advisory 
services in the fields of investment, debt and treasury 
solutions.

Goods/Services for which priority is claimed סחורות/שירותים לגביהם נטען דין קדימה
(If only classification code is indicated, Priority is claimed 
for all goods/services included in that class, and specified 
above under the 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, 26/10/2010, No. 2562328 ממלכה מאוחדת, 26/10/2010, מספר 2562328

Class: 36 סוג: 36

י"ב אב תשע"ב - 15131/07/2012



Trade Mark No. 237481 מספר סימן

Application Date 10/03/2011 תאריך הגשה

International Trademark No. 0980712 מספר סימן בינלאומי

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 5 סוג: 5

Veterinary preparations; sanitary preparations for 
medical purposes; dietetic substances adapted for 
medical use; dietary supplements, food additives for 
medical use; dietary supplements and nutritional food 
additives adapted for medical purposes based on 
proteins, fats, fatty acids, polyphenols, 
carbohydrates, fibres, with the addition of vitamins, 
minerals, trace elements, either separately or in 
combinations.

Class: 29 סוג: 29

Cocoa butter; mixed milk drinks (milk pre-
dominating), in particular, flavoured and caffeinated 
mixed milk drinks; dietary supplements and food 
additives for non-medical purposes based on 
proteins, edible fats and fatty substances, also 
containing polyphenols, carbohydrates, fibres, with 
added vitamins, minerals and trace elements.

י"ב אב תשע"ב - 15231/07/2012



Conditions/Disclaimers

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

 Owners

Name: Barry Callebaut France S.A.S.

Address: 5, boulevard Michelet, F-78250 Meulan, France

Identification No.: 72425

(France Société par actions simplifiée)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Dr. Shlomo Cohen & Co.

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

שם: ד"ר שלמה כהן ושות'

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

Class: 30 סוג: 30

Raw chocolate for use in industry or households; 
compound coating made of chocolate; compound 
coating made of chocolate for use in the manufacture 
of candies, industrial chocolate; chocolate syrup; 
chocolate based candy for retail sale and use in food 
manufacturing; liquid and solid chocolate intended for 
sale to the chocolate industry and not for direct 
human consumption; cocoa and cocoa powder, in 
particular instant powder, cocoa-based drinks in 
powder form; cocoa and chocolate drinks; chocolate 
and chocolate goods, in particular chocolate bars and 
chocolate tablets, including chocolate bars and 
tablets with a fruit filling or containing fructose; 
chocolate mixtures and chocolate coatings; 
confectionery and pralines; waffles with a chocolate 
coating, in particular waffle biscuits and waffle 
pralines; chocolate coated dragees; chocolate 
desserts; chocolate, nut and nougat creams being 
spreads; flavouring agents and seasonings for 
foodstuff, especially flavouring agents for beverages; 
dietary supplements and food additives for non-
medicinal purposes, based on carbohydrates and 
fibres.

י"ב אב תשע"ב - 15331/07/2012



Trade Mark No. 237539 מספר סימן

Application Date 27/04/2011 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: LEVI & LEVI  שם: לוי את לוי

Address: 36 Hahagana St, Rishon LeZion, Israel כתובת : רח' ההגנה 36, ראשון לציון, ישראל

Identification No.: 326870326מספר זיהוי: 326870326

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: 28 סוג: 28

Toys and playthings, including balls and chews, for 
animals and pets, including dogs; all included in class 
28.

צעצועים ומשחקים, לרבות כדורים וחפצי לעיסה, עבור חיות 
וחיות מחמד, לרבות כלבים; הנכללים כולם בסוג 28.               

          

Class: 31 סוג: 31

Animal foodstuffs; edible chews for animals; animal 
biscuits, animal snacks; cat litter; all included in class 
31.

מזון לחיות; חפצי לעיסה הניתנים לאכילה לחיות; ביסקוויטים 
לחיות; חטיפים לחיות; מצע לחתולים; הנכללים כולם בסוג 31.  

     

י"ב אב תשע"ב - 15431/07/2012



GLUNO

Trade Mark No. 237560 מספר סימן

Application Date 03/05/2011 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: 5 סוג: 5

gluten free food to accommodate special medical and 
health conditions; all included in class 5

מזון ללא גלוטן, שנועד לתת מענה לצרכים רפואיים ובריאותיים 
מיוחדים; הנכללים כולם בסוג 5                   

Class: 30 סוג: 30

Baking mixes; cookie mixes; cake mixes; frosting 
mixes; potato starch; potato based pasta; Salt; 
Seasonings;
Herbal and Black Tea; decaffeinated tea; potato-
based cereal; Finished Desserts, including cookies, 
cakes & macaroons; Crackers; Flat Crisps; sauces; 
marinades; all included in class 30

תכשירי אפיה; תכשירי עוגיות; תכשירי עוגות; תכשירי ציפוי; 
עמילן תפוחי אדמה; פסטה מתפוחי אדמה; מלח; תבלינים; תה 
צמחים; תה שחור; תה נטול קפאין; דגנים מתפוחי אדמה; 
קינוחים מוכנים, לרבות עוגיות, עושות ומקרונים; קרקרים; 

פתית; רטבים; תחמיצים; הנכללים כולם בסוג 30                   
                                                              

Class: 32 סוג: 32

fruit juices; grape juice; other aerated and non-
aerated non-alcoholic drinks; all included in class 32

מיצי פירות; מיץ ענבים; משקאות לא כוהליים אחרים מוגזים 
ולא מוגזים; הנכללים כולם בסוג 32                                   

Class: 33 סוג: 33

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

י"ב אב תשע"ב - 15531/07/2012



CLEARLY BRIGHT

Trade Mark No. 237594 מספר סימן

Application Date 05/05/2011 תאריך הגשה

Base for International Trademark No. 1091754 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: 1 סוג: 1

Extracts of plants or micro-organisms for industrial 
use; all included in class 1

מיצויים של צמחים או מיקרואורגניזמים לשימוש תעשייתי; 
הנכללים כולם בסוג 1                     

י"ב אב תשע"ב - 15631/07/2012



L'ACCORDE

Trade Mark No. 237602 מספר סימן

Application Date 05/05/2011 תאריך הגשה

Base for International Trademark No. 1083367 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

fruit juices; grape juice; all included in class 32 מיצי פירות; מיץ ענבים; הנכללים כולם בסוג 32                 

Class: 33 סוג: 33

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

י"ב אב תשע"ב - 15731/07/2012



Trade Mark No. 237603 מספר סימן

Application Date 05/05/2011 תאריך הגשה

Base for International Trademark No. 1083368 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

fruit juices; grape juice; all included in class 32 מיצי פירות; מיץ ענבים; הנכללים כולם בסוג 32                 

י"ב אב תשע"ב - 15831/07/2012



Trade Mark No. 237604 מספר סימן

Application Date 05/05/2011 תאריך הגשה

Base for International Trademark No. 1083366 בסיס לסימן מסחר בינלאומי מס.

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

Registration of this mark shall give no right to the 
exclusive use of all the words appearing in the mark 
excluding the word LACCORDE separately, but in 
the combination of the mark.

רישום סימן זה לא יתן זכות לשימוש ייחודי בכל המילים 
המופיעות בסימן למעט המילה LACCORDE בנפרד, אלא 

בהרכב הסימן.

 Owners

Name: Royal Wine Corporation

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

Identification No.: 10981

(New York Corporation)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Reif & Reif, Adv.

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

שם: רייף את רייף, עו"ד

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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 33 סוג: 33

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

י"ב אב תשע"ב - 15931/07/2012



Trade Mark No. 237634 מספר סימן

Application Date 07/03/2011 תאריך הגשה

International Trademark No. 1073653 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.

י"ב אב תשע"ב - 16031/07/2012



Trade Mark No. 237650 מספר סימן

Application Date 14/02/2011 תאריך הגשה

International Trademark No. 1073903 מספר סימן בינלאומי

Conditions/Disclaimers

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

 Owners

Name: ChM Spółka z ograniczoną 
odpowiedzialnościa

Address: Lewickie 3b, PL-16-061 Juchnowiec Kościelny, 
Poland

Identification No.: 72457

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 10 סוג: 10

Medical and surgical apparatus and instruments, 
namely hand surgical instruments, powered 
instruments and surgical apparatus, implants to 
replace or improve the joint connection, including 
joint prosthesis and instruments used to their 
insertion, surgical intramedullary nails; locked and 
unlocked, bone screws, screws used in bone surgery, 
bone staples, plates; straight, angular, shaped, 
microplates, locking plates, stabilizers, apparatus and 
instruments used to their insertion, saws, surgical 
devices especially for bone surgery, instruments for 
non-plaster treatment of bone fractures, apparatus 
and instruments for general surgery, surgical chisels 
and drills, products made of steel, alloys and plastics 
used in medicine.

י"ב אב תשע"ב - 16131/07/2012



Trade Mark No. 237759 מספר סימן

Application Date 22/02/2011 תאריך הגשה

International Trademark No. 1074627 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: LA FABBRICA S.p.A.

Address: Via Emilia Ponente, 925, I-48014 CASTEL 
BOLOGNESE (RA), Italy

Identification No.: 72502

(Italy Joint-Stock Company)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Simon Lavie

Address: 21 Herzog Street, Jerusalem, 92387, Israel

שם: שמעון לביא

כתובת : רחוב הרצוג 21, ירושלים, 92387, ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 19 סוג: 19

Ceramic tiles, majolica, porcelain, stoneware tiles for 
flooring and wall tiles, ceramic tiles and panels for 
urban development, wood and marble furniture.

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

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

Italy, 15/02/2011, No. BO2011 C000225 C000225 BO2011 איטליה, 15/02/2011, מספר

Class: 19 סוג: 19

י"ב אב תשע"ב - 16231/07/2012



Trade Mark No. 237766 מספר סימן

Application Date 16/03/2011 תאריך הגשה

International Trademark No. 0752221 מספר סימן בינלאומי

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 18 סוג: 18

Leather and imitations of leather, and goods made of 
these materials and not included in other classes, 
namely: animal skins; attaché cases; bags )
envelopes, pouches( of leather, for packaging; bags 
for campers; bags for climbers; bags for sports; 
beach bags; boxes of leather or leather board; 
briefcases; canes; card cases )notecases(; cases, of 
leather or leather board; chamois leather, other than 
for cleaning purposes; coverings of skins (furs); 
covers for animals; fur; game bags (hunting 
accessories); garment bags for travel; handbag 
frames; handbags; hat boxes of leather; haversacks; 
imitation leather; key cases (leatherwear); kid; leather 
straps; leather, unworked or semi-worked; moleskin )
imitation of leather(; net bags for shopping; parasols; 
pocket wallets; purses; rucksacks; shopping bags; 
sling bags for carrying infants; suitcases; traveling 
bags; traveling sets (leatherware); traveling trunks; 
trunks (luggage); umbrella covers; umbrellas; valises; 
vanity cases, not fitted; all included in class 18.

Class: 25 סוג: 25

Clothing, footwear, headgear; all goods included in 
this class.

י"ב אב תשע"ב - 16331/07/2012



 Owners

Name: Laimonas VELIČKA

Address: J. Kazlausko g. 6, LT-08314 Vilnius, Lithuania

Identification No.: 72508

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

Class: 26 סוג: 26

Artificial flowers; badges for wear, not of precious 
metal; barrettes (hair-slides); belt clasps; braids; 
birds‘ feathers (clothing accessories); blouse 
fasteners; bows for the hair; brooches (clothing 
accessories); buckles (clothing accessories); buttons; 
cords for clothing; cords for rimming, for clothing; 
edgings for clothing; elastic ribbons; embroidery; 
eyelets for clothing; fastenings for clothing; frills for 
clothing; frills (lacework); hair bands; hair nets; hair 
ornaments; hat ornaments, not of precious metal; 
lace for edgings; ostrich feathers (clothing 
accessories); picot (lace); ribbons (haberdashery); 
shoe buckles; shoe ornaments, not of precious metal; 
shoulder pads for clothing; silver embroidery; skirt 
flounces; spangles for clothing; tinsels (trimmings for 
clothing); top-knots (pompoms); trimmings for 
clothing; all included in class 26.

י"ב אב תשע"ב - 16431/07/2012



Trade Mark No. 237778 מספר סימן

Application Date 26/05/2011 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: The taste of nature- natural farm L.T.D שם: הטעם של הטבע חוות טבע בע"מ

Address: 8 Hagaaton Blvd, P.O.B. 70, Naharia, 22100, 
Israel

כתובת : שד' הגעתון 8, נהריה, ישראל

Identification No.: 511017162מספר זיהוי: 511017162

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Reuven Bilet, Adv.

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

שם: ראובן בילט, עו"ד

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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 29 סוג: 29

Organic chicken products; all included in class 29. מוצרי עוף אורגניים; הנכללים כולם בסוג 29.                     

י"ב אב תשע"ב - 16531/07/2012



Trade Mark No. 237841 מספר סימן

Application Date 28/02/2011 תאריך הגשה

International Trademark No. 1074960 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: Polycom, Inc.

Address: 4750 Willow Road, Pleasanton, CA 94588, 
U.S.A.

Identification No.: 72531

(Delaware, United States CORPORATION)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 38 סוג: 38

Information transmission via electronic 
communications networks; providing advice and 
consultancy regarding the usage of communications 
equipment; telecommunication consultation in the 
nature of technical consulting in the field of audio, 
text and visual data transmission and 
communication.

Goods/Services for which priority is claimed סחורות/שירותים לגביהם נטען דין קדימה
(If only classification code is indicated, Priority is claimed 
for all goods/services included in that class, and specified 
above under the 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. 85229752 ארה"ב, 31/01/2011, מספר 85229752

Class: 38 סוג: 38

י"ב אב תשע"ב - 16631/07/2012



Trade Mark No. 237925 מספר סימן

Application Date 23/05/2011 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: Bezeq the Israel Telecommunication Corp. 
Ltd.

שם: בזק החברה הישראלית לתקשורת בע"מ

Address: 2 Azrieli Center, P.O.B. 62086, Tel Aviv, 61620, 
Israel

כתובת : מרכז עזריאלי 2, ת.ד. 62086, תל אביב, 61620, 
ישראל

Identification No.: 520031931מספר זיהוי: 520031931

חברה ציבורית

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Plinner & Co., Law Office

Address: 7 Jabotinski St., Moshe Aviv Tower, 38 th 
Floor, Ramat Gan, 52520, Israel

שם: פלינר ושות', עו"ד

כתובת : רח' ז'בוטינסקי 7, מגדל משה אביב, קומה 38, רמת גן, 
52520, ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 38 סוג: 38

Communication and telecommunication services, 
namely, providing Internet surfing services, provision 
of communication connections to computerized 
databases, to computer communication network and 
to global computer network; all included in class 38

שירותי תקשורת וטלקומוניקציה, דהיינו אספקת שירותי גלישה 
ברשת האינטרנט, אספקת חיבורי תקשורת למאגרי נתונים 
ממוחשבים, לרשת תקשורת מחשבים ולרשת מחשבים 

עולמית, הנכללים כולם בסוג 38                                         
                                                                                    

                      

י"ב אב תשע"ב - 16731/07/2012



Trade Mark No. 237926 מספר סימן

Application Date 23/05/2011 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: Bezeq the Israel Telecommunication Corp. 
Ltd.

שם: בזק החברה הישראלית לתקשורת בע"מ

Address: 2 Azrieli Center, P.O.B. 62086, Tel Aviv, 61620, 
Israel

כתובת : מרכז עזריאלי 2, ת.ד. 62086, תל אביב, 61620, 
ישראל

Identification No.: 520031931מספר זיהוי: 520031931

חברה ציבורית

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Plinner & Co., Law Office

Address: 7 Jabotinski St., Moshe Aviv Tower, 38 th 
Floor, Ramat Gan, 52520, Israel

שם: פלינר ושות', עו"ד

כתובת : רח' ז'בוטינסקי 7, מגדל משה אביב, קומה 38, רמת גן, 
52520, ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 38 סוג: 38

Communication and telecommunication services, 
namely, providing Internet surfing services, provision 
of communication connections to computerized 
databases, to computer communication network and 
to global computer network; all included in class 38

שירותי תקשורת וטלקומוניקציה, דהיינו אספקת שירותי גלישה 
ברשת האינטרנט, אספקת חיבורי תקשורת למאגרי נתונים 

ממוחשבים, לרשת תקשורת מחשבים ולרשת מחשבים עולמית 
; הנכללים כולם בסוג 38                                                   
                                                                                    

          

י"ב אב תשע"ב - 16831/07/2012



Trade Mark No. 237948 מספר סימן

Application Date 09/05/2011 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: STAV INDUSTRIES AND SHADES LTD שם: סתיו תעשיות וגוונים בע"מ

Address: 3 King Hassan Boulevard, Kiryat Ekron, 76920, 
Israel

כתובת : שדרות המלך חסן 3, קרית עקרון, 76920, ישראל

Identification No.: 513540930מספר זיהוי: 513540930

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Guy Hadi, Advocate 

Address: 35 Jabotinsky st, Ramat Gan, 52511, Israel

שם: גיא חדי, עו"ד 

כתובת : רח' ז'בוטינסקי 35, רמת גן, 52511, ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 20 סוג: 20

Mattresses, beds, armchairs, pillows, foot-rests, 
sofas, cupboards, chests of drawers, toilet cabinets, 
tables, chairs, bookcases, furniture for bedrooms and 
salons and all furniture related to them; all included in 
class 20.

מזרונים, מיטות, כורסאות, כריות, הדומי רגליים, ספות, 
ארונות, שידות, קומודות, שולחנות, כסאות, ספריות, ריהוט 
לחדרי שינה ולסלון וכל הריהוט הקשור להם; הנכללים כולם 

בסוג 20.                                                                         
                                            

י"ב אב תשע"ב - 16931/07/2012



Trade Mark No. 237995 מספר סימן

Application Date 10/03/2011 תאריך הגשה

International Trademark No. 1075453 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: Shurtape Technologies, LLC

Address: 1712 Eight Street Drive, SE, Hickory North 
Carolina 28602, U.S.A.

Identification No.: 72577

(North Carolina, United States LTD Liability Company)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Wolff, Bregman and Goller

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

שם: וולף, ברגמן וגולר

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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 16 סוג: 16

Adhesive tapes for stationery or household purposes.

Class: 17 סוג: 17

Masking tapes other than stationery and not for 
household purposes.

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

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

U.S.A., 26/01/2011, No. 85226219 ארה"ב, 26/01/2011, מספר 85226219

Class: 16 סוג: 16

Class: 17 סוג: 17

masking tape

י"ב אב תשע"ב - 17031/07/2012



Trade Mark No. 238078 מספר סימן

Application Date 30/05/2011 תאריך הגשה

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 12 סוג: 12

Ships/boats and parts and fittings therefore; 
automobiles, electric vehicles including electric 
automobiles, wagons, trucks, vans, sport utility 
vehicles, buses, recreational vehicles (RV), sports 
cars, racing cars, lorries, fork lift trucks, and towing 
tractors (tractors), and structural parts and fittings 
therefore; two-wheeled motor vehicles, bicycles and 
parts and fittings therefore; carts; car-dumpers; car-
pushers; car-pullers; tractors (traction engines); 
motor and engine for land vehicles; axles for 
vehicles; power transmissions and gearing for 
machines; shock absorbers; brakes; alternating 
current motors/direct current motors, for land 
vehicles; anti-theft alarms for vehicles; adhesive 
rubber patches for repairing tubes or tires; all 
included in class 12.

ספינות/סירות וחלקים ומתאמים עבורם; מכוניות, כלי רכב 
חשמליים כולל מכוניות חשמליות, קרונות, משאיות, טנדרים, 
 ,(RV) כלי רכב ספורט שירותיים, אוטובוסים, כלי רכב פנאי
רכבי ספורט, רכבי מרוץ, מכוניות משא, משאיות מלגזה, 
וטרקטורים גוררים (טרקטורים) וחלקים ומתאמים מבניים 

עבורם; רכבים ממונעים דו-גלגליים, אופניים וחלקים ומתאמים 
עבורם; עגלות; פורק קרונות; דוחף קרונות; מושך קרונות; 

טרקטורים (מנועי גרירה); מוטורים ומנועים לרכבים יבשתיים; 
סרנים לרכבים; תמסורות כח ותשלובת גלגלי שיניים למכונות; 
בולמי זעזועים; בלמים; מנועי זרם חילופי/מנועי זרם ישיר, 
לרכבים יבשתיים; אזעקות נגד גניבה לכלי רכב; טלאי גומי 

דביקים לתיקון פנימיות או צמיגים; הנכללים כולם בסוג 12.       
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    

    

י"ב אב תשע"ב - 17131/07/2012



 Owners

Name: NISSAN JIDOSHA KABUSHIKI KAISHA (also 
trading as Nissan Motor Co., Ltd.)

Address: Yokohama-shi, Kanagawa-ken, Japan

Identification No.: 16994

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Reinhold Cohn and Partners

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

שם: ריינהולד כהן ושותפיו

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

Class: 37 סוג: 37

Repair or maintenance of automobiles, electric 
vehicles including electric automobiles, wagons, 
trucks, vans, sport utility vehicles, buses, recreational 
vehicles (RV), sports cars, racing cars, lorries, fork lift 
trucks, and towing tractors (tractors), and structural 
parts and fittings therefore; providing information 
about repair or maintenance of automobiles, electric 
vehicles including electric automobiles, wagons, 
trucks, vans, sport utility vehicles, buses, recreational 
vehicles (RV), sports cars, racing cars, lorries, fork lift 
trucks, and towing tractors (tractors), and structural 
parts and fittings therefore; repair or maintenance of 
measuring or testing machines and instruments; 
repair or maintenance of power distribution or control 
machines and apparatus; repair or maintenance of 
rotary converters; repair or maintenance of phase 
modifiers; repair or maintenance of chargers; repair 
or maintenance of batteries and cells; repair or 
maintenance of internal combustion engines; repair 
or maintenance of parts of internal combustion 
engines; repair or maintenance of starters for motors 
and engines, not for land vehicles; repair or 
maintenance of parts for AC motors and DC motors; 
repair or maintenance of AC generators and DC 
generators; repair or maintenance of power 
generators; repair or maintenance of electric wires or 
cables; repair or maintenance of telecommunication 
devices and apparatus; repair or maintenance of 
telephone apparatus; repair or maintenance of parts 
and accessories for telecommunication machines 
and apparatus; repair and maintenance of telematics 
apparatus for vehicles; repair or maintenance of 
charge completion automatic notification apparatus; 
repair or maintenance of vehicle navigation systems; 
repair or maintenance of electronic machines, 
apparatus, and their parts; repair or maintenance of 
personal computers; repair or maintenance of remote 
control systems; repair or maintenance of electrodes; 
repair or maintenance of magnetic cores; repair or 
maintenance of resistance wires; all included in class 
37.

תיקון או אחזקה של מכוניות, כלי רכב חשמליים כולל מכוניות 
חשמליות, עגלות, משאיות, טנדרים, כלי רכב ספורט שירותיים, 

אוטובוסים, כלי רכב פנאי (RV), רכבי ספורט, רכבי מרוץ, 
מכוניות משא, משאיות מלגזה, וטרקטורים לגרירה 

(טרקטורים), וחלקים ומתאמים מבניים עבורם; אספקת מידע 
לגבי תיקון או אחזקה של מכוניות, כלי רכב חשמליים כולל 
מכוניות חשמליות, עגלות, משאיות, טנדרים, כלי רכב ספורט 
שירותיים, אוטובוסים, כלי רכב פנאי (RV), רכבי ספורט, רכבי 
מרוץ, מכוניות משא, משאיות מלגזה, וטרקטורים לגרירה 

(טרקטורים), וחלקים ומתאמים מבניים עבורם; תיקון או אחזקה 
של מדידה או בחינה של מכונות וכלים; תיקון או אחזקה של 
מכונות ומכשירי כח להפצה או בקרה; תיקון או אחזקה של 
ממירים סיבוביים; תיקון או אחזקה של משני פאזה; תיקון או 
אחזקה של מטענים; תיקון או אחזקה של סוללות ותאים; תיקון 

או אחזקה של מנועי בערה פנימיים; תיקון או אחזקה של 
חלקים של מנועי בערה פנימיים; תיקון או אחזקה של מתנעים 
למוטורים ומנועים, לא עבור כלי רכב יבשתיים; תיקון או אחזקה 
של חלקים של מוטורי AC ומוטורי DC; תיקון או אחזקה של 
גנרטורי AC וגנרטורי DC; תיקון או אחזקה של גנרטורי כח; 
תיקון או אחזקה של חוטים או כבלים חשמליים; תיקון או 

אחזקה של התקנים ומכשירי תקשורת רחק; תיקון או אחזקה 
של מכשירי טלפון; תיקון או אחזקה של חלקים ואביזרים של 
מכונות ומכשירי תקשורת רחק; תיקון ואחזקה של מכשירי 
טלמטיקס לכלי רכב; תיקון או אחזקה של מכשירי הודעה 

אוטומטית על גמר הטעינה; תיקון או אחזקה של מערכות ניווט 
לכלי רכב; תיקון או אחזקה של מכונות, מכשירים אלקטרוניים, 
וחלקיהם; תיקון או אחזקה של מחשבים אישיים; תיקון או 
אחזקה של מערכות שליטה מרחוק; תיקון או אחזקה של 
אלקטרודות; תיקון או אחזקה של ליבות מגנטיות; תיקון או 

אחזקה של חוטי התנגדות; הנכללים כולם בסוג 37.               
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    

                                            

י"ב אב תשע"ב - 17231/07/2012



DATSUN

Trade Mark No. 238081 מספר סימן

Application Date 30/05/2011 תאריך הגשה

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 12 סוג: 12

Ships/boats and parts and fittings therefore; 
automobiles, electric vehicles including electric 
automobiles, wagons, trucks, vans, sport utility 
vehicles, buses, recreational vehicles (RV), sports 
cars, racing cars, lorries, fork lift trucks, and towing 
tractors (tractors), and structural parts and fittings 
therefore; two-wheeled motor vehicles, bicycles and 
parts and fittings therefore; carts; car-dumpers; car-
pushers; car-pullers; tractors (traction engines); 
motor and engine for land vehicles; axles for 
vehicles; power transmissions and gearing for 
machines; shock absorbers; brakes; alternating 
current motors/direct current motors, for land 
vehicles; anti-theft alarms for vehicles; adhesive 
rubber patches for repairing tubes or tires; all 
included in class 12.

ספינות/סירות וחלקים ומתאמים עבורם; מכוניות, כלי רכב 
חשמליים כולל מכוניות חשמליות, קרונות, משאיות, טנדרים, 
 ,(RV) כלי רכב ספורט שירותיים, אוטובוסים, כלי רכב פנאי
רכבי ספורט, רכבי מרוץ, מכוניות משא, משאיות מלגזה, 
וטרקטורים גוררים (טרקטורים) וחלקים ומתאמים מבניים 

עבורם; רכבים ממונעים דו-גלגליים, אופניים וחלקים ומתאמים 
עבורם; עגלות; פורק קרונות; דוחף קרונות; מושך קרונות; 

טרקטורים (מנועי גרירה); מוטורים ומנועים לרכבים יבשתיים; 
סרנים לרכבים; תמסורות כח ותשלובת גלגלי שיניים למכונות; 
בולמי זעזועים; בלמים; מנועי זרם חילופי/מנועי זרם ישיר, 
לרכבים יבשתיים; אזעקות נגד גניבה לכלי רכב; טלאי גומי 

דביקים לתיקון פנימיות או צמיגים; הנכללים כולם בסוג 12.       
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    

    

י"ב אב תשע"ב - 17331/07/2012



 Owners

Name: NISSAN JIDOSHA KABUSHIKI KAISHA (also 
trading as Nissan Motor Co., Ltd.)

Address: Yokohama-shi, Kanagawa-ken, Japan

Identification No.: 16994

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Reinhold Cohn and Partners

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

שם: ריינהולד כהן ושותפיו

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

Class: 37 סוג: 37

Repair or maintenance of automobiles, electric 
vehicles including electric automobiles, wagons, 
trucks, vans, sport utility vehicles, buses, recreational 
vehicles (RV), sports cars, racing cars, lorries, fork lift 
trucks, and towing tractors (tractors), and structural 
parts and fittings therefore; providing information 
about repair or maintenance of automobiles, electric 
vehicles including electric automobiles, wagons, 
trucks, vans, sport utility vehicles, buses, recreational 
vehicles (RV), sports cars, racing cars, lorries, fork lift 
trucks, and towing tractors (tractors), and structural 
parts and fittings therefore; repair or maintenance of 
measuring or testing machines and instruments; 
repair or maintenance of power distribution or control 
machines and apparatus; repair or maintenance of 
rotary converters; repair or maintenance of phase 
modifiers; repair or maintenance of chargers; repair 
or maintenance of batteries and cells; repair or 
maintenance of internal combustion engines; repair 
or maintenance of parts of internal combustion 
engines; repair or maintenance of starters for motors 
and engines, not for land vehicles; repair or 
maintenance of parts for AC motors and DC motors; 
repair or maintenance of AC generators and DC 
generators; repair or maintenance of power 
generators; repair or maintenance of electric wires or 
cables; repair or maintenance of telecommunication 
devices and apparatus; repair or maintenance of 
telephone apparatus; repair or maintenance of parts 
and accessories for telecommunication machines 
and apparatus; repair and maintenance of telematics 
apparatus for vehicles; repair or maintenance of 
charge completion automatic notification apparatus; 
repair or maintenance of vehicle navigation systems; 
repair or maintenance of electronic machines, 
apparatus, and their parts; repair or maintenance of 
personal computers; repair or maintenance of remote 
control systems; repair or maintenance of electrodes; 
repair or maintenance of magnetic cores; repair or 
maintenance of resistance wires; all included in class 
37.

תיקון או אחזקה של מכוניות, כלי רכב חשמליים כולל מכוניות 
חשמליות, עגלות, משאיות, טנדרים, כלי רכב ספורט שירותיים, 

אוטובוסים, כלי רכב פנאי (RV), רכבי ספורט, רכבי מרוץ, 
מכוניות משא, משאיות מלגזה, וטרקטורים לגרירה 

(טרקטורים), וחלקים ומתאמים מבניים עבורם; אספקת מידע 
לגבי תיקון או אחזקה של מכוניות, כלי רכב חשמליים כולל 
מכוניות חשמליות, עגלות, משאיות, טנדרים, כלי רכב ספורט 
שירותיים, אוטובוסים, כלי רכב פנאי (RV), רכבי ספורט, רכבי 
מרוץ, מכוניות משא, משאיות מלגזה, וטרקטורים לגרירה 

(טרקטורים), וחלקים ומתאמים מבניים עבורם; תיקון או אחזקה 
של מדידה או בחינה של מכונות וכלים; תיקון או אחזקה של 
מכונות ומכשירי כח להפצה או בקרה; תיקון או אחזקה של 
ממירים סיבוביים; תיקון או אחזקה של משני פאזה; תיקון או 
אחזקה של מטענים; תיקון או אחזקה של סוללות ותאים; תיקון 

או אחזקה של מנועי בערה פנימיים; תיקון או אחזקה של 
חלקים של מנועי בערה פנימיים; תיקון או אחזקה של מתנעים 
למוטורים ומנועים, לא עבור כלי רכב יבשתיים; תיקון או אחזקה 
של חלקים של מוטורי AC ומוטורי DC; תיקון או אחזקה של 
גנרטורי AC וגנרטורי DC; תיקון או אחזקה של גנרטורי כח; 
תיקון או אחזקה של חוטים או כבלים חשמליים; תיקון או 

אחזקה של התקנים ומכשירי תקשורת רחק; תיקון או אחזקה 
של מכשירי טלפון; תיקון או אחזקה של חלקים ואביזרים של 
מכונות ומכשירי תקשורת רחק; תיקון ואחזקה של מכשירי 
טלמטיקס לכלי רכב; תיקון או אחזקה של מכשירי הודעה 

אוטומטית על גמר הטעינה; תיקון או אחזקה של מערכות ניווט 
לכלי רכב; תיקון או אחזקה של מכונות, מכשירים אלקטרוניים, 
וחלקיהם; תיקון או אחזקה של מחשבים אישיים; תיקון או 
אחזקה של מערכות שליטה מרחוק; תיקון או אחזקה של 
אלקטרודות; תיקון או אחזקה של ליבות מגנטיות; תיקון או 

אחזקה של חוטי התנגדות; הנכללים כולם בסוג 37.               
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    

                                            

י"ב אב תשע"ב - 17431/07/2012



Trade Mark No. 238140 מספר סימן

Application Date 12/04/2011 תאריך הגשה

International Trademark No. 1076244 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 an association of 
accountants.

י"ב אב תשע"ב - 17531/07/2012



Trade Mark No. 238156 מספר סימן

Application Date 15/04/2011 תאריך הגשה

International Trademark No. 1076525 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: Kruse Ingmar

Address: Tuchergartenstr. 8, 90409 Nürnberg, Germany

Identification No.: 72648

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 9 סוג: 9

Measuring apparatus; electric monitoring apparatus 
limited to solar power systems.

י"ב אב תשע"ב - 17631/07/2012



BENLYSTA

Trade Mark No. 238183 מספר סימן

Application Date 02/06/2011 תאריך הגשה

 Owners

Name: Human Genome Sciences, Inc.

Address: 14200 Shady Grove Road, Rockville, Maryland, 
20850, U.S.A.

Identification No.: 802023

(a corporation of the State of Delaware, U.S.A.)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Reinhold Cohn and Partners

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

שם: ריינהולד כהן ושותפיו

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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 5 סוג: 5

Pharmaceutical preparations for use in the treatment 
of autoimmune diseases and immunologic.

תכשירים רוקחיים לשימוש בטיפול במחלות אוטואימוניות 
ומצבים אימונולוגיים.                                             

י"ב אב תשע"ב - 17731/07/2012



Trade Mark No. 238220 מספר סימן

Application Date 05/06/2011 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: Mae Cafe Ltd. שם: מאה קפה בע"מ

Address: 7 Ha'Zohar, Tel Aviv, 62507, Israel כתובת : הזוהר 7, תל אביב-יפו, 62507, ישראל

Identification No.: 514612738מספר זיהוי: 514612738

פרטית

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Pearl Cohen Zedek Latzer

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

שם: פרל כהן צדק לצר

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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 30 סוג: 30

Coffee, coffee beans, coffee capsules containing 
coffees for brewing; all included in class 30.

קפה, פולי קפה, קפסולות קפה המכילות קפה לחליטה; 
הנכללים כולם בסוג 30.                                                     

  

Class: 43 סוג: 43

Coffee bars and coffee shops; all included in class 
43.

ברים של קפה ובתי קפה; הנכללים כולם בסוג 43.                 
        

י"ב אב תשע"ב - 17831/07/2012



" EXACT ME "

Trade Mark No. 238229 מספר סימן

Application Date 29/05/2011 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: JOBOOKIT TECHNOLOGIES LTD שם: ג'ובוקיט טכנולוגיות בע"מ

Address: 17 Hatidhar St., Raanana, 43665, Israel כתובת : התדהר 17, רעננה, 43665, ישראל

Identification No.: 514202910מספר זיהוי: 514202910

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Baratz & Co. 

Address: Azrieli Center 1, Round Tower, 18th. floor, Tel 
Aviv, Israel

שם: ברץ ושות', עו"ד

כתובת : מרכז עזריאלי 1, מגדל עגול, קומה 18, תל אביב, 
67021, ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 35 סוג: 35

Placement and human resources services by means 
of  web platform; all included in class 35.

השמה וכוח אדם מתקדמים בפלטפורמה אינטרנטית; הנכללים 
כולם בסוג 35.                                                       

Class: 42 סוג: 42

. Design and development of computer software and 
hardware; included in class 42.

עיצוב ופיתוח של תוכנת וחומרת מחשב; הנכללים כולם בסוג 
                                                   .42

י"ב אב תשע"ב - 17931/07/2012



Trade Mark No. 238230 מספר סימן

Application Date 29/05/2011 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: JOBOOKIT TECHNOLOGIES LTD שם: ג'ובוקיט טכנולוגיות בע"מ

Address: התדהר 17, רעננה, 43665, ישראל כתובת : התדהר 17, רעננה, 43665, ישראל

Identification No.: 514202910מספר זיהוי: 514202910

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Baratz & Co. 

Address: Azrieli Center 1, Round Tower, 18th. floor, Tel 
Aviv, Israel

שם: ברץ ושות', עו"ד

כתובת : מרכז עזריאלי 1, מגדל עגול, קומה 18, תל אביב, 
67021, ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 35 סוג: 35

Placement and human resources services by means 
of  web platform; all included in class 35

השמה וכוח אדם מתקדמים בפלטפורמה אינטרנטית; הנכללים 
כולם בסוג 35.                                                     

Class: 42 סוג: 42

Design and development of computer software and 
hardware; included in class 42.

עיצוב ופיתוח של תוכנת וחומרת מחשב; הנכללים כולם בסוג 
                                               .42

י"ב אב תשע"ב - 18031/07/2012



Trade Mark No. 238286 מספר סימן

Application Date 09/06/2011 תאריך הגשה

 Owners

Name: Dahon North America Inc.

Address: 833 Meridian St., Irwindale, California, 91706, 
U.S.A.

Identification No.: 802035

Californian Corporation

Address for serviceהמען למסירת הודעות

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

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

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

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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 12 סוג: 12

Bicycles; cycle cars; mopeds; frames for bicycles, 
cycles; electrical bicycles; electrical tricycles; 
electrically power assisted cycles; handle bars for 
bicycles, cycles; all included in class 12                       
                

אופניים; כלי רכב ממונעים קטנים; קטנועים; מסגרות עבור 
אופניים, תלת-אופניים; אופניים חשמליים; תלת-אופניים 

חשמליים; אופניים ותלת-אופניים המופעלים בסיוע חשמלי; 
מוטות אחיזה עבור אופניים, תלת-אופניים; הנכללים כולם בסוג 

12

י"ב אב תשע"ב - 18131/07/2012



DR.HON

Trade Mark No. 238287 מספר סימן

Application Date 09/06/2011 תאריך הגשה

 Owners

Name: Dahon North America Inc.

Address: 833 Meridian St., Irwindale, California, 91706, 
U.S.A.

Identification No.: 802035

Californian Corporation

Address for serviceהמען למסירת הודעות

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

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

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

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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 12 סוג: 12

Bicycles; cycle cars; mopeds; frames for bicycles, 
cycles; electrical bicycles; electrical tricycles; 
electrically power assisted cycles; handle bars for 
bicycles, cycles; all included in class 12                       
                

אופניים; כלי רכב ממונעים קטנים; קטנועים; מסגרות עבור 
אופניים, תלת-אופניים; אופניים חשמליים; תלת-אופניים 

חשמליים; אופניים ותלת-אופניים המופעלים בסיוע חשמלי; 
מוטות אחיזה עבור אופניים, תלת-אופניים; הנכללים כולם בסוג 

12

י"ב אב תשע"ב - 18231/07/2012



אורגניקום
Trade Mark No. 238295 מספר סימן

Application Date 01/06/2011 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: INDUSTRIES CENTERS EDD LTD שם: מרכזי תעשיות ע.ע.ד. בע"מ

Address: 5 menahem begin st, bet dagan, 50200, Israel כתובת : שדרות מנחם בגין 5, בית דגן, 50200, ישראל

Identification No.: 511796641מספר זיהוי: 511796641

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Yariv Dan

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

שם: יריב דן

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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 1 סוג: 1

Chemical products used in agriculture, fertilizers; all 
included in class 1.

מוצרים כימיים המשמשים בחקלאות, דשנים; הנכללים כולם 
בסוג 1.                                     

י"ב אב תשע"ב - 18331/07/2012



STYLISTIC

Trade Mark No. 238392 מספר סימן

Application Date 13/06/2011 תאריך הגשה

 Owners

Name: FUJITSU LIMITED

Address: Kanagawa-Ken, Japan

Identification No.: 16397

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Reinhold Cohn and Partners

Address: 26a Habarzel St. Ramat Hahayal, P.O.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

Computers; personal computers; hand-held 
computing device; smart phones; mobile phones; all 
included in class 9.

מחשבים; מחשבים אישיים; התקן חישוב מוחזק ביד; טלפונים 
חכמים; טלפונים ניידים; 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)

Japan, 03/03/2011, No. 2011-015093 יפן, 03/03/2011, מספר 2011-015093

Class: 9 סוג: 9

י"ב אב תשע"ב - 18431/07/2012



Trade Mark No. 238405 מספר סימן

Application Date 14/06/2011 תאריך הגשה

Base for International Trademark No. 1093690 בסיס לסימן מסחר בינלאומי מס.

Ownersבעלים

Name: Sysmetric Ltd שם: סיסמטריק בע"מ

Address: 26 Ha'Tassia, P.O.B. 1122, Afula, 18550, Israel כתובת : התעשייה 26, ת.ד. 1122, עפולה, 18550, ישראל

Identification No.: 513458976מספר זיהוי: 513458976

סיסמטריק בע"מ

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: 9 סוג: 9

Weighing machines, dosage dispensers including 
gravimetric dosing units, measuring and control 
apparatus and instruments, raw material feeding 
systems, and management, monitoring  and data 
acquisition software for the plastic industry; all 
included in class 9

מכשירי שקילה, ממנני ניפוק לרבות יחידות מינון במדידת 
צפיפות או כובד, מכשור והתקני מדידה ובקרה, מערכות הזנת 
חומרי גלם, ותוכנות ניהול, ניטור והרכשת נתונים לתעשיית 

הפלסטיקה; הנכללים כולם בסוג 9                                       
                                                                                    

                  

י"ב אב תשע"ב - 18531/07/2012



Trade Mark No. 238426 מספר סימן

Application Date 16/06/2011 תאריך הגשה

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 9 סוג: 9

Computer software, computer operating software, 
computer browsing software, computer software for 
providing access to the Internet, computer hardware, 
computers, desktop computers, laptop computers, 
tablet computers, mobile phones, personal handheld 
devices; all included in Class 9.

תוכנת מחשב, תוכנת הפעלת מחשב, תוכנת גלישה במחשב, 
תוכנת מחשב המספקת גישה לאינטרנט, חמרת מחשב, 
מחשבים, מחשבי לוח, מחשבים ניידים, מחשבים נייחים, 

טלפונים ניידים, מכשירי כף יד אישיים; הנכללים כולם בסוג 9.   
                                                                                    
                                                                                  

Class: 35 סוג: 35

Retail store services featuring computer software 
provided via the Internet and other computer and 
electronic communication networks; retail store 
services featuring computer software for use on 
handheld mobile digital electronic devices and other 
consumer electronics; all included in Class 35.

שרותי חנות קמעונאית המציעות תוכנות מחשב המסופקות 
דרך האינטרנט ועוד רשתות תקשורת של מחשב ואלקטרוניות 

אחרות; שרותי חנות קמעונאית המציעות תוכנת מחשב 
לשימוש במכשירי כף יד דיגיטאליים אלקטרונים ניידים ובעוד 
מכשירי אלקטרוניקה של הצרכן; הכל נכלל בסוג 35.               
                                                                                    

Class: 42 סוג: 42

Computer design services; application service 
provider (ASP) services, namely, hosting computer 
software applications of others; technical support 
services; troubleshooting; providing a website 
featuring information relating to computer software; 
all included in Class 42.

 ,(ASP) שרותי עיצוב מחשב, שרותי אספקת שרותי יישומים
דהיינו, אירוח אפליקציות של תוכנות מחשב של אחרים; שירותי 

תמיכה טכנית; שרותי איתור ופתרון בעיות; אספקת אתר 
המספק מידע הקשור לתוכנות מחשב ; הנכללים כולם בסוג 
                                                                               .42

                                                

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

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

Tonga, 09/05/2011, No. TO/M/11/02390 TO/M/11/02390 טונגה, 09/05/2011, מספר

Class: 9 סוג: 9

Class: 35 סוג: 35

Class: 42 סוג: 42

י"ב אב תשע"ב - 18631/07/2012



Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

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

הסימן מוגבל לצבעים אדום, צהוב, ירוק וכחול הנראים בסימן.

 Owners

Name: Google Inc.

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

Identification No.: 800088

(Delaware Corporation)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Ellen Shankman, Adv.

Address: 10 Plaut St., Rehovot, Israel

שם: אלן שנקמאן, עו"ד

כתובת : רחוב פלאוט 10, רחובות, ישראל

י"ב אב תשע"ב - 18731/07/2012



CHROME

Trade Mark No. 238427 מספר סימן

Application Date 16/06/2011 תאריך הגשה

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 9 סוג: 9

Computer software, computer operating software, 
computer browsing software, computer software for 
providing access to the Internet, computer hardware, 
computers, desktop computers, laptop computers, 
tablet computers, mobile phones, personal handheld 
devices; all included in Class 9.

תוכנת מחשב, תוכנת הפעלת מחשב, תוכנת גלישה במחשב, 
תוכנת מחשב המספקת גישה לאינטרנט, חמרת מחשב, 
מחשבים, מחשבי לוח, מחשבים ניידים, מחשבים נייחים, 

טלפונים ניידים, מכשירי כף יד אישיים; הנכללים כולם בסוג 9.   
                                                                                    
                                                                                  

Class: 35 סוג: 35

Retail store services featuring computer software 
provided via the Internet and other computer and 
electronic communication networks; retail store 
services featuring computer software for use on 
handheld mobile digital electronic devices and other 
consumer electronics; all included in Class 35.

שרותי חנות קמעונאית המציעות תוכנות מחשב המסופקות 
דרך האינטרנט ועוד רשתות תקשורת של מחשב ואלקטרוניות 

אחרות; שרותי חנות קמעונאית המציעות תוכנת מחשב 
לשימוש במכשירי כף יד דיגיטאליים אלקטרונים ניידים ובעוד 
מכשירי אלקטרוניקה של הצרכן; הכל נכלל בסוג 35.               
                                                                                    

Class: 42 סוג: 42

Computer design services; application service 
provider (ASP) services, namely, hosting computer 
software applications of others; technical support 
services; troubleshooting; providing a website 
featuring information relating to computer software; 
all included in Class 42.

 ,(ASP) שרותי עיצוב מחשב, שרותי אספקת שרותי יישומים
דהיינו, אירוח אפליקציות של תוכנות מחשב של אחרים; שירותי 

תמיכה טכנית; שרותי איתור ופתרון בעיות; אספקת אתר 
המספק מידע הקשור לתוכנות מחשב ; הנכללים כולם בסוג 
                                                                               .42

                                                

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

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

Tonga, 09/05/2011, No. TO/M/11/02393 TO/M/11/02393 טונגה, 09/05/2011, מספר

Class: 9 סוג: 9

Class: 35 סוג: 35

Class: 42 סוג: 42

י"ב אב תשע"ב - 18831/07/2012



 Owners

Name: Google Inc.

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

Identification No.: 800088

(Delaware Corporation)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Ellen Shankman, Adv.

Address: 10 Plaut St., Rehovot, Israel

שם: אלן שנקמאן, עו"ד

כתובת : רחוב פלאוט 10, רחובות, ישראל

י"ב אב תשע"ב - 18931/07/2012



GOOGLE CHROME

Trade Mark No. 238428 מספר סימן

Application Date 16/06/2011 תאריך הגשה

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 9 סוג: 9

Computer software, computer operating software, 
computer browsing software, computer software for 
providing access to the Internet, computer hardware, 
computers, desktop computers, laptop computers, 
tablet computers, mobile phones, personal handheld 
devices; all included in Class 9.

תוכנת מחשב, תוכנת הפעלת מחשב, תוכנת גלישה במחשב, 
תוכנת מחשב המספקת גישה לאינטרנט, חמרת מחשב, 
מחשבים, מחשבי לוח, מחשבים ניידים, מחשבים נייחים, 

טלפונים ניידים, מכשירי כף יד אישיים; הנכללים כולם בסוג 9.   
                                                                                    
                                                                                  

Class: 35 סוג: 35

Retail store services featuring computer software 
provided via the Internet and other computer and 
electronic communication networks; retail store 
services featuring computer software for use on 
handheld mobile digital electronic devices and other 
consumer electronics; all included in Class 35.

שרותי חנות קמעונאית המציעות תוכנות מחשב המסופקות 
דרך האינטרנט ועוד רשתות תקשורת של מחשב ואלקטרוניות 

אחרות; שרותי חנות קמעונאית המציעות תוכנת מחשב 
לשימוש במכשירי כף יד דיגיטאליים אלקטרונים ניידים ובעוד 
מכשירי אלקטרוניקה של הצרכן; הכל נכלל בסוג 35.               
                                                                                    

Class: 42 סוג: 42

Computer design services; application service 
provider (ASP) services, namely, hosting computer 
software applications of others; technical support 
services; troubleshooting; providing a website 
featuring information relating to computer software; 
all included in Class 42.

 ,(ASP) שרותי עיצוב מחשב, שרותי אספקת שרותי יישומים
דהיינו, אירוח אפליקציות של תוכנות מחשב של אחרים; שירותי 

תמיכה טכנית; שרותי איתור ופתרון בעיות; אספקת אתר 
המספק מידע הקשור לתוכנות מחשב ; הנכללים כולם בסוג 
                                                                               .42

                                                

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

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

Tonga, 09/05/2011, No. TO/M/11/02392 TO/M/11/02392 טונגה, 09/05/2011, מספר

Class: 9 סוג: 9

Class: 35 סוג: 35

Class: 42 סוג: 42

י"ב אב תשע"ב - 19031/07/2012



 Owners

Name: Google Inc.

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

Identification No.: 800088

(Delaware Corporation)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Ellen Shankman, Adv.

Address: 10 Plaut St., Rehovot, Israel

שם: אלן שנקמאן, עו"ד

כתובת : רחוב פלאוט 10, רחובות, ישראל

י"ב אב תשע"ב - 19131/07/2012



CHROMEBOOK

Trade Mark No. 238429 מספר סימן

Application Date 16/06/2011 תאריך הגשה

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 9 סוג: 9

computer software, computer operating software, 
computer browsing software, computer software for 
providing access to the Internet, computer hardware, 
computers, desktop computers, laptop computers, 
tablet computers, mobile phones, personal handheld 
devices; all included in class 9.

"תוכנת מחשב, תוכנת הפעלת מחשב, תוכנת גלישה במחשב, 
תוכנת מחשב המספקת גישה לאינטרנט, חמרת מחשב, 
מחשבים, מחשבי לוח, מחשבים ניידים, מחשבים נייחים, 

טלפונים ניידים, מכשירי כף יד אישיים; הנכללים כולם בסוג 9.   
                                                                                    
                                                                                

Class: 35 סוג: 35

retail store services featuring computer software 
provided via the Internet and other computer and 
electronic communication networks; retail store 
services featuring computer software for use on 
handheld mobile digital electronic devices and other 
consumer electronics; all included in class 35.

שרותי חנות קמעונאית המציעות תוכנות מחשב המסופקות 
דרך האינטרנט ועוד רשתות תקשורת של מחשב ואלקטרוניות 

אחרות; שרותי חנות קמעונאית המציעות תוכנת מחשב 
לשימוש במכשירי כף יד דיגיטאליים אלקטרונים ניידים ובעוד 
מכשירי אלקטרוניקה של הצרכן; הכל נכלל בסוג 35.               
                                                                                    

Class: 42 סוג: 42

computer design services; application service 
provider (ASP) services, namely, hosting computer 
software applications of others; technical support 
services; troubleshooting; providing a website 
featuring information relating to computer software; 
all included in class 42.

 ,(ASP) שרותי עיצוב מחשב, שרותי אספקת שרותי יישומים
דהיינו, אירוח אפליקציות של תוכנות מחשב של אחרים; שירותי 

תמיכה טכנית; שרותי איתור ופתרון בעיות; אספקת אתר 
המספק מידע הקשור לתוכנות מחשב ; הנכללים כולם בסוג 
                                                                               .42

                                                

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

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

Tonga, 09/05/2011, No. TO/M/11/02391 TO/M/11/02391 טונגה, 09/05/2011, מספר

Class: 9 סוג: 9

Class: 35 סוג: 35

Class: 42 סוג: 42

י"ב אב תשע"ב - 19231/07/2012



 Owners

Name: Google Inc.

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

Identification No.: 800088

(Delaware Corporation)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Ellen Shankman, Adv.

Address: 10 Plaut St., Rehovot, Israel

שם: אלן שנקמאן, עו"ד

כתובת : רחוב פלאוט 10, רחובות, ישראל

י"ב אב תשע"ב - 19331/07/2012



CHROMEBOX

Trade Mark No. 238430 מספר סימן

Application Date 16/06/2011 תאריך הגשה

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 9 סוג: 9

Computer software, computer operating software, 
computer browsing software, computer software for 
providing access to the Internet, computer hardware, 
computers, desktop computers, laptop computers, 
tablet computers, mobile phones, personal handheld 
devices; all included in Class 9

תוכנת מחשב, תוכנת הפעלת מחשב, תוכנת גלישה במחשב, 
תוכנת מחשב המספקת גישה לאינטרנט, חמרת מחשב, 
מחשבים, מחשבי לוח, מחשבים ניידים, מחשבים נייחים, 

טלפונים ניידים, מכשירי כף יד אישיים; הנכללים כולם בסוג 9.   
                                                                                    
                                                                                

Class: 35 סוג: 35

Retail store services featuring computer software 
provided via the Internet and other computer and 
electronic communication networks; retail store 
services featuring computer software for use on 
handheld mobile digital electronic devices and other 
consumer electronics; all included in Class 35.

שרותי חנות קמעונאית המציעות תוכנות מחשב המסופקות 
דרך האינטרנט ועוד רשתות תקשורת של מחשב ואלקטרוניות 

אחרות; שרותי חנות קמעונאית המציעות תוכנת מחשב 
לשימוש במכשירי כף יד דיגיטאליים אלקטרונים ניידים ובעוד 
מכשירי אלקטרוניקה של הצרכן; הכל נכלל בסוג 35.               
                                                                                    

Class: 42 סוג: 42

Computer design services; application service 
provider (ASP) services, namely, hosting computer 
software applications of others; technical support 
services; troubleshooting; providing a website 
featuring information relating to computer software; 
all included in Class 42.

 ,(ASP) שרותי עיצוב מחשב, שרותי אספקת שרותי יישומים
דהיינו, אירוח אפליקציות של תוכנות מחשב של אחרים; שירותי 

תמיכה טכנית; שרותי איתור ופתרון בעיות; אספקת אתר 
המספק מידע הקשור לתוכנות מחשב ; הנכללים כולם בסוג 
                                                                               .42

                                                

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

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

Tonga, 24/05/2011, No. TO/M/11/02406 TO/M/11/02406 טונגה, 24/05/2011, מספר

Class: 9 סוג: 9

Class: 35 סוג: 35

Class: 42 סוג: 42

י"ב אב תשע"ב - 19431/07/2012



 Owners

Name: Google Inc.

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

Identification No.: 800088

(Delaware Corporation)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Ellen Shankman, Adv.

Address: 10 Plaut St., Rehovot, Israel

שם: אלן שנקמאן, עו"ד

כתובת : רחוב פלאוט 10, רחובות, ישראל

י"ב אב תשע"ב - 19531/07/2012



Trade Mark No. 238454 מספר סימן

Application Date 29/04/2011 תאריך הגשה

International Trademark No. 1077842 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)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Adin-Liss, Advs.

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

שם: עדין - ליס, עו"ד

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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 42 סוג: 42

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.

Goods/Services for which priority is claimed סחורות/שירותים לגביהם נטען דין קדימה
(If only classification code is indicated, Priority is claimed 
for all goods/services included in that class, and specified 
above under the 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. 85166144 ארה"ב, 01/11/2010, מספר 85166144

Class: 42 סוג: 42

י"ב אב תשע"ב - 19631/07/2012



Trade Mark No. 238460 מספר סימן

Application Date 17/02/2011 תאריך הגשה

International Trademark No. 1077919 מספר סימן בינלאומי

Based on foreign registration מבוסס על רישום בחו"ל

U.S.A. No. 4040770 ארה"ב מספר: 4040770

Dated 18/10/2011 (Section 16) מיום 18/10/2011 (סעיף 16) 

 Owners

Name: ARIZONA CHEMICAL COMPANY, LLC

Address: 4600 Touchton Road East,Suite 1200, 
Jacksonville, FL 32246, U.S.A.

Identification No.: 72230

(Delaware, United States LTD LIABILITY COMPANY)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Wolff, Bregman and Goller

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

שם: וולף, ברגמן וגולר

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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 1 סוג: 1

Industrial chemicals; specialty chemicals, namely, 
chemical additives for general industrial use in the 
manufacture of a wide variety of goods.

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

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

U.S.A., 29/09/2010, No. 85141168 ארה"ב, 29/09/2010, מספר 85141168

Class: 1 סוג: 1

Industrial chemicals; specialty chemicals, namely, 
chemical additives for general industrial use in the 
manufacture of a wide variety of goods

י"ב אב תשע"ב - 19731/07/2012



Trade Mark No. 238540 מספר סימן

Application Date 13/06/2011 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: Geffen Basad Insurance Broker Ltd. שם: גפן בס"ד סוכנות לביטוח בע"מ

Address: P.O.B. 1888, Ramat Gan, 52118, Israel כתובת : ת.ד. 1888, רמת גן, 52118, ישראל

Identification No.: 513774554מספר זיהוי: 513774554

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Liav Geffen, Adv.

Address: P.O.B. 1113, Kiryat Tivon, 36015, Israel

שם: ליאב גפן, עו"ד

כתובת : ת.ד. 1113, קרית טבעון, 36015, ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 36 סוג: 36

Insurance, pensions, finance, credit, financing and 
business finance; all included in class 36.

ביטוח, פנסיה, פיננסים, אשראי, מימון, כספים ועסקי כספים; 
הנכללים כולם בסוג 36.                                     

י"ב אב תשע"ב - 19831/07/2012



Trade Mark No. 238611 מספר סימן

Application Date 17/02/2011 תאריך הגשה

International Trademark No. 1078777 מספר סימן בינלאומי

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 3 סוג: 3

Perfumery; perfumes, essential oils; cosmetics; 
cosmetic skin creams; hair lotions; bath soap; 
cosmetic bath salts; deodorants for personal use. 

Class: 9 סוג: 9

Spectacles, including sunglasses and eyeglasses, 
protective eyeglasses, sports eyeglasses; 
accessories for spectacles, namely, frames for 
spectacles, sunglasses and eyeglasses; spectacle 
cases; eyeglass lenses; sunglass lenses. 

Class: 18 סוג: 18

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

Class: 25 סוג: 25

Clothing, footwear, 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)

Italy, 09/02/2011, No. TO2011C000472 TO2011C000472 איטליה, 09/02/2011, מספר

Class: 3 סוג: 3

Class: 9 סוג: 9

Class: 18 סוג: 18

Class: 25 סוג: 25

י"ב אב תשע"ב - 19931/07/2012



 Owners

Name: GENNY S.R.L.

Address: Via Festara Vecchia, 44, I-37012 Bussolengo, 
Verona, Italy

Identification No.: 75656

(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

י"ב אב תשע"ב - 20031/07/2012



Trade Mark No. 238614 מספר סימן

Application Date 18/04/2011 תאריך הגשה

International Trademark No. 1078794 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 for contraceptive 
purposes. 

Class: 10 סוג: 10

Medical instruments, namely intra-uterine devices. 

י"ב אב תשע"ב - 20131/07/2012



Trade Mark No. 238693 מספר סימן

Application Date 27/06/2011 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: Zemereshet - A Company of Public Interest 
Ltd.

שם: זמרשת - חברה לתועלת הציבור בע"מ

Address: 23 Yigal Alon Street, Tel Aviv, 67226, Israel כתובת : רחוב יגאל אלון 23, תל אביב-יפו, 67226, ישראל

Identification No.: 513898247מספר זיהוי: 513898247

Yes

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: D. Mirkin & Co., Advs.

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

שם: ד. מירקין ושות', עו"ד

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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 41 סוג: 41

Collection and conservation of songs and music, 
recording and distribution of songs and music, 
broadcasting of songs and music in any media, 
including internet.

איסוף ושימור שירים ומוזיקה, הקלטת והפצת שירים ומוזיקה, 
שידור שירים ומוזיקה בכל מדיה לרבות באינטרנט.                 
                                                                                    

                      

י"ב אב תשע"ב - 20231/07/2012



Trade Mark No. 238694 מספר סימן

Application Date 27/06/2011 תאריך הגשה

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 5 סוג: 5

Dietetic foods and substances adapted for medical 
and clinical use; formulated milk, food beverages and 
food substances for babies and children; food and 
food substances for babies, children and invalids 
adapted for medical use; foods and food substances 
for pregnant and nursing mothers adapted for 
medical use; nutritional and dietary supplements 
adapted for medical use; vitamin preparations, 
mineral food preparations; medicated confectionery; 
all included in class 5.

מזון וחומרים דיאטטיים המותאמים לשימוש רפואי וקליני; 
פורמולות חלב, משקאות מזון וחומרי מזון לתינוקות וילדים; 
מזון וחומרי מזון לתינוקות, ילדים ובעלי מום המותאמים 

לשימוש רפואי; מזון וחומרי מזון לנשים הרות ולאימהות מניקות 
המותאמים לשימוש רפואי; תוספי תזונה והזנה המותאמים 

לשימוש רפואי; תכשירי ויטמינים, תכשירי מזון מינראליים; דברי 
מתיקה תרופתיים; הנכללים כולם בסוג 5.                             
                                                                                    
                                                                                    

                        

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, all these products 
also in the form of extracts, soups, jellies, pastes, 
preserves, ready-made dishes, frozen or dehydrated; 
jams; eggs; milk, cream, butter, cheese and other 
food preparations having a base of milk; milk 
substitutes; milk-based beverages; milk-based 
beverages containing chocolate and/or coffee; milk-
based and cream-based desserts; yoghurts; soya 
milk (milk substitute); edible oils and fats; protein 
preparations for human food; non-dairy creamers; 
sausages; charcuterie; peanut butter; soups, soup 
concentrates, broth, stock cubes, bouillon, 
consommes; lactic fermented beverages; all included 
in class 29.

ירקות ותפוחי אדמה (משומרים, קפואים, מיובשים או 
מבושלים), פירות (משומרים, קפואים, מיובשים או מבושלים), 
פטריות (משומרות, מיובשות או מבושלות), בשר, עופות, בשר 
ציד, דגים ופירות ים, כל המוצרים הללו גם בצורה של תמציות, 
מרקים, מקפאים, ממרחים, שימורים, מנות מוכנות, מוקפאים 
או נטולי נוזלים; ריבות; ביצים; חלב, שמנת, חמאה, גבינה 

ותכשירי מזון אחרים על בסיס חלב; תחליפי חלב; משקאות על 
בסיס חלב; משקאות על בסיס חלב המכילים שוקולד ו/או קפה; 
קינוחים על בסיס חלב ועל בסיס שמנת; יוגורטים; חלב סויה 
(תחליף חלב); שומנים ושמנים למאכל; תכשירי חלבון למזון 
אדם; מלבינים שאינם חלביים; נקניקים; מבחר בשרים; חמאת 
בוטנים; מרקים, תרכיזי מרק, ציר מרק, קוביות ציר, מרק צח, 
קונסומה; משקאות המבוססים על סויה; הנכללים כולם בסוג 
                                                                               .29
                                                                                    

                                                                

י"ב אב תשע"ב - 20331/07/2012



 Owners

Name: Societe des Produits Nestle S.A.

Address: Vevey, Switzerland

Identification No.: 53

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Reinhold Cohn and Partners

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

שם: ריינהולד כהן ושותפיו

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

Class: 30 סוג: 30

Coffee, coffee extracts, coffee-based preparations 
and beverages; iced coffee; coffee substitutes, 
extracts of coffee substitutes, preparations and 
beverages based on coffee substitutes; chicory; tea, 
tea extracts, tea-based preparations and beverages; 
iced tea; malt-based preparations; cocoa and cocoa-
based preparations and beverages; chocolate, 
chocolate products, chocolate-based preparations 
and beverages; confectionery, sweets, candies; 
sugar confectionery; sugar; chewing gum; natural 
sweeteners; bakery products, bread, yeast, pastry; 
biscuits, cakes, cookies, wafers, toffees, puddings; 
ice cream, water ices, sherbets, frozen confections, 
frozen cakes, soft ices, frozen desserts, frozen 
yoghurts; binding agents for making ice cream and/or 
water ices and/or sherbets and/or frozen confections 
and/or frozen cakes and/or soft ices and/or frozen 
desserts and/or frozen yoghurts; honey and honey 
substitutes; cereals, breakfast cereals, muesli, corn 
flakes, cereal bars, ready-to-eat cereals; cereal 
preparations; rice, pasta, noodles; foodstuffs having 
a base of rice, of flour or of cereals, also in the form 
of ready-made dishes; pizzas; sandwiches; mixtures 
of alimentary paste and oven-ready prepared dough; 
sauces; soya sauce; ketchup; aromatising or 
seasoning products for food, edible spices, 
condiments, salad dressings, mayonnaise; mustard; 
vinegar; all included in class 30.

קפה, תמציות קפה, תכשירים ומשקאות על בסיס קפה; קפה 
קר; תחליפי קפה, תמציות של תחליפי קפה, תכשירים 

ומשקאות על בסיס תחליפי קפה; עולש; תה, תמציות תה, 
תכשירים ומשקאות על בסיס תה; תה קר; תכשירים על בסיס 
לתת; תכשירים ומשקאות מקקאו ועל בסיס קקאו; שוקולד, 
מוצרי שוקולד, תכשירים ומשקאות על בסיס שוקולד; דברי 

מתיקה, ממתקים, סוכריות; דברי מתיקה של סוכר; סוכר; גומי 
לעיסה; ממתיקים טבעיים; מוצרי מאפה, לחם, שמרים, מאפים; 
ביסקוויטים, עוגות, עוגיות, וופלים, טופי, פודינג; גלידה, קרחוני 
מים, שרבטים, דברי מתיקה קפואים, עוגות קפואות, קרחונים 
רכים, קינוחים קפואים, יוגורטים קפואים; גורמים קושרים 
להכנת גלידה ו\או קרחוני מים ו\או שרבטים ו\או מגדנות 
קפואות ו\או עוגות קפואות ו\או קרחונים רכים ו\או קינוחים 

קפואים ו\או יוגורטים קפואים; דבש ותחליפי דבש; דגנים, דגני 
ארוחת בוקר, מוזלי, פתיתי תירס, חטיפי דגנים, דגנים מוכנים 
לאכילה; תכשירי דגנים; אורז, פסטה, נודלס; דברי מאכל על 
בסיס של אורז, של קמח או של דגנים, גם בצורת מנות מוכנות 
לאכילה; פיצות; כריכים; תערובות של ממרח תזונתי ובצק מוכן 
לתנור; רטבים; רוטב סויה; קטשופ; מוצרי ניחוח או תיבול 

למזון, תבלינים אכילים, נותני טעם, נוזלי תיבול לסלט, מיונז; 
חרדל; חומץ; הנכללים כולם בסוג 30.                                   
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    

                                  

Class: 32 סוג: 32

Still water, effervescent water or carbonated water, 
processed water, spring water, mineral water, table 
water, flavoured water; fruit-flavoured and fruit-based 
beverages, concentrated fruit juices and vegetable 
juices, nectars, fruit nectars (beverages), lemonades, 
sodas and other non-alcoholic beverages; syrups, 
extracts and essences and other preparations for 
making non-alcoholic beverages (except essential 
oils); lactic fermented beverages; soya-based 
beverages; malt-based beverages; isotonic 
beverages; all included in class 32.

מים מזוקקים, מים תוססים או מים מוגזים, מים מעובדים, מי 
מעיין, מים מינרליים, מי שולחן, מים בטעמים; משקאות בטעמי 
פירות ומבוססים על פירות, מיצי פירות ומיצי ירקות מרוכזים, 
נקטרים, נקטרי פירות (משקאות), לימונדות, סודות ומשקאות 
אחרים שאינם אלכוהוליים; סירופים, תמציות ומיצויים ותכשירים 

אחרים להכנת משקאות שאינם אלכוהוליים (חוץ משמנים 
אתריים); משקאות לקטיים מותססים; משקאות המבוססים על 
לתת; משקאות איזוטוניים; הנכללים כולם בסוג 32.                 
                                                                                    
                                                                                    

                                            

י"ב אב תשע"ב - 20431/07/2012



Trade Mark No. 238711 מספר סימן

Application Date 21/06/2011 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: Yaron Atia שם: ירון עטיה 

Address: 8 Alon Zui st, Netanya, Israel כתובת : רח' אלון צבי 8, נתניה, ישראל

Identification No.: 033721465מספר זיהוי: 033721465

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Shay Milech, Advocate 

Address: 6 Alon Zvi st, Netanya, 42414, Israel

שם: עו"ד שי מילך 

כתובת : רח' אלון צבי 6, נתניה, 42414, ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 43 סוג: 43

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

שירותים להספקת מזון ומשקה כשרים; הנכללים כולם בסוג 
                                   .43

י"ב אב תשע"ב - 20531/07/2012



RMW

Trade Mark No. 238749 מספר סימן

Application Date 26/06/2011 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: TAMA PLASTIC INDUSTRY שם: תמה תעשיית פלסטיק

Address: Mishmar Ha'emek, Israel כתובת : משמר העמק, ישראל

Identification No.: 540063377מספר זיהוי: 540063377

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Asaf Birenboim, Adv.

Address: 

שם: אסף בירנבוים, עו"ד

כתובת : תמה תעשיית פלסטיק, משמר העמק, 19236, ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 16 סוג: 16

Plastic materials for packaging and wrapping 
agricultural crops; plastic film and plastic sheets for 
packaging and wrapping bales of cotton; all included 
in class 16.

חומרים פלסטיים לאריזה ועטיפה של תוצרת חקלאית; פילם 
מפלסטיק ויריעות פלסטיק לאריזה ועטיפה של חבילות כותנה; 
הנכללים כולם בסוג 16.                                                     

                            

י"ב אב תשע"ב - 20631/07/2012



COOLAM

Trade Mark No. 238756 מספר סימן

Application Date 09/06/2011 תאריך הגשה

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 35 סוג: 35

Advertising and information distribution services, 
namely, providing advertising space via the global 
computer network; promoting the goods and services 
of others over the Internet; providing on-line 
computer databases and on-line searchable 
databases in the field of collegiate life, general 
interest, classifieds, virtual community, social 
networking, photo sharing, video sharing, and 
transmission of photographic images; Providing an 
online directory information service featuring 
information regarding, and in the nature of, collegiate 
life, general interest, classifieds, virtual community, 
social networking, photo sharing, and transmission of 
photographic images; advertising and information 
distribution services, namely, providing classified 
advertising space via the global computer network; 
promoting the goods and services of others over the 
Internet; providing on-line computer databases and 
on-line searchable databases in the field of collegiate 
life, general interest, classifieds, virtual community, 
social networking, photo sharing, video sharing, and 
transmission of photographic images; marketing, 
advertising and promotion services; providing market 
research and information services; providing 
marketing data; providing marketing tools to provide 
market information; advertising and information 
distribution services, namely, providing advertising 
space via the global computer network; Marketing, 
advertising and promotion services, namely, on-line 
advertising and marketing services; rental of on-line 
advertising space; promoting the goods and services 
of others via computers and communication 
networks; market research and online directory 
information services; facilitating the exchange and 
sale of services and products of third parties via 
computer and communication networks; online retail 
store services featuring delivery of digital media; 
charitable services, namely promoting public 
awareness about charitable, philanthropic, volunteer, 
public and community service and humanitarian 
activities; contest and incentive award programs 
designed to recognize, reward and encourage 
individuals and groups which engage in self-
improvement, self-fulfillment, charitable, 
philanthropic, volunteer, public and community 
service and humanitarian activities and sharing of 
creative work product; all included in class 35.

שירותי פרסום והפצת מידע, דהיינו, אספקת שטחי פרסום 
באמצעות רשת המחשבים העולמית; קידום טובין ושירותים של 

אחרים על גבי רשת האינטרנט; אספקת מאגרי מידע 
ממוחשבים מקוונים ומאגרי מידע מקוונים המאפשרים חיפוש 
בקשר לנושאי החיים בקולג', תחומי אניין כלליים, מודעות 

דרושים, קהילות וירטואליות, רשתות חברתיות, שיתוף תמונות, 
שיתוף בווידאו, והעברת תמונות מצולמות; מתן שירות ספריית 
מידע מקוון המציג מידע המתייחס אל, ומסוג של חיי המכללה, 
עניין כללי, מודעות דרושים, קהילה וירטואלית, רשת חברתית, 
שיתוף תמונות, שידור דמויות מצולמות; שירותי פרסום והפצת 
מידע, שהם, מתן מרחב פרסום מסווג באמצעות רשת המחשב 
העולמית; קידום הסחורות והשירותים של אחרים באינטרנט; 
מתן מסדי נתוני מחשבים מקוונים ומסדי נתונים מקוונים 
הניתנים לחיפוש בתחום חיי המכללה, עניין כללי, מודעות 
דרושים, קהילה וירטואלית, רשת חברתית, שיתוף תמונות, 
שיתוף וידאו ושידור דמויות מצולמות; שירותי שיווק, פרסום 

וקידום מכירות; מתן שירותי חקר שוק ומידע; מתן נתוני שיווק; 
אספקת כלים שיווקיים למתן מידע שוק; שירותי פרסום והפצת 
מידע, שהם, מתן מרחב פרסום באמצעות רשת מחשב עולמית; 
שירותי מרקטינג, פרסום וקידום, דהיינו, שירותי פרסום ושיווק 
מקוונים; השכרה של מקום פרסום מקוון; קידום טובין ושירותים 
של אחרים באמצעות מחשבים ורשתות תקשורת; שירותי סקר 
שוק ופרטי התקשרות מקוונים; סיוע במכירה והחלפה של 
שירותים ומוצרים של צדדים שלישיים באמצעות המחשב 

ורשתות תקשורת; שירותי חנות קמעונאית מקוונת, המאופיינת 
במשלוח מדיה דיגיטלית; שירותי צדקה, דהיינו, לעורר בקרב 
הציבור את המודעות למעשי צדקה, פילנתרופיה, התנדבות, 

שירותים למען הקהילה והכלל ולפעילות הומניטארית; תחרויות 
ותוכניות תמריצים נושאות פרסים, שנועדו לתיגמול, עידוד 
והכרה של אנשים פרטיים וקבוצות, העוסקים בשיפור עצמי, 
מימוש עצמי, צדקה, פילנתרופיה, התנדבות, מתן שירות 
קהילתי וציבורי ובפעילות הומניטארית ובשיתוף של תוצרי 

עבודה יצירתית; הנכללים בסוג 35.                                     
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    

                                                

י"ב אב תשע"ב - 20731/07/2012



Ownersבעלים

Name: Innovate Digital Ltd. שם: אינוויט דיגיטל בע"מ

Address: 98 Yigal Alon St., Tel-Aviv, Israel כתובת : יגאל אלון 98, תל אביב, ישראל

Identification No.: 513695288מספר זיהוי: 513695288

חברה פרטית

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

Class: 38 סוג: 38

Telecommunications; providing online chat rooms 
and electronic bulletin boards for registered users for 
transmission of messages concerning collegiate life, 
general interest, classifieds, virtual community, social 
networking, photo sharing, and transmission of 
photographic images; Providing services in relation to 
online chat rooms for transmission of messages and 
online directory information for registered users 
featuring information regarding and in the nature of, 
collegiate life, general interest; classifieds, virtual 
community, social networking; telecommunication 
services, namely worldwide switched text and 
message transmission services, electronic message 
sending and outcall notification services; providing 
transmission services in relation to using mobile 
devices, namely, to look up user profile information, 
search for users, send messages to users, post 
information viewable by users, add contacts and 
provide notifications; audio and video broadcasting 
services over the internet or other communications 
network, namely, uploading, posting, showing, 
displaying, tagging and electronically transmitting 
information, audio, and video clips; providing access 
to information, audio, and video via websites, online 
forums, chat rooms, listservs and blogs over the 
Internet; Providing access to computer databases; 
electronic transmission of instant messages and 
data; Providing access to computer, electronic and 
online databases; telecommunications services, 
namely electronic transmission of data, messages 
and information; providing online forums for 
communication on topics of general interest; 
providing online communications links which transfer 
web site users to other local and global web pages; 
facilitating access to third party web sites via a 
universal login; providing online chat rooms and 
electronic bulletin boards; audio, text and video 
broadcasting services over computer or other 
communication networks namely, uploading, posting, 
displaying, tagging, and electronically transmitting 
data, information, audio and video images; all 
included in class 38.

תקשורת-רחק (טלקומוניקציה); מתן חדרי צ'אט מקוונים ולוחות 
מודעות אלקטרוניים למשתמשים רשומים עבור העברה של 
הודעות בנוגע לחיי המכללה, עניין כללי, מודעות דרושים, 
קהילה מקוונת, רשת חברתית, שיתוף תמונות, ושידור של 

דמויות מצולמות; מתן שירותים הקשורים לחדרי צ'אט מקוונים 
להעברת הודעות ומידע ספרייה מקוון עבור משתמשים רשומים 
המציג מידע בנוגע ובתחום של חיי מכללה, עניין כללי; מודעות 
דרושים, קהילה מקוונת, רשת חברתית; שירותי טלקומוניקציה, 
שהם, שירותי החלפת טקסט והעברת הודעות עולמיים, שירותי 

שליחות הודעה אלקטרונית והתראת הודעה; מתן שירותי 
העברה הקשורים לשימוש בהתקנים ניידים, שהם, חיפוש מידע 

פרופיל משתמש, חיפוש משתמשים, שליחת הודעות 
למשתמשים, פרסום מידע שמשתמשים יכולים לראותו, הוספת 
אנשי קשר ומתן התראות; שירותי שידור אודיו ווידאו באמצעות 
האינטרנט או רשת תקשורות אחרת, שהם, העלאה, פרסום, 
הצגה, תצוגה, תיוג והעברה אלקטרונית של מידע, קליפים של 
אודיו ווידאו; מתן גישה למידע, אודיו ווידאו באמצעות אתרי 
רשת, פורומים מקוונים, חדרי צ'אט, רשימת תפוצה ובלוגים 
באינטרנט; מתן גישה למסד נתוני מחשב; העברה אלקטרונית 
של הודעות מיידיות ונתונים; אספקת גישה למסדי נתונים 

אלקטרוניים, מסדי נתונים מקוונים ומסדי נתונים ממוחשבים; 
שירותי טלקומוניקציה, דהיינו, העברה אלקטרונית של נתונים, 

הודעות ומידע; אספקת פורומים מקוונים ליצירת שיח על 
נושאים בענייני הכלל; אספקת קישורים מקוונים המעבירים את 
משתמשי האתר לאתרי אינטרנט מקומיים או גלובלים; סיוע 
בגישה לדפי רשת של צד שלישי באמצעות שם משתמש 

(login) אוניברסלי; אספקת חדרי צ'אט מקוונים ולוחות מודעות 
אלקטרוניים; שירותי שידור של צלילים, טקסטים ווידאו דרך 
המחשב או רשתות תקשורת שונות, דהיינו, העלאה, פרסום 
הודעות, הצגה, תיוג והעברה אלקטרונית של נתונים, מידע 

וקבצי אודיו ווידאו; הנכללים בסוג 38.                                   
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    

      

י"ב אב תשע"ב - 20831/07/2012



Trade Mark No. 238757 מספר סימן

Application Date 27/06/2011 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: ltzik peretz שם: איציק פרץ

Address: Ha'alonim 12/20, Netanya, Israel כתובת : האלונים 12/20, נתניה, ישראל

Identification No.: 025335530מספר זיהוי: 025335530

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Nahman rabin Reyhanian, Adv.

Address: Hamelacha 45, P.O.B. 16200, Natanya, Fl 
Poleg Ind, Israel

שם: נחמן רבין ריחניאן, עו"ד

כתובת : המלאכה 45, ת.ד. 16200, נתניה, א.ת. פולג, ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 36 סוג: 36

Real estate affairs ; all included in class 36. עסקי נכסי דלא ניידי ; הנכללים כולם בסוג 36.         

י"ב אב תשע"ב - 20931/07/2012



DRISCOLL'S ONLY THE FINEST BERRIES

Trade Mark No. 238760 מספר סימן

Application Date 30/06/2011 תאריך הגשה

 Owners

Name: Driscoll Strawberry Associates, Inc.

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

Identification No.: 801971

California Corporation

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Reinhold Cohn and Partners

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

שם: ריינהולד כהן ושותפיו

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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 31 סוג: 31

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

תותים, פטל, פטל שחור ואוכמניות טריים; הנכללים כולם בסוג 
                                                           .31

י"ב אב תשע"ב - 21031/07/2012



Trade Mark No. 238778 מספר סימן

Application Date 12/04/2011 תאריך הגשה

International Trademark No. 1079366 מספר סימן בינלאומי

Conditions/Disclaimers

The mark is limited to the colours  word Different 
shades of red, gold, green, black, white and gray. as 
shown in the  mark.

 Owners

Name: Pivovary Staropramen a.s.

Address: Nádražní 84, CZ-150 54 Praha 5, Czech 
Republic

Identification No.: 72848

(Public limited company)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 32 סוג: 32

Beers.

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

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

European Community Trade Mark, 01/04/2011, No. 
009861063

איחוד האירופי לסימני מסחר, 01/04/2011, מספר 
009861063

Class: 32 סוג: 32

י"ב אב תשע"ב - 21131/07/2012



Trade Mark No. 238799 מספר סימן

Application Date 10/05/2011 תאריך הגשה

International Trademark No. 1079579 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: NINGBO DEGSON ELECTRONICS CO., LTD.

Address: Shatanlu Village,,Xiaolin Town,,Cixi City, 
Zhejiang Province, People's Republic of China

Identification No.: 72861

(China Corporation)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 9 סוג: 9

Counters; material for electricity mains, namely wires, 
cables; electric switches; electric terminals; electric 
connectors; electric contacts; electric junction boxes; 
electric installations for the remote control of 
industrial operations; electric irons.

י"ב אב תשע"ב - 21231/07/2012



Trade Mark No. 238800 מספר סימן

Application Date 18/05/2011 תאריך הגשה

International Trademark No. 1079607 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: 9 סוג: 9

Apparatus for the recording, processing, transmission 
and reproduction of sound and/or images; 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)

Benelux, 23/11/2010, No. 1214316 בנלוקס, 23/11/2010, מספר 1214316

Class: 9 סוג: 9

י"ב אב תשע"ב - 21331/07/2012



Trade Mark No. 238802 מספר סימן

Application Date 13/05/2011 תאריך הגשה

International Trademark No. 1079631 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: Medtronic, Inc.

Address: 710 Medtronic Parkway, Minneapolis, MN 
55432-5804, U.S.A.

Identification No.: 72863

(Minnesota, United States CORPORATION)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 10 סוג: 10

Medical apparatus and equipment for use in 
electronic acquisition, capture, processing, 
presentation, storage and transmission of patient's 
medical and physiological data for use in 
programming, monitoring and testing implanted 
cardiac devices.

י"ב אב תשע"ב - 21431/07/2012



Trade Mark No. 238836 מספר סימן

Application Date 29/04/2011 תאריך הגשה

International Trademark No. 1080121 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: Camuto Consulting, Inc.

Address: 411 West Putnam Avenue, Greenwich CT 
06830, U.S.A.

Identification No.: 72883

(Connecticut, United States Corporation)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 3 סוג: 3

Fragrances for personal use, perfumes; bath and 
body products, namely, body lotions, body creme, 
body mist, hand creme, bath and shower gel, body 
scrub, massage oil, dusting powder and bath soap, 
scented shampoos and conditioners.

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

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

U.S.A., 16/02/2011, No. 85244038 ארה"ב, 16/02/2011, מספר 85244038

Class: 3 סוג: 3

י"ב אב תשע"ב - 21531/07/2012



Trade Mark No. 238844 מספר סימן

Application Date 27/05/2011 תאריך הגשה

International Trademark No. 0830614 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: IMRAN HUSSAIN, RIZWANA HUSSAIN, 
MAARIAH HUSSAIN, DANYAAL HUSSAIN, ZAHRA 
HUSSAIN

Address: 2A Woodhall Park Avenue, Leeds, West 
Yorkshire LS28 7HF, United Kingdom

Identification No.: 72551

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 16 סוג: 16

Adhesive substances included in this class.

י"ב אב תשע"ב - 21631/07/2012



Trade Mark No. 238847 מספר סימן

Application Date 27/05/2011 תאריך הגשה

International Trademark No. 0864332 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: IMRAN HUSSAIN, RIZWANA HUSSAIN, 
MAARIAH HUSSAIN, DANYAAL HUSSAIN, ZAHRA 
HUSSAIN

Address: 2A Woodhall Park Avenue, Leeds, West 
Yorkshire LS28 7HF, United Kingdom

Identification No.: 72551

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 3 סוג: 3

Dental or oral hygiene products, including toothpaste, 
mouthwash and other oral hygiene preparations.

י"ב אב תשע"ב - 21731/07/2012



Trade Mark No. 238848 מספר סימן

Application Date 06/06/2011 תאריך הגשה

International Trademark No. 0898516 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: ZHEJIANG KAIOU TRANSMISSIONS BELT 
CO., LTD.

Address: Fangxiayang Gaojian Town,,Sanmen County, 
Zhejiang Province, People's Republic of China

Identification No.: 72889

(CHINA Corporation)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 7 סוג: 7

Pistons (parts of machines, engines or motors); 
timing belt motor transmissions; belts for motors and 
engines; fan belts for motors and engines; conveyors 
belt; industry belts; belts for machines; fan belts 
(except fan belts for land vehicles engines); parallel 
adhesive tape (including transport belts and belt 
conveyors, except belt conveyors for land vehicles 
engines); V belts.

י"ב אב תשע"ב - 21831/07/2012



Trade Mark No. 238851 מספר סימן

Application Date 26/05/2011 תאריך הגשה

International Trademark No. 0929786 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: Shin-Etsu Chemical Co., Ltd.

Address: 6-1, Ohtemachi 2-chome,,Chiyoda-ku, Tokyo 
100-0004, Japan

Identification No.: 72892

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 1 סוג: 1

Organosilanes; chemical emulsions; antifoams; 
foaming control agents; mold release agents; paper 
release agents; textile treating agents; paint 
additives; additives for plastics; additives for 
cosmetics and toiletries; water repellants; silicone 
coatings for optical fibers; silanes; silane coupling 
agents; silicone coatings for junction of 
semiconductors; silicone adhesives; catalysts; curing 
agents; vinyl acetate monomer; vinyl chloride 
monomer; epoxy encapsulating materials for 
semiconductors and optical devices; methanol; 
caustic soda; cellulose ethers; synthetic pheromones; 
silicon carbide; gallium phosphide for semiconductor; 
aluminium gallium indium phosphide for 
semiconductor; gallium arsenide for semiconductor; 
photosensitive chemicals for semiconductor 
lithography; aroma chemicals; rare earth compounds; 
other chemicals for industrial use.

י"ב אב תשע"ב - 21931/07/2012



Trade Mark No. 238852 מספר סימן

Application Date 26/05/2011 תאריך הגשה

International Trademark No. 0929787 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: Shin-Etsu Chemical Co., Ltd.

Address: 6-1, Ohtemachi 2-chome,,Chiyoda-ku, Tokyo 
100-0004, Japan

Identification No.: 72892

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 1 סוג: 1

Organosilanes; organopolysiloxanes; chemical 
emulsions; silicone compounds; dielectric silicone 
compounds; antifoams; foaming control agents; mold 
release agents; paper release agents; silicone resins; 
textile treating agents; paint additives; additives for 
plastics; additives for cosmetics and toiletries; water 
repellants; silicone coatings for optical fibers; silanes; 
silane coupling agents; junction coating silicone 
resins for semiconductors; silicone adhesives; 
catalysts; curing agents; polyvinyl chloride; polyvinyl 
alcohol; vinyl acetate monomer; vinyl chloride 
monomer; silicones; epoxy encapsulating materials 
for semiconductors and optical devices; methanol; 
caustic soda; cellulose ethers; synthetic pheromones; 
silicon metal; semiconductor silicon; silicon carbide; 
gallium phosphide for semiconductor; aluminium 
gallium indium phosphide for semiconductor; gallium 
arsenide for semiconductor; photoresists; liquid 
fluoroelastomer; pellicles (fluorine polymers base); 
aroma chemicals; rare earth compounds; other 
chemicals for industrial use.

י"ב אב תשע"ב - 22031/07/2012



Trade Mark No. 238877 מספר סימן

Application Date 01/06/2011 תאריך הגשה

International Trademark No. 1070838 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: Dell Inc.

Address: One Dell Way, Round Rock, TX 78682, U.S.A.

Identification No.: 72902

(Delaware, United States CORPORATION)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 9 סוג: 9

Telephones, cell phones, mobile phone, digital 
phones, smart telephones.

י"ב אב תשע"ב - 22131/07/2012



EL TOPO

Trade Mark No. 238880 מספר סימן

Application Date 03/07/2011 תאריך הגשה

 Owners

Name: SAMBA LLC

Address: 37 West 17th Street, New York, NY, 10011, 
U.S.A.

Identification No.: 57644

(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: 30 סוג: 30

Prepared sushi rolls; included in class 30. גלילי סושי מוכנים; הנכללים בסוג 30.                 

י"ב אב תשע"ב - 22231/07/2012



SUGARCANE

Trade Mark No. 238881 מספר סימן

Application Date 03/07/2011 תאריך הגשה

 Owners

Name: Babytrades, LLC

Address: 37 West 17th Street, New York, 10011, New 
York, U.S.A.

Identification No.: 802066

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: 41 סוג: 41

Nightclub services; included in class 41. שירותי מועדון לילה; הנכללים בסוג 41.           

Class: 43 סוג: 43

Restaurant services and bar services; include in 
class 43.

שירותי בר ושירותי מסעדה; הנכללים בסוג 43.                     
              

י"ב אב תשע"ב - 22331/07/2012



THREE OLIVES

Trade Mark No. 238885 מספר סימן

Application Date 03/07/2011 תאריך הגשה

 Owners

Name: PROXIMO SPIRITS, INC.

Address: 333 Washington Street, Jersey City, New 
Jersey, 07302, U.S.A.

Identification No.: 802065

Incorporated in the State of Delaware

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Sanford T. Colb & Co.

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

שם: סנפורד ט. קולב ושות'

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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 33 סוג: 33

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

משקאות כוהליים (למעט בירה); הכל כלול בסוג 33.               
                  

י"ב אב תשע"ב - 22431/07/2012



כרם סכך
Trade Mark No. 238887 מספר סימן

Application Date 03/07/2011 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: SOCIETE COOPERATIVE VIGNERONNE DES 
GRANDES CAVES RICHON LE ZION AND ZICHRON 
JACOB LTD.

שם: אגודת הכורמים הקואופרטיבית של יקבי ראשון לציון 
וזכרון יעקב בע"מ

Address: P.O.B. 2, Richon Le Zion, Israel כתובת : ת.ד. 2, ראשון לציון, ישראל

Identification No.: 570000315מספר זיהוי: 570000315

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: 33 סוג: 33

Alcoholic beverages  and wines; all included in class 
33

משקאות אלכוהוליים ויינות; הנכללים כולם בסוג 33                 
    

י"ב אב תשע"ב - 22531/07/2012



SCHECH VINEYARD

Trade Mark No. 238888 מספר סימן

Application Date 03/07/2011 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: SOCIETE COOPERATIVE VIGNERONNE DES 
GRANDES CAVES RICHON LE ZION AND ZICHRON 
JACOB LTD.

שם: אגודת הכורמים הקואופרטיבית של יקבי ראשון לציון 
וזכרון יעקב בע"מ

Address: P.O.B. 2, Richon Le Zion, Israel כתובת : ת.ד. 2, ראשון לציון, ישראל

Identification No.: 570000315מספר זיהוי: 570000315

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: 33 סוג: 33

Alcoholic beverages and wines; all included in class 
33

משקאות אלכוהוליים ויינות; הנכללים כולם בסוג 33                 
  

י"ב אב תשע"ב - 22631/07/2012



Trade Mark No. 238889 מספר סימן

Application Date 03/07/2011 תאריך הגשה

 Owners

Name: Shenzhen Hall-Power Industrial Co., Ltd.

Address: 2\F, building E, 11 industrial 2nd road, Dakan 
Village Xili Town, Nanshan District, Shenzen, People's 
Republic of China

Identification No.: 802068

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

Couplers (data processing equipment); portable 
telephones; camcorders; projection apparatus; 
optical lenses; materials for electricity mains (wires, 
cables); reducers (electricity); theft prevention 
installations, electric; chargers for electric batteries; 
galvanic cells; all included in class 9.

מצמדים (ציוד לעיבוד מידע); טלפונים ניידים; מצלמות וידאו 
מקליטות; מתקן הקרנה; עדשות אופטיות; חומרים לכבלי 
חשמל ראשיים (חוטי חשמל, כבלים); צמצמים (חשמל); 
התקנות למניעת גניבות, חשמליות; מטענים לסוללות 

אלקטרוניות; תאי גילוון; הנכללים כולם בסוג 9.                       
                                                                                    

    

י"ב אב תשע"ב - 22731/07/2012



Trade Mark No. 238894 מספר סימן

Application Date 04/07/2011 תאריך הגשה

 Owners

Name: Gruppo Cimbali S.p.A.

Address: Via Manzoni 17, Binasco MI, 20082, Italy

Identification No.: 802070

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Luzzatto & Luzzatto

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

שם: לוצאטו את לוצאטו

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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 7 סוג: 7

Electric coffee grinders; all included in class 7. טוחני קפה חשמליים; הנכללים כולם בסוג 7.                       

Class: 11 סוג: 11

Electric coffee machines, espresso coffee and 
cappuccino machines and relevant accessories and 
spare parts; water softeners; all included in class 11.

מכונות חשמליות להכנת קפה, מכונות להכנת קפה אספרסו 
וקפוצ'ינו ואביזרים וחלקי חילוף רלבנטיים; מרככי מים; הנכללים 

כולם בסוג 11.                                                       

י"ב אב תשע"ב - 22831/07/2012



bellapierre cosmetics

Trade Mark No. 238924 מספר סימן

Application Date 29/06/2011 תאריך הגשה

 Owners

Name: Bellapierre Cosmetics 

Address: Unit 3 Lower park, park Royal, London, United 
Kingdom

Identification No.: 72909

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Gold Patents & Financial Services (1992) L.T.D

Address: 15 Yohanan Ha'sandlar, P.O.B. 2567, Haifa, 
31251, Israel

שם: גולד- פטנטים ויעוץ כלכלי (1992) בע"מ

כתובת : יוחנן הסנדלר 15, ת.ד. 25267, חיפה, 31251, ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 3 סוג: 3

Natural/ mineral cosmetics; cosmetics accessories; 
included in class 3.

קוסמטיקה טבעית/מינראלית אביזרי קוסמטיקה; הנכללים כולם 
בסוג 3.                     

י"ב אב תשע"ב - 22931/07/2012



Trade Mark No. 238965 מספר סימן

Application Date 22/04/2011 תאריך הגשה

International Trademark No. 1080537 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. MI2011C003504 MI2011C003504 איטליה, 01/04/2011, מספר

Class: 14 סוג: 14

י"ב אב תשע"ב - 23031/07/2012



Trade Mark No. 238966 מספר סימן

Application Date 05/05/2011 תאריך הגשה

International Trademark No. 1080567 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 3 824 077 צרפת, 15/04/2011, מספר 077 824 3 11

Class: 21 סוג: 21

י"ב אב תשע"ב - 23131/07/2012



Trade Mark No. 238967 מספר סימן

Application Date 13/05/2011 תאריך הגשה

International Trademark No. 1080583 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

Software and computer programs.

Class: 42 סוג: 42

Development of programs and software applications.

י"ב אב תשע"ב - 23231/07/2012



Trade Mark No. 238973 מספר סימן

Application Date 28/04/2011 תאריך הגשה

International Trademark No. 1080620 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: Firmenich SA

Address: 1 route des Jeunes,,Case postale 239, CH-1211 
Genève 8, Switzerland

Identification No.: 72930

(Suisse Société anonyme)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 1 סוג: 1

Chemicals, namely raw materials intended for use in 
the fragrance and flavor industry.

Class: 3 סוג: 3

Natural and artificial perfumes; essential oils and 
compositions intended to perfume and flavor 
consumer goods.

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

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

Switzerland, 20/12/2010, No. 614577 שוויץ, 20/12/2010, מספר 614577

Class: 1 סוג: 1

Class: 3 סוג: 3

י"ב אב תשע"ב - 23331/07/2012



Trade Mark No. 238976 מספר סימן

Application Date 13/05/2011 תאריך הגשה

International Trademark No. 1080711 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: LABORATOIRE DE CONTACTOLOGIE 
APPLIQUÉE - LCA

Address: 9 allée Prométhée, F-28000 CHARTRES, 
France

Identification No.: 72933

(Société Anonyme (RCS Chartres B 311 274 401))

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 10 סוג: 10

Artificial implants namely intraocular implants.

Goods/Services for which priority is claimed סחורות/שירותים לגביהם נטען דין קדימה
(If only classification code is indicated, Priority is claimed 
for all goods/services included in that class, and specified 
above under the 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. 10 3 784 109 צרפת, 22/11/2010, מספר 109 784 3 10

Class: 10 סוג: 10

י"ב אב תשע"ב - 23431/07/2012



Trade Mark No. 238977 מספר סימן

Application Date 06/05/2011 תאריך הגשה

International Trademark No. 1080713 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: NEXANS

Address: 8 rue du Général Foy, F-75008 PARIS, France

Identification No.: 72934

(Société Anonyme)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 9 סוג: 9

Electric micro-cables for medical use, including 
medical imaging; electric cables, telecommunications 
cables.

Goods/Services for which priority is claimed סחורות/שירותים לגביהם נטען דין קדימה
(If only classification code is indicated, Priority is claimed 
for all goods/services included in that class, and specified 
above under the 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, 05/01/2011, No. 113795135 צרפת, 05/01/2011, מספר 113795135

Class: 9 סוג: 9

י"ב אב תשע"ב - 23531/07/2012



Trade Mark No. 238984 מספר סימן

Application Date 31/05/2011 תאריך הגשה

International Trademark No. 1080744 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: PHILOSOPHY, INC.

Address: 3809 East Watkins StreetE, Phoenix AZ 85034, 
U.S.A.

Identification No.: 72935

(Arizona, United States Corporation)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 3 סוג: 3

Skin care products, namely creams, lotions, 
moisturizers, cleansers, washes, masks, and toners.

י"ב אב תשע"ב - 23631/07/2012



Trade Mark No. 238994 מספר סימן

Application Date 06/05/2011 תאריך הגשה

International Trademark No. 1081002 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: CASTER

Address: 99 rue du Faubourg Saint Honoré, F-75008 
PARIS, France

Identification No.: 72392

(Société par Actions Simplifiée)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 3 סוג: 3

Perfumery, non-medical cosmetic preparations for 
the care, maintenance and beautification of the skin, 
shaving and after-shave products, cosmetic 
suntanning preparations, capillary suntanning 
preparations, non-medical preparations for the care, 
maintenance and beautification of the hair, hair 
lotions, shampoos, creams, gels, masks, mousses, 
balms for hair care and styling, hair spray, dyeing 
and bleaching preparations for hair, preparations for 
waving and styling of hair.

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

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

France, 03/12/2010, No. 10 3 787 951 צרפת, 03/12/2010, מספר 951 787 3 10

Class: 3 סוג: 3

י"ב אב תשע"ב - 23731/07/2012



Trade Mark No. 239005 מספר סימן

Application Date 27/05/2011 תאריך הגשה

International Trademark No. 1081166 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: Beachbody, LLC

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

Identification No.: 72948

(Ltd Liability Company)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 9 סוג: 9

Pre-recorded video tapes, audio and video cassettes, 
DVDs and CDs featuring exercise, fitness and dietary 
information and instruction and instructional materials 
distributed in connection therewith.

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

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

U.S.A., 25/03/2011, No. 85277066 ארה"ב, 25/03/2011, מספר 85277066

Class: 9 סוג: 9

י"ב אב תשע"ב - 23831/07/2012



Trade Mark No. 239006 מספר סימן

Application Date 27/05/2011 תאריך הגשה

International Trademark No. 1081169 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: JIA LE HUA (Shenzhen) Industry Dev. Co., 
LTD.

Address: 07H, Tower A, Xiandai Zhi Chuang Dasha,,the 
cross, Guangdong Province, People's Republic of China

Identification No.: 72949

(China Corporation)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 9 סוג: 9

Computer peripheral devices; time recording 
apparatus; navigation apparatus for vehicles (on-
board computers); cabinets for loudspeakers; 
material for electricity mains, namely wires and 
cables; cell switches (electricity); inverters 
(electricity); acoustic sound alarms; battery chargers; 
cigar lighters for automobiles.

י"ב אב תשע"ב - 23931/07/2012



Trade Mark No. 239007 מספר סימן

Application Date 17/05/2011 תאריך הגשה

International Trademark No. 1081185 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: fashiontv.com GmbH

Address: Brienner Strasse 21, 80333 München, Germany

Identification No.: 72950

(Germany GmbH (Limited Liability Company))

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; 
multivitamin juices; non-alcoholic energy drinks and 
isotonic drinks, non-alcoholic soft drinks.

Class: 33 סוג: 33

Alcoholic beverages (except beers).

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

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

Germany, 18/11/2010, No. 30 2010 059 292.3/32 גרמניה, 18/11/2010, מספר 292.3/32 059 2010 30

Class: 32 סוג: 32

Class: 33 סוג: 33

י"ב אב תשע"ב - 24031/07/2012



Trade Mark No. 239008 מספר סימן

Application Date 01/06/2011 תאריך הגשה

International Trademark No. 1081203 מספר סימן בינלאומי

Conditions/Disclaimers

The mark is limited to the colours  word Brown, dark-
brown and white. as shown in the  mark.

 Owners

Name: NECHYTAILO-RIDJOK Olga Volodymyrivna

Address: 7/10, Luteranska St., flat 14, Kyiv, 01001, 
Ukraine

Identification No.: 72951

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 33 סוג: 33

Alcoholic beverages, except beer; aperitifs; arak 
(arrack); brandy; wine; whisky; anisette (liqueur); 
anise (liqueur); hydromel (mead); vodka; kirsch; 
perry; gin; cocktails; curacao; liqueurs; peppermint 
liqueurs; distilled beverages; alcoholic beverages 
containing fruit; bitters; piquette; rice alcohol; rum; 
sake; cider; spirits (beverages); alcoholic extracts; 
alcoholic essences; digesters (liqueurs and spirits); 
fruit extracts, alcoholic.

י"ב אב תשע"ב - 24131/07/2012



Trade Mark No. 239010 מספר סימן

Application Date 23/05/2011 תאריך הגשה

International Trademark No. 1081302 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: ECO MODUS, LDA.

Address: AVENIDA DA REPÚBLICA, Nº 
3000,,ESCRITÓRIO 17, 2º, P-2649-517 ALCABIDECHE, 
Portugal

Identification No.: 72952

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 35 סוג: 35

Import and export agencies.

י"ב אב תשע"ב - 24231/07/2012



Trade Mark No. 239011 מספר סימן

Application Date 06/06/2011 תאריך הגשה

International Trademark No. 1081324 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: 16 סוג: 16

Printed publications; periodicals; books; magazines; 
newsletters; brochures; booklets; pamphlets; 
manuals; journals; leaflets.

Class: 28 סוג: 28

Electronic hand-held game units; computer game 
apparatus other than coin operated or those adapted 
for use with television receivers.

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

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

Jamaica, 07/12/2010, No. 57024 ג'מאייקה, 07/12/2010, מספר 57024

Class: 16 סוג: 16

Class: 28 סוג: 28

י"ב אב תשע"ב - 24331/07/2012



Trade Mark No. 239014 מספר סימן

Application Date 03/06/2011 תאריך הגשה

International Trademark No. 1081410 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: BCS Business Consulting Services Pte Ltd

Address: 230 Orchard Street, Faber House #10-230, 
Singapore

Identification No.: 72954

(Singapore Corporation)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 1 סוג: 1

Chemical additive sold a component of medicated 
cosmetics.

Class: 3 סוג: 3

Cosmetics, namely, lotions, cleansers, creams and 
serums; medicated cosmetics.

י"ב אב תשע"ב - 24431/07/2012



Trade Mark No. 239032 מספר סימן

Application Date 07/07/2011 תאריך הגשה

 Owners

Name: Yan Wal Yun Corporation Group Co., Ltd.

Address: Moo 6, Amata City Industrial Estate, 
Mabyangporn, Amphur Pluakdaeng, Rayong Province, 
Thailand

Identification No.: 802074

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Dr. Shlomo Cohen & Co.

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

שם: ד"ר שלמה כהן ושות'

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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 30 סוג: 30

Yellow curry stir-fry sauce; all included in class 30. רוטב למוקפץ בטעם קארי צהוב; הנכללים כולם בסוג 30.         
  

י"ב אב תשע"ב - 24531/07/2012



Trade Mark No. 239033 מספר סימן

Application Date 07/07/2011 תאריך הגשה

 Owners

Name: Yan Wal Yun Corporation Group Co., Ltd.

Address: Moo 6, Amata City Industrial Estate, 
Mabyangporn, Amphur Pluakdaeng, Rayong Province, 
Thailand

Identification No.: 802074

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Dr. Shlomo Cohen & Co.

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

שם: ד"ר שלמה כהן ושות'

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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 30 סוג: 30

Oriental black pepper stir-fry sauce; all included in 
class 30.

רוטב למוקפץ בטעם פלפל שחור אוריינטלי; הנכללים כולם 
בסוג 30.         

י"ב אב תשע"ב - 24631/07/2012



ORLocate

Trade Mark No. 239035 מספר סימן

Application Date 07/07/2011 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: Haldor Advanced Technologies Ltd. שם: הלדור טכנולוגיות מתקדמות בע"מ

Address: 2 Habanay St., Hod Hasharon, 45319, Israel כתובת : רחוב הבנאי 2, הוד השרון, 45319, ישראל

Identification No.: 513672832מספר זיהוי: 513672832

חברה פרטית

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: 42 סוג: 42

Computer monitoring service which tracks application 
software performance, performs periodic 
maintenance and provides reports and alerts 
concerning such performance; computer software 
development, computer programming and 
maintenance of computer software for tracking and 
packing medical instruments and performing 
stocktaking; computer software design and updating; 
consulting services in the fields of selection, 
implementation and use of computer hardware and 
software systems for others; customization of 
computer hardware and software; installation, 
maintenance and upgrading of computer software; 
updating of computer software for others; all included 
in class 42.

שירותי ניטור ממוחשבים אשר עוקבים אחר ביצועי תוכנה, 
מבצעים תחזוקה תקופתית ומספקים דיווחים והתראות לגבי 
ביצועי התוכנה; פיתוח תוכנת מחשב, תיכנות ותחזוקה של 
תוכנת מחשב עבור מעקב אחר ציוד רפואי ואריזה של ציוד 
רפואי וביצוע ספירת מלאי; עיצוב ועדכון של תוכנת מחשב; 
שירותי ייעוץ בתחום בחירה, יישום ושימוש בחומרת המחשב 
ומערכת מבוססת תוכנה עבור אחרים; התאמה אישית של 
חומרת מחשב ותוכנת מחשב; התקנה, תחזוקה ועדכון של 

תוכנת מחשב; עדכון של תוכנת המחשב עבור אחרים; הכלולים 
כולם בסוג 42.                                                                 
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    

י"ב אב תשע"ב - 24731/07/2012



HOWDEN

Trade Mark No. 239038 מספר סימן

Application Date 30/06/2011 תאריך הגשה

 Owners

Name: HOWDEN BROKING GROUP LIMITED 

Address: 16 Eastcheap, London, EC3M 1BD, United 
Kingdom

Identification No.: 72964

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

Insurance services; reinsurance services; insurance 
broking; risk management; underwriting services; 
insurance services relating to professional indemnity, 
directors and officer liability, crime insurance, cyber 
liability/insurance provided by electronic means, 
medical malpractice liability, employers liability, 
employment practice liability, fraud and computer 
crime, professional liability, trustees liability, pension 
trust liability, civil sanctions and regulatory 
proceedings liability, motor vehicle insurance, life 
insurance, buildings and contents insurance; financial 
services; information and advisory services relating to 
the aforesaid; all included in class 36.

שירותי ביטוח; שירותי ביטוח מחדש; תיווך ביטוחים; ניהול 
סיכונים; שירותי חיתום; שירותי ביטוח המתייחסים לשיפוי 

מקצועי, אחריות דירקטורים ומנהלים, ביטוח פלילי, 
אחריות/ביטוח אבטחת מידע המוענקים באמצעים אלקטרוניים, 
אחריות התנהגות לא מקצועית רפואית, אחריות מעסיקים, 
אחריות מקצועית תעסוקתית, מרמה ופשעי מחשב, אחריות 
מקצועית, אחריות נאמנים, אחריות נאמנות פנסיונית, אחריות 
הליכי סנקציות ותקנה אזרחיים, ביטוח כלי רכב מנועיים, ביטוח 
חיים, ביטוח בניינים ותכולות; שירותים פיננסיים, שירותי מידע 
וייעוץ המתייחסים לנזכר לעיל; כולם כלולים בסוג 36.             
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    

                                

י"ב אב תשע"ב - 24831/07/2012



Trade Mark No. 239043 מספר סימן

Application Date 30/06/2011 תאריך הגשה

 Owners

Name: W.L. GORE & ASSOCIATES, INC.

Address: Newark, Delaware, U.S.A.

Identification No.: 55822

(Delaware Corporation)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Wolff, Bregman and Goller

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

שם: וולף, ברגמן וגולר

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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 9 סוג: 9

Protective clothing, namely water-proof and fire-proof 
clothing for protection against accidents or for 
emergency purposes; all included in class 9.

דברי הלבשה עבור הגנה, דהיינו דברי הלבשה חסיני מים 
וחסיני אש להגנה בפני תאונות או למטרות שעת חרום; 

הנכללים כולם בסוג 9.                                                       
      

Class: 24 סוג: 24

Textiles and textile laminates included in this class; 
all included in class 24.

מוצרי טקסטיל ומוצרים שכבתיים מטקסטיל הכלולים בסוג זה; 
הנכללים כולם בסוג 24.           

Class: 25 סוג: 25

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

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

י"ב אב תשע"ב - 24931/07/2012



GOTA DE LUZ

Trade Mark No. 239095 מספר סימן

Application Date 12/07/2011 תאריך הגשה

 Owners

Name: Dalia Esther Couriel Ledersnaider

Address: 39 Hayarkon Street, Tel Aviv, Israel

Identification No.: 802083

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Hanni Rosenzweig & Co.

Address: 100 Hachashmonaim St., P.O.B. 20651, Tel 
Aviv, 61201, Israel

שם: הני רוזנצוויג ושות'

כתובת : רח' החשמונאים 100, ת.ד. 20651, תל אביב, 61201, 
ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 11 סוג: 11

Lamps (lighting apparatus); all included in class 11 מנורות (התקנים למאור); הנכללים כולם בסוג 11                   

Class: 14 סוג: 14

Jewellery, earrings, necklaces, key rings, pins and 
brooch, watches; all included in class 14

תכשיטים, עגילים, שרשראות, מחזיקי מפתחות, סיכות וסיכות 
נוי, שעונים; הנכללים כולם בסוג 14             

Class: 18 סוג: 18

Handbags, shoulder bags, purses, wallets, tote bags, 
luggage, backpacks; all included in class 18     

תיקי יד, תיקי כתף, תיקים, ארנקים, תיקים גדולים לסחיבת 
חפצים, מזוודות, תיקי גב; הנכללים כולם בסוג 18

Class: 20 סוג: 20

Photo and picture frames; all included in class 20 מסגרות לתמונות ותצלומים; הנכללים כולם בסוג 20           

Class: 24 סוג: 24

Textile goods not included in other classes, bed and 
table covers, textile covers for household use, 
curtains of textile, covers for  cushions, table linen, 
table napkins, tablemats, cushions, furniture 
coverings of textile, coasters; all included in class 24

מוצרי טקסטיל שאינם נכללים בסוגים אחרים, כלי וכיסויי מיטה 
ושולחנות, כיסויי טקסטיל לשימוש ביתי, וילונות מטקסטיל, 

כיסויים לכריות, מפות שולחן, מפיות שולחן, מחצלות לשולחן, 
כריות, כיסויי טקסטיל לרהיטים, תחתיות; הנכללים כולם בסוג 

                                                                     24

Class: 25 סוג: 25

Clothing, footwear , headgear ; all included in class 
25

דברי הלבשה, הנעלה וכיסויי ראש ; הנכללים כולם בסוג 25     
    

י"ב אב תשע"ב - 25031/07/2012



SUPERTAG

Trade Mark No. 239109 מספר סימן

Application Date 14/07/2011 תאריך הגשה

 Owners

Name: Sensormatic Electronics, LLC

Address: One Town Center Road, Boca Raton, Florida, 
33486, U.S.A.

Identification No.: 49089

(Nevada 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: 9 סוג: 9

Electronic article surveillance devices; all included in 
class 9.

התקנים אלקטרוניים של מעקב פריטים; הנכללים כולם בסוג 9. 
                      

י"ב אב תשע"ב - 25131/07/2012



BOOM FLOWER

Trade Mark No. 239111 מספר סימן

Application Date 14/07/2011 תאריך הגשה

 Owners

Name: DEVI CROPSCIENCE PVT LTD.

Address: 29-A, Workshop Road, Madurai - 625001, India

Identification No.: 802085

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Reinhold Cohn and Partners

Address: 26a Habarzel St. Ramat Hahayal, P.O.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

Agrochemical, including plant energizer and yield 
booster; all included in class 1.

אגרוכימיקל, כולל ממריץ צמחים ומגביר תוצרת; הנכללים כולם 
בסוג 1.                                         

י"ב אב תשע"ב - 25231/07/2012



SUMMIT PARTNERS CREDIT FUND

Trade Mark No. 239112 מספר סימן

Application Date 14/07/2011 תאריך הגשה

 Owners

Name: Summit Partners, L.P.

Address: 222 Berkeley Street, Boston, Massachusetts, 
02116, U.S.A.

Identification No.: 47020

(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: 36 סוג: 36

Financial and investment services, except those 
provided by traditional consumer banking institutions, 
namely, providing private equity, venture capital 
investment funds and debt funds; all included in class 
36

שירותים פיננסיים ושירותי השקעה, למעט אלה המוענקים על 
ידי מוסדות בנקאות צרכנית מסורתית, דהיינו, הענקת הון 
פרטי, קרנות השקעה הון סיכון וקרנות חוב; הנכללים כולם 

בסוג 36.                                                                         
                

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

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

U.S.A., 05/07/2011, No. 85/363,455 ארה"ב, 05/07/2011, מספר 85/363,455

Class: 36 סוג: 36

י"ב אב תשע"ב - 25331/07/2012



SUMMIT PARTNERS CREDIT OFFSHORE FUND

Trade Mark No. 239113 מספר סימן

Application Date 14/07/2011 תאריך הגשה

 Owners

Name: Summit Partners, L.P.

Address: 222 Berkeley Street, Boston, Massachusetts, 
02116, U.S.A.

Identification No.: 47020

(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: 36 סוג: 36

Financial and investment services, except those 
provided by traditional consumer banking institutions, 
namely, providing private equity, venture capital 
investment funds and debt funds; all included in class 
36

שירותים פיננסיים ושירותי השקעה, למעט אלה המוענקים על 
ידי מוסדות בנקאות צרכנית מסורתית, דהיינו, הענקת הון 
פרטי, קרנות השקעה הון סיכון וקרנות חוב ; הנכללים כולם 

בסוג 36.                                                                         
              

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

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

U.S.A., 05/07/2011, No. 85/363,475 ארה"ב, 05/07/2011, מספר 85/363,475

Class: 36 סוג: 36

י"ב אב תשע"ב - 25431/07/2012



Trade Mark No. 239146 מספר סימן

Application Date 05/05/2011 תאריך הגשה

International Trademark No. 1081871 מספר סימן בינלאומי

Conditions/Disclaimers

The mark is limited to the colours Magenta, black and 
white as shown in the mark.

 Owners

Name: MAB S.P.A. INDUSTRIE CHIMICHE

Address: Via del Piano, 109/111, I-61022 TALACCHIO DI 
COLBORDOLO (PS), Italy

Identification No.: 72997

(Italy Joint Stock Company)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 1 סוג: 1

Chemicals used in industry; unprocessed artificial 
resins; adhesives (glue) for industry.

Class: 2 סוג: 2

Paints, varnishes, lacquers, preservatives against 
rust and against deterioration of wood; colorants, 
mordants; raw natural resins.

Goods/Services for which priority is claimed סחורות/שירותים לגביהם נטען דין קדימה
(If only classification code is indicated, Priority is claimed 
for all goods/services included in that class, and specified 
above under the 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, 16/11/2010, No. PS2010C000152 PS2010C000152 איטליה, 16/11/2010, מספר

Class: 1 סוג: 1

Class: 2 סוג: 2

י"ב אב תשע"ב - 25531/07/2012



Trade Mark No. 239155 מספר סימן

Application Date 04/03/2011 תאריך הגשה

International Trademark No. 1082035 מספר סימן בינלאומי

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 6 סוג: 6

Tanks, containers (of metal); receiving containers for 
agricultural products (of metal); silos of metal; 
pipework of metal; hoppers (non-mechanical) of 
metal.

Class: 7 סוג: 7

Machines and installations consisting thereof, and 
parts therefor, for the receiving, treatment and 
processing of fruits and components thereof; 
mechanical extractors; mechanical apparatus and 
machines and parts therefor for the production and 
preparation of fruit juices and fruit juice concentrates; 
mechanical discharging hoppers; cleaning machines, 
apparatus (electric) and installations; washing 
apparatus; sorting machines; fruit presses 
(machines); mills (machines); filters (parts of 
machines or engines);filtering machines and 
installations consisting thereof; filter presses 
(machines); membrane filters (parts of machines); 
pumps (machines); belts for conveyors; 
concentrators (machines); adsorbers (machines); ion 
exchangers (machines); coolers for machines; pump 
diaphragms (parts of machines); packing and filling 
machines comprising quantity gauging machines; 
filling machines.

Class: 11 סוג: 11

Heat exchangers; evaporators; filters and filter 
membranes (parts for industrial installations) for the 
production, treatment and processing of fruit juices 
and fruit juice concentrates; pasteurizers; cooling 
appliances and installations.

Class: 37 סוג: 37

Assembly, commissioning, cleaning, maintenance 
and repair of the aforementioned systems, 
installations, apparatus, machines and parts thereof.

י"ב אב תשע"ב - 25631/07/2012



Class: 41 סוג: 41

Training; providing of training and further training with 
regard to the assembly, commissioning, cleaning, 
maintenance and repair of tanks and containers (of 
metal), receiving containers for agricultural products 
(of metal), silos of metal, pipework of metal, hoppers 
of metal, non-mechanical, mechanical apparatus, 
machines and installations consisting thereof, and 
parts therefor, for the receiving, treatment and 
processing of fruits and components thereof, 
mechanical extractors, mechanical apparatus and 
machines and parts therefor for the production and 
preparation of fruit juices and fruit juice concentrates, 
hoppers (mechanical discharging), cleaning 
machines, apparatus (electric) and installations, 
washing apparatus, sorting machines, fruit presses 
(machines), mills (machines), filters (parts of 
machines, motors or engines), filtering machines and 
installations consisting thereof, filter presses 
(machines), membrane filters, pumps (machines), 
belts for conveyors, concentrators (machines), 
adsorbers, ion exchangers (machines), coolers for 
machines, pump diaphragms, dosing machines, 
filling machines, heat exchangers, evaporators, 
concentrators (evaporating installations), filters and 
filter membranes (parts for industrial installations) for 
the production, treatment and processing of fruit 
juices and fruit juice concentrates, pasteurisers, 
refrigerating apparatus and installations.

Class: 42 סוג: 42

Technical planning of installations and lines for the 
fruit processing industry; construction drafting; 
technical measuring and testing; chemists services; 
computer programming; updating and maintenance 
of computer software; rental of computer software; 
technical consultancy in the field of fruit processing; 
materials testing; quality control; electronic data 
storage (information technology); rental of measuring 
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)

Germany, 06/09/2010, No. 30 2010 052 797.8/07 גרמניה, 06/09/2010, מספר 797.8/07 052 2010 30

Class: 6 סוג: 6

Class: 7 סוג: 7

Class: 11 סוג: 11

Class: 37 סוג: 37

Class: 41 סוג: 41

Class: 42 סוג: 42

י"ב אב תשע"ב - 25731/07/2012



 Owners

Name: Bucher Industries AG

Address: Murzlenstrasse 80, CH-8166 Niederweningen, 
Switzerland

Identification No.: 72217

(Switzerland 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

י"ב אב תשע"ב - 25831/07/2012



Trade Mark No. 239157 מספר סימן

Application Date 21/04/2011 תאריך הגשה

International Trademark No. 1082051 מספר סימן בינלאומי

Conditions/Disclaimers

The mark is limited to the colours Yellow, blue and 
fuchsia as shown in the mark.

 Owners

Name: THEOPHILOS SOUSANIS

Address: 263 Agiou Dimitriou, GR-173 42 AGIOS 
DIMITRIOS, Greece

Identification No.: 73006

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 28 סוג: 28

Games, board games, 3D board games.

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

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

Greece, 19/04/2011, No. 212843 יון, 19/04/2011, מספר 212843

Class: 28 סוג: 28

י"ב אב תשע"ב - 25931/07/2012



Trade Mark No. 239163 מספר סימן

Application Date 27/05/2011 תאריך הגשה

International Trademark No. 1082084 מספר סימן בינלאומי

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 16 סוג: 16

Printed brochures, newsletters, training manuals, 
instructional, educational and teaching materials in 
the field of equine-assisted therapeutic activities.

Class: 41 סוג: 41

Education and entertainment services, namely, 
providing motivational and educational speakers; and 
educational services, namely, developing the 
curriculum for, and testing of, instructors in equine-
assisted activities and therapy for disabled persons.

Class: 42 סוג: 42

Accreditation services, namely, setting and providing 
standards for member-operated centers which 
provide equine-assisted activities and therapy for 
disabled persons, for the purpose of accreditation.

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

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

U.S.A., 11/05/2011, No. 85318170 ארה"ב, 11/05/2011, מספר 85318170

Class: 16 סוג: 16

Printed brochures, newsletters, training manuals, 
instructional, educational and teaching materials in 
the field of equine-assisted therapeutic activities

Class: 41 סוג: 41

Education and entertainment services, namely, 
providing motivational and educational speakers; and 
educational services, namely, developing the 
curriculum for, and testing of, instructors in equine-
assisted activities and therapy for disabled persons

י"ב אב תשע"ב - 26031/07/2012



 Owners

Name: North American Riding for the Handicapped 
Association, Inc.

Address: P. O. Box 33150, Denver, CO 80233, U.S.A.

Identification No.: 72862

(Colorado, United States non-profit corporation)

Class: 42 סוג: 42

Accreditation services, namely, setting and providing 
standards for member-operated centers which 
provide equine-assisted activities and therapy for 
disabled persons, for the purpose of accreditation

י"ב אב תשע"ב - 26131/07/2012



Trade Mark No. 239166 מספר סימן

Application Date 08/06/2011 תאריך הגשה

International Trademark No. 1082095 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: Becton, Dickinson and Company

Address: 1 Becton Drive, MC 090, Franklin Lakes, NJ 
07417, U.S.A.

Identification No.: 71363

(New Jersey, United States CORPORATION)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 9 סוג: 9

Laboratory instrument, namely flow cytometer.

י"ב אב תשע"ב - 26231/07/2012



Trade Mark No. 239195 מספר סימן

Application Date 22/06/2011 תאריך הגשה

International Trademark No. 0867280 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: NINGBO AOLEISHI SANITARY WARE CO., 
LTD. (ningbo aoleishi jieju youxian gongsi)

Address: Xiachen Village (Kejiyuan),,Fangqiao, Jiangkou 
Tow, ZHEJIANG 315504, People's Republic of China

Identification No.: 73027

(China limited company)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 11 סוג: 11

Water spouts; faucets; floor drains; modulating taps 
for water pipes; water intake apparatus for sanitary 
ware installations, including areo-valves, water 
valves, spouts, three ways, four ways, connections 
for pipes and pipe rings, holderbat and bushing.

י"ב אב תשע"ב - 26331/07/2012



Trade Mark No. 239200 מספר סימן

Application Date 19/05/2011 תאריך הגשה

International Trademark No. 0937301 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: OSRAM AG

Address: Hellabrunner Strasse 1, 81543 München, 
Germany

Identification No.: 73030

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 11 סוג: 11

Lighting apparatus, especially electric lamps and 
luminaires; parts of the aforementioned goods.

י"ב אב תשע"ב - 26431/07/2012



Trade Mark No. 239205 מספר סימן

Application Date 15/06/2011 תאריך הגשה

International Trademark No. 1047721 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: The Jordans & Ryvita Company Limited

Address: Weston Centre,,10 Grosvenor Street, London 
W1K 4QY, United Kingdom

Identification No.: 73034

(England, United Kingdom Private Limited Company)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 30 סוג: 30

Cereals and preparations made from cereals; 
breakfast cereals, porridge oats, bran, wheat germ 
and muesli; snack bar foods and snack foods; 
savoury snacks; flour.

י"ב אב תשע"ב - 26531/07/2012



Trade Mark No. 239206 מספר סימן

Application Date 22/06/2011 תאריך הגשה

International Trademark No. 1061111 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: BEIFA GROUP CO., LTD

Address: No. 298 Jiangnan Road (East),,Beilun,,Ningbo, 
315801 ZHEJIANG, People's Republic of China

Identification No.: 73035

(China Corporation)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 16 סוג: 16

Note books; staplers; stationery; cabinets for 
stationery (office requisites); ink; writing instruments; 
adhesives (glues) for stationery or household 
purposes; square rulers; paint boxes (articles for use 
in school); pastels (crayons).

י"ב אב תשע"ב - 26631/07/2012



Trade Mark No. 239207 מספר סימן

Application Date 12/04/2011 תאריך הגשה

International Trademark No. 1061282 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: STONEFLY SPA

Address: Via San Gaetano 200, I-31044 
MONTEBELLUNA (Treviso), Italy

Identification No.: 73036

(Italy Joint Stock Company)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 18 סוג: 18

Bags, handbags, carry-all bags, sport bags, shoulder 
bags, backpacks, travel bags, duffel bags, trunks, 
suit bags, carriers for suits, shirts and dresses, 
souvenir bags, clutch bags, key cases, book bags, 
cosmetic bags sold empty, rucksacks, attache cases, 
wheeled bags, wallets, pocket wallets, card wallets, 
document cases, business card cases, calling card 
cases, credit card cases (leatherware), name card 
cases, purses, coin purses, umbrellas, parasols, 
walking stick handles.

Class: 25 סוג: 25

Clothing, footwear, headgear.

Class: 35 סוג: 35

Retail sale, wholesale, on-line sale, by mail ordering 
sale for clothing, footwear, headgear, bags, 
handbags, carry-all bags, sport bags, shoulder bags, 
backpacks, travel bags, duffel bags, trunks, suit 
bags, carriers for suits, shirts, dresses, souvenir 
bags, clutch bags, key cases, book bags, cosmetic 
bags sold empty, rucksacks, attaché cases, wheeled 
bags, wallets, pocket wallets, card wallet document 
cases, business card cases, calling card cases, credit 
card cases, name card cases, purses, coin purses, 
umbrellas, parasols, walking stick handles.

י"ב אב תשע"ב - 26731/07/2012



Trade Mark No. 239209 מספר סימן

Application Date 31/05/2011 תאריך הגשה

International Trademark No. 1074515 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: Abercrombie & Fitch Europe SA

Address: Via Moree, CH-6850 Mendrisio, Switzerland

Identification No.: 71479

(Suisse Société Anonyme)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 25 סוג: 25

Clothing, footwear, headgear.

י"ב אב תשע"ב - 26831/07/2012



K - RAIN

Trade Mark No. 239212 מספר סימן

Application Date 14/07/2011 תאריך הגשה

 Owners

Name: K-RAIN MANUFACTURING CORPORATION

Address: Riviera Beach, Florida, U.S.A.

Identification No.: 18156

(Florida 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: 11 סוג: 11

Irrigation products, namely, sprinklers, sprays, rotors, 
controllers, controller accessories, valves, fittings, 
nozzles and pump start relays; all included in class 
11.

מוצרי השקאה, דהיינו התקני התזה, התקני הזלפה, התקני 
חוגה, התקני בקרה, אביזרי בקרה, שסתומים, מתאמים, קצוות 
צינור וממסרי הפעלת משאבה; הנכללים כולם בסוג 11.           

                      

Goods/Services for which priority is claimed סחורות/שירותים לגביהם נטען דין קדימה
(If only classification code is indicated, Priority is claimed 
for all goods/services included in that class, and specified 
above under the 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. 85/242,821 ארה"ב, 15/02/2011, מספר 85/242,821

Class: 11 סוג: 11

י"ב אב תשע"ב - 26931/07/2012



Trade Mark No. 239217 מספר סימן

Application Date 14/07/2011 תאריך הגשה

 Owners

Name: TOP ENERGY SAVING SYSTEM CORP.

Address: 3F., NO. 115, WU-KUNG 3RD RD., WUGU 
TOWNSHIP, TAIPEI COUNTY, 24891, Taiwan

Identification No.: 802087

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Soroker-Agmon, Adv.

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

שם: סורוקר-אגמון, עו"ד

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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 11 סוג: 11

Light bulbs; street lights; recessed downlights; diving 
lights; spot lights; crystal lights; projector lamps; 
ceiling lights; solar lights; lamping casings and 
hangings for lamps; burners for lamps; lights; electric 
lights; lighting apparatus and appliances; light tubes; 
solar street lights; LED (light emitting diode) street 
lights; LED (light emitting diode) lighting apparatus 
and appliances; tunnel lights; emergency lights; all 
included in class 11.

נורות חשמל; תאורת רחוב; מנורות שקועות המאירות בכיוון 
ישר כלפי מטה; תאורת צלילה; ספוטים; מנורות קריסטל; 
זרקורים; תאורת תקרה; תאורה סולארית; אהילים ומתלים 

למנורות; מבערים עבור מנורות; תאורה; מנורות חשמליות; ציוד 
תאורה, מתקני תאורה, מערכות תאורה; צינורות תאורה; 

תאורת רחוב סולארית; תאורת רחוב מסוג דיודה פולטת אור 
(LED); ציוד תאורה, מתקני תאורה ומערכות תאורה מסוג 
דיודה פולטת אור (LED); תאורה למנהרות; תאורת חירום; 
הכלולים כולם בסוג 11.                                             

י"ב אב תשע"ב - 27031/07/2012



Trade Mark No. 239225 מספר סימן

Application Date 17/07/2011 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: Rubicon Business Group Ltd. שם: רוביקון ביזנס גרופ בע"מ

Address: Ygal Alon 98, Tel-Aviv, 67891, Israel כתובת : יגאל אלון 98, תל אביב, 67891, ישראל

Identification No.: 514302454מספר זיהוי: 514302454

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Soroker-Agmon, Adv.

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

שם: סורוקר-אגמון, עו"ד

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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 9 סוג: 9

Business management software, namely, software 
enabling quantification and cost analysis, analysis of 
profit and loss, comparing financial data; database 
management software in the field of transactions 
management, analysis of business statistics; 
software for analyzing business performance, 
namely, financial analysis , cost-benefit analysis, 
profit-loss analysis; software for analyzing company 
or business data and comparing the data to business 
in the same field through a database; software for 
prediction of business scenarios; all included in class 
9.

תוכנה לניהול עסקי, דהיינו, תוכנה המאפשרת כימות וניתוח 
עלויות, ניתוח רווח והפסד, השוואת נתונים פיננסיים; תוכנה 
לניהול מאגר מידע בתחום ניהול עסקאות, ניתוח סטטיסטיקות 
עסקיות; תוכנה לניתוח נתונים פיננסיים והפקת דו"חות; תוכנה 

לניתוח ביצועים עסקיים, דהיינו, ניתוח פיננסי, ניתוח 
עלות-תועלת, ניתוח רווח-הפסד; תוכנה לניתוח נתוני חברה או 
עסק והשוואת הנתונים לעסקים בענף זהה באמצעות מאגר 

מידע; תוכנה לחיזוי תרחישים עסקיים; הכלולים כולם בסוג 9.   
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    

י"ב אב תשע"ב - 27131/07/2012



CEDARS - SINAI

Trade Mark No. 239228 מספר סימן

Application Date 17/07/2011 תאריך הגשה

 Owners

Name: CEDARS-SINAI MEDICAL CENTER

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

Identification No.: 14812

(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: 42 סוג: 42

Scientific research and development; all included in 
class 42.

מחקר ופיתוח מדעי; הנכללים כולם בסוג 42.                         
                      

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

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

U.S.A., 19/01/2011, No. 85221563 ארה"ב, 19/01/2011, מספר 85221563

Class: 42 סוג: 42

י"ב אב תשע"ב - 27231/07/2012



MASTERCEM

Trade Mark No. 239229 מספר סימן

Application Date 17/07/2011 תאריך הגשה

 Owners

Name: Construction Research & Technology GmbH

Address: Dr. Albert - Frank Str. 32, Trostberg, Germany

Identification No.: 60629

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Reinhold Cohn and Partners

Address: 26a Habarzel St. Ramat Hahayal, P.O.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; all included in class 1. כימיקלים לשימוש בתעשייה; הנכללים כולם בסוג 1.               

י"ב אב תשע"ב - 27331/07/2012



Trade Mark No. 239230 מספר סימן

Application Date 17/07/2011 תאריך הגשה

 Owners

Name: CEDARS-SINAI MEDICAL CENTER

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

Identification No.: 14812

(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: 42 סוג: 42

Scientific research and development; all included in 
class 42.

מחקר ופיתוח מדעי; הנכללים כולם בסוג 42.                         
                      

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

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

U.S.A., 19/01/2011, No. 85221575 ארה"ב, 19/01/2011, מספר 85221575

Class: 42 סוג: 42

י"ב אב תשע"ב - 27431/07/2012



123D

Trade Mark No. 239231 מספר סימן

Application Date 17/07/2011 תאריך הגשה

 Owners

Name: Autodesk, Inc.

Address: 111 McInnis Parkway, San Rafael, California, 
94903, U.S.A.

Identification No.: 44872

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 software for modeling and designing 
objects and images that may be downloaded from a 
global computer network; downloadable computer 
graphics; downloadable computer software for 
modeling and designing; downloadable image files 
containing three-dimensional digital models of 
objects and abstract items; all included in class 9.

תוכנות מחשב עבור עיצוב ופיתוח חפצים ודמויות אשר ניתן 
להורידם מרשת מחשב גלובלית; גראפיקות מחשב הניתנות 
להורדה; תוכנות מחשב הניתנות להורדה עבור עיצוב ופיתוח; 
תיקי דמות הניתנים להורדה הכוללים עיצובים תלת מימדיים 

דיגיטאליים של חפצים ופריטים מופשטים; כולם כלולים בסוג 9. 
                                                                                    

                                                      

Class: 42 סוג: 42

Computer services, namely, interactive hosting 
services which allow the user to publish and share 
their own content and images on-line; providing a 
secure electronic online system featuring technology 
which allows users to create, publish, modify, share 
and produce personalized things from digital content, 
models and designs; providing a website featuring 
on-line non-downloadable software tools for image 
editing; all included in class 42.

שירותי מחשב, דהיינו שירותי אירוח אינטראקטיביים 
המאפשרים למשתמש לפרסם ולשתף תוכן ודמויות השייכות לו 
בזמן אמיתי; הענקת מערכת זמן אמיתי אלקטרונית מאובטחת 
המציגה טכנולוגיה המאפשרת למשתמשים ליצור, לפרסם, 
לשנות, לשתף ולייצר דברים אישיים מתוכן, עיצובים ודמויות 
דיגיטאליים; הענקת אתר אינטרנט המציג בזמן אמיתי כלי 

תוכנה שאינם ניתנים להורדה עבור עריכת דמות; כולם כלולים 
בסוג 42.                                                                         

                                                                            

י"ב אב תשע"ב - 27531/07/2012



 DOLE

Trade Mark No. 239236 מספר סימן

Application Date 17/07/2011 תאריך הגשה

 Owners

Name: DOLE FOOD COMPANY, INC.

Address: Westlake Village, California, U.S.A.

Identification No.: 16759

(Hawaii 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: 30 סוג: 30

Ices; frozen confections and dry powdered mixes for 
use in the preparation of a soft serve dessert; coffee 
beans; chocolate and chocolates; all included in 
class 30.

קרח; קונפיטורות קפואות ותערובות אבקה יבשות לשימוש 
בהכנת קינוחים רכים; פולי קפה; שוקולד ומשקה שוקולד; 

הנכללים כולם בסוג 30.                                                     
                                  

Class: 31 סוג: 31

Fresh fruit; fresh vegetables; all included in class 31. פירות טריים; ירקות טריים; הנכללים כולם בסוג 31.               
    

י"ב אב תשע"ב - 27631/07/2012



C. O. BIGELOW

Trade Mark No. 239250 מספר סימן

Application Date 18/07/2011 תאריך הגשה

 Owners

Name: Bigelow Merchandising, LLC

Address: Three Limited Parkway, Columbus, OH 43230, 
U.S.A.

Identification No.: 72054

(Delaware Limited Liability Company)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Reinhold Cohn and Partners

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

שם: ריינהולד כהן ושותפיו

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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 3 סוג: 3

Personal care products and perfumery products, 
namely, perfume, eau de parfum, eau de cologne, 
eau de toilette, body spray, body mist, body splash; 
body oil, body scrub, body powder, body butter, body 
wash, body cream, hand cream, foot cream; lip 
cream, lip balm, lip gloss, lip color; bubble bath, 
shower gel, shower cream, bath oil, bath beads, bath 
salts; skin exfoliators; eye gels, facial masks, face 
mist, face scrub, foot soaks; body lotion, hand lotion, 
face lotion, skin moisturizers, non-medicated face 
cleansers, non-medicated face serum, non-
medicated hand cleansers; body soap, face soap, 
hand soap; deodorants and antiperspirants for 
personal use; hair shampoo, hair conditioner, hair 
styling gel, hair spray, hair mousse; all included in 
class 3.

מוצרים לטיפוח אישי ומוצרי בישום, דהיינו, בושם, מי בושם, מי 
קולון, מי טואלט, ספריי לגוף, תרסיס לגוף, מי התזה לגוף; שמן 
גוף, פילינג גוף, אבקת גוף, חמאת גוף, תרחיץ גוף, קרם גוף, 
קרם ידיים, קרם רגליים; קרם שפתיים, צרי שפתיים, גלוס 
לשפתיים, צבע לשפתיים; קצף אמבט, ג'ל למקלחת, קרם 

למקלחת, שמן אמבט, כדורי אמבט, מלחי אמבט; מסירי עור 
יבש; ג'ל עיניים, מסכות לפנים, תרסיס לפנים, פילינג לפנים, 

השריות לכפות רגליים; תחליב גוף, תחליב ידיים, תחליב פנים, 
לחויות לעור, חומרי ניקוי לפנים שאינם תרופתיים, סרום לפנים 
שאינו תרופתי, חומרי ניקוי לידיים שאינם תרופתיים; סבון גוף, 
סבון פנים, סבון ידיים; דאודורנטים ונוגדי הזעה לשימוש אישי; 
שמפו לשיער, מרכך לשיער, ג'ל עיצוב לשיער, ספרי לשיער, 
מוס לשיער; הנכללים כולם בסוג 3.                                     
                                                                                    

  

Class: 4 סוג: 4

Candles; all included in class 4. נרות; הנכללים כולם בסוג 4.               

Class: 35 סוג: 35

Retail store services for personal care and perfumery 
products; online retail services for personal care and 
perfumery products; mail order catalog services for 
personal care and perfumery products; all included in 
class 35.

שירותי חנויות קמעונאיות למוצרי טיפוח אישי ובישום; שירותים 
קמעוניים מקוונים למוצרי טיפוח אישי ובישום; שירותי הזמנת 
קטלוג בדואר למוצרי טיפוח אישי ובישום; הנכללים כולם בסוג 
                                                                               .35

                        

י"ב אב תשע"ב - 27731/07/2012



ESPRIVA

Trade Mark No. 239251 מספר סימן

Application Date 18/07/2011 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: 10 סוג: 10

Surgical apparatus used in gynecological procedures 
to repair and reconstruct vaginal pelvic floor; all 
included in class 10.

מכשיר כירורגי המשמש בהליכים גניקולוגים לתיקון ושחזור 
רצפת אגן ואגינלית; הנכללים כולם בסוג 10.                         

                                        

י"ב אב תשע"ב - 27831/07/2012



Trade Mark No. 239254 מספר סימן

Application Date 18/07/2011 תאריך הגשה

 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)

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: 37 סוג: 37

Motor vehicle maintenance and repair; vehicle 
service stations (refueling and maintenance); 
retreading of tires (tyres); vehicle cleaning; vehicle 
lubrication (greasing); anti-rust treatment for vehicles; 
vehicle polishing; vehicle repair; car wash; all 
included in class 37.

תחזוקה ותיקון של כלי רכב ממונעים; תחנות שירות לרכב 
(תדלוק ואחזקה); חידוש צמיגים (צמיגים); ניקוי כלי רכב; שימון 
כלי רכב (שימון); טיפול נגד חלודה לכלי רכב; הברקת רכב; 

תיקון רכב; שטיפת רכב; הנכללים כולם בסוג 37.                   
                                                                                    

                                

י"ב אב תשע"ב - 27931/07/2012



Trade Mark No. 239258 מספר סימן

Application Date 19/07/2011 תאריך הגשה

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 12 סוג: 12

Storage tanks, storage vessels, pipelines, pipeline 
liners, fuel tanks and, fuel tank liners to provide 
storage of hydrogen, natural gas, compressed air, 
flammable liquids, flammable gas, combustible fuel 
or toxic chemicals for a variety of purposes; Storage 
tanks for storage of hydrogen, natural gas or 
compressed air, for use in vehicles; storage tanks for 
storage of hydrogen in hydrogen-powered vehicles; 
hydrogen tanks for storage of hydrogen, for use in 
hydrogen-powered land vehicles; all included in 
Class 12.

מיכלי אחסון, כלי אחסון, צינורות, ציפויי צינורות, מיכלי דלק 
וציפויי מיכלי דלק לספק אחסון של מימן, גז טבעי, אוויר דחוס, 

נוזלים דליקים, גז דליק, דלק דליק או כימיקאלים רעילים 
למטרות שונות;  מיכלי אחסון לאחסון של מימן, גז טבעי או 
אוויר דחוס לשימוש ברכבים; מיכלי אחסון לאחסון של מימן 
ברכבים ממונעי-מימן; מיכלי מימן לאחסון של מימן ברכבים 

יבשתיים ממונעי-מימן; הכל כלול בסוג 12.                             
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    

                  

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

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

U.S.A., 25/01/2011, No. 85/225,274 ארה"ב, 25/01/2011, מספר 85/225,274

Class: 12 סוג: 12

Storage tanks, storage vessels, pipelines, pipeline 
liners, fuel tanks and, fuel tank liners to provide 
storage of hydrogen, natural gas, compressed air, 
flammable liquids, flammable gas, combustible fuel or 
toxic chemicals for a variety of purposes; all included 
in class 12

מיכלי אחסון, כלי אחסון, צינורות, ציפויי צינורות, מיכלי דלק 
וציפויי מיכלי דלק לספק אחסון של מימן, גז טבעי, אוויר דחוס, 

נוזלים דליקים, גז דליק, דלק דליק או כימיקאלים רעילים 
למטרות שונות;  הכל כלול בסוג 12.                                     
                                                                                      

                      

י"ב אב תשע"ב - 28031/07/2012



 Owners

Name: H2Safe, LLC

Address: 10275 Century Woods Drive, Los Angeles, CA 
90067, U.S.A.

Identification No.: 802090

Limited Liability Company. Incorporated in the State of 
Delaware

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Sanford T. Colb & Co.

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

שם: סנפורד ט. קולב ושות'

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

י"ב אב תשע"ב - 28131/07/2012



Trade Mark No. 239259 מספר סימן

Application Date 19/07/2011 תאריך הגשה

 Owners

Name: SES S.A 

Address: L-6815, Betzdorf, Luxembourg

Identification No.: 70642

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: 38 סוג: 38

Collection, transmission and delivery of voice, video, 
audio and data signals via satellite; all included in 
class 38

איסוף, שידור, והעברה של קול, וידיאו, אודיו ואותות נתונים 
באמצעות לווין; הנכללים כולם בסוג 38                                 

                  

י"ב אב תשע"ב - 28231/07/2012



Trade Mark No. 239260 מספר סימן

Application Date 19/07/2011 תאריך הגשה

 Owners

Name: SES S.A 

Address: L-6815, Betzdorf, Luxembourg

Identification No.: 70642

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: 38 סוג: 38

Collection, transmission and delivery of voice, video, 
audio and data signals via satellite; all included in 
class 38

איסוף, שידור, והעברה של קול, וידיאו, אודיו ואותות נתונים 
באמצעות לווין; הנכללים כולם בסוג 38                                 

                  

י"ב אב תשע"ב - 28331/07/2012



Trade Mark No. 239263 מספר סימן

Application Date 19/07/2011 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: 28 סוג: 28

Toys, games and playthings; all included in class 28. צעצועים, משחקים ודברי-משחק; הנכללים כולם בסוג 28.       
  

י"ב אב תשע"ב - 28431/07/2012



AGRI-FAB

Trade Mark No. 239288 מספר סימן

Application Date 13/07/2011 תאריך הגשה

 Owners

Name: Agri-Fab, Inc 

Address: 809 South Hamilton St, Sullivan, Illinois, 61951, 
U.S.A.

Identification No.: 73040

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Borochov, Korakh & Co,  Advs.

Address: Clal Atidim Tower, P.O.B. 58100, Tel Aviv, 
61580, Israel

שם: בורוכוב, קורח ושות', עו"ד

כתובת : מגדל כלל עתידים, ת.ד. 58100, תל אביב, 61580, 
ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 7 סוג: 7

Lawn vacuums; reel lawn mowers; power-operated 
and/or tractor-towed lawn equipment, namely, lawn 
groomers, lawn sweepets, lawn sweepers, lawn 
spreaders for seed and dry lawn chemical, 
dethatchers, lawn aerators, tillers, seeders, soil 
spikers, finish cut lawn mowers, rough cut lawn 
mowers, power operated speayers; all included in 
class 7.

מפוח למדשאות; מכסחות סליל; ציוד ממונע או נגרר 
למדשאות, קרי מטפחי מדשאות, מטאטאי מדשאות, מפזר 
מדשאות לזרעים וכימיקלים יבשים למדשאות, מסירי סכך, 
מאווררי מדשאות, קולטיבטורים, זורעים, דורבני אדמה, 

מכסחות חתך מלוטש, מכסחות חתך גולמי, מרססים ממונעים; 
הנכללים כולם בסוג 7.                                                       
                                                                                    

            

Class: 8 סוג: 8

Manually-operated lawn equipment, namely, lawn 
sweepers, lawn spreaders for seed and dry lawn 
chemicals, dethatchers, seeders, soil spikers; lawn 
maintenance equipmet, namely, lawn rollers; all 
included in class 8.

ציוד למדשאות המופעל ידנית, קרי מטאטאי מדשאות, מפזר 
מדשאות לזרעים וכימיקלים יבשים למדשאות, מסירי סכך, 
מאווררי מדשאות, קולטיבטורים, זורעים, דורבני אדמה; ציוד 
לתחזוקת המדשאה, קרי מכבשי מדשאה; הנכללים כולם בסוג 

           .8

Class: 12 סוג: 12

Non-motorized utility carts, namely, dump carts and 
garden carts; sleeve hitch attachments for garden 
tractors; three point hitch attachments to connect 
power operated or tractor towed lawn equipment to 
tractors; all included in class 12.

עגלות לא ממונעות, קרי עגלות זבל ועגלות גינה; צרופה 
לטרקטור גינה; צרופת שלושה חיבורים לחיבור ציוד גינה ממונע 
או נגרר לטרקטור; הנכללים כולם בסוג 12.                           
                                                                                    

                                                                          

י"ב אב תשע"ב - 28531/07/2012



Trade Mark No. 239293 מספר סימן

Application Date 13/07/2011 תאריך הגשה

 Owners

Name: Agri-Fab, Inc 

Address: 809 South Hamilton St, Sullivan, Illinois, 61951, 
U.S.A.

Identification No.: 73040

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Borochov, Korakh & Co,  Advs.

Address: Clal Atidim Tower, P.O.B. 58100, Tel Aviv, 
61580, Israel

שם: בורוכוב, קורח ושות', עו"ד

כתובת : מגדל כלל עתידים, ת.ד. 58100, תל אביב, 61580, 
ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 7 סוג: 7

Lawn vacuums; reel lawn mowers; power-operated 
and/or tractor-towed lawn equipment, namely, lawn 
groomers, lawn sweepets, lawn sweepers, lawn 
spreaders for seed and dry lawn chemical, 
dethatchers, lawn aerators, tillers, seeders, soil 
spikers, finish cut lawn mowers, rough cut lawn 
mowers, power operated speayers; all included in 
class 7.

מפוח למדשאות; מכסחות סליל; ציוד ממונע או נגרר 
למדשאות, קרי מטפחי מדשאות, מטאטאי מדשאות, מפזר 
מדשאות לזרעים וכימיקלים יבשים למדשאות, מסירי סכך, 
מאווררי מדשאות, קולטיבטורים, זורעים, דורבני אדמה, 

מכסחות חתך מלוטש, מכסחות חתך גולמי, מרססים ממונעים; 
הנכללים כולם בסוג 7.                                                       
                                                                                    

            

Class: 8 סוג: 8

Manually-operated lawn equipment, namely, lawn 
sweepers, lawn spreaders for seed and dry lawn 
chemicals, dethatchers, seeders, soil spikers; lawn 
maintenance equipment, namely, lawn rollers; all 
included in class 8.

ציוד למדשאות המופעל ידנית, קרי מטאטאי מדשאות, מפזר 
מדשאות לזרעים וכימיקלים יבשים למדשאות, מסירי סכך, 
מאווררי מדשאות, קולטיבטורים, זורעים, דורבני אדמה; ציוד 
לתחזוקת המדשאה, קרי מכבשי מדשאה; הנכללים כולם בסוג 

             .8

Class: 12 סוג: 12

Non-motorized utility carts, namely, dump carts and 
garden carts; sleeve hitch attachments for garden 
tractors; three point hitch attachments to connect 
power operated or tractor towed lawn equipment to 
tractors; all included in class 12.

עגלות לא ממונעות, קרי עגלות זבל ועגלות גינה; צרופה 
לטרקטור גינה; צרופת שלושה חיבורים לחיבור ציוד גינה ממונע 
או נגרר לטרקטור; הנכללים כולם בסוג 12.                           
                                                                                    

                                                                          

י"ב אב תשע"ב - 28631/07/2012



CXWORX

Trade Mark No. 239301 מספר סימן

Application Date 20/07/2011 תאריך הגשה

 Owners

Name: Les Mills International Limited

Address: Auckland, New Zealand

Identification No.: 65140

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Soroker-Agmon, Adv.

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

שם: סורוקר-אגמון, עו"ד

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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 41 סוג: 41

Recreation and training services; sporting activities; 
education services; producing and conducting 
exercise to music classes and programmes; 
gymnasium services; health club services; sports 
club services; fitness club services; exercise 
instruction, advisory and training services; sports 
tuition, coaching and instruction; information, 
advisory and consultancy services relating to any or 
all of the aforesaid; publication of printed matter and 
electronic media, including the publication of music 
and video and audio visual resources with respect to 
fitness and health club related programs and training 
materials in digital format; all included in class 41.

שירותי אימונים, בילוי ושעשועים; פעילויות ספורט; שירותי 
חינוך; הפקה ועריכה של תרגולים והפעלות לכיתות מוסיקה 
ותוכניות מוסיקה; שירותי התעמלות; שירותי מועדון בריאות; 
שירותי מועדון ספורט; שירותי מועדון כושר; הנחיות, ייעוץ 

ואימון בדבר התעמלות; הוראה, אימון, והנחיית ספורט; שירותי 
מתן מידע, חוות דעת וייעוץ הקשורים לחלק או לכל השירותים 
האמורים לעיל; פרסום חומר מודפס ומדיה אלקטרונית, ובכללם 
פרסום מקורות מוסיקה ווידאו וקבצים אודיו-ויזואליים הקשורים 

לתוכניות ואימוני כושר ומועדוני בריאות בפורמט דיגיטלי; 
הכלולים כולם בסוג 41.                                                     
                                                                                    
                                                                                    

                                                                    

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

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

New Zealand, 21/06/2011, No. 844248 ניו זילנד, 21/06/2011, מספר 844248

Class: 41 סוג: 41

י"ב אב תשע"ב - 28731/07/2012



Trade Mark No. 239342 מספר סימן

Application Date 12/05/2011 תאריך הגשה

International Trademark No. 1082653 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: Martin Neugebauer

Address: In der Tuttenhoferbreite 6, A-2100 Korneuburg, 
Austria

Identification No.: 73056

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 9 סוג: 9

Mobile phones; charging cables, charging stations, 
power supplies, spare batteries, headsets, hands-
free devices, USB data cables, antenna adaptors, 
holders, covers, hard cases and cases for mobile 
phones.

Class: 35 סוג: 35

Arranging and modifying subscriptions to 
telecommunication services for others; arranging 
contracts on purchasing and selling mobile phones 
for others.

Class: 38 סוג: 38

Consultancy in the field of mobile telecommunication; 
renting of mobile phones.

י"ב אב תשע"ב - 28831/07/2012



Trade Mark No. 239346 מספר סימן

Application Date 16/06/2011 תאריך הגשה

International Trademark No. 1082685 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: Upsher-Smith Laboratories, Inc.

Address: 6701 Evenstad Drive, Maple Grove MN 55369, 
U.S.A.

Identification No.: 73012

(Minnesota, United States Corporation)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 5 סוג: 5

Pharmaceutical preparations for the treatment of 
central nervous system disorders for human use.

י"ב אב תשע"ב - 28931/07/2012



Trade Mark No. 239347 מספר סימן

Application Date 16/06/2011 תאריך הגשה

International Trademark No. 1082702 מספר סימן בינלאומי

Conditions/Disclaimers

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

 Owners

Name: Health on the Net (HON)

Address: boulevard de la Cluse 81, CH-1205 Genève, 
Switzerland

Identification No.: 73057

(Fondation)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 42 סוג: 42

Computer software consultancy; consultancy in the 
field of computer hardware; consultancy relating to 
web sites; quality control.

Goods/Services for which priority is claimed סחורות/שירותים לגביהם נטען דין קדימה
(If only classification code is indicated, Priority is claimed 
for all goods/services included in that class, and specified 
above under the 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, 17/12/2010, No. 616143 שוויץ, 17/12/2010, מספר 616143

Class: 42 סוג: 42

י"ב אב תשע"ב - 29031/07/2012



Trade Mark No. 239349 מספר סימן

Application Date 28/04/2011 תאריך הגשה

International Trademark No. 1082780 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: ROCKWELL AUTOMATION, INC.

Address: 1201 South Second St, Milwaukee WI 53204, 
U.S.A.

Identification No.: 73058

(Delaware, United States CORPORATION)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 9 סוג: 9

Computer software for the automatic control of 
machines and accompanying user manuals; 
computer programs; computer software; computer 
software packages for the automatic control of 
machines; firmware for the automatic control of 
machines; computer software programming 
development toolkits, software code generators, 
application development environment software; 
virtual software programs for the automatic control of 
machines; application development software; 
automation models and platforms in both source 
code and executable code form and including 
software upgrades, plug-ins, software fixes and 
patches in both source code and executable code 
form.

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

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

U.S.A., 30/03/2011, No. 85281278 ארה"ב, 30/03/2011, מספר 85281278

Class: 9 סוג: 9

י"ב אב תשע"ב - 29131/07/2012



Trade Mark No. 239372 מספר סימן

Application Date 29/04/2011 תאריך הגשה

International Trademark No. 1083131 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: MINICONF S.r.l.

Address: Via Provinciale, 1/A, I-52010 ORTIGNANO 
RAGGIOLO AR, Italy

Identification No.: 73072

(ITALY LIMITED LIABILITY COMPANY)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 25 סוג: 25

Clothing, footwear, headgear.

י"ב אב תשע"ב - 29231/07/2012



Trade Mark No. 239373 מספר סימן

Application Date 29/04/2011 תאריך הגשה

International Trademark No. 1083132 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: MINICONF S.r.l.

Address: Via Provinciale, 1/A, I-52010 ORTIGNANO 
RAGGIOLO AR, Italy

Identification No.: 73072

(ITALY LIMITED LIABILITY COMPANY)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 25 סוג: 25

Clothing, footwear, headgear.

י"ב אב תשע"ב - 29331/07/2012



Trade Mark No. 239375 מספר סימן

Application Date 12/05/2011 תאריך הגשה

International Trademark No. 1083153 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: Martin Neugebauer

Address: In der Tuttenhoferbreite 6, A-2100 Korneuburg, 
Austria

Identification No.: 73056

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 9 סוג: 9

Mobile phones; charging cables, charging stations, 
power supplies, spare batteries, headsets, hands-
free devices, USB data cables, antenna adaptors, 
holders, covers, hard cases and cases for mobile 
phones.

Class: 35 סוג: 35

Arranging and modifying subscriptions to 
telecommunication services for others; arranging 
contracts on purchasing and selling mobile phones 
for others.

Class: 38 סוג: 38

Consultancy in the field of mobile telecommunication; 
renting of mobile phones.

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

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

Austria, 15/11/2010, No. AM 6163/2010 AM 6163/2010 אוסטריה, 15/11/2010, מספר

Class: 9 סוג: 9

Class: 35 סוג: 35

Class: 38 סוג: 38

י"ב אב תשע"ב - 29431/07/2012



Trade Mark No. 239413 מספר סימן

Application Date 23/02/2011 תאריך הגשה

International Trademark No. 1002741 מספר סימן בינלאומי

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 5 סוג: 5

Dietetic preparations or substances adapted for 
medical use; food supplements for medical use; 
dietetic beverages adapted for medical purposes; 
vitamins; vitamin preparations; natural medicines 
containing genistein. 

Class: 29 סוג: 29

Dietary supplements and food supplements, not for 
medical use, not included in other classes, namely, 
dairy-based food beverages, protein for use as a 
food additive, edible oils and fats; preserved, frozen, 
dried and cooked fruits and vegetables; jellies, jams, 
compotes; edible oils; snack foods, namely, fruit-
based snack foods, potato-based snack foods, soy-
based snack foods; milk and milk products; yoghurt.

Class: 30 סוג: 30

Dietary supplements and food supplements, not for 
medical use, not included in other classes, namely, 
food flavorings, flavorings to be used as food 
additives; flour; preparations made from cereals, 
namely, breakfast cereals, ready to eat cereal 
derived food bars; bread, pastry; biscuits; cookies; 
tea; tea-based additives.

Class: 32 סוג: 32

Syrups for making beverages; preparations for 
making beverages, namely, for making fruit flavored 
beverages, flavored water, energy drinks, sports 
drinks, bottled water, fruit drinks, fruit juices, 
vegetable juices, herbal juices, isotonic beverages, 
mineral and carbonated waters, non-alcoholic 
beverages with tea flavor, smoothies, and soft drinks.

י"ב אב תשע"ב - 29531/07/2012



 Owners

Name: DSM IP Assets B.V.

Address: Het Overloon 1, NL-6411 TE Heerlen, 
Netherlands

Identification No.: 71583

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Reinhold Cohn and Partners

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

שם: ריינהולד כהן ושותפיו

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

י"ב אב תשע"ב - 29631/07/2012



Trade Mark No. 239426 מספר סימן

Application Date 24/07/2011 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: Toar in the Port  Ltd. שם: טואר בנמל בע"מ

Address: 32 Yirmiyahu St., Tel Aviv, Israel כתובת : ירמיהו 32, תל אביב-יפו, ישראל

Identification No.: 513777680מספר זיהוי: 513777680

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: 43 סוג: 43

Restaurants, pubs, bars, bistro, cafe, wine bar, take 
away and catering services; information and advisory 
service relating to the aforesaid services; all included 
in class 43.

מסעדות, פאבים, ברים, ביסטרו, בתי קפה, בר יינות, שירותי 
ארוחות קח ולך וקייטרינג, שירותי מידע וייעוץ הקשורים 

לשירותים הנ"ל; הנכללים בסוג 43.                                     
                                        

י"ב אב תשע"ב - 29731/07/2012



IS300h

Trade Mark No. 239427 מספר סימן

Application Date 24/07/2011 תאריך הגשה

 Owners

Name: TOYOTA JIDOSHA KABUSHIKI KAISHA (also 
trading as TOYOTA MOTOR CORPORATION)

Address: Aichi-Ken, Japan

Identification No.: 5392

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: S. Horowitz & Co.

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

שם: ש. הורוביץ ושות'

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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 12 סוג: 12

Automobiles and structural parts thereof. מכוניות וחלקי מבנה שלהן.                                   

י"ב אב תשע"ב - 29831/07/2012



Trade Mark No. 239428 מספר סימן

Application Date 24/07/2011 תאריך הגשה

 Owners

Name: DC Shoes, Inc.

Address: 15202 Graham Street, Huntington Beach, 
California 92649, U.S.A.

Identification No.: 802097

California corporation

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: S. Horowitz & Co.

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

שם: ש. הורוביץ ושות'

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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 28 סוג: 28

Bags specially adapted for sports equipment; 
Skateboard decks; Skateboard grip tapes; 
Skateboard trucks; Skateboard wax; Skateboard 
wheels; Skateboards; Ski bindings; Ski poles; Ski 
wax; Skis; Snowboard bindings; Snowboard decks; 
Snowboard wax; Snowboards; Surfboard fins; 
Surfboard leashes; Surfboard storage rack; 
Surfboard traction pads; Surfboard wax; Surfboards.   
                                                

תיקים המותאמים במיוחד לציוד ספורט; משטחי גלגיליות; 
סרטי אחיזה לגלגילוית;  יצולים לגלגיליות; שעווה לגלגיליות; 
גלגלים לגלגיליות; גלגיליות; אחיזות למגלשי שלג; מקלות 

למגלשי שלג; שעווה למגלשי שלג; מגלשי שלג; אחיזות לגלשני 
שלג; משטחים לגלשני שלג; שעווה לגלשני שלג; גלשני שלג; 
סנפירים לגלשני גלים; רצועות לגלשני גלים; מתקני אחסון 

לגלשני גלים; רפידות אחיזה לגלשני גלים; שעווה לגלשני גלים; 
גלשני גלים.

י"ב אב תשע"ב - 29931/07/2012



Trade Mark No. 239430 מספר סימן

Application Date 24/07/2011 תאריך הגשה

 Owners

Name: DC Shoes, Inc.

Address: 15202 Graham Street, Huntington Beach, 
California 92649, U.S.A.

Identification No.: 802097

California corporation

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: S. Horowitz & Co.

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

שם: ש. הורוביץ ושות'

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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 18 סוג: 18

All-purpose carrying bags; Backpacks; Fanny packs; 
Key cases; Luggage; Umbrellas; Wallets.

תיקי נשיאה לכל המטרות; תרמילים; תרמילי מותן; נרתיקי 
מפתחות; מטען; מטריות; ארנקים.                   

י"ב אב תשע"ב - 30031/07/2012



Trade Mark No. 239431 מספר סימן

Application Date 24/07/2011 תאריך הגשה

 Owners

Name: DC Shoes, Inc.

Address: 15202 Graham Street, Huntington Beach, 
California 92649, U.S.A.

Identification No.: 802097

California corporation

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: S. Horowitz & Co.

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

שם: ש. הורוביץ ושות'

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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 25 סוג: 25

Footwear, Headgear; Belts; Beanies; Caps; Coats; 
Dresses; Gloves; Hats; Jackets; Pants; Shirts; 
Shorts; Skirts; Socks; Sweaters; Sweatshirts; 
Undergarments; Vests; Visors; Wetsuits.                   

הנעלה, כיסוי ראש; חגורות; כיפות; כומתות; מעילים; שמלות; 
כפפות; כובעים; ז'אקטים; מכנסיים; חולצות; מכנסיים קצרים; 
חצאיות; גרביים; סוודרים; חולצות מיזע; לבוש תחתון; אפודות; 

מצחות; חליפות צלילה.

י"ב אב תשע"ב - 30131/07/2012



ARTISYN

Trade Mark No. 239436 מספר סימן

Application Date 24/07/2011 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: 10 סוג: 10

Surgical mesh for use in pelvic floor repairs; all 
included in class 10.

רשת כירורגית לשימוש בתיקוני רצפת אגן; הנכללים כולם בסוג 
                           .10

י"ב אב תשע"ב - 30231/07/2012



TEYSUNO

Trade Mark No. 239437 מספר סימן

Application Date 24/07/2011 תאריך הגשה

 Owners

Name: TAIHO PHARMACEUTICAL CO., LTD.

Address: 1-27 Kandanshiki-cho, Chiyoda-ku, Tokyo, 101-
8444, Japan

Identification No.: 64026

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Reinhold Cohn and Partners

Address: 26a Habarzel St. Ramat Hahayal, P.O.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; preparations and substances for 
use in the manufacture of anti-cancer drugs; 
reagents for scientific or medical research use in the 
field of oncology; all included in class 1.

מוצרים כימיים; תכשירים וחומרים לשימוש בייצור של תרופות 
אנטי-סרטניות; מגיבים לשימוש מחקר מדעי או רפואי בתחום 
האונקולוגיה; הנכללים כולם בסוג 1.                                     

                                                                      

Class: 5 סוג: 5

Anti-cancer preparations; anti-cancer agents; 
chemical reagents for medical purposes in the field of 
oncology; all included in class 5.

תכשירים אנטי-סרטניים; גורמים אנטי-סרטניים; מגיבים כימיים 
למטרות רפואיות בתחום האונקולוגיה; הנכללים כולם בסוג 5.   

                                              

י"ב אב תשע"ב - 30331/07/2012



Trade Mark No. 239453 מספר סימן

Application Date 26/07/2011 תאריך הגשה

 Owners

Name: Philip Morris Brands Sarl

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

Identification No.: 71410

(Suisse Société Anonyme)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: D. Mirkin & Co., Advs.

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

שם: ד. מירקין ושות', עו"ד

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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 34 סוג: 34

Tobacco, raw or manufactured; tobacco products, 
including cigars, cigarettes, cigarillos, tobacco for roll 
your own cigarettes, pipe tobacco, chewing tobacco, 
snuff tobacco, kretek; snus; tobacco substitutes (not 
for medical purposes); smokers’ articles, including 
cigarette paper and tubes, cigarette filters, tobacco 
tins, cigarette cases and ashtrays, pipes, pocket 
apparatus for rolling cigarettes, lighters; matches

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                                                                         
                                                                                    

                                    

י"ב אב תשע"ב - 30431/07/2012



PIMEL

Trade Mark No. 239454 מספר סימן

Application Date 26/07/2011 תאריך הגשה

 Owners

Name: ASAHI KASEI E-MATERIALS CORPORATION

Address: 1-105 Kanda Jinbocho, Chiyoda-ku, Tokyo, 101
-8101, Japan

Identification No.: 802099

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Dr. Yitzhak Hess & Partners

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

שם: ד"ר יצחק הס ושותפיו

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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 1 סוג: 1

Photosensitive resins, Photosensitive resin 
composition for use in industry, Photosensitive resin 
varnish for use in industry, Photosensitive chemicals, 
Photosensitive films, Photosensitive dry film resist, 
Chemicals used in photography; all goods included in 
Class 1

שרפים רגישי אור, תערובת שרף רגיש אור לשימוש בתעשייה, 
לכת שרף רגישת אור לשימוש בתעשייה, כימיקאלים רגישי 
אור, סרטים רגישי אור, סרט עמיד יבש רגיש אור, כימיקלים 

המשמשים בצילום; כל הסחורות נכללות בסוג 1                     
                                                                                    

                                    

י"ב אב תשע"ב - 30531/07/2012



TRAVELON

Trade Mark No. 239459 מספר סימן

Application Date 26/07/2011 תאריך הגשה

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 18 סוג: 18

Luggage; garment bags for travel; travel bags; 
wheeled luggage and bags; carrying cases; travel 
cases; all-purpose carrying bags; sports bags; gym 
bags; book bags; duffle bags; tote bags; toiletry bags 
and cases sold empty; cosmetic cases sold empty; 
cosmetic carrying cases sold empty; jewelry rolls for 
travel; waist packs; backpacks; daypacks; messenger 
bags; hand bags; purses; wallets; travel organizers; 
travel bags; pouches of textile, fabric, leather, or 
vinyl; briefcases; non-motorized collapsible luggage 
carts; luggage tags; straps for luggage; shoulder 
straps; laundry bags for travel; shoe bags for travel; 
wine carrying cases; umbrellas and their parts; 
animal carriers; animal harnesses; animal leashes; 
collars for animals; collars for pets; animal training 
belts, namely belts for training animals with 
attachment points for accessories; pet accessories, 
namely, textile, fabric, leather or vinyl pouches for 
holding pet food, treats and supplies; carry-alls with 
sanitizing wipes, bottles sold empty and pet supplies, 
sold as a unit; all included in Class 18;

מזוודות; תיקי לבוש לנסיעות; תיקי נסיעות; תיקי נסיעות 
ומזוודות על גלגלים; תיבות נשיאה; תיקי נסיעה רב תכליתיים; 
תיקי ספורט; תיקי חדר כושר; תיקי ספרים; תיקי מחנאות; תיקי 
נשיאה; תיקי קוסמטיקה ונרתיקים הנמכרים ריקים; גלילים 

לנשיאת תכשיטים בנסיעות; תיקי מותן; תרמילי גב; תיקי יום; 
תיקי שליחים; תיקי יד; ארנקים; נרתיקים; ארגוניות לנסיעות; 
תיקי נסיעה; פאוצ'ים מטקסטיל, אריג, עור או ויניל; תיקי 
מסמכים; עגלות נסיעה מתכווצות שאינן ממונעות; תגים 
למזוודות; רצועות למזוודות; רצועות כתפיים; תיקי כביסה 
לנסיעות; תיקי נעליים לנסיעות; תיקים לנשיאת יין; מטריות 
וחלקים עבורן; חגורות לאימון בעלי חיים; רתמות לבעל חיים; 
רצועות לבעלי חיים; קולרים לבעלי חיים; קולרים לחיות מחמד; 
רצועות לאימון בעלי חיים, דהיינו רצועות לאימון בעלי חיים עם 
נקודות חיבור לאבזרים; אבזרים לבעלי חיים, דהיינו נרתיקים 
למזון, פינוקים ואספקה העשויים טקסטיל, אריג, עור וויניל; 
תרמילים המכילים מגבוני חיטוי, בקבוקים הנמכרים ריקים 

ואספקה לחיות מחמד, הנמכרים כיחידה; הנכללים כולם בסוג 
                                                                               .18
                                                                                    
                                                                                    

                                        

Class: 20 סוג: 20

Pillows; cushions; neck support cushions and pillows; 
carry bags for neck and back support cushions; 
inflatable neck support cushions; back support 
cushions not for medical purposes; inflatable back 
support cushions; seat and chair cushions; inflatable 
pillows; clothes hangers; non-metal luggage bag 
handles; beds for household pets; inflatable pet beds; 
pet cushions; pet furniture; playhouses for pets, all 
included in Class 20;

כריות; כרים; כרים וכריות לתמיכה בצוואר; תיקי נשיאה לכריות 
לתמיכה בצוואר ובגב; כריות מתנפחות לתמיכה בצואה; כריות 
תמיכה בגב שלא למטרות רפואיות; כריות מתנפחות לתמיכה 

בגב; כריות למושבים וכסאות; כריות מתנפחות; קולבים 
לבגדים; ידיות שאינן ממתכת לתיקי נשיאה; מיטות חיות מחמד; 
מיטות מתנפחות לחיות מחמד; כריות לחיות מחמד; רהיטים 
לחיות מחמד; בתי משחק לחיות מחמד; הנכללים כולם בסוג 
                                                                               .20

                                      

Class: 25 סוג: 25

Clothing, footwear, headgear; belts; money belts; 
socks; rainwear; ponchos; tops; bottoms; dresses; 
gloves; neckties; jackets; overcoats; pants; scarves; 
shirts; shorts; skirts; sleepwear; sweaters; 
underwear; headwear; all included in Class 25.           
                    

דברי הלבשה, הנעלה וכיסויי ראש; חגורות; חגורות לכסף; 
גרביים; לבוש לגשם; שכמיות; לבוש עליון; לבוש תחתון; 

שמלות; כפפות; עניבות; ז'קטים; מעילים עליונים; מכנסיים; 
צעיפים; חולצות; מכנסיים קצרים; חצאיות; בגדי שינה; סוודרים; 

הלבשה תחתונה; כובעים; הנכללים כולם בסוג 25.

י"ב אב תשע"ב - 30631/07/2012



 Owners

Name: Travel Caddy, Inc., doing business as 
Travelon

Address: 700 Touhy Avenue, Elk Grove Village, 60007, 
IL, U.S.A.

Identification No.: 802102

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

י"ב אב תשע"ב - 30731/07/2012



INNER RADIANCE

Trade Mark No. 239463 מספר סימן

Application Date 26/07/2011 תאריך הגשה

 Owners

Name: BeautyBank Inc.

Address: 767 Fifth Avenue, New York, New York, U.S.A.

Identification No.: 59083

(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

Soaps; perfumery, essential oils, cosmetics, hair 
lotions; dentifrices, non-medicated skin care 
preparations, fragrances, and hair care preparations; 
all included in class 3.

סבונים; פרפומריה, שמנים אתריים, תמרוקים, תרחיצים 
לשיער; תכשירים לניקוי שיניים, תכשירים לא-תרופתיים לטיפול 
בעור, ניחוחות ותכשירים לטיפול בשיער; הנכללים כולם בסוג 

                       .3

Class: 5 סוג: 5

Vitamins and nutritional supplements; all included in 
class 5.

ויטאמינים ותוספים תזונתיים; הנכללים כולם בסוג 5.               
              

י"ב אב תשע"ב - 30831/07/2012



UTILEV

Trade Mark No. 239465 מספר סימן

Application Date 26/07/2011 תאריך הגשה

 Owners

Name: NACCO Materials Handling Group, Inc.

Address: 4000 Northeast Blue Lake Road, Fairview, 
Oregon, 97024, U.S.A.

Identification No.: 802106

a 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: 7 סוג: 7

Machines for lifting, transporting and depositing 
goods and materials; parts for the foregoing goods; 
all included in class 7.

מכונות עבור הרמה, הובלה והנחה של מוצרים וחומרים; חלקים 
עבור המוצרים הנזכרים לעיל; הנכללים כולם בסוג 7.               

                                  

Class: 12 סוג: 12

Powered industrial lift trucks; parts for the foregoing 
goods; all included in class 12.                 

משאיות תעשייתיות ממונעות בעלות התקן הרמה; חלקים עבור 
המוצרים הנזכרים לעיל; הנכללים כולם בסוג 12.

י"ב אב תשע"ב - 30931/07/2012



 SMART LIFE

Trade Mark No. 239467 מספר סימן

Application Date 26/07/2011 תאריך הגשה

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 38 סוג: 38

Telecommunications services; communications 
services; telephone, mobile telephone, facsimile, 
telex, message collection and transmission, radio-
paging, call diversion, answerphone, directory 
enquiries and electronic mail services; transmission, 
delivery and reception of sound, data, images, music 
and information; electronic message delivery 
services; on-line information services relating to 
telecommunications; data interchange services; 
transfer of data by telecommunication; satellite 
communication services; broadcasting services; 
broadcasting or transmission of radio or television 
programmes and of films, teleshopping and 
webshopping programmes; videotext, teletext and 
viewdata services; broadcasting and delivery of 
multimedia content over electronic communications 
networks; video messaging services; video 
conferencing services; video telephone services; 
telecommunications of information (including web 
pages), computer programs and any other data; 
providing user access to the Internet; providing 
telecommunications connections or links to the 
Internet or databases; providing user access to the 
Internet (service providers); provision and operation 
of electronic conferencing, discussion groups and 
chat rooms; providing access to digital music 
websites on the Internet; providing access to MP3 
websites on the Internet; delivery of digital music by 
telecommunications; providing access to 
telecommunications infrastructures for other 
operators; operating and providing search engines; 
telecommunication access services; computer aided 
transmission of messages and images; 
communication by computer; news agency services; 
transmission of news and current affairs information; 
hire, leasing or rental of apparatus, instruments, 
installations or components for use in the provision of 
the aforementioned services; advisory, information 
and consultancy services relating to all the 
aforementioned; all included in class 38.

שירותי טלקומוניקציה; שירותי תקשורת; טלפון, טלפון נייד, 
פקסימיליה, טלקס, איסוף ושידור הודעות, איתור-רדיו, הסתת 
שיחה, משיבון, תשאול מנחה ושירותי דואר אלקטרוני; שידור, 
שילוח וקיבול של קול, נתונים, דמויות, מוזיקה ומידע;  שירותי 
שילוח הודעה אלקטרונית; שירותי מידע מקוונים הקשורים 
לטלקומוניקציה; שירותי החלפת מידע; העברת מידע על ידי 

טלקומוניקציה; שירותי תקשורת לוויינית; שירותי שידור; שידור 
או תמסורת של תוכניות רדיו או טלוויזיה ושל תוכניות סרטים, 
קניות טלפוניות וקניות מקוונות; שירותי וידיאוטקסט, טלטקסט 
וצפייה במידע; שידור ושילוח של תוכן מולטימדיה על רשתות 
תקשורת אלקטרוניות; שירותי הודעות וידיאו; שירותי ועידות 
וידיאו; שירותי וידיאו טלפון; טלקומוניקציה של מידע (כולל דפי 
רשת), תוכניות מחשב וכל מידע אחר; אספקת גישת משתמש 
לאינטרנט; אספקת חיבור או קשרי טלקומוניקציה לאינטרנט או 

למאגרי מידע; אספקת גישת משתמש לאינטרנט (ספקי 
שירות); אספקה והפעלה של ועידות אלקטרוניות, קבוצות דיון 
וחדרי שיחה; מתן גישה לאתרי מוזיקה דיגיטאלית באינטרנט; 

מתן גישה לאתרי 3MP באינטרנט; העברה של מוזיקה 
דיגיטאלית דרך טלקומוניקציה; מתן גישה לתשתיות 

טלקומוניקציה עבור מפעילים אחרים; הפעלת ואספקת מנועי 
חיפוש; שירותי גישה של תקשורת טלפונית; שידור בעזרת סיוע 
מחשב של הודעות ודמויות; תקשורות דרך מחשב; שירותי 

סוכנות חדשות; שידור של חדשות ומידע על עניינים עכשוויים; 
העסקה, שכירה או השכרה של התקנים, כלים, התקנות או 

רכיבים לשימוש באספקה של השירותים הנזכרים לעיל; שירותי 
מייעץ, מידע וייעוץ הקשורים לכל הנזכר לעיל; הנכללים כולם 
בסוג 38.                                                                         
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    

י"ב אב תשע"ב - 31031/07/2012



Class: 41 סוג: 41

Education and training services; entertainment 
services; sporting and cultural activities; information 
relating to education, entertainment, sporting and 
cultural events provided on-line from a computer 
database or the Internet or provided by other means; 
electronic games services provided from a computer 
database or by means of the Internet; video and 
audio rental services; radio and television 
entertainment services; production of films, radio and 
television programmes and of teleshopping and 
webshopping programmes; organizing of games and 
competitions; providing on-line electronic 
publications; publication of electronic books and 
journals on-line; publication of texts in electronic 
format or otherwise; publishing and production 
services for sound and/or visual media; exhibition 
services; provision of on-line access to exhibitions 
and exhibition services; news programming services 
for transmission across the Internet; arranging and 
conducting of conferences, seminars, symposia, 
tutorials, workshops, courses, conventions and 
exhibitions; interactive and distance learning or 
training courses and sessions provided on-line via a 
telecommunications link or computer network or 
provided by other means; translation services; art 
gallery services provided on-line via a 
telecommunications link; gaming services; club 
services; ticket reservation and booking services for 
entertainment, sporting and cultural events; 
electronic library services for the supply of electronic 
information (including archive information) in the form 
of electronic texts, audio and/or video information 
and data, games and amusements; provision and 
operation of electronic conferencing, discussion 
groups and chat rooms; providing digital music (not 
downloadable) from the Internet; providing digital 
music (not downloadable) from MP3 Internet 
websites; providing photographs, picture, graphics, 
sound bytes, films, videos and audio- visual 
programmes (not downloadable) on-line or from 
computer database or the Internet or Internet 
websites; photography services; provision of 
information and advice relating to all of the aforesaid 
services; all included in class 41.

שירותי חינוך והדרכה; שירותי בידור; פעילויות ספורט ותרבות; 
מידע הקשור לחינוך, בידור, אירועי ספורט ותרבות המסופק 
בצורה מקוונת ממסד נתונים ממוחשב או מהאינטרנט או 
באמצעים אחרים; שירותי משחקים אלקטרוניים המסופקים 
ממסד נתונים ממוחשב או באמצעות האינטרנט; שירותי 
השכרה של וידאו ואודיו; שירותי בידור של רדיו וטלוויזיה; 
הפקת סרטים, תכניות רדיו וטלוויזיה ושל קניות טלוויזיונית 
ותוכניות קניות מקוונות; ארגון משחקים ותחרויות; פרסום של 
ספרים וכתבי עת אלקטרוניים בצורה מקוונת; פרסום של טקסט 
בצורה אלקטרונית או אחרת; שירותי הוצאה לאור והפקה של 
קול ו/או תקשורת ויזואלית; שירותי תערוכה; הספקה של גישה 
מקוונת לתערוכות ושירותי-תערוכה; שירותי תכנון של ידיעות 
לשם העברה באינטרנט; הסדרה וניהול של ועידות, סמינרים, 
כנסים, שיעורים, סדנאות, קורסים, ועידות ומיצגים; קורסים 
ופגישות ללימוד אינטראקטיבי ומרחוק המסופקים בצורה 

מקוונת באמצעות קשרי טלקומוניקציה או רשת מחשבים או 
באמצעים אחרים; שירותי תרגום; שירותי גלריה לאמנות 
המסופקים בצורה מקוונת באמצעות קישור טלקומוניקציה; 
שירותי משחקי מזל; שירותי מועדון; שירותי הזמנת כרטיסים 
ומקומות לאירועי בידור, ספורט ותרבות; שירותי ספרייה 
אלקטרונית לאספקת מידע אלקטרוני (כולל מידע ארכיוני) 

בצורת טקסט אלקטרוני, מידע ונתונים של קול ו/ או של וידאו, 
משחקים ובידור; אספקה והפעלה של ועידות, קבוצות דיון 
וחדרי שיחה אלקטרוניים; אספקה של מוסיקה דיגיטלית (לא 
ניתנת להורדה) מהאינטרנט; אספקה של מוסיקה דיגיטלית 
(שאינה ניתנת להורדה) מאתרי אמ.פי.3. באינטרנט; אספקת 
תמונות צילום, תמונה, גרפיקות, מקטעי קול, סרטים, וידאו 
ותוכנות שמע- חזותיות (שאינן ניתנות להורדה) מקוונות או 
מבסיס נתונים של מחשב או מהאינטרנט או אתרי אינטרנט; 
שירותי צילום; אספקה של מידע וייעוץ הנוגעים לכל השירותים 
האמורים; הנכללים כולם בסוג 41.                                       
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    

                                                            

י"ב אב תשע"ב - 31131/07/2012



 Owners

Name: Orange Brand Services Limited

Address: St. James Court, Great Park Road, 
Almondsbury Park, Bradley Stoke, Bristol, United 
Kingdom

Identification No.: 800715

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Dr. Shlomo Cohen & Co.

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

שם: ד"ר שלמה כהן ושות'

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

Class: 45 סוג: 45

Security services for the protection of goods, 
individuals, establishments and premises; security 
consultancy, advisory and information services; 
security surveillance services; security monitoring 
services; monitoring of security systems and of 
security and intruder alarm systems and installations; 
rental of security apparatus, systems and 
installations; risk assessment services for the security 
of  goods, individuals, establishments and premises; 
security guard services; night guard services; 
personal escort services; detective agencies; fraud 
prevention information and consultancy services; 
protection of personal property; horoscope 
forecasting; news and current affairs clippings and 
information services; personal introduction and dating 
agency services; fashion information provided by 
telecommunications means from a computer 
database or via the Internet; translation services and 
information and advice relating thereto; all included in 
class 45.

שירותי אבטחה להגנת סחורות, פרטים, מוסדות ורכוש; ייעוץ 
אבטחה,  שירותי ייעוץ ומידע; שירותי מעקב אבטחה; שירותי 
ניטור אבטחה; ניטור של מערכת אבטחה ושל מערכות אזעקה 

והתקנות אבטחה ופולשים; השכרה של מתקני מערכות 
והתקנות אבטחה, שירותי הערכת סיכונים לאבטחת סחורות, 
פרטים, מוסדות ורכוש; שירותי אבטחת אישים; שירותי אבטחת 
לילה;  שירותי ליווי אישי; סוכנויות בילוש; שירותי מידע  וייעוץ 
למניעת זיופים; הגנה על רכוש אישי; ניבוי הורוסקופ; שירותי 

מידע ועדכון חדשות ונושאים עכשוויים; שירותי היכרויות אישיות 
וסוכנויות להיכרויות; מידע על אופנה המסופק דרך אמצעי 
טלקומוניקציה מבסיס נתונים של מחשב או דרך האינטרנט; 
שירותי תרגום מידע וייעוץ הקשורים לנזכרים לעיל; הנכללים 
כולם בסוג 45.                                                                 
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    

                                        

י"ב אב תשע"ב - 31231/07/2012



Trade Mark No. 239469 מספר סימן

Application Date 26/07/2011 תאריך הגשה

Base for International Trademark No. 1094574 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 שאינם אלכוהוליים; מיצי פירות; סירופ להכנת 
משקאות קלים; מיץ ענבים; הנכללים כולם בסוג 32                 

              

Class: 33 סוג: 33

Alcoholic beverages; wine; all included in class 33 משקאות אלכוהוליים; יין; הנכללים כולם בסוג 33               

י"ב אב תשע"ב - 31331/07/2012



Trade Mark No. 239489 מספר סימן

Application Date 28/07/2011 תאריך הגשה

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 25 סוג: 25

Clothing, namely, belts made from leather or imitation 
leather, leather coats, leather pants, leather shirts, 
leather skirts, leather vests, suits of leather; footwear, 
namely, leather boots, leather shoes, leather 
slippers, athletic footwear, beach footwear, climbing 
footwear, flip flops, water repelling footwear, 
waterproof footwear, work boots, footwear for men, 
footwear for women; boots for sport, footwear for 
track and field athletics; trainers, namely, running 
shoes; plimsolls, namely, canvas shoes, sneakers; 
headgear, namely, leather hats, leather headwear; all 
included in class 25.

דברי הלבשה, דהיינו, חגורות מעור ומחיקוי עור, מעילי עור, 
מכנסיים מעור, חולצות עור, חצאיות עור, ווסטים מעור, חליפות 
עור; דברי הנעלה, דהיינו, מגפי עור, נעלי עור, נעלי בית מעור, 
דברי הנעלה לפעילויות ספורט, דברי הנעלה לחוף הים, דברי 
הנעלה לטיפוס, כפכפי אצבע, דברי הנעלה דוחים מים, דברי 
הנעלה עמידים למים, מגפי עבודה, דברי הנעלה לגברים, דברי 

הנעלה לנשים; מגפיים לספורט, דברי הנעלה לספורט על 
מסלול, לספורט על המגרש ולספורט שדה; נעלי ספורט, דהיינו, 
נעלי ריצה; נעלי ספורט, דהיינו, נעליים עשויות אריג גס, נעלי 
ספורט; כיסויי ראש, דהיינו, כובעים מעור, כיסויי ראש מעור; 

הכלולים כולם בסוג 25.                                     

Class: 35 סוג: 35

Advice, consulting and information to the consumers 
about products and respective prices, through 
websites, in connection with trade conducted through 
the Internet; trade of articles and products made of 
leather and imitation leather; trade of articles and 
products made of animal skins; trade of shoes; all 
included in class 35.

מתן עיצה, יעוץ ומידע לצרכנים לגבי מוצרים ומחיריהם, 
באמצעות אתרי אינטרנט, הקשורים במסחר המתבצע 

באמצעות רשת האינטרנט; מסחר בפריטים ומוצרים העשויים 
מעור מעובד או מחיקויי עור; מסחר בפריטים ומוצרים העשויים 
מעור בעלי חיים; מסחר במוצרי הנעלה; הכלולים כולם בסוג 
                                                                               .35

                                                                  

י"ב אב תשע"ב - 31431/07/2012



 Owners

Name: J HEMERLY SILVA CALÇADOS ME

Address: RUA DAS PEDRAS, 13 – CENTRO – 
ARMAÇÃO DE BUZIOS, Sao Paulo, 28950-000, Brazil

Identification No.: 802110

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

י"ב אב תשע"ב - 31531/07/2012



CRYSTAL LAGOONS

Trade Mark No. 239490 מספר סימן

Application Date 28/07/2011 תאריך הגשה

 Owners

Name: Inmobiliaria El Promo LTDA

Address: Av. Kennedy, Vitacura Santiago, 8830, Chile

Identification No.: 802111

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

Professional, scientific, industrial, and engineering 
services related to the treatment, distribution and 
supply of water; served and contaminated waters, 
service of industrial machines design and electronic 
control apparatus; service of design of structures for
rivers; service of laboratory analysis; consulting 
services in relation to set up of and administration of 
processing plants and industrial plants in relation to 
the conservation, construction, and improvement of 
lands; services of consultant's offices or professional 
investigation in hydraulic studies; all included in class 
42.

שירותים מקצועיים, מדעיים, תעשייתיים, ושירותי הנדסה 
הקשורים לטיפול, הפצה ואספקה של מים; טיפול במים 

מזוהמים, שירותי תכנון מכונות תעשייתיות והתקני שליטה 
אלקטרוניים; שירות תכנון למבנים לנהרות; שירות לניתוחי 
מעבדה; שירותי ייעוץ בהקשר להפעלה וניהול מפעלי עיבוד 
ומפעלי תעשייה בהקשר לשימור, בנייה ושיפור קרקעות; 
שירותי משרדי ייעוץ או מחקר מקצועי בתחום ההידראולי; 

הנכללים כולם בסוג 42.                                                     
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    

                                                

י"ב אב תשע"ב - 31631/07/2012



BEER GARDEN

Trade Mark No. 239491 מספר סימן

Application Date 28/07/2011 תאריך הגשה

Ownersבעלים

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

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

Identification No.: 513682625מספר זיהוי: 513682625

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Seligsohn Gabrieli  & Co.

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

שם: זליגסון  גבריאלי ושות'

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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 41 סוג: 41

Services of entertainment including production of 
events and parties for the promotion, marketing and 
sale of beverages, included in Class 41; all included 
in class 41

שירותי בידור לרבות הפקת אירועים ומסיבות המיועדים לקידום 
שיווק ומכירה של משקאות, הנכללים בסוג 41.                       
                                                                                    

                                    

י"ב אב תשע"ב - 31731/07/2012



Trade Mark No. 239492 מספר סימן

Application Date 18/05/2011 תאריך הגשה

International Trademark No. 1083306 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: Shaerpa B.V.

Address: Dorpsstraat 14, NL-6741 AK LUNTEREN, 
Netherlands

Identification No.: 73105

(The Netherlands B.V.)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 36 סוג: 36

Financial affairs; insurance; monetary affairs; banking 
services; advice regarding investments on financial 
markets; portfolio management of shares and other 
financial instruments/products; advice and 
consultancy in the field of investments; asset 
management for third parties; services relating to 
social investing; management of funds; real estate 
management; services in the field of investments; 
investment management; charitable and 
philanthropic services; providing financial assistance 
to persons and organizations to the realize social 
impact; charitable services, namely to promote, 
facilitate and provide financial assistance to persons 
and organizations; consultancy, information and 
advisory services involving all the aforementioned 
services.

Class: 45 סוג: 45

Social services provided, namely by developing, 
supporting and implementing of initiatives for social 
purposes; personal services, social services, 
promoting, facilitating and providing professional 
assistance to persons for social purposes.

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

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

Benelux, 30/12/2010, No. 1216682 בנלוקס, 30/12/2010, מספר 1216682

Class: 36 סוג: 36

Class: 45 סוג: 45

י"ב אב תשע"ב - 31831/07/2012



Trade Mark No. 239494 מספר סימן

Application Date 09/06/2011 תאריך הגשה

International Trademark No. 1083349 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: HELENA RUBINSTEIN

Address: 129 rue du Faubourg Saint-Honoré, F-75008 
PARIS, France

Identification No.: 71601

(FRANCE SOCIETE EN NOM COLLECTIF)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 3 סוג: 3

Perfumes, eaux de toilette; bath and shower gels and 
salts for non-medical use; toilet 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 spray; 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, 02/02/2011, No. 11/3.802.785 צרפת, 02/02/2011, מספר 11/3.802.785

Class: 3 סוג: 3

י"ב אב תשע"ב - 31931/07/2012



Trade Mark No. 239495 מספר סימן

Application Date 28/06/2011 תאריך הגשה

International Trademark No. 1083350 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: KOFLOW VALVE GROUP CO., LTD

Address: Sanqiao Industrial Zone,,Oubei,,Yongjia, 
325100 Zhejiang, People's Republic of China

Identification No.: 73107

(China Corporation)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 6 סוג: 6

Fittings of metal for furniture; washers of metal; 
chains of common metal for keys; keys; tanks of 
metal; steel tubes; steel strip; valves of metal, other 
than parts of machines; doors of metal; wire cloth.

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

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

People's Republic of China, 20/01/2011, No. 
9075005

סין, 20/01/2011, מספר 9075005

Class: 6 סוג: 6

י"ב אב תשע"ב - 32031/07/2012



Trade Mark No. 239500 מספר סימן

Application Date 01/06/2011 תאריך הגשה

International Trademark No. 1083389 מספר סימן בינלאומי

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 3 סוג: 3

Bleaching preparations, cleaning and polishing 
preparations; perfumery products, perfumes, eau de 
toilette, essential oils for personal use, deodorants for 
personal use; soaps and liquid soaps to be used on 
human body, shaving soaps, after-shave lotions and 
gels, body toilet milks and cosmetic milks, make-up 
removing preparations, cleansing milk for toilet 
purposes, talcum powder, cosmetic creams, skin 
lotions, cosmetic sunscreen creams, cosmetic suntan 
creams, body cosmetic powders, toilet oils and 
cosmetic oils for body, bubble bath preparations, 
cosmetic bath and shower preparations, bath salts, 
not for medical purposes; cosmetics, lipstick, eye 
shadow, eyeliner, mascara, eyebrow pencils, 
foundation, blush, nail care preparations, nail polish; 
shampoos, hair oils, color rinses, hair creams, hair 
dyes, hair sprays, hair lotions; incenses and 
fragrances used as cosmetics; sachets for perfuming 
linen, dentifrices.

י"ב אב תשע"ב - 32131/07/2012



Class: 9 סוג: 9

Optical apparatus and instruments, optical lenses, 
magnifying glasses, monocles, binoculars, opera 
glasses, goggles for sports, goggles for skiing, 
contact lenses, cases for contact lenses, spectacles, 
sunglasses, pince-nez; pince-nez mountings, cases 
for spectacles and sunglasses, cases for pince-nez, 
chains for spectacles and for sunglasses, frames for 
spectacles and sunglasses, eyeglass cords; 
telephone receivers, telephone apparatus, video 
telephones, mobile phones, antennas for mobile 
phones, batteries for mobile phones, chargers for 
mobile phones, cases for mobile phones, mobile 
phone straps, microphones for mobile phones, 
loudspeakers for mobile phones, earphones for 
mobile phones, hands-free kits for mobile phones; 
apparatus and instruments for recording, 
transmission or reproduction of sounds or images, 
magnetic data carriers, recording discs, sound 
recording discs, sound recording carriers, radios, 
television apparatus, recorded video discs, recorded 
video tapes, video recorders, games adapted for use 
with television receivers, compact discs, compact 
disc players, compact disc portable music players, 
cases for portable music players; video cassettes, 
DVD players, DVD recorders; photographic and 
cinematographic apparatus and instruments, 
television cameras, digital cameras, video cameras; 
apparatus for recording, data processing and 
computer equipment, recorded computer software, 
downloadable computer programs, computers, floppy 
disks, computer keyboards, compact discs, computer 
peripheral devices, magnetic cards, monitors, optical 
discs, notebook computers, mouse pads, computer 
game programs; chronographs, electronic agendas; 
protective helmets.

Class: 14 סוג: 14

Precious metals and their alloys and goods in 
precious metals or coated therewith, precious stones 
and their imitations, jewelry cases, boxes of precious 
metal, jewelry and imitation of jewelry, earrings, 
bracelets, trinkets, brooches, tie clips, pins, 
necklaces, rings, cuff links, key rings, shoe 
ornaments of precious metal, clocks and watches, 
chronometers, alarm clocks, wrist watches, table 
clocks, pocket watches, cases for watches, watch 
chains, watch bands and straps.

Class: 18 סוג: 18

Leather and imitations of leather, and goods made of 
these materials and not included in other classes; 
purses, school bags, school satchels, card cases, 
travelling trunks, backpacks, rucksacks, wallets, 
shopping bags, attaché cases, beach bags, 
handbags, travelling bags, handbag frames, 
pouches, briefcases, cases of leather, vanity cases 
not fitted, leather key cases, suitcases, bags for 
sports, hat boxes of leather, garment bags for travel, 
leather shoulder belts, leather straps, fur, raw skins, 
dog collars, clothing for pets, umbrellas, walking 
sticks; whips, saddlery, harness fittings.

י"ב אב תשע"ב - 32231/07/2012



 Owners

Name: ROBERTO CAVALLI S.P.A.

Address: Piazza San Babila, 3, I-20122 MILANO, Italy

Identification No.: 73110

(Italy Corporation)

Class: 25 סוג: 25

Clothing, overalls, underwear, sweaters, shirts, 
jumpers, suits, ready-made clothing, trousers, outer 
clothing, knitwear, coats, skirts, petticoats, pullovers, 
overcoats, jackets, stuff jackets, ski jackets, ski 
pants, parkas, clothing of leather, T-shirts, blouses, 
pants, dressing gowns, formal dresses, vests, 
jerseys, pajamas, bathrobes, brassieres, camisoles, 
corselets, slips, children's clothing, layettes, bathing 
caps, bathing suits, clothing for gymnastics, 
waterproof clothing, raincoats, masquerade 
costumes; footwear, slippers, bath slippers, boots, 
sport boots, horse-riding boots, galoshes, shoes, 
beach shoes, sandals, sport shoes, gymnastic shoes, 
overshoes; headgear, hats, caps, cap peaks; socks, 
sock suspenders, stockings, garters, gloves, mittens, 
muffs, shawls, ties, neckties, scarves and foulards, 
veils, bandanas, fur stoles, belts; wedding dresses.

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

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

Italy, 02/05/2011, No. MI2011C004711 MI2011C004711 איטליה, 02/05/2011, מספר

Class: 3 סוג: 3

Class: 9 סוג: 9

Class: 14 סוג: 14

Class: 18 סוג: 18

Class: 25 סוג: 25

י"ב אב תשע"ב - 32331/07/2012



Trade Mark No. 239501 מספר סימן

Application Date 03/05/2011 תאריך הגשה

International Trademark No. 1083395 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: NOREVA PHARMA

Address: 66 avenue des Champs Elysées, F-75008 
PARIS, France

Identification No.: 73111

(France Société par actions simplifiée)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 3 סוג: 3

Cosmetics, cosmetic preparations for skin care, 
nutritional supplements for cosmetic purposes.

י"ב אב תשע"ב - 32431/07/2012



Trade Mark No. 239502 מספר סימן

Application Date 27/06/2011 תאריך הגשה

International Trademark No. 1083405 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: I.D.Look Ltd.

Address: Seongbo Bldg., 19 Nonhyeon 1-dong, 
Gangnam-gu, Seoul, Republic of Korea

Identification No.: 73112

(Republic of Korea Corporation)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 25 סוג: 25

Leather shoes; long coats; cardigans; skirts; jackets; 
bathing suits; caps [headwear]; leather belts; 
ceremonial dresses; scarfs; jumpers; shorts.

י"ב אב תשע"ב - 32531/07/2012



Trade Mark No. 239503 מספר סימן

Application Date 09/06/2011 תאריך הגשה

International Trademark No. 1083423 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)

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. 85326085 ארה"ב, 20/05/2011, מספר 85326085

Class: 16 סוג: 16

Class: 44 סוג: 44

י"ב אב תשע"ב - 32631/07/2012



Trade Mark No. 239507 מספר סימן

Application Date 05/05/2011 תאריך הגשה

International Trademark No. 1083462 מספר סימן בינלאומי

Conditions/Disclaimers

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

 Owners

Name: Jotun AS

Address: Hystadveien 167, N-3209 Sandefjord, Norway

Identification No.: 73115

(Limited Corporation)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 1 סוג: 1

Chemical products for use in industry; artificial and 
synthetic resins; plastics in the form of powders, 
pastes, liquids, dispersions, emulsions, or granulates, 
for use in manufacture; adhesive substances for use 
in industry; chemical products for industrial purposes 
in the form of heat-curing powder on the basis of 
polyester, epoxy, polymere, fluorpolymere, or 
polyurethane for protective and decorative surface 
treatment of metal products, plastic products, MDF-
products (medium density fibreboard-products), and 
wood-products.

Class: 2 סוג: 2

Paints, varnishes, lacquers; anti-fouling paint for 
boats, ships, oil-rigs; antirust products and wood 
preservations; coatings (in the nature of paint) for 
boats, ships and oilrigs; powder varnishes; powder 
varnishes for protective and decoratic surface 
treatment of metal-products, plastic-products, MDF-
products (medium density fibreboard-products) or 
wood-products.

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

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

Norway, 18/04/2011, No. 201104503 נורבגיה, 18/04/2011, מספר 201104503

Class: 1 סוג: 1

Class: 2 סוג: 2

י"ב אב תשע"ב - 32731/07/2012



Trade Mark No. 239509 מספר סימן

Application Date 08/06/2011 תאריך הגשה

International Trademark No. 1083476 מספר סימן בינלאומי

Conditions/Disclaimers

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

 Owners

Name: Spin Global Management LLC

Address: 304 Park Avenue South, New York NY 10010, 
U.S.A.

Identification No.: 72963

(New York, United States LTD LIABILITY COMPANY)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 42 סוג: 42

Computer services, namely, creating an on-line 
community for registered users to participate in 
discussions, get feedback from their peers, form 
virtual communities, and engage in social networking.

Goods/Services for which priority is claimed סחורות/שירותים לגביהם נטען דין קדימה
(If only classification code is indicated, Priority is claimed 
for all goods/services included in that class, and specified 
above under the 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. 85206716 ארה"ב, 28/12/2010, מספר 85206716

Class: 42 סוג: 42

י"ב אב תשע"ב - 32831/07/2012



Trade Mark No. 239511 מספר סימן

Application Date 01/06/2011 תאריך הגשה

International Trademark No. 1083493 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: NB Labs Ltd

Address: Office 1,,Kensington Cloisters,,5 Kensington 
Churc, London W8 4LD, United Kingdom

Identification No.: 73118

(United Kingdom Company Limited)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 3 סוג: 3

Cosmetics; preparations and treatments for the skin; 
soaps; perfumery; essential oils; hair lotions; 
cosmetic products for women and men for various 
parts of the human body, such as face, eyes, lips, 
teeth, hair, neck, body, hands, feet, nails; beauty 
creams, beauty serums; beauty milks; beauty lotions; 
tonic lotions; beauty masks; beauty gels; beauty oils; 
make-up removing milks; make-up removing rinses; 
toilet soaps; scrubbing and exfoliating products; 
powders; talcum powders; make-up products; 
perfuming products; perfumes; eau de toilet; eau-de-
Cologne; deodorants; hair care products; shampoos; 
bath and shower products for cosmetic uses; 
cosmetic products taken orally; refreshing aerosols 
for the skin; moisturizing products; hygiene products 
for beauty purposes.

י"ב אב תשע"ב - 32931/07/2012



Trade Mark No. 239512 מספר סימן

Application Date 06/06/2011 תאריך הגשה

International Trademark No. 1083497 מספר סימן בינלאומי

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 6 סוג: 6

Common metals and their alloys; steel, unwrought or 
semi-wrought, including stainless steel; grain-
oriented silicon steel; cast iron, unwrought or semi-
wrought; scrap (waste iron); iron for direct reduction 
and directly reduced iron; ores of metal, including 
crude or processed ores; building materials of metal; 
metal slabs for lining for construction; floors of metal, 
floor tiles of metal, partitions of metal, multi-layered 
panels of metal, sidings of metal, claddings and 
covers of metal (construction materials); 
transportable buildings of metal, including metal 
shelters and parts of shelters; materials of metal for 
railway tracks, including rails and component parts 
thereof; non-electric cables and wires of common 
metal, including soldering wire of metal and barbed 
wire; tubes and pipes of metal; hardware of metal, 
small; grates and screens of metal, fences of metal, 
meshes and gauzes of metal, coated or not; springs 
(metal hardware); metal goods from the wire drawing 
and nail and bolt manufacturing industries, not 
included in other classes; plates, sandwich plates 
and multi-layered products of metal, not included in 
other classes; armour plating; ferrules of metal; 
frames of metal for building; metal tanks and 
containers; boxes of metal (not included in other 
classes), including welded metal boxes and 
component parts thereof, such as welded box liners; 
sealing capsules and rings of metal; wrappings of 
common metal and tinplate; foundry molds of metal; 
products of metal from the iron and steel industries, 
not included in other classes, including billets, plates, 
slabs, foils, strips, blanks, hoops, spools, profiled 
strips, bars, beams, joists, tapes, shafts, tubes, wires, 
cables, blocks, ingots and forge ingots; ultra-heavy 
torch-cut metal products, not included in other 
classes; balls of steel; iron slabs; heavy products of 
metal, not included in other classes, including forged, 
molded, cast, die-cast, pressed, welded or machined 
metal pieces, for use in all industries; supporting 
frames of metal, parts and components thereof (not 
included in other classes), including support frames 
of metal, parts and components thereof enabling the 
attachment of photovoltaic and/or thermal solar cells, 
modules or panels, particularly metal frames, metal 
strips, metal panels; parts and components of metal, 
including of alloys and/or composites of photovoltaic 
and/or thermal cells, modules or panels (not included 
in other classes); metal parts for the manufacture of 
metal parts of vehicles, namely bodies and parts of 
bodies, bumpers, hoods, suspensions (for land 
vehicles), cross bars, chassis, wheels, metal axles, 
rear and front axles, as well as engine parts.

י"ב אב תשע"ב - 33031/07/2012



Class: 7 סוג: 7

Machinery and machine tools, particularly rolling 
mills; rolling mill cylinders and other cylinders (parts 
of machines); continuous metal casting machines, 
cutting machines, machines for forming, oxygen 
cutting, machining, welding, stubbing and for 
punching metals, metal sheets and plates; converters 
for steelworks; metal parts for motors of machines 
and machine tools; machine coupling and 
transmission components (except for land vehicles); 
reels (parts of machines).

Class: 9 סוג: 9

Apparatus and instruments for the production, 
conducting, switching, transformation, accumulation, 
regulation and control of electricity and solar energy; 
photovoltaic solar installations, namely photovoltaic 
cells, photovoltaic solar generator installations, 
photovoltaic solar module installations (photovoltaic 
cells) and photovoltaic hybrid solar modules 
(photovoltaic cells); photovoltaic cells for producing 
solar energy; photovoltaic and/or thermal solar 
sensors for energy production (photovoltaic cells); 
solar panels for producing photovoltaic solar energy 
(photovoltaic cells); modules for producing solar 
energy (photovoltaic cells), photovoltaic panels for 
producing solar energy (photovoltaic cells); 
photodetectors; solar batteries; solar battery 
chargers; electric relays, switches, isolators; branch 
boxes; energy distribution units, namely energy 
distribution boxes and boards (electricity); 
switchboards, electricity distribution consoles, namely 
distribution boards (electricity); electricity distribution 
systems, namely energy distribution boards 
(electricity); none of the aforesaid goods intended for 
electric vehicles.

Class: 12 סוג: 12

Metal parts for the manufacture of metal parts off 
vehicles, namely parts of bodies, bumpers, hoods, 
suspension, cross bars, chassis, wheels, metal axles, 
rear and front axles, as well as engine parts.

Class: 19 סוג: 19

Construction materials, not of metal, including floor 
tiles, plates, cladding, floors, roofing, facings, 
sandwich panels, profiles, multi-layered panels and 
partitions; reinforcing materials, not of metal, for 
building; non-metallic transportable buildings, 
including shelters and component parts thereof; 
buildings, not of metal, made of profiled sections, for 
residential purposes which can also be used as small 
commercial or industrial premises; rigid pipes, not of 
metal; monuments, not of metal.

Class: 21 סוג: 21

Household and kitchen utensils and containers, 
including utensils and containers of sheet metal and 
utensils and containers intended for cooking; bottles; 
drinking vessels; household boxes; flasks; cookie 
jars; lunch boxes; bread bins; soap boxes; tea 
caddies; aerosol dispensers, not for medical 
purposes, and component parts thereof; steel wool 
for cleaning.

י"ב אב תשע"ב - 33131/07/2012



Class: 39 סוג: 39

Air, rail, maritime and road transportation of goods, 
particularly of steel and metal materials; distribution 
of goods (transportation); packaging of goods; 
storage and warehousing of goods; storage of ores, 
metals and alloys; freight transportation by air, sea 
and land.

Class: 40 סוג: 40

Treatment of materials; processing of ores, steel, of 
common metals and their alloys, treatment of metals 
and all kinds of mechanical, thermomechanical or 
chemical transformation of the properties and 
characteristics of metals, including direct reduction of 
iron, metal tempering, finishing of metal surfaces, 
soldering, casting, anodizing, chromium plating, 
sintering, electrolytic zinc plating, phosphatizing, 
milling, shaping, tin plating, galvanizing, nickel 
plating, laminating, shielding, cutting, burnishing by 
abrasion, magnetizing, plating, punching, stripping 
and welding; recycling of metal goods; material 
treatment during manufacturing processes of metal 
goods, such as forging, pressing, deburring, 
machining, laminating and shaping of metals; 
vacuum treatment; nitriding (treatment of materials); 
assembling metal profiles (for others); treatment of 
materials for sheet-metal work.

Class: 42 סוג: 42

Scientific and technological services and research 
and design relating thereto; industrial analysis and 
research services; design and development of 
computer software; consulting and information 
regarding the aforesaid services, including in the 
context of customer services; material testing and 
mechanical research, as well as related consulting 
and information; technical project studies; technical 
and scientific consulting and information for 
improving the quality of goods and services in the 
field of metals, steels and their uses (quality control); 
expert reporting and engineering services in the field 
of metals, steels and their uses; expert reporting and 
engineering services in the field of steels and their 
uses; construction consulting, including in connection 
with the choice and use of steels; construction 
drafting; design and development of software, 
particularly for iron and steel working; design of 
software to provide global solutions for construction.

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

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

Benelux, 06/12/2010, No. 1215201 בנלוקס, 06/12/2010, מספר 1215201

Class: 6 סוג: 6

Class: 7 סוג: 7

Class: 9 סוג: 9

Class: 12 סוג: 12

י"ב אב תשע"ב - 33231/07/2012



 Owners

Name: APERAM

Address: 12C, Rue Guillaume Kroll, L-1882 
LUXEMBOURG, Luxembourg

Identification No.: 73119

(Luxembourg Société anonyme)

Class: 19 סוג: 19

Class: 21 סוג: 21

Class: 39 סוג: 39

Class: 40 סוג: 40

Class: 42 סוג: 42

י"ב אב תשע"ב - 33331/07/2012



Trade Mark No. 239515 מספר סימן

Application Date 08/04/2011 תאריך הגשה

International Trademark No. 1083563 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: ŞARK GÜLÜ KIRTASİYE TİCARET VE SANAYİ 
ANONİM ŞİRKETİ

Address: Ömerli Köyü,,Atatürk Sanayi Bölgesi,,Haci 
Bektaş V, İstanbul, Turkey

Identification No.: 73121

(Turkey Joint stock company)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 16 סוג: 16

Cardboard; packaging materials of paper, cardboard 
or plastic, namely, bags and sacks; garbage bags of 
plastics; bookbinding material, namely bookbinding 
tape, bookbinding wire, bookbindings, cloth for 
bookbinding, printing type, printing blocks; adhesive 
tapes for stationery or household purposes; printed 
matter and periodical publications, namely, 
newspapers, journals, books, guides, posters, 
pictures, paintings, stickers (stationery), stamps 
(seals); writing instruments, namely, pencils, ballpoint 
pens, pen nibs, stylographs, paper knives; materials 
for artists, namely, pastels for artists, brushes for 
artists, pencils for artists, paint brushes; typewriters, 
electronic typewriters, addressing machines, franking 
machines (stamping machines), duplicating 
machines, document laminators for office use, inking 
ribbons for computer printers, desk baskets for desk 
accessories, pads (stationery), letter openers, paper 
clips, typewriter ribbons, seals for offices, stamp 
pads, stamp inks, writing ink, India ink, correcting 
fluids (office requisites), rubber erasers, pencil 
sharpeners, electric pencil sharpeners, printed 
instructional, educational, and teaching materials in 
the field of electronic entertainment (other than 
apparatus), celestial globes, slate boards for writing, 
lap boards for reading and writing, drawing rulers, 
drawing shields, drawing squares, drawing tablets, 
trays for holding drawing instruments, drawing 
triangles, writing chalk; type (numerals and letters); 
paint brushes, paint applicator rollers; filter paper.

י"ב אב תשע"ב - 33431/07/2012



Trade Mark No. 239516 מספר סימן

Application Date 02/06/2011 תאריך הגשה

International Trademark No. 1083566 מספר סימן בינלאומי

Conditions/Disclaimers

Registration of this mark shall give no right to the 
exclusive use of the "HEART" AND 
"MULTIFUNCTION CARDIOGRAM". separately, but 
in the combination of the mark.

 Owners

Name: Shen, Joseph T

Address: 14 Vanderventer Ave. Ste.138, Port Washington 
NY 110503737, U.S.A.

Identification No.: 73122

(United States Individual)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 9 סוג: 9

Calculating machines, data processing equipment 
and computers; computer hardware and peripheral 
devices and computer software for data 
communication and translating and transmitting data 
sold therewith; computer hardware and software sold 
as a unit for testing of embedded computer systems; 
computer hardware and software, for use with 
medical patient monitoring equipment, for receiving, 
processing, transmitting and displaying data.

י"ב אב תשע"ב - 33531/07/2012



Trade Mark No. 239517 מספר סימן

Application Date 11/04/2011 תאריך הגשה

International Trademark No. 1083571 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: Flexo Wash ApS

Address: Grenåvej 631 K, Skødstrup, Denmark

Identification No.: 73123

(Denmark Corporation)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 1 סוג: 1

Chemicals used in industry.

Class: 7 סוג: 7

Washing and cleaning machines and parts therefor, 
for use in the graphics industry.

י"ב אב תשע"ב - 33631/07/2012



Trade Mark No. 239519 מספר סימן

Application Date 13/04/2011 תאריך הגשה

International Trademark No. 1083593 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: XCMG Construction Machinery Co., Ltd.

Address: Industrial Zone 1,,Xuzhou Economic 
Development Zon, Jiangsu, People's Republic of China

Identification No.: 73124

(P.R. China Corporation)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 7 סוג: 7

Road rollers; loading machines; earth moving 
machines; excavators; truck cranes; concrete mixers; 
asphalt concrete pavers; truck mounted cranes; 
hydraulic component (not including vehicle hydraulic 
system); gears, other than for land vehicles; gear 
boxes other than for land vehicles; driving axles for 
machines; concrete pumps; mixers (machines); 
motor graders; cold milling machines; stacker cranes; 
asphalt concrete mixing plants; drilling rigs.

י"ב אב תשע"ב - 33731/07/2012



Trade Mark No. 239520 מספר סימן

Application Date 20/04/2011 תאריך הגשה

International Trademark No. 1083599 מספר סימן בינלאומי

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 6 סוג: 6

Temporary and transportable metal anchorage 
constructions; buildings, transportable, of metal; 
metal reinforcing materials for building; anchor 
plates; framework of metal for building; buildings of 
metal; building materials of metal; scaffolding of 
metal; ladders of metal; clips of metal for cables and 
pipes.

Class: 9 סוג: 9

Protection devices for personal use against accidents 
especially antifall safety systems; nets for protection 
against accidents; safety restraints, other than for 
vehicle seats and sports equipment; clothing for 
protection against accidents.

Class: 19 סוג: 19

Temporary and transportable non-metallic anchorage 
constructions; buildings, transportable, not of metal; 
reinforcements for building (not of metal); buildings, 
not of metal; scaffolding, not of metal.

Goods/Services for which priority is claimed סחורות/שירותים לגביהם נטען דין קדימה
(If only classification code is indicated, Priority is claimed 
for all goods/services included in that class, and specified 
above under the 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, 26/10/2010, No. 10 3 777 440 צרפת, 26/10/2010, מספר 440 777 3 10

Class: 6 סוג: 6

Class: 9 סוג: 9

Class: 19 סוג: 19

י"ב אב תשע"ב - 33831/07/2012



 Owners

Name: STYLAXION

Address: Le Parc de Moninsable,,8 chemin des Tard-
Venus, F-69530 BRIGNAIS, France

Identification No.: 73125

(France Société à Responsabilité Limitée)

י"ב אב תשע"ב - 33931/07/2012



Trade Mark No. 239521 מספר סימן

Application Date 25/05/2011 תאריך הגשה

International Trademark No. 1083648 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: JACQUES LEMANS GesmbH

Address: Jacques-Lemans-Straße 1, A-9300 St. Veit an 
der Glan, Austria

Identification No.: 73126

(Austria Limited Liability Company)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 14 סוג: 14

Jewellery, clocks, horological 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)

European Community Trade Mark, 06/12/2010, No. 
009575465

איחוד האירופי לסימני מסחר, 06/12/2010, מספר 
009575465

Class: 14 סוג: 14

י"ב אב תשע"ב - 34031/07/2012



Trade Mark No. 239522 מספר סימן

Application Date 03/06/2011 תאריך הגשה

International Trademark No. 1083652 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: Vita Zahnfabrik H. Rauter GmbH & Co. KG

Address: Spitalgasse 3, 79713 Bad Säckingen, Germany

Identification No.: 73127

(Germany GmbH & Co. KG)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 10 סוג: 10

Artificial teeth.

י"ב אב תשע"ב - 34131/07/2012



Trade Mark No. 239524 מספר סימן

Application Date 29/04/2011 תאריך הגשה

International Trademark No. 1083667 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: BRIGHT WIN IND. HK LIMITED

Address: Rm 1006, 10F., Olympia Plaza,,255 King's 
Road, North Point, Hong Kong, People's Republic of 
China

Identification No.: 73128

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 18 סוג: 18

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

Class: 25 סוג: 25

Clothing, footwear, headgear.

י"ב אב תשע"ב - 34231/07/2012



Trade Mark No. 239526 מספר סימן

Application Date 26/05/2011 תאריך הגשה

International Trademark No. 1083675 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: JEREMY RABBITWARREN PTE. LTD.

Address: 10 Collyer Quay,,#10-01 Ocean Financial 
Centre, SINGAPORE 049315, Singapore

Identification No.: 73129

(Singapore Private Limited Company)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 16 סוג: 16

Books; printed matter; printed publications.

Class: 41 סוג: 41

Providing online electronic publications (not 
downloadable).

Goods/Services for which priority is claimed סחורות/שירותים לגביהם נטען דין קדימה
(If only classification code is indicated, Priority is claimed 
for all goods/services included in that class, and specified 
above under the 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, 26/11/2010, No. T1015714D T1015714D סינגפור, 26/11/2010, מספר

Class: 16 סוג: 16

Class: 41 סוג: 41

י"ב אב תשע"ב - 34331/07/2012



Trade Mark No. 239533 מספר סימן

Application Date 13/05/2011 תאריך הגשה

International Trademark No. 1083778 מספר סימן בינלאומי

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 16 סוג: 16

Paper and cardboard; printed matter; printed matter; 
photographs; stationery; subscription cards (non-
magnetic); printed matter; game slips (printed 
matter); betting tickets (tickets); almanacs; calendars; 
printing blocks; albums; newspapers; books; 
magazines; magazines and periodicals; posters; 
illustrated paper or cardboard index cards; cardboard 
boxes.

Class: 25 סוג: 25

Clothing; headgear, including caps, head coverings 
and cap peaks.

Class: 28 סוג: 28

Games; counters [discs] for games; playing cards; 
games equipment comprising mats for games.

י"ב אב תשע"ב - 34431/07/2012



 Owners

Name: INTERNATIONAL STADIUMS POKER TOUR

Address: 4 rue de Penthièvre, F-75008 PARIS, France

Identification No.: 73136

(Société par actions simplifiée)

Class: 35 סוג: 35

Advertising; advertising services for others; radio and 
television advertising; dissemination of advertising 
matter (tracts, prospectuses, printed matter, 
samples); dissemination of advertising matter; 
business management of performing artists; 
organization, conducting and promotion of exhibitions 
and game parlors for commercial or advertising 
purposes; on-line advertising on a computer network; 
publication of publicity texts; public relations; 
sponsorship search; sponsoring (advertising); design 
of media planning and below-the-line marketing; 
rental of advertising space on all kinds of media; 
computerized file management; collection and 
systemization of data into databases; arranging 
subscriptions to telecommunication services for 
others; information and advisory services for 
consumers in the field of games.

Class: 41 סוג: 41

Organization of events for cultural or entertainment 
purposes; providing casino facilities (gambling); 
gaming; game services provided online from a 
computer network; arranging and conducting of 
games, lotteries, tournaments, contests, 
competitions, sports bets, and games of chance and 
gambling games; providing amusement arcade 
services including online; providing recreation 
facilities; radio and television entertainment; sporting 
and cultural activities; ticket office services 
(entertainment); party planning (entertainment); 
organization of shows (impresario services); 
entertainment through multimedia and over the 
Internet; production, postproduction and broadcasting 
of entertainment programs, audiovisual programs 
and advertising films.

Goods/Services for which priority is claimed סחורות/שירותים לגביהם נטען דין קדימה
(If only classification code is indicated, Priority is claimed 
for all goods/services included in that class, and specified 
above under the 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, 02/12/2010, No. 103787331 צרפת, 02/12/2010, מספר 103787331

Class: 16 סוג: 16

Class: 25 סוג: 25

Class: 28 סוג: 28

Class: 35 סוג: 35

Class: 41 סוג: 41

י"ב אב תשע"ב - 34531/07/2012



Trade Mark No. 239534 מספר סימן

Application Date 13/05/2011 תאריך הגשה

International Trademark No. 1083779 מספר סימן בינלאומי

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 12 סוג: 12

Motor vehicles and parts thereof; apparatus for 
locomotion by land.

Class: 25 סוג: 25

Clothing, footwear, headgear.

Class: 28 סוג: 28

Miniatures of vehicles (minimized models); games, 
playthings, gymnastic and sporting articles.

Class: 38 סוג: 38

Telecommunications.

Class: 39 סוג: 39

Transport; travel arrangement.

Class: 41 סוג: 41

Entertainment; sporting and cultural activities.

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

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

Germany, 29/11/2010, No. 302010070551.5/12 גרמניה, 29/11/2010, מספר 302010070551.5/12

Class: 12 סוג: 12

Class: 25 סוג: 25

Class: 28 סוג: 28

י"ב אב תשע"ב - 34631/07/2012



 Owners

Name: Bayerische Motoren Werke Aktiengesellschaft

Address: Petuelring 130, 80809 München, Germany

Identification No.: 73137

(Germany Aktiengesellschaft (joint stock company))

Class: 38 סוג: 38

Class: 39 סוג: 39

Class: 41 סוג: 41

י"ב אב תשע"ב - 34731/07/2012



Trade Mark No. 239536 מספר סימן

Application Date 20/06/2011 תאריך הגשה

International Trademark No. 1083832 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: Luna AB

Address: Sandbergsvägen 3, SE-441 80 Alingsås, 
Sweden

Identification No.: 73139

(Joint stock company)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 9 סוג: 9

Apparatus and instruments (included in the class) for 
automatic, mechanical, manual, optical (laser) and 
electronic measuring of, but not limited to, thickness, 
width, lengths, angles, weight, height, volume, sound, 
light, electrical current, pressure, flow, gas, liquid, 
temperature, humidity, vibration, radiation and parts 
and fittings therefore.

Goods/Services for which priority is claimed סחורות/שירותים לגביהם נטען דין קדימה
(If only classification code is indicated, Priority is claimed 
for all goods/services included in that class, and specified 
above under the 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, 05/01/2011, No. 
009639865

איחוד האירופי לסימני מסחר, 05/01/2011, מספר 
009639865

Class: 9 סוג: 9

י"ב אב תשע"ב - 34831/07/2012



Trade Mark No. 239538 מספר סימן

Application Date 04/05/2011 תאריך הגשה

International Trademark No. 1083919 מספר סימן בינלאומי

Conditions/Disclaimers

The mark is limited to the colours  word Green, white 
and black. as shown in the  mark.

 Owners

Name: NEWFREN S.P.A.

Address: Via Sforzesca 3, I-10131 TORINO, Italy

Identification No.: 73141

(Italy Corporation)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 12 סוג: 12

Brakes for vehicles, parts of brakes for vehicles, 
clutches for vehicles, parts of clutches for vehicles.

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

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

Italy, 12/11/2010, No. TO2010C003574 TO2010C003574 איטליה, 12/11/2010, מספר

Class: 12 סוג: 12

י"ב אב תשע"ב - 34931/07/2012



Trade Mark No. 239539 מספר סימן

Application Date 28/06/2011 תאריך הגשה

International Trademark No. 1083929 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: SHANGHAI CONWOOD INTERNATIONAL CO., 
LTD.

Address: Room 01, 18 Fl Chuanyan Building,,No. 550 
Min Shen, 200135 Shanghai, People's Republic of China

Identification No.: 73142

(P.R. China Corporation)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 18 סוג: 18

Purses; backpacks; travelling sets (leatherware); 
travelling bags; attaché cases; travelling bags 
(cases); trunks (luggage); handbags; school bags; all 
purpose sports bags.

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

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

People's Republic of China, 11/03/2011, No. 
9199452

סין, 11/03/2011, מספר 9199452

Class: 18 סוג: 18

י"ב אב תשע"ב - 35031/07/2012



Trade Mark No. 239540 מספר סימן

Application Date 27/06/2011 תאריך הגשה

International Trademark No. 1083930 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: Montres Tudor SA

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

Identification No.: 72187

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, 
hands (timepieces), 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, 09/02/2011, No. 611886 שוויץ, 09/02/2011, מספר 611886

Class: 14 סוג: 14

י"ב אב תשע"ב - 35131/07/2012



Trade Mark No. 239541 מספר סימן

Application Date 23/05/2011 תאריך הגשה

International Trademark No. 1083940 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: BANCO FINANCIERO Y DE AHORROS, S.A.

Address: Pintor Sorolla, 8, E-46002 VALENCIA, Spain

Identification No.: 72999

(España Sociedad Anónima)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 36 סוג: 36

Insurance services; financial business services; 
monetary business services; real estate business 
services; apartment house management; real estate 
agencies; hire-purchase financing; leasing of real 
estate; real estate brokers, real estate appraisal; debt 
collection services; banking services, financial 
information; credit and debit card services.

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

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

Spain, 24/11/2010, No. 2957144 ספרד, 24/11/2010, מספר 2957144

Class: 36 סוג: 36

י"ב אב תשע"ב - 35231/07/2012



Trade Mark No. 239546 מספר סימן

Application Date 23/05/2011 תאריך הגשה

International Trademark No. 0760554 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: DOS & DONTS S.r.l.

Address: Via Italo Calvino, 17, I-20017 RHO (MI), Italy

Identification No.: 73145

(Italy Società a responsabilità limitata)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 9 סוג: 9

Electrical and electronic apparatus and devices for 
signalling and control, electric and electronic security 
apparatus and devices; apparatus and devices for 
signalling, control and security for access to 
controlled contamination areas; software and devices 
for recording images and data.

Class: 42 סוג: 42

Services of design, programming, rental and 
updating of software, consulting in the electronic 
programming sector; consulting for the installation 
and maintenance of electronic devices in general.

י"ב אב תשע"ב - 35331/07/2012



Trade Mark No. 239547 מספר סימן

Application Date 20/06/2011 תאריך הגשה

International Trademark No. 0839869 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: Zenit International S.A.

Address: 17, rue Beaumont,Grand-Duchy of Luxembourg, 
L-1219 Luxembourg, Luxembourg

Identification No.: 73146

(LU Joint Stock Corporation)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 7 סוג: 7

Machines and machine tools; motors and engines; 
agricultural implements; pumps and electro pumps.

Class: 11 סוג: 11

Apparatus for water supply and sanitary purposes.

י"ב אב תשע"ב - 35431/07/2012



Trade Mark No. 239549 מספר סימן

Application Date 09/06/2011 תאריך הגשה

International Trademark No. 1000615 מספר סימן בינלאומי

Conditions/Disclaimers

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

Registration of this mark shall give no right to the 
exclusive use of the No claim is made to the 
exclusive right to use "CABERNET SAUVIGNON", 
"MEDIUM SWEET WINE", "Product of Spain", "11%" 
and "75cl". separately, but in the combination of the 
mark.

 Owners

Name: Global Wine House OU

Address: Turbasambla 14, EE-10915 Tallinn, Estonia

Identification No.: 75794

(Limited Liability Company)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 33 סוג: 33

Wines of spanish origin.

י"ב אב תשע"ב - 35531/07/2012



Trade Mark No. 239550 מספר סימן

Application Date 22/06/2011 תאריך הגשה

International Trademark No. 1016644 מספר סימן בינלאומי

Conditions/Disclaimers

The mark is limited to the colours  word Pantone 
7460 C (bright blue) and Pantone 109 C (yellow). as 
shown in the  mark.

 Owners

Name: Mix GmbH Lebensmittelhandel

Address: Hertzstr. 3/1, 71083 Herrenberg, Germany

Identification No.: 73149

(Germany GmbH (private limited company))

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 35 סוג: 35

Provision of services concerning retail purposes, 
particularly of foodstuffs and spirits, Russian, East-
european and other international food specialities, 
other consumer or entertainment items, namely gold, 
printed products, stationary, tobaccos, drugstore 
goods, souvenirs and presents, in particular toys, 
porcelain ware, glassware, tablecloths, framed 
reproductions (pictures); presentation of goods of 
foodstuffs and spirits, Russian, East-european and 
other international food specialities, other consumer 
or entertainment items, namely gold, printed 
products, stationary, tobaccos, drugstore goods, 
souvenirs and presents; provision of services 
concerning retail purposes of videos, DVDs, MCs, 
newspapers, journals, magazines, particularly in 
Russian language; presentation of goods of videos, 
DVDs, MCs, newspapers, journals, magazines, 
particularly in Russian language.

י"ב אב תשע"ב - 35631/07/2012



Trade Mark No. 239551 מספר סימן

Application Date 22/06/2011 תאריך הגשה

International Trademark No. 1030007 מספר סימן בינלאומי

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 29 סוג: 29

Meat; fish, not live; poultry, not live; game, not live; 
products made of meat, fish, poultry and game; 
charcuterie; crustaceans, not live; shellfish, not live; 
caviar; vegetables, preserved, dried, cooked; fruit, 
preserved, dried, stewed; products made of fruit (not 
fresh); products made of vegetables (not fresh), 
particularly sauerkraut and tomato puree; 
mushrooms, preserved, dried, cooked and fruit 
preserved, dried, stewed; products made of fruits (not 
fresh), particularly jams and marmalade; products 
made of mushrooms (not fresh); eggs; products 
made of egg; edible oils and edible fats; nuts and 
products made of nuts, included in this class; 
delicatessen salads based on meat and fish; soups; 
margarine; salted meats and salted vegetables; 
salted fish; cured meat; cured charcuterie, salted fish; 
milk, long-life milk products; products made of milk, 
even products made of condensed milk and 
powdered milk, products made of milk protein and 
powdered whey, products made of milk, of curdled 
milk, of yoghurt, of kephir, of buttermilk, of cream 
(dairy products), of sugared condensed milk or not 
sugared condensed milk, of powdered milk, of milk 
protein, of milk fat or products made with milk; 
products made of milk in the broader sense, even all 
products, which exclusively and predominantly 
consist of milk or milk properties, like dairy milk, 
butter, cheese; products made of milk fat, soups, milk 
beverages milk predominating, powdered milk.

י"ב אב תשע"ב - 35731/07/2012



Class: 30 סוג: 30

Coffee, artificial coffee, tea, cocoa; products made of 
coffee, tea and cocoa and coffee-based beverages, 
tea-based beverages, cocoa-based beverages; 
chocolate; products made of cereal (apart from 
feeding stuff), particularly chips (cereal products); 
corn flakes, corn, roasted, pasty, waffles, pizzas, 
pastries and confectionary, long-life bakery product, 
particularly rusks, bread an other pastries, pasta, 
particularly noodles; honey, golden syrup, yeast, 
baking powder, cooking salt; spices; mustard, 
vinegar; sauces (condiments); dessert, particularly 
crepes and puddings; salads based predominating on 
noodles or rice; dressings for salad, particularly 
ketchup, remoulade, mayonnaise; edible ices; 
confectionery (candies), particularly caramels (candy) 
hard and soft (sweetmeats (candy)), products made 
of fondants, confectionary made of jelly, gumdrops, 
fruit pasty, confection consisting on sugar whipped to 
spongy consistency, dragées, products made of 
marzipan, persipan and nougat, chocolate pralines, 
chewing gum, not for medical purposes, candied 
fruits and parts of fruits; vegetables and herbage 
pasta (condiments) sauces (apart from salad 
dressings), gruel, with a milk base, for food, waffles 
with milk cream, chocolate beverages with milk, milk 
pasta; meat pies or fish pies; milk pastries, milk 
bonbon, milk shortbread; garden herbs, preserved.

Class: 31 סוג: 31

Fruit and vegetable, fresh; fruit, fresh (berries); 
mushrooms, fresh and chestnuts, fresh; nuts, fresh, 
particularly hazelnuts, walnuts, peanuts, kola nuts 
and almonds; grains, particularly sunflower seeds; 
fish, poultry, live; crustaceans, live, shellfish, live; 
foodstuffs; grains (cereals); garden herbs, fresh.

Class: 32 סוג: 32

Beer, beer cocktail; fruit juices, fruit drinks, 
vegetables juices, fruit syrups, mineral water, table 
waters, lemonades, non-alcoholic soft drinks; malt 
beer, sport drinks; whey beverages, other non-
alcoholic beverages, milk mix beverages with milk 
non predominating, non-alcoholic fruit extracts; 
effervescent powder for making beverages; nougat 
beverages with milk.

Class: 33 סוג: 33

Wine; sparkling wine; spirits, including brandy and 
liqueur; alcoholic mixed drink (cocktails); aperitifs, 
punch, grog; alcoholic beverages containing fruit, 
alcoholic sport drink, alcoholic refreshment; milk 
liqueur, milk sparkling wine.

י"ב אב תשע"ב - 35831/07/2012



Conditions/Disclaimers

The mark is limited to the colours  word Pantone 
7460 C (bright blue) and Pantone 109 C (yellow). as 
shown in the  mark.

 Owners

Name: Mix GmbH Lebensmittelhandel

Address: Hertzstr. 3/1, 71083 Herrenberg, Germany

Identification No.: 73149

(Germany GmbH (private limited company))

Class: 35 סוג: 35

Provision of services concerning retail purposes, 
particularly of foodstuffs and spirits, Russian, East-
European and other international food specialties, 
other consumer or entertainment items, namely gold, 
printed products, stationary, tobaccos, drugstore 
goods, souvenirs and presents; selection and 
presentation of different goods for the consumer, 
particularly of foodstuffs and spirits, Russian, East-
European and other international food specialties, 
other consumer or entertainment items, namely gold, 
printed products, stationary, tobaccos, drugstore 
goods, souvenirs and presents; provision of services 
concerning retail purposes of videos, DVDs, MCs, 
newspapers, journals, magazines, particularly in 
Russian; selection and presentation of goods for the 
consumer, namely of videos, DVDs, MCs, 
newspapers, journals, magazines, particularly in 
Russian language.

י"ב אב תשע"ב - 35931/07/2012



Trade Mark No. 239552 מספר סימן

Application Date 24/05/2011 תאריך הגשה

International Trademark No. 1031407 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: SISIG LIMITED

Address: 5th Floor, 7/10 Chandos Street,,Cavendish 
Square, Londres W1G 9DQ, United Kingdom

Identification No.: 73150

(Royaume-Uni Private Limited Company)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 3 סוג: 3

Cosmetic preparations for women and men for 
various parts of the human body, face, eyes, lips, 
teeth, hair, neck, bust, body, hands, feet, nails, 
namely beauty creams, scrubbing and exfoliating 
preparations, preparations for hair care, bath and 
shower preparations, moisturisers, preparations for 
aesthetic hygiene; essential oils.

Class: 5 סוג: 5

Essential oil preparations (for medical purposes); 
dietetic substances for medical use; medicinal herbs; 
tonic herbal teas.

י"ב אב תשע"ב - 36031/07/2012



Trade Mark No. 239554 מספר סימן

Application Date 22/06/2011 תאריך הגשה

International Trademark No. 1048342 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: FUJIAN FUSHAN BEARING CO., LTD.

Address: Xiamen Industrial Area,,Nanan, Fujian, People's 
Republic of China

Identification No.: 73152

(CHINA CORPORATION)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 7 סוג: 7

Axles for machines; crank shafts; universal joints; 
ball-bearings; bearings; bearings for transmission 
shafts; ball rings for bearings.

י"ב אב תשע"ב - 36131/07/2012



Trade Mark No. 239556 מספר סימן

Application Date 28/07/2011 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: BARKAN WINE CELLARS MARKETING AND 
DISTRIBUTION LTD.

שם: יקבי ברקן שיווק והפצה בע"מ

Address: Kibbutz Hulda, P.O.B. 159, D.N. Sorek 76842, 
Israel

כתובת : קיבוץ חולדה, ת.ד. 159, ד.נ. שורק 76842, חלדה, 
ישראל

Identification No.: 511784308מספר זיהוי: 511784308

תאגיד ישראלי

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: 33 סוג: 33

Arak; included in class 33 עראק; הנכלל בסוג 33               

י"ב אב תשע"ב - 36231/07/2012



Trade Mark No. 239558 מספר סימן

Application Date 13/07/2011 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: B.D. GRAIVER Tourisem Services LTD. שם: ב.ד. גרייבר שירותי תיירות בע"מ

Address: Topaz Building 5 Nachum Het Street, Haifa, 
35085, Israel

כתובת : בית טופז רחוב נחום ח' 5, שער הכרמל, 35085, ישראל

Identification No.: 513910331מספר זיהוי: 513910331

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: M. Amir & Co., Adv.

Address: 2 Pal yam Av., P.O.B. 475, Hifa, 31000, 
Building (1), Israel

שם: מ. אמיר ושות', עו"ד

כתובת : שד' פל ים 2, ת.ד. 475, חיפה, 31000, בניין אורן (1), 
ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 39 סוג: 39

Travel organization; included in class 39. ארגון נסיעות; הנכללים כולם בסוג 39.               

Class: 43 סוג: 43

Temporary accommodation; included in class 43. לינה זמנית; הנכללים כולם בסוג 43.                           

י"ב אב תשע"ב - 36331/07/2012



MYFORD SELECT DRIVE

Trade Mark No. 239560 מספר סימן

Application Date 31/07/2011 תאריך הגשה

 Owners

Name: FORD MOTOR COMPANY

Address: One American Road, Dearborn, Michigan, 
48126, U.S.A.

Identification No.: 801203

A Delaware Corporation

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Sanford T. Colb & Co.

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

שם: סנפורד ט. קולב ושות'

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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 12 סוג: 12

Driver customizable suspension and steering system, 
supplied as an integral part of a motor vehicle, 
comprising electrically adjustable steering and 
suspension actuators; all included in Class 12.

מערכת התלאה והיגוי הניתנת להתאמה על ידי נהג, מסופק 
כחלק אינטגרלי של רבכ מנועי, הכוללת מפעילי היגוי והתלאה 
הניתנים לכוונון חשמלי; הכל כלול בסוג 12.                           

                                                                          

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

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

Mexico, 01/02/2011, No. 1151859 מקסיקו, 01/02/2011, מספר 1151859

Class: 12 סוג: 12

י"ב אב תשע"ב - 36431/07/2012



Trade Mark No. 239561 מספר סימן

Application Date 17/07/2011 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: Miriam hahamov שם: מרים חכמוב 

Address: 53 Arlozorov, Tel Aviv, Israel כתובת : רח' ארלוזורוב 53, תל אביב, ישראל

Identification No.: 053622767מספר זיהוי: 053622767

Name: Batia Yom Tov  שם: בתיה יום טוב

Address: 53 Arlozorov, Tel Aviv, Israel כתובת : רח' ארלוזורוב 53, תל אביב, ישראל

Identification No.: 008418014מספר זיהוי: 008418014

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 43 סוג: 43

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

שירותים להספקת מזון ומשקה; הנכללים כולם בסוג 43           
                      

י"ב אב תשע"ב - 36531/07/2012



Trade Mark No. 239563 מספר סימן

Application Date 17/07/2011 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: Batary Solution International Ltd. שם: בטרי סולושן אינטרנשיונל בע"מ

Address: Hamada 8, Herzeliya, Israel כתובת : רח' המדע 8, הרצליה, ישראל

Identification No.: 514266725מספר זיהוי: 514266725

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Willi Itzhaki, Adv.

Address: 7 Jabotinsky St., Moshe Aviv Tower,, Ramat 
Gan, 52520, Israel

שם: וילי יצחקי, עו"ד

כתובת : רח' זבוטינסקי 7, מגדל משה אביב, רמת גן, 52520, 
ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 1 סוג: 1

Chemical products for use in industry; all included in 
class 1.

מוצרים כימיים לשימוש בתעשייה; הנכללים כולם בסוג 1.         
                  

י"ב אב תשע"ב - 36631/07/2012



Trade Mark No. 239566 מספר סימן

Application Date 18/07/2011 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: Arie Feldman שם: אריה פלדמן

Address: har hazofim, P.O.B. 86, Rehovot, 76100, Israel כתובת : הר הצופים, ת.ד. 86, רחובות, 76100, ישראל

Identification No.: 022965461מספר זיהוי: 022965461

Name: Sarit Feldman Hazan  שם: שרית פלדמן חזן

Address: P.O.B. 86, Rehovot, 76100, Israel כתובת : ת.ד. 86, רחובות, 76100, ישראל

Identification No.: 034113563מספר זיהוי: 034113563

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 40 סוג: 40

Printing individual images and designs on gifts for the 
children of kindergartens and all comers; party favors 
printed for israeli holidays and birthdays, the beginind 
and end of study in kindergartens and schools, the 
events of circumcision, bar/bat mitzvah celebrations, 
maternity, wedding etc; all included in class 40.

הדפסות אישיות של תמונות ועיצובים על גבי מתנות לילדי גני 
ילדים ולכל דורש מתנות אישיות מודפסות לכל חגי ישראל, לימי 
הולדת, לתחילת ולסוף שנת לימודים בגני הילדים ובתי הספר, 

לארועי ברית מילה, בר/ת מצווה, ליולדות, לחתונה וכד'; 
הנכללים כולם בסוג 40.                                                     
                                                                                    

                          

י"ב אב תשע"ב - 36731/07/2012



Trade Mark No. 239568 מספר סימן

Application Date 18/07/2011 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: Asaf Nachshon  שם: אסף נחשון

Address: Shvedia 43, Haifa, 34980, Israel כתובת : רח' שבדיה 43, חיפה, 34980, ישראל

Identification No.: 021663737מספר זיהוי: 021663737

Name: Tal Segal שם: טל סגל 

Address: Aba Hoshi 10, Haifa, 34786, Israel כתובת : אבא חושי 10, חיפה, 34786, ישראל

Identification No.: 034733998מספר זיהוי: 034733998

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 3 סוג: 3

Sweat-driven dressings, underarm pads, natural 
deodorants; all included in class 3.

תחבושות מונעי זיעה, פדים לבית השחי, דאודורנטים טבעיים; 
הנכללים כולם בסוג 3.                 

י"ב אב תשע"ב - 36831/07/2012



B - FIX

Trade Mark No. 239569 מספר סימן

Application Date 19/07/2011 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: HADAR LIFE HEALTH INDUSTRIES LTD שם: הדר לייף תעשיות בריאות בע"מ

Address: 23/3 Nahal Refaim St., Beit Shemesh, 99640, 
Israel

כתובת : נחל רפאים 23/3, בית שמש, 99640, ישראל

Identification No.: 514542729מספר זיהוי: 514542729

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Blum, Gador & Co., Adv.

Address: 53 Derech Hashalom, Givatayim, 53454, Israel

שם: בלום, גדור ושות', עו"ד

כתובת : דרך השלום 53, גבעתיים, 53454, ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 32 סוג: 32

Carbonated non-alcoholic drink; fruit drinks and fruit 
juices; syrups, herbal extracts and other preparations 
for making beverages, fruit juices and energy drinks 
containing nutritional supplements; all included in 
class 32.

משקאות לא אלכוהוליים מוגזים; משקאות פירות ומיצי פירות; 
סירופ, תמציות צמחיות ותכשירים אחרים להכנת משקאות, 
מיצי פירות ומשקאות אנרגיה המכילים תוספים תזונתיים; 

הנכללים כולם בסוג 32.                                                     
                                          

י"ב אב תשע"ב - 36931/07/2012



VOD YOUNG

Trade Mark No. 239572 מספר סימן

Application Date 19/07/2011 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: HOT - Telecommunications Systems Ltd. שם: הוט - מערכות תקשורת בע"מ

Address: Euro Park Yakum Industrial Area, Kibbutz 
Yakum, 60972, Israel

כתובת : יורו-פארק איזור תעשיה יקום, קיבוץ יקום, 60972, 
ישראל

Identification No.: 520040072מספר זיהוי: 520040072

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Yanir Peleg

Address: Legal Department Euro Park, Kibbutz Yakum, 
60972, Israel

שם: עו"ד יניר פלג

כתובת : הלשכה המשפטית בית  הוט יורו פארק, קיבוץ יקום, 
60972, ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 38 סוג: 38

Communication and broadcasting services over 
cables, satellite, by electronic means, on television, 
computers or internet; on-demand provision of 
television content; all included in class 38.

שירותי תקשורת ושידור בכבלים, בלוויין, באמצעים 
אלקטרוניים, בטלוויזיה, במחשבים, ברשת האינטרנט, 

ברשתות סלולאריות, שירותי אספקת תכנים על פי הזמנה; 
הנכללים כולם בסוג 38.                                                     

  

י"ב אב תשע"ב - 37031/07/2012



בר גוריון
Trade Mark No. 239577 מספר סימן

Application Date 20/07/2011 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: Shoham Gamliel שם: שוהם גמליאל

Address: Zrubavel 12 st, Tel Aviv, Israel כתובת : רח' זרובבל 12, תל אביב, ישראל

Identification No.: 005479951מספר זיהוי: 005479951

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Avraham gottlieb, advocates office 

Address: 105 Hachshmonaim st, P.O.B. 20175, Tel Aviv, 
61201, Israel

שם: עו"ד אברהם גוטליב 

כתובת : רח' החשמונאים 105, ת.ד. 20175, תל אביב, 61201, 
ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 43 סוג: 43

Restaurant/restaurant chain; all included in class 43. בית אוכל/רשת מסעדות; הנכללים כולם בסוג 43.                   
      

י"ב אב תשע"ב - 37131/07/2012



NABOBLOCK

Trade Mark No. 239580 מספר סימן

Application Date 25/07/2011 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: NABOB Ltd. שם: נבוב בע"מ

Address: Hakishor 1, Tel Aviv, 68167, Israel כתובת : הכישור 1, תל אביב-יפו, 68167, ישראל

Identification No.: 510294762מספר זיהוי: 510294762

תאגיד ישראלי

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Zvi Feferberg, Advocate

Address: 55 Ygal Alon st, Tel Aviv, 67891, Israel

שם: צבי פפרברג, עו"ד

כתובת : רח' יגאל אלון 55, תל אביב, 67891, ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 6 סוג: 6

Common metals and their alloys; metal building 
materials; transportable building of metal materials of 
metal for railway tracks; non-electric cables and wires 
of common metal; ironmongery, small items of metal 
hardware; pipes and tubes of metal; safes; goods of 
common metal not included in other classes; ores; all 
included in class 6 mortica door locks, cylinder 
mechanisms for locks, keys, padlocks and parts 
thereof; all included in class 6.

חומרי בניה ממתכת; בתים ניידים ממתכת; חומרים מתכתיים 
עבור פסי מסילות רכבת; כבלים ותייל לא חשמליים העשויים 
ממתכת פשוטה; מוצרי ברזל, פריטים קטנים של מוצרי מתכת; 
צנורות ואבובים ממתכת; כספות; סחורות ממתכת פשוטה 

שאינן נכללות בסוגים אחרים; עופרות מתכת מנעולים חבויים 
לדלתות ומנגנוני צילינדר למנעולים, מפתחות, מנעולי תליה 

וחלקיהם; הנכללים כולם בסוג 6.                                         
                                                                                    
                                                                                

י"ב אב תשע"ב - 37231/07/2012



Trade Mark No. 239581 מספר סימן

Application Date 21/07/2011 תאריך הגשה

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 29 סוג: 29

Meat; included in class 29. בשר; הנכלל בסוג 29.                 

י"ב אב תשע"ב - 37331/07/2012



Ownersבעלים

Name: Etliz Wisam Ltd שם: אטליז ויסאם בע"מ

Address: 31 Yohanan Hakadosh st, Haifa, Israel כתובת : יוחנן הקדוש 31, חיפה, ישראל

Identification No.: 511216053מספר זיהוי: 511216053

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Alon, Assis & Co., Advs.

Address: 14 Gruzenberg St., Tel Aviv, 65811, Israel

שם: אלון עציץ ושות', עו"ד

כתובת : רחוב גרוזנברג 14, תל אביב, 65811, ישראל

י"ב אב תשע"ב - 37431/07/2012



COLGATE MAX FRESH

Trade Mark No. 239585 מספר סימן

Application Date 31/07/2011 תאריך הגשה

 Owners

Name: Colgate-Palmolive Company

Address: 300 Park Avenue, New York, N.Y. 10022, 
U.S.A.

Identification No.: 801252

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

Toothpaste and mouthwash; all included in Class 3. משחת שיניים ושטיפת פה; הכל כלול בסוג 3.                       

Class: 21 סוג: 21

Toothbrushes; all included in Class 21. מברשות שיניים; הכל כלול בסוג 21.               

י"ב אב תשע"ב - 37531/07/2012



VeggieDay

וג'ידיי
Trade Mark No. 239592 מספר סימן

Application Date 21/07/2011 תאריך הגשה

 Owners

Name: Monday Swiss A.G. 

Address: 2 Malciya St., Natanya, 42505, Israel

Identification No.: 73155

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Baratz & Co. 

Address: Azrieli Center 1, Round Tower, 18th. floor, Tel 
Aviv, Israel

שם: ברץ ושות', עו"ד

כתובת : מרכז עזריאלי 1, מגדל עגול, קומה 18, תל אביב, 
67021, ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 29 סוג: 29

Prepared food products made from vegetables 
and/or fruits and/or sesame ingredients; all included 
in class 29.

מוצרי מזון מוכנים העשויים ממרכיבי ירקות ו/או פירות ו/או 
שומשום; הנכללים כולם בסוג 29.                                       

            

י"ב אב תשע"ב - 37631/07/2012



Trade Mark No. 239593 מספר סימן

Application Date 21/07/2011 תאריך הגשה

Base for International Trademark No. 1097701 בסיס לסימן מסחר בינלאומי מס.

 Owners

Name: Monday Swiss A.G. 

Address: 2 Malciya St., Natanya, 42505, Israel

Identification No.: 73155

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Baratz & Co. 

Address: Azrieli Center 1, Round Tower, 18th. floor, Tel 
Aviv, Israel

שם: ברץ ושות', עו"ד

כתובת : מרכז עזריאלי 1, מגדל עגול, קומה 18, תל אביב, 
67021, ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 29 סוג: 29

Prepared food products made from vegetables 
and/or fruit and/or sesame ingredients; all included in 
class 29.

מוצרי מזון מוכנים העשויים ממרכיבי ירקות ו/או פירות ו/או 
שומשום; הנכללים כולם בסוג 29.                                       

          

י"ב אב תשע"ב - 37731/07/2012



BURSA CLUB

Trade Mark No. 239594 מספר סימן

Application Date 21/07/2011 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: Shimon Shahar שם: שמעון שחר 

Address: 41 Frishman st, Tel Aviv, Israel כתובת : רח' פרישמן 41, תל אביב, ישראל

Identification No.: 50735034מספר זיהוי: 50735034

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: 41 סוג: 41

Striptease club; all included in class 41. מועדון חשפנות; הנכללים כולם בסוג 41.             

י"ב אב תשע"ב - 37831/07/2012



Trade Mark No. 239595 מספר סימן

Application Date 21/07/2011 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: Shai Quality Products Ltd. שם: שי מוצרי איכות בע"מ

Address: 2 Harimon St., P.O.B. 294, Mosav Rishpon, 
46915, Israel

כתובת : רח' הרימון 2, ת.ד. 294, מושב רשפון, 46915, ישראל

Identification No.: 511679490מספר זיהוי: 511679490

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 12 סוג: 12

Bicycles, electric bicycles, scooter; all included in 
class 12.

אופניים, אופניים חשמליים, קורקינטים; הנכללים כולם בסוג 
           .12

י"ב אב תשע"ב - 37931/07/2012



מועדון הבורסה
Trade Mark No. 239596 מספר סימן

Application Date 21/07/2011 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: Shimon Shahar שם: שמעון שחר 

Address: 41 Frishman st, Tel Aviv, Israel כתובת : רח' פרישמן 41, תל אביב, ישראל

Identification No.: 50735034מספר זיהוי: 50735034

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: 41 סוג: 41

Striptease club; all included in class 41. מועדון חשפנות; הנכללים כולם בסוג 41.             

י"ב אב תשע"ב - 38031/07/2012



Trade Mark No. 239602 מספר סימן

Application Date 24/07/2011 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: Yam Shel Perot Ltd. שם: ים של פירות בע"מ

Address: P.O.B. 10141, Petach Tikva, 49001, Israel כתובת : ת.ד. 10141, פתח תקוה, 49001, ישראל

Identification No.: 513454835מספר זיהוי: 513454835

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Haim Gelman, Adv.

Address: 17 Hagana St., Petach Tiqva, 49106, Israel

שם: חיים גלמן, עו"ד

כתובת : רח' ההגנה 17, פתח תקוה, 49106, ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 43 סוג: 43

Sea food. fish and meat restaurant; all included in 
class 43.

מסעדת פירותי ים, דגים ובשר; הנכללים כולם בסוג 43.           
              

י"ב אב תשע"ב - 38131/07/2012



Trade Mark No. 239604 מספר סימן

Application Date 27/07/2011 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: Moroccanoil Israel Ltd. שם: שמן מרוקאי ישראל בע"מ

Address: 16 Moshe Levy st, Rishon Lezion, Israel כתובת : רח' משה לוי 16, ראשון לציון, ישראל

Identification No.: 514031053מספר זיהוי: 514031053

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Joshua Stein, Adv.

Address: 3 Hayetzira St., P.O.B. 1978, Ramat Gan, 
52118, Israel

שם: יהושע שטיין, עו"ד

כתובת : רח' היצירה 3, ת.ד. 1978, רמת גן, 52118, ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 3 סוג: 3

Personal care products containing argan oil; included 
in class 3.

מוצרי טיפוח המכילים שמן ארגן; הנכללים כולם בסוג 3.           
                    

י"ב אב תשע"ב - 38231/07/2012



Trade Mark No. 239605 מספר סימן

Application Date 27/07/2011 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: Moroccanoil Israel Ltd. שם: שמן מרוקאי ישראל בע"מ

Address: 16 Moshe Levy st, Rishon Lezion, Israel כתובת : רח' משה לוי 16, ראשון לציון, ישראל

Identification No.: 514031053מספר זיהוי: 514031053

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Joshua Stein, Adv.

Address: 3 Hayetzira St., P.O.B. 1978, Ramat Gan, 
52118, Israel

שם: יהושע שטיין, עו"ד

כתובת : רח' היצירה 3, ת.ד. 1978, רמת גן, 52118, ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 3 סוג: 3

Personal care products containing argan oil; included 
in class 3.

מוצרי טיפוח המכילים שמן ארגן; הנכללים כולם בסוג 3.           
                    

י"ב אב תשע"ב - 38331/07/2012



Trade Mark No. 239606 מספר סימן

Application Date 24/07/2011 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: METRO FASHION LTD שם: מטרו אופנה בע"מ

Address: Hamalach 28 St, P.O.B. 8871, Netanya, 
industrial zone poleg, Israel

כתובת : רח' המלארה 28, ת.ד. 8871, נתניה, אזור תעשיה פילג, 
ישראל

Identification No.: 513997171מספר זיהוי: 513997171

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 35 סוג: 35

Marketing services of clothing, footwear, playthings 
and textile.

שירותי מכירה של ביגוד, הנעלה, צעצועים וטקסטיל.               
                        

י"ב אב תשע"ב - 38431/07/2012



Trade Mark No. 239607 מספר סימן

Application Date 24/07/2011 תאריך הגשה

 Owners

Name: Method Products, Inc

Address: 637 Commercial St, suite 300, San Francisco, 
California, 94111, U.S.A.

Identification No.: 73156

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Herzog, Fox, Neeman & Co., Adv.

Address: 4 Weizman Street, Tel Aviv, 64239, Israel

שם: הרצוג, פוקס, נאמן ושות', עו"ד

כתובת : רחוב ויצמן 4, תל אביב, 64239, ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 3 סוג: 3

Cleaning preparations for household purposes; 
cleaning preparations for institutional purposes; 
household cleaning products, namely, toilet bowl 
cleaners not containing disinfectant or antibacterial 
properties, dish soaps, laundry detergents, fabric 
softeners for laundry use, anti-static dryer sheets, 
stain removing preparations for laundry use, laundry 
boosters, floor polishes; all purpose cleaning sprays; 
disposable cloths and disposable wipes impregnated 
with non-toxic chemicals or compounds for cleaning, 
dusting and polishing; cleaning and polishing 
preparations for household surfaces and furniture; 
cleaning preparations for specialty surfaces, namely, 
glass, wood, stainless steel, granite and leather; 
personal care products, namely, non-medicated hand 
washes, soaps for personal hygiene, body lotion, 
non-medicated diaper rash ointments and lotions, 
bubble bath and baby shampoo, all included in Class 
3.

תכשירים לניקוי משקי בית; תכשירים לניקוי מוסדות; מוצרי 
ניקוי למשק הבית, דהיינו, מנקי אסלות אשר אינם מכילים 
חומרים מחטאים או אנטי-בקטריאליים, סבון לכלים, אבקת 

כביסה, מרככי כביסה, חומרים אנטי-סטטיים לכביסה, תכשירים 
להסרת כתמים בכביסה, תכשירי בוסטר, פוליש לרצפות; 
תרסיסי ניקוי רב-שימושיים; מטליות ומגבונים חד-פעמיים 

המכילים תרכובות או חומרים כימיים לא רעילים לניקוי, ניגוב 
אבק והברקה; תכשירים לניקוי והברקה עבור משטחים ביתיים 
ורהיטים; תכשירי ניקוי למשטחים מיוחדים, דהיינו, זכוכית, עץ, 
פלדת אל-חלד, גרניט ועור; מוצרים לטיפוח אישי, דהיינו, סבוני 
ידיים לא תרופתיים, סבונים להיגיינה אישית, תחליבים לגוף, 
משחות ותחליבים לא תרופתיים נגד פריחה מחיתולים, קצף 

אמבטיה ושמפו לתינוקות, הנכללים כולם בסוג 3.                   
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    

                    

י"ב אב תשע"ב - 38531/07/2012



Trade Mark No. 239609 מספר סימן

Application Date 25/07/2011 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: Free Telecom Ltd. שם: פרי טלקום בע"מ

Address: 23 Ha Yezira st, Petah Tiqwa, 49512, Israel כתובת : רח' היצירה 23, פתח תקוה, 49512, ישראל

Identification No.: 514131606מספר זיהוי: 514131606

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Dill Katzanel Dimant, Adv.

Address: 6 Maskit St., P.O.B. 4026, Herzelia Pituach, 
46140, Israel

שם: דיל קצנל דימנט, עו"ד

כתובת : רח' משכית 6, ת.ד. 4026, הרצליה פיתוח, 46140, 
ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 38 סוג: 38

Telecommunications, providing cellular 
communication; all included in class 38.

תקשורת רחק (טלקומוניקציה) אספקת תקשורת סלולארית; 
הנכללים כולם בסוג 38.                   

י"ב אב תשע"ב - 38631/07/2012



Trade Mark No. 239613 מספר סימן

Application Date 25/07/2011 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: Alexander Wurman שם: אלכסנדר וורמן

Address: Eilat, 88000, Israel כתובת : אילת, 88000, ישראל

Identification No.: 308786193מספר זיהוי: 308786193

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Almog Nuriel

Address: Rechter Center 5, P.O.B. 79, Eilat, 88000, 
Israel

שם: אלמוג נוריאל

כתובת : מרכז רכטר 5, ת.ד. 79, אילת, 88000, ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 11 סוג: 11

Devices for lightning, heating, steam generators, 
cooking, cooling, drying, ventilation and water system 
for sanitary purposes; all included in class 11.

התקנים למאור, לחימום, להפקת אדים, לבישול, לקירור, 
לייבוש, לאוורור, לאספקת מים ולמטרות סניטריות ; הנכללים 
כולם בסוג 11.                                                                 

      

י"ב אב תשע"ב - 38731/07/2012



TA YETER-50

ת"א יתר-50
Trade Mark No. 239616 מספר סימן

Application Date 31/07/2011 תאריך הגשה

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

Ownersבעלים

Name: THE TEL-AVIV STOCK EXCHANGE LTD. שם: הבורסה לניירות ערך בתל אביב בע"מ

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

Identification No.: 520020033מספר זיהוי: 520020033

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Seligsohn Gabrieli  & Co.

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

שם: זליגסון  גבריאלי ושות'

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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 36 סוג: 36

Financial instruments, trust funds, saving programs 
and consulting services in respect thereof,  included 
in Class 36

מכשירים פיננסיים, קרנות נאמנות, תוכניות חסכון וייעוץ באשר 
לכל אחד מאלה, הנכללים בסוג 36                                       

                      

י"ב אב תשע"ב - 38831/07/2012



AXXESS 

Trade Mark No. 239618 מספר סימן

Application Date 31/07/2011 תאריך הגשה

 Owners

Name: Biosensors Europe SA

Address: Rue de Lausanne 29, Morges, 1110, 
Switzerland

Identification No.: 801278

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: 10 סוג: 10

Medical devices, in particular, stents, drug-eluting 
stents, stents for the treatment of vascular, 
esophageal, tracheal and bilary duct bifurcations; all 
included in class 10.

התקנים רפואיים, בפרט, תומכנים (סטנטים), תומכנים 
(סטנטים) מפרישי תרופה, תומכנים (סטנטים), לטיפול 

בהסתעפויות של מערכת כלי הדם, הושט, קנה הנשימה ודרכי 
מרה; הנכללים כולם בסוג 10.   

י"ב אב תשע"ב - 38931/07/2012



BIOMATRIX 

Trade Mark No. 239619 מספר סימן

Application Date 31/07/2011 תאריך הגשה

 Owners

Name: Biosensors Europe SA

Address: Rue de Lausanne 29, Morges, 1110, 
Switzerland

Identification No.: 801278

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: 10 סוג: 10

Medical devices, in particular, stents and drug-eluting 
stents; all included in class 10.       

התקנים רפואיים, בפרט, תומכנים (סטנטים) ותומכנים 
(סטנטים) מפרישי תרופה; הנכללים כולם בסוג 10.

י"ב אב תשע"ב - 39031/07/2012



BIOFREEDOM 

Trade Mark No. 239620 מספר סימן

Application Date 31/07/2011 תאריך הגשה

 Owners

Name: Biosensors Europe SA

Address: Rue de Lausanne 29, Morges, 1110, 
Switzerland

Identification No.: 801278

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: 10 סוג: 10

Medical devices, in particular, stents,  drug-eluting 
stents, stents for cardiovascular and peripheral 
treatment; all included in class 10.           

התקנים רפואיים, בפרט, תומכנים (סטנטים), תומכנים 
(סטנטים) מפרישי תרופה, תומכנים (סטנטים), לטיפול היקפי 

במערכת הלב וכלי הדם; הנכללים כולם בסוג 10.

י"ב אב תשע"ב - 39131/07/2012



SPARROW 

Trade Mark No. 239621 מספר סימן

Application Date 31/07/2011 תאריך הגשה

 Owners

Name: Biosensors Europe SA

Address: Rue de Lausanne 29, Morges, 1110, 
Switzerland

Identification No.: 801278

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: 10 סוג: 10

Medical devices, in particular, stents, drug-eluting 
stents, guides for stent delivery; all included in class 
10.             

התקנים רפואיים, בפרט, תומכנים (סטנטים), תומכנים 
(סטנטים) מפרישי תרופה, מובילים לתומכנים (סטנטים); 

הנכללים כולם בסוג 10.

י"ב אב תשע"ב - 39231/07/2012



BIOMATRIX FLEX 

Trade Mark No. 239622 מספר סימן

Application Date 31/07/2011 תאריך הגשה

 Owners

Name: Biosensors Europe SA

Address: Rue de Lausanne 29, Morges, 1110, 
Switzerland

Identification No.: 801278

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: 10 סוג: 10

Medical devices, in particular, stents and drug-eluting 
stents; all included in class 10.       

התקנים רפואיים, בפרט, תומכנים (סטנטים) ותומכנים 
(סטנטים) מפרישי תרופה; הנכללים כולם בסוג 10.

י"ב אב תשע"ב - 39331/07/2012



BIOLIMUS A9 

Trade Mark No. 239623 מספר סימן

Application Date 31/07/2011 תאריך הגשה

 Owners

Name: Biosensors Europe SA

Address: Rue de Lausanne 29, Morges, 1110, 
Switzerland

Identification No.: 801278

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, in particular, 
immunization system suppressants and anti-
proliferates; all included in class 5.

תכשירי רוקחות, בפרט, חומר מדכא מערכת החיסון ונוגדי 
התרבות מהירה; הנכללים כולם בסוג 5.                               

                                                

י"ב אב תשע"ב - 39431/07/2012



Trade Mark No. 239624 מספר סימן

Application Date 31/07/2011 תאריך הגשה

 Owners

Name: CHEN, QIU

Address: 32 VIA SAN MARTINO, CAMPIBISENZIO 
FIRENZE, Italy

Identification No.: 802112

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Dr. Shlomo Cohen & Co.

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

שם: ד"ר שלמה כהן ושות'

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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 18 סוג: 18

Animal skins; butts (parts of hides); imitation leather; 
purses; school satchels; briefcases; handbags; 
travelling bags; rucksacks; umbrellas; pocket wallets; 
all included in class 18.

עורות בעלי חיים; כפתורים (חלקי עורות); חיקוי עור; ארנקים; 
ילקוטי בית ספר; תיקי מסמכים; תיקי יד; ארנקי כיס: תיקי 

טיולים; תרמילי גב; מטריות; תיקי נסיעה; תרמילים: הנכללים 
כולם בסוג 18.       

י"ב אב תשע"ב - 39531/07/2012



Trade Mark No. 239625 מספר סימן

Application Date 31/07/2011 תאריך הגשה

 Owners

Name: Guangdong Somic Industrial Co., Ltd.

Address: Hengshan Industrial Zone, Guran Town,, 
Chaoyang Of Shantou City,, Guangdong Province, 
People's Republic of China

Identification No.: 802113

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

Microphones; headphones; mouse (data processing 
equipment); computer keyboards; bags for 
computers; apparatus for games use with an external 
display screen or monitor; cabinets for loudspeakers; 
computer peripheral devices; data processing 
apparatus; materials for electricity mains (wires, 
cables); mouse pads; optical discs; amplifiers; all 
included in class 9.

מיקרופונים; אזניות; עכבר (ציוד לעיבוד של הנתונים); מקלדות 
מחשב; תיקים למחשבים;התקנים לשימוש במשחקים עם צג 
חיצוני או מסך; תיבות לרמקולים; ציוד הקפי למחשבים; 

התקנים לעיבוד של הנתונים; חומרים לרשתות חשמל (חוטים, 
כבלים); משטחי פד לעכבר; דיסקים אופטיים; מגברים; 

הנכללים כולם בסוג 9.                                                       
                                                                                    

                                  

י"ב אב תשע"ב - 39631/07/2012



Trade Mark No. 239635 מספר סימן

Application Date 01/08/2011 תאריך הגשה

 Owners

Name: STRAUSS COFFEE B.V.

Address: Amstelveen, Netherlands

Identification No.: 55381

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: 11 סוג: 11

Coffee machines; included in class 11 מכונות להכנת קפה; הנכללים בסוג 11         

Class: 30 סוג: 30

Coffee, artificial coffee and coffee products; included 
in class 30

קפה, קפה מלאכותי ומוצרי קפה; הנכללים בסוג 30                 
                              

Class: 43 סוג: 43

Services for providing food and drinks; included in 
Class 43

שירותי אספקת מזון ומשקאות, הנכללים בסוג 43                   
                  

י"ב אב תשע"ב - 39731/07/2012



PRIZE

Trade Mark No. 239638 מספר סימן

Application Date 01/08/2011 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 and smartphones; all included in 
class 9.

טלפונים ניידים וטלפונים חכמים; 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., 03/02/2011, No. 85232947 ארה"ב, 03/02/2011, מספר 85232947

Class: 9 סוג: 9

י"ב אב תשע"ב - 39831/07/2012



INTERRA

Trade Mark No. 239658 מספר סימן

Application Date 28/07/2011 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: MAKHTESHIM CHEMICAL WORKS LTD. שם: מכתשים מפעלים כימיים בע"מ

Address: P.O.B. 60, Beer Sheva, 84100, Israel כתובת : ת.ד. 60, באר שבע, 84100, ישראל

Identification No.: 520023961מספר זיהוי: 520023961

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Makhteshim Chemical Works Ltd.

Address: Patents Department, P.O.B. 298, Air Port City, 
Arava Building, 70151, Israel

שם: מכתשים מפעלים כימיים בע"מ

כתובת : מחלקת הקניין הרוחני, ת.ד. 298, קריית שדה התעופה, 
בניין ערבה, 70151, ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 5 סוג: 5

Pesticides including nematicides, insecticides, 
fungicides, fungicides and herbicides; all included in 
class 5.

קוטלי מזיקים הכוללים קוטלי נמטודות, קוטלי חרקים, קוטלי 
פטריות וקוטלי עשבים; הנכללים כולם בסוג 5.                       

        

י"ב אב תשע"ב - 39931/07/2012



EFFIHALER

Trade Mark No. 239665 מספר סימן

Application Date 02/08/2011 תאריך הגשה

 Owners

Name: ZAMBON S.P.A.

Address: 10 Via Lillo del Duca, Bresso (MI), 20091, Italy

Identification No.: 10923

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Pearl Cohen Zedek Latzer

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

שם: פרל כהן צדק לצר

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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 5 סוג: 5

Pharmaceutical products for treating respiratory 
diseases; included in class 05.

מוצרים תרופתיים לטיפול במחלות נשימה; הנכללים בסוג 05.   
                                                    

Class: 10 סוג: 10

Medical devices; namely inhalers and nebulizers for 
administering medications for the treatment of 
respiratory diseases; included in class 10.

מכשירים רפואיים; דהיינו משאפים ומכשירי-תרסיס למתן 
תרופות לטיפול במחלות נשימה; הנכללים בסוג 10.               
                                                                                  

י"ב אב תשע"ב - 40031/07/2012



Trade Mark No. 239667 מספר סימן

Application Date 28/07/2011 תאריך הגשה

 Owners

Name: NYS COLLECTION EYEWEAR, INC. 

Address: 230 Liberty St, Metuchen, New Jersey, 08840, 
U.S.A.

Identification No.: 73163

(Delaware Corporation)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Shilon Zuckerstein & Co.

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

שם: שילון צוקרשטיין ושות'

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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 9 סוג: 9

Eyeglasses and sunglasses; all included in class 9. משקפי שמש ומשקפי ראיה; הנכללים כולם בסוג 9.                 

י"ב אב תשע"ב - 40131/07/2012



נספרסו
Trade Mark No. 239684 מספר סימן

Application Date 03/08/2011 תאריך הגשה

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 9 סוג: 9

Coffee and coffee-capsule vending machines; all 
included in class 9.

מכונות מכירה אוטומטיות של קפה וקפסולות קפה; הנכללים 
כולם בסוג 9.         

Class: 11 סוג: 11

Heating and cooking apparatus; apparatus for 
heating milk and for making foam while heating milk; 
electric apparatus for preparing beverages; electric 
coffee machines, coffee makers and percolators; 
parts and components for all the aforementioned 
goods; all included in class 11.

מכשירי חימום ובישול; מכשיר לחימום חלב ולהכנת קצף בזמן 
חימום חלב; מכשיר חשמלי להכנת משקאות; מכונות קפה 
חשמליות, מכונות להכנת קפה ופרקולטורים; חלקים ורכיבים 
עבור כל הסחורות המצויינות לעיל; הנכללים כולם בסוג 11.     
                                                                                    

                                                      

Class: 16 סוג: 16

Pamphlets, catalogues, index cards, newspapers, 
books, magazines, manuals, periodicals, printed 
publications; instructional and teaching material 
(except apparatus); all included in class 16.

עלונים, קטלוגים, כרטיסי אינדקס, עיתונים, ספרים, מגזינים, 
מדריכים, כתבי עת, פרסומים מודפסים; חומרי הדרכה והוראה 
(מלבד מכשירים); הנכללים כולם בסוג 16.                           

                                                            

Class: 21 סוג: 21

Household or kitchen utensils and containers (not of 
precious metal or coated therewith); coffee making 
machines (non-electric), non-electrical coffee makers 
and percolators; parts and components for all the 
aforementioned goods; glassware, porcelain and 
earthenware not included in other classes; all 
included in class 21.

כלים ומיכלים למשק בית או למטבח (לא ממתכת יקרה או 
מצופים בהם); מכונות מכינות קפה (לא חשמליות), מכונות 
להכנת קפה ופרקולטורים לא חשמליים; חלקים ורכיבים לכל 
הסחורות המצויינות לעיל; כלי זכוכית, פורצלן וכלי חרס אשר 
אינם נכללים בסוגים אחרים; הנכללים כולם בסוג 21.             
                                                                                    

                                      

Class: 29 סוג: 29

Milk, cream and milk products, milk-based 
beverages; milk substitutes; all included in class 29.

חלב, שמנת ומוצרי חלב, משקאות על בסיס חלב; תחליפי חלב; 
הנכללים כולם בסוג 29.                                           

Class: 30 סוג: 30

Coffee, coffee extracts, coffee-based preparations 
and beverages; iced coffee; coffee substitutes, 
extracts of coffee substitutes, preparations and 
beverages based on coffee substitutes; chicory; tea, 
tea extracts, tea-based preparations and beverages; 
iced tea; malt-based preparations; cocoa and cocoa-
based preparations and beverages; chocolate, 
chocolate products, chocolate-based preparations 
and beverages; confectionery, bakery products, 
bread, yeast, pastry; biscuits, cakes, cookies, wafers, 
toffees; ice cream, water ices, sherbets, frozen 
confections, frozen cakes, soft ices, frozen yoghurts; 
breakfast cereals, muesli, corn flakes, cereal bars, 
ready-to-eat cereals; cereal preparations; all included 
in class 30.

קפה, תמציות קפה, תכשירים ומשקאות על בסיס קפה; קפה 
קר; תחליפי קפה, תמציות של תחליפי קפה, תכשירים 

ומשקאות על בסיס תחליפי קפה; עולש; תה, תמציות תה, 
תכשירים ומשקאות על בסיס תה; תה קר; תכשירים על בסיס 
לתת; קקאו ותכשירים ומשקאות על בסיס קקאו; שוקולד, מוצרי 
שוקולד, תכשירים ומשקאות על בסיס שוקולד; דברי מתיקה, 
מוצרי מאפיה, לחם, שמרים, מאפים; ביסקוויטים, עוגות, 
עוגיות, וופלים, טופי; גלידות, קרחוני מים, שרבטים, דברי 
מתיקה קפואים, עוגות קפואות, קרחונים רכים, יוגורטים 

קפואים; דגני ארוחת בוקר, מוזלי, פתיתי תירס, חטיפי דגנים, 
דגנים מוכנים לאכילה; תכשירי דגנים; הנכללים כולם בסוג 30.  
                                                                                     
                                                                                    
                                                                                    

                                                    

י"ב אב תשע"ב - 40231/07/2012



Class: 35 סוג: 35

Retail sale, retail sale over the Internet of electric 
coffee machines, coffee makers and percolators, 
coffee, coffee extracts and preparations based on 
coffee, tea, cocoa, coffee substitutes; advertising; 
business management; advertising by sponsoring 
entertainment activities, sporting and cultural 
activities; commercial sponsoring (advertising) 
recreational, sporting and cultural activities; all 
included in class 35.

מכירה קמעונאית, מכירה קמעונאית דרך האינטרנט של מכונות 
קפה חשמליות, מכונות להכנת קפה ופרקולטורים, קפה, 
תמציות קפה ותכשירים המבוססים על קפה, תה, קקאו, 

תחליפי קפה; פרסום; מנהל עסקים; פרסום על ידי מתן חסות 
לפעילויות בידור, פעילויות ספורט ותרבות; מתן חסות מסחרית 
(פרסום) לפעילויות פנאי, ספורט ותרבות; הנכללים כולם בסוג 
                                                                               .35
                                                                                    

                                                

Class: 37 סוג: 37

Installation of coffee machines and apparatus for 
distribution of food and drink; care, maintenance and 
repair of coffee machines and apparatus for 
distribution of food and drink; advice relating to the 
maintenance of coffee machines, food and drink 
vending machines; loan, rental and availability of 
these machines; all included in class 37.

התקנה של מכונות קפה ומכשירים לחלוקה של אוכל ושתיה; 
טיפול, תחזוקה ותיקון של מכונות קפה ומכשירים לחלוקה של 
אוכל ושתיה; ייעוץ בקשר לתחזוקה של מכונות קפה, מכונות 
מכירה אוטומטיות של אוכל ושתיה; השאלה, השכרה וזמינות 
של מכונות אלה; הנכללים כולם בסוג 37.                             
                                                                                    
                                                                                

Class: 39 סוג: 39

Storage, distribution and delivery of food and drink; 
all included in class 39.

אחסון, חלוקה ומשלוח של אוכל ושתיה; הנכללים כולם בסוג 
                                               .39

Class: 40 סוג: 40

Recycling and treatment of aluminium capsules; 
recycling and treatment of materials and 
components; all included in class 40.

מחזור וטיפול בקפסולות אלומיניום; מחזור וטיפול בחומרים 
ורכיבים; הנכללים כולם בסוג 40.                                         

                                          

Class: 41 סוג: 41

Education; training; entertainment; sporting and 
cultural activities; all included in class 41.

חינוך; הכשרה; בידור; פעילויות ספורט ותרבות; הנכללים כולם 
בסוג 41.                                                             

Class: 42 סוג: 42

Analytical tests on coffee, tea, cocoa and chocolate; 
quality control including checking, supervision, 
verification and certification of the quality of coffee, 
tea, cocoa and chocolate; all included in class 42.

בדיקות אנליטיות של קפה, תה, קקאו ושוקולד; בקרת איכות 
הכוללת בדיקה, פיקוח, אימות ואישור של האיכות של קפה, 
תה, קקאו ושוקולד; הנכללים כולם בסוג 42.                         
                                                                                    

                          

Class: 43 סוג: 43

Services for providing food and drink; hotel services, 
cafés, cafeterias, bars, restaurants, snack-bars, 
canteens, coffee boutiques; preparation and sale of 
carry out foods and beverages; all included in class 
43.

שירותים לאספקת אוכל ושתיה; שירותי מלון, בתי קפה, 
קפיטריות, ברים, מסעדות, ברי חטיפים, קנטינות, בוטיקים 

קפה; הכנה ומכירה של מזון ומשקאות לאיסוף; הנכללים כולם 
בסוג 43.                                                                         

                          

י"ב אב תשע"ב - 40331/07/2012



 Owners

Name: Societe des Produits Nestle S.A.

Address: Vevey, Switzerland

Identification No.: 53

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Reinhold Cohn and Partners

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

שם: ריינהולד כהן ושותפיו

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

י"ב אב תשע"ב - 40431/07/2012



Trade Mark No. 239706 מספר סימן

Application Date 23/06/2011 תאריך הגשה

International Trademark No. 1084130 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: Thorley Industries

Address: 40 24th Street, 3rd Floor, Pittsburgh PA 15222, 
U.S.A.

Identification No.: 73172

(Pennsylvania, United States LTD LIABILITY COMPANY)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 12 סוג: 12

Strollers.

י"ב אב תשע"ב - 40531/07/2012



Trade Mark No. 239709 מספר סימן

Application Date 12/04/2011 תאריך הגשה

International Trademark No. 1084179 מספר סימן בינלאומי

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 7 סוג: 7

Mills for household purposes, other than hand-
operated; electric mixers for household purposes; 
electric washing machines for household purposes; 
whisks, electric, for household purposes; fruit 
presses, electric, for household purposes; electric 
grinders/crushers for household purposes; electric 
food blenders [for household purposes]; vacuum 
cleaner hoses; vacuum cleaners; vacuum cleaner 
bags; electric vacuum cleaners; coffee grinders for 
household use, other than hand-operated; pepper 
mills other than hand-operated; washing machines; 
dishwashers; spin driers; automatic dishwashers; 
electric washing machines; shoe polishers, electric; 
can openers, electric; machines and apparatus for 
carpet shampooing, electric; electric wax-polishing 
machines for household purposes; blenders, electric, 
for household purposes; electric cleaners for 
household purposes.

Class: 11 סוג: 11

Electric cooking pots for household purposes; dish 
disinfectant apparatus for household purposes, 
electric; water purifiers for household purposes, 
electric; electric kettles for household purposes; 
electric coffee makers for household purposes; 
electric toasters for household purposes; electric 
cooking stoves for household purposes; electric 
furnaces for household purposes; electromagnetic 
induction cookers for household purposes; 
dehumidifiers for household purposes; electric 
stoves; pressure cooking saucepans, electric; 
autoclaves; waffle irons, electric; electric appliances 
for making yogurt; cooking utensils, electric; kettles, 
electric; coffee machines, electric; coffee filters, 
electric; coffee percolators, electric; deep fryers, 
electric; electric cookers; electric toasters.

י"ב אב תשע"ב - 40631/07/2012



 Owners

Name: HAPPYCALL CO., LTD.

Address: 1229-1 Samgye-dong, Gimhae-si, 
Gyeongsangnam-do, Republic of Korea

Identification No.: 73175

(Republic of Korea Corporation)

Class: 21 סוג: 21

Gas-operated rice cooker; heatproof earthenware 
pans, made of glass; non-electric pans; pot lids; 
closures for pot lids; earthenware saucepans; non-
electric heating pots; non-electric pots; rice cooking 
pots, non-electric; cookers, non-electric; autoclaves, 
non-electric; clay pots for preparing medicines, non-
electric; non-electric cooking pots and cauldrons; 
non-electric heaters for feeding bottles; kettles, non-
electric; hot pots, non-electric; coffee pots, non-
electric; frying pans, non-electric; stew-pans; 
earthenware hot pots for steaming rice or rice cake; 
glue-pots; cooking pot sets; cooking pots; jugs; 
spouts; non-electric casserole pans; tea infusers; 
teapots; cauldrons; deep fryers, non-electric; tea 
balls; popcorn pans, non-electric.

י"ב אב תשע"ב - 40731/07/2012



Trade Mark No. 239713 מספר סימן

Application Date 22/06/2011 תאריך הגשה

International Trademark No. 1084242 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: Thorley Industries, LLC

Address: 40 24th Street,5th Floor, Pittsburgh PA 15222, 
U.S.A.

Identification No.: 73179

(Pennsylvania, United States LTD Liability Company)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 20 סוג: 20

Seats and cradles that are powered and programmed 
to move in multiple axes to soothe or entertain infants 
and small children.

י"ב אב תשע"ב - 40831/07/2012



Trade Mark No. 239714 מספר סימן

Application Date 29/06/2011 תאריך הגשה

International Trademark No. 1084281 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: NINGBO MH INDUSTRY CO., LTD.

Address: IV-3 Investment Pioneering,,Park 
Jiangbei,,Ningbo, 315000 Zhejiang, People's Republic of 
China

Identification No.: 73180

(China Corporation)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 23 סוג: 23

Thread; cotton thread and yarn; embroidery thread 
and yarn; sewing thread and yarn; rayon thread and 
yarn; darning thread and yarn; artificial silk; filament 
yarn; nylon thread; woollen thread and yarn.

Class: 24 סוג: 24

Fabric of imitation animal skins; textile material; 
elastic woven material; traced cloths for embroidery; 
taffeta (cloth); knitted fabric; collar and padding cloth; 
oxford cloth; non-woven fabric; rayon fabric.

Class: 26 סוג: 26

Lace for edgings; slides (hair grips); buttons; false 
hair; sewing needles; artificial flowers; shoulder pads 
for clothing; heat adhesive patches for decoration of 
textile articles (haberdashery); numerals for marking 
linen; tea cosies.

י"ב אב תשע"ב - 40931/07/2012



Trade Mark No. 239734 מספר סימן

Application Date 06/06/2011 תאריך הגשה

International Trademark No. 1084398 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: C & T MATRIX LIMITED

Address: 44-46 Sanders Road, Wellingborough, 
Northamptonshire NN8 4 NL, United Kingdom

Identification No.: 72979

(England and Wales Private Company)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 7 סוג: 7

Machines and machine tools including precision 
creasing machines and tools; parts and fittings for the 
aforesaid.

Class: 42 סוג: 42

Design and development of processes and 
equipment for use in precision creasing systems, 
including machines and machine tools; research and 
development relating thereto.

י"ב אב תשע"ב - 41031/07/2012



Trade Mark No. 239777 מספר סימן

Application Date 24/06/2011 תאריך הגשה

International Trademark No. 0820744 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: Bison International B.V.

Address: Dr. A.F. Philipsstraat 9, NL-4462 EW Goes, 
Netherlands

Identification No.: 73215

(NL Limited Liability Company)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 1 סוג: 1

Glues and adhesive substances for industrial use and 
for building construction.

Class: 16 סוג: 16

Glues and adhesive substances not included in other 
classes.

Class: 17 סוג: 17

Filling, weatherstripping and packing materials.

י"ב אב תשע"ב - 41131/07/2012



Trade Mark No. 239781 מספר סימן

Application Date 10/03/2011 תאריך הגשה

International Trademark No. 0980356 מספר סימן בינלאומי

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 5 סוג: 5

Dietetic products adapted for medical use; dietetic 
supplements, food additives and taste enhancers for 
medical use.

Class: 29 סוג: 29

Cocoa butter; mixed milk-based beverages, 
especially mixed milk-based beverages flavoured and 
enriched with caffeine; dietetic supplements, food 
additives and taste enhancers for non-medical use, 
provided they are included in class 29.

Class: 30 סוג: 30

Raw chocolate for domestic or industrial use; 
chocolate-based coatings; coatings used for the 
manufacture of confectionery, industrial chocolate; 
chocolate syrups; confectionery made with chocolate 
as finished product or for the production of food 
products; liquid and solid chocolate intended for sale 
to the chocolate-making industry and not intended for 
direct consumption; cocoa and cocoa powder, 
especially puffed powder; cocoa and chocolate 
beverages; chocolate and chocolate goods, 
especially bars of chocolate and blocks of chocolate, 
including bars and blocks of chocolate filled with fruit 
or containing fructose; chocolate mixtures and 
chocolate frostings; confectionery and pralines; 
pastries; waffles coated in chocolate, especially 
waffles and waffle pralines; chocolate coated 
dragees; chocolate desserts; chocolate spreads, 
hazelnuts and nougat; dietetic supplements, food 
additives and taste enhancers for non-medical use, 
providing they are included in class 30; flavouring 
agents and seasonings for foodstuffs, especially 
flavouring agents for beverages.

י"ב אב תשע"ב - 41231/07/2012



 Owners

Name: Barry Callebaut AG

Address: Westpark, Pfingstweidstrasse 60, CH-8005 
Zurich, Switzerland

Identification No.: 73218

(Switzerland Aktiengesellschaft)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Reinhold Cohn and Partners

Address: 26a Habarzel St. Ramat Hahayal, P.O.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: 40 סוג: 40

Preparation and processing of raw materials, of 
precursor products and semi-finished products for the 
production of chocolate and products made from 
chocolate (for third parties); preparation and 
processing of chocolate and products made from 
chocolate (for third parties).

Class: 41 סוג: 41

Providing of training, namely, personal development 
through training and continuing professional 
development. 

Class: 42 סוג: 42

Development of individual recipes for the production 
and processing of chocolate and products made from 
chocolate and technical support provided in 
connection with such recipes; scientific and technical 
services in connection with agricultural methods and 
methods of cultivating cocoa as well as in connection 
with the production and processing of chocolate and 
chocolate products; industrial research and analyses.

י"ב אב תשע"ב - 41331/07/2012



Trade Mark No. 239782 מספר סימן

Application Date 05/07/2011 תאריך הגשה

International Trademark No. 1043074 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: Salon UK Limited

Address: Unit 5,,Mitcham Industrial Estate,,Streatham 
Road, Mitcham, Surrey CR4 2AP, United Kingdom

Identification No.: 73219

(England and Wales Limited Company)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 8 סוג: 8

Apparatus and instruments for cutting, trimming and 
removing hair; non-electric apparatus and 
instruments for styling hair; hair clippers, scissors, 
shears, shavers, razors, cutters, tweezers; apparatus 
and appliances for use in manicure; spatulas; 
depilatory devices; non-electrical curling tongs and 
hair straighteners; parts and fittings and cases for all 
the aforesaid goods.

Class: 9 סוג: 9

Measuring instruments, apparatus and containers; 
timers; electrical appliances for perming the hair, 
electrically heated hair styling apparatus.

Class: 11 סוג: 11

Hair dryers; hood dryers; wax heaters.

י"ב אב תשע"ב - 41431/07/2012



Trade Mark No. 239784 מספר סימן

Application Date 06/07/2011 תאריך הגשה

International Trademark No. 1045491 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: Silpada Designs LLC

Address: 11550 Renner Boulevard, Lenexa, Kansas 
66219, U.S.A.

Identification No.: 73220

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 14 סוג: 14

Jewelry, namely sterling silver jewelry, costume 
jewelry.

Class: 35 סוג: 35

Retail merchandising of products, distributorship 
services, retail services by direct solicitation by 
independent sales representatives, telephone shop 
at home services, mail order catalog services, 
interactive retail store services rendered by means of 
a global computer information network, direct sales 
organization and planning, namely offering 
assistance in the establishment and/or operation of 
home parties, and administration of programs that 
provide incentives to people to conduct home product 
sales parties all in the fields of jewelry, gift items, 
handbags, watches, belts, and other fashion 
accessories; retail store services featuring jewelry, 
gift items, handbags, watches, belts, and other 
fashion accessories by means of home parties, 
catalogs, telephone, and a global computer 
information network.

י"ב אב תשע"ב - 41531/07/2012



קיקומן
Trade Mark No. 239798 מספר סימן

Application Date 07/08/2011 תאריך הגשה

 Owners

Name: KIKKOMAN CORPORATION

Address: Chiba, Japan

Identification No.: 44751

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: 30 סוג: 30

Soy sauces, sauces, seasonings; all goods included 
in Class 30

רטבי סויה, רטבים, תבלינים; כל הסחורות נכללות בסוג 30     
                

י"ב אב תשע"ב - 41631/07/2012



Trade Mark No. 239799 מספר סימן

Application Date 07/08/2011 תאריך הגשה

 Owners

Name: WACOAL CORP.

Address: 29, Nakajima-cho, Kisshoin, Minami-ku,, Kyoto-
shi, Kyoto 601-8530, Japan

Identification No.: 7222

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: 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: 25 סוג: 25

All goods included in Class 25 כל הסחורות הנכללות בסוג 25         

י"ב אב תשע"ב - 41731/07/2012



Trade Mark No. 239800 מספר סימן

Application Date 07/08/2011 תאריך הגשה

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

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

הסימן מוגבל לצבעים שחור, אפור וצהוב הנראים בסימן.

 Owners

Name: RONCATO S.r.l.

Address: Via Olmo, 112, Loc. Bronzola, 
CAMPODARSEGO (PD), 35011, Italy

Identification No.: 801817

RONCATO S.r.l.

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: 18 סוג: 18

Luggage and trunks, suitcases, suitcases with 
wheels, suitcase trolleys, vanity cases, bags, 
travelling bags.; all included in class 18.

מטענים ומזוודות, מזוודות על גלגלים, מזוודות מסוג טרולי, 
תיקי נשים, תיקים, תיקי נשיאה;  הנכללים כולם בסוג 18.         

                                                

י"ב אב תשע"ב - 41831/07/2012



Trade Mark No. 239806 מספר סימן

Application Date 07/08/2011 תאריך הגשה

 Owners

Name: 3M Company

Address: 3M Center, 2501 Hudson Road, St. Paul, 
Minnesota, 55144, U.S.A.

Identification No.: 53093

(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: 7 סוג: 7

Paint spray equipment, including, kits adapters, cups 
and collars, mini cups, lids and liners, lids with filters, 
mix ratio inserts, dispensers and accessories for the 
preparation of paints; machines used for mixing and 
preparing paints; all included in class 7.

ציוד תרסיסי צבע, כולל, מתאמי ערכות, כוסות וקולרים, כוסות 
מיני, מכסים וליינרים, מכסים עם פילטרים, החדרי מד תערובת, 
מנפיקים ואביזרים להכנת צבעים; מכונות המשמשות לערבוב 
והכנת צבעים; הנכללים כולם בסוג 7.                                   
                                                                                    

        

י"ב אב תשע"ב - 41931/07/2012



PPS

Trade Mark No. 239807 מספר סימן

Application Date 07/08/2011 תאריך הגשה

 Owners

Name: 3M Company

Address: 3M Center, 2501 Hudson Road, St. Paul, 
Minnesota, 55144, U.S.A.

Identification No.: 53093

(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: 7 סוג: 7

Paint spray equipment, including, kits adapters, cups 
and collars, mini cups, lids and liners, lids with filters, 
mix ratio inserts, dispensers and accessories for the 
preparation of paints; machines used for mixing and 
preparing paints; all included in class 7.

ציוד תרסיסי צבע, כולל, מתאמי ערכות, כוסות וקולרים, כוסות 
מיני, מכסים וליינרים, מכסים עם פילטרים, החדרי מד תערובת, 
מנפיקים ואביזרים להכנת צבעים; מכונות המשמשות לערבוב 
והכנת צבעים; הנכללים כולם בסוג 7.                                   
                                                                                    

        

י"ב אב תשע"ב - 42031/07/2012



CALIBER

קליבר
Trade Mark No. 239808 מספר סימן

Application Date 08/08/2011 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: ZER HITECH (1976) LTD. שם: זר הייטק (1976) בע"מ

Address: Sorek Industrial Zone No. 3, Beit Shemesh, 
99052, Israel

כתובת : אזור תעשייה שורק מס' 3, בית שמש, 99052, ישראל

Identification No.: 510749047מספר זיהוי: 510749047

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Dr. Yitzhak Hess & Partners

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

שם: ד"ר יצחק הס ושותפיו

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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 3 סוג: 3

Cosmetics and toiletries; cosmetics and toiletries for 
men; perfumery for men; creams and emulsions for 
men; essential oils; soaps for men; soapless soap for 
men; shower gel for men; preparations for the 
treatment and care of the hair and skin for men; hair 
dyes for men; hair lotions and hair gels for men; 
shampoo for men; anti-perspirants and deodorants 
for personal use for men; shaving cream and foam; 
shavig preparations; aftershave balm; all good 
included in Class 3

מוצרי קוסמטיקה וטואלטיקה; מוצרי קוסמטיקה וטואלטיקה 
לגברים; מוצרי בישום ופרפמוריה לגברים; קרמים וקרמים 
תחליביים לגברים; שמני תמצית; סבונים לגברים; אל סבון 
לגברים; ג'ל רחצה לגברים ;תכשירים לטיפול וטיפוח השיער 
והעור לגברים; צבעי שיער לגברים; תרחיצים וג'לים לשיער 
לגברים; שמפו לגברים;תכשירים נגד זיעה ודאודורנטים 

לגברים; קרם וקצף גילוח; תכשירי גילוח; אפטר שייב ,באלם;כל 
הסחורות נכללות בסוג 3                                                   
                                                                                    

                                      

י"ב אב תשע"ב - 42131/07/2012



LATITUDE

Trade Mark No. 239809 מספר סימן

Application Date 02/08/2011 תאריך הגשה

 Owners

Name: SOCIETE DES HOTELS MERIDIEN

Address: Paris, France

Identification No.: 4476

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Herzog, Fox, Neeman & Co., Adv.

Address: 4 Weizman Street, Tel Aviv, 64239, Israel

שם: הרצוג, פוקס, נאמן ושות', עו"ד

כתובת : רחוב ויצמן 4, תל אביב, 64239, ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 41 סוג: 41

Entertainment; providing entertainment facilities; club 
services (entertainment or education); providing 
karaoke services; discotheque services; providing 
amusement arcade services; night clubs; all included 
in class 41.

בידור; אספקת מתקני בידור; שירותי מועדון (בידור או חינוך); 
אספקת שירותי קריוקי; שירותי דיסקוטק; אספקת שירותי 

מכונות משחק; מועדוני לילה, הנכללים כולם בסוג 41.             
                                                                                    

                                

Class: 43 סוג: 43

Services for providing food and drink; temporary 
accommodation; hotel services; restaurant and 
cocktail bar services, all included in Class 43.

שירותי אספקת מזון ומשקאות; לינה זמנית; שירותי מלונאות; 
שירותי מסעדה ובר משקאות; הנכללים כולם בסוג 43.             

                                                                        

י"ב אב תשע"ב - 42231/07/2012



INSUPATCH

Trade Mark No. 239810 מספר סימן

Application Date 02/08/2011 תאריך הגשה

Base for International Trademark No. 1112831 בסיס לסימן מסחר בינלאומי מס.

Ownersבעלים

Name: INSULINE MEDICAL LTD שם: אינסוליין מדיקל בע"מ

Address: 70 Pinsker St, P.O.B. 10299, Petach Tikva, 
49002, Israel

כתובת : רח' פינסקר 70, ת.ד. 10299, פתח תקוה, 49002, 
ישראל

Identification No.: 513947473מספר זיהוי: 513947473

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Dr. D. Graeser Ltd.

Address: 13 HaSadna St., P.O.B. 2496, Raanana, 
43650, Israel

שם: ד"ר ד. גרייזר בע"מ

כתובת : רח' הסדנא 13, ת.ד. 2496, רעננה, 43650, ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 5 סוג: 5

Medical devices for the delivery of insulin mimetic, 
hormones, glucagon, analgesics, namely, insulin 
injectors sold filled with insulin, insulin mimetic, 
hormones, glucagon, analgesics; transdermal drug 
delivery patch for the delivery or assisting the 
delivery of insulin, insulin mimetic, hormones, 
glucagon, analgesics for the treatment of diabetes, 
pain, chronic pain, acute pain; all included in class 5.  
                                               

מכשירים רפואיים בתצורות מרססים ו/או מזרקים ו/או משאבות 
אינסולין המשווקים עם אינסולין, ו/או אינסולין מימטי ו/או 
הורמונים ו/או גלוקגון ו/או משככי כאבים, למתן אינסולין, 

אינסולין מימטי ו/או הורמונים ו/או גלוקגון ו/או משככי כאבים; 
פד, רפידה, כרית, תחבושת, חבישה, טלאי, מדבקה, למתן 
תרופות תת-עורי או ליעול מתן תרופה של אינסולין, אינסולין 

מימטי, הורמונים, גלוקגון, משככי כאבים לטיפול בסוכרת, כאב, 
כאב כרוני, כאב אקוטי; הנכללים כולם בסוג 5.

Class: 10 סוג: 10

Medical devices for the delivery of a medicament 
such as insulin, insulin mimetic, hormones, glucagon, 
analgesics; transdermal drug delivery patch or pad 
for assisting the delivery of at least one or more 
doses of a medicament or of insulin, insulin mimetic, 
hormones, glucagon, analgesics sold without 
medication; all included in class 10.

מכשירים רפואיים למתן תכשירים ו/או תרופות כגון אינסולין, 
אינסולין מימטי ו/או הורמונים ו/או גלוקגון ו/או משככי כאבים; 
פד, רפידה, כרית, תחבשת, חבישה, טלאי, מדבקה, לעזר או 
יעול מתן תרופות תת-עורי תרופה של תרופות כגון אינסולין, 
אינסולין מימטי ו/או הורמונים ו/או גלוקגון ו/או משככי כאבים; 
הנכללים כולם בסוג 10.                                                     

                    

י"ב אב תשע"ב - 42331/07/2012



INSUFAST

Trade Mark No. 239811 מספר סימן

Application Date 02/08/2011 תאריך הגשה

Base for International Trademark No. 1112833 בסיס לסימן מסחר בינלאומי מס.

Ownersבעלים

Name: INSULINE MEDICAL LTD שם: אינסוליין מדיקל בע"מ

Address: 70 רח' פינסקר, P.O.B. 10299,  ,49002 ,פתח תקוה
ישראל

כתובת : רח' פינסקר 70, ת.ד. 10299, פתח תקוה, 49002, 
ישראל

Identification No.: 513947473מספר זיהוי: 513947473

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Dr. D. Graeser Ltd.

Address: 13 HaSadna St., P.O.B. 2496, Raanana, 
43650, Israel

שם: ד"ר ד. גרייזר בע"מ

כתובת : רח' הסדנא 13, ת.ד. 2496, רעננה, 43650, ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 5 סוג: 5

Medical devices for the delivery of insulin mimetic, 
hormones, glucagon, analgesics, namely, insulin 
injectors sold filled with insulin, insulin mimetic, 
hormones, glucagon, analgesics; transdermal drug 
delivery patch for the delivery or assisting the 
delivery of insulin, insulin mimetic, hormones, 
glucagon, analgesics for the treatment of diabetes, 
pain, chronic pain, acute pain; all included in class 5.  
                                               

מכשירים רפואיים בתצורות מרססים ו/או מזרקים ו/או משאבות 
אינסולין המשווקים עם אינסולין, ו/או אינסולין מימטי ו/או 
הורמונים ו/או גלוקגון ו/או משככי כאבים, למתן אינסולין, 

אינסולין מימטי ו/או הורמונים ו/או גלוקגון ו/או משככי כאבים; 
פד, רפידה, כרית, תחבושת, חבישה, טלאי, מדבקה, למתן 
תרופות תת-עורי או ליעול מתן תרופה של אינסולין, אינסולין 

מימטי, הורמונים, גלוקגון, משככי כאבים לטיפול בסוכרת, כאב, 
כאב כרוני, כאב אקוטי; הנכללים כולם בסוג 5.

Class: 10 סוג: 10

Medical devices for the delivery of a medicament 
such as insulin, insulin mimetic, hormones, glucagon, 
analgesics; transdermal drug delivery patch or pad 
for assisting the delivery of at least one or more 
doses of a medicament or of insulin, insulin mimetic, 
hormones, glucagon, analgesics sold without 
medication; all included in class 10.

מכשירים רפואיים למתן תכשירים ו/או תרופות כגון אינסולין, 
אינסולין מימטי ו/או הורמונים ו/או גלוקגון ו/או משככי כאבים; 
פד, רפידה, כרית, תחבשת, חבישה, טלאי, מדבקה, לעזר או 
יעול מתן תרופות תת-עורי תרופה של תרופות כגון אינסולין, 
אינסולין מימטי ו/או הורמונים ו/או גלוקגון ו/או משככי כאבים; 
הנכללים כולם בסוג 10.                                                     

                    

י"ב אב תשע"ב - 42431/07/2012



INSUPAD

Trade Mark No. 239812 מספר סימן

Application Date 02/08/2011 תאריך הגשה

Base for International Trademark No. 1111478 בסיס לסימן מסחר בינלאומי מס.

Ownersבעלים

Name: INSULINE MEDICAL LTD שם: אינסוליין מדיקל בע"מ

Address: 70 רח' פינסקר, P.O.B. 10299,  ,49002 ,פתח תקוה
ישראל

כתובת : רח' פינסקר 70, ת.ד. 10299, פתח תקוה, 49002, 
ישראל

Identification No.: 513947473מספר זיהוי: 513947473

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Dr. D. Graeser Ltd.

Address: 13 HaSadna St., P.O.B. 2496, Raanana, 
43650, Israel

שם: ד"ר ד. גרייזר בע"מ

כתובת : רח' הסדנא 13, ת.ד. 2496, רעננה, 43650, ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 5 סוג: 5

Medical devices for the delivery of insulin mimetic, 
hormones, glucagon, analgesics, namely, insulin 
injectors sold filled with insulin, insulin mimetic, 
hormones, glucagon, analgesics; transdermal drug 
delivery patch for the delivery or assisting the 
delivery of insulin, insulin mimetic, hormones, 
glucagon, analgesics for the treatment of diabetes, 
pain, chronic pain, acute pain; all included in class 5.  
                                               

מכשירים רפואיים בתצורות מרססים ו/או מזרקים ו/או משאבות 
אינסולין המשווקים עם אינסולין, ו/או אינסולין מימטי ו/או 
הורמונים ו/או גלוקגון ו/או משככי כאבים, למתן אינסולין, 

אינסולין מימטי ו/או הורמונים ו/או גלוקגון ו/או משככי כאבים; 
פד, רפידה, כרית, תחבושת, חבישה, טלאי, מדבקה, למתן 
תרופות תת-עורי או ליעול מתן תרופה של אינסולין, אינסולין 

מימטי, הורמונים, גלוקגון, משככי כאבים לטיפול בסוכרת, כאב, 
כאב כרוני, כאב אקוטי; הנכללים כולם בסוג 5.

Class: 10 סוג: 10

Medical devices for the delivery of a medicament 
such as insulin, insulin mimetic, hormones, glucagon, 
analgesics; transdermal drug delivery patch or pad 
for assisting the delivery of at least one or more 
doses of a medicament or of insulin, insulin mimetic, 
hormones, glucagon, analgesics sold without 
medication; all included in class 10.

מכשירים רפואיים למתן תכשירים ו/או תרופות כגון אינסולין, 
אינסולין מימטי ו/או הורמונים ו/או גלוקגון ו/או משככי כאבים; 
פד, רפידה, כרית, תחבשת, חבישה, טלאי, מדבקה, לעזר או 
יעול מתן תרופות תת-עורי תרופה של תרופות כגון אינסולין, 
אינסולין מימטי ו/או הורמונים ו/או גלוקגון ו/או משככי כאבים; 
הנכללים כולם בסוג 10.                                                     

                    

י"ב אב תשע"ב - 42531/07/2012



INSUPLUS

Trade Mark No. 239813 מספר סימן

Application Date 02/08/2011 תאריך הגשה

Base for International Trademark No. 1112834 בסיס לסימן מסחר בינלאומי מס.

Ownersבעלים

Name: INSULINE MEDICAL LTD שם: אינסוליין מדיקל בע"מ

Address: 70 רח' פינסקר, P.O.B. 10299,  ,49002 ,פתח תקוה
ישראל

כתובת : רח' פינסקר 70, ת.ד. 10299, פתח תקוה, 49002, 
ישראל

Identification No.: 513947473מספר זיהוי: 513947473

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Dr. D. Graeser Ltd.

Address: 13 HaSadna St., P.O.B. 2496, Raanana, 
43650, Israel

שם: ד"ר ד. גרייזר בע"מ

כתובת : רח' הסדנא 13, ת.ד. 2496, רעננה, 43650, ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 5 סוג: 5

Medical devices for the delivery of insulin mimetic, 
hormones, glucagon, analgesics, namely, insulin 
injectors sold filled with insulin, insulin mimetic, 
hormones, glucagon, analgesics; transdermal drug 
delivery patch for the delivery or assisting the 
delivery of insulin, insulin mimetic, hormones, 
glucagon, analgesics for the treatment of diabetes, 
pain, chronic pain, acute pain; all included in class 5.  
                                               

מכשירים רפואיים בתצורות מרססים ו/או מזרקים ו/או משאבות 
אינסולין המשווקים עם אינסולין, ו/או אינסולין מימטי ו/או 
הורמונים ו/או גלוקגון ו/או משככי כאבים, למתן אינסולין, 

אינסולין מימטי ו/או הורמונים ו/או גלוקגון ו/או משככי כאבים; 
פד, רפידה, כרית, תחבושת, חבישה, טלאי, מדבקה, למתן 
תרופות תת-עורי או ליעול מתן תרופה של אינסולין, אינסולין 

מימטי, הורמונים, גלוקגון, משככי כאבים לטיפול בסוכרת, כאב, 
כאב כרוני, כאב אקוטי; הנכללים כולם בסוג 5.

Class: 10 סוג: 10

Medical devices for the delivery of a medicament 
such as insulin, insulin mimetic, hormones, glucagon, 
analgesics; transdermal drug delivery patch or pad 
for assisting the delivery of at least one or more 
doses of a medicament or of insulin, insulin mimetic, 
hormones, glucagon, analgesics sold without 
medication; all included in class 10.

מכשירים רפואיים למתן תכשירים ו/או תרופות כגון אינסולין, 
אינסולין מימטי ו/או הורמונים ו/או גלוקגון ו/או משככי כאבים; 
פד, רפידה, כרית, תחבשת, חבישה, טלאי, מדבקה, לעזר או 
יעול מתן תרופות תת-עורי תרופה של תרופות כגון אינסולין, 
אינסולין מימטי ו/או הורמונים ו/או גלוקגון ו/או משככי כאבים; 
הנכללים כולם בסוג 10.                                                     

                    

י"ב אב תשע"ב - 42631/07/2012



Trade Mark No. 239814 מספר סימן

Application Date 02/08/2011 תאריך הגשה

Base for International Trademark No. 1111479 בסיס לסימן מסחר בינלאומי מס.

Ownersבעלים

Name: INSULINE MEDICAL LTD שם: אינסוליין מדיקל בע"מ

Address: 70 רח' פינסקר, P.O.B. 10299,  ,49002 ,פתח תקוה
ישראל

כתובת : רח' פינסקר 70, ת.ד. 10299, פתח תקוה, 49002, 
ישראל

Identification No.: 513947473מספר זיהוי: 513947473

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Dr. D. Graeser Ltd.

Address: 13 HaSadna St., P.O.B. 2496, Raanana, 
43650, Israel

שם: ד"ר ד. גרייזר בע"מ

כתובת : רח' הסדנא 13, ת.ד. 2496, רעננה, 43650, ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 5 סוג: 5

Medical devices for the delivery of insulin, insulin 
mimetic, hormones, glucagon, analgesics, namely, 
insulin injectors sold filled with insulin, insulin 
mimetic, hormones, glucagon, analgesics; all 
included in class 5.                                                      

מכשירים רפואיים בתצורות מרססים ו/או מזרקים ו/או משאבות 
אינסולין המשווקים עם אינסולין, ו/או אינסולין מימטי ו/או 
הורמונים ו/או גלוקגון ו/או משככי כאבים, למתן אינסולין, 

אינסולין מימטי ו/או הורמונים ו/או גלוקגון ו/או משככי כאבים; 
הנכללים כולם בסוג 5.

Class: 9 סוג: 9

Medical devices for the delivery of a medicament 
such as insulin, insulin mimetic, hormones, glucagon, 
analgesics; all included in class 9.

תוכנה לניטור סכרת, ניהול מכשירים למתן תרופות, ניהול 
משאבות אינשולין; הנכללים כולם בסוג 9.                             

                                                                        

Class: 10 סוג: 10

Software for diabetic monitoring, management of 
drug delivery devices, and drug delivery infusion 
pumps; all included in class 10.               

מכשירים רפואיים למתן תכשירים ו/או תרופות כגון אינסולין, 
אינסולין מימטי ו/או הורמונים ו/או גלוקגון ו/או משככי כאבים; 

הנכללים כולם בסוג 10.

Class: 16 סוג: 16

Printed matter, information, instruction and 
educational material for diabetic monitoring and 
glucose level control, control of diabetes, use of drug 
delivery devices, use of infusion pumps; all included 
in class 16.

דברי דפוס, חומרי לימוד, הוראה, הסברה, והדרכה, לניהול 
וניטור סכרת ובקרת רמת גלוקוז; שימוש במכשירים רפואיים; 
שימוש במשאבות אינסולין; הנכללים כולם בסוג 16.               
                                                                                    

                              

י"ב אב תשע"ב - 42731/07/2012



Trade Mark No. 239817 מספר סימן

Application Date 08/08/2011 תאריך הגשה

 Owners

Name: Celgene Corporation

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

Identification No.: 800568

Incorporated in the State of Delaware

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Sanford T. Colb & Co.

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

שם: סנפורד ט. קולב ושות'

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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 5 סוג: 5

Pharmaceutical preparations, namely, cytokine 
inhibitory drugs; pharmaceutical preparations that 
modulate the immune system;  pharmaceutical 
preparations for the treatment of certain cancers and 
blood diseases; all included in Class 5.

תכשירים רוקחיים, בעיקר, תרופות המעכבות ציטקינים; 
תכשירים רוקחיים שמאפננים את מערכת החיסונים; תכשירים 
רוקחיים לטיפול בסרטנים ומחלות דם מסויימים; הכל כלול בסוג 
                                                                                 .5

                                                                      

י"ב אב תשע"ב - 42831/07/2012



INVENTIS

Trade Mark No. 239818 מספר סימן

Application Date 08/08/2011 תאריך הגשה

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 10 סוג: 10

Medical devices, including, medical connectors, 
intravenous connectors, vascular access connectors, 
arterial connectors, dialysis connectors, vial access 
connectors and fluid bag access connectors, and 
component parts thereof; Medical devices, including, 
valves, intravenous infusion valves, check valves, 
back check valves, stopcocks, enteral valves, anti-
siphon valves, y-sites, pump cassettes, fluid 
conduits, catheters, clamps, burettes, burrette 
chambers for use with medical devices, medical 
tubing for the transfer of fluids, medical tubing caps, 
caps for medical connectors, medical filters, 
intravenous (IV) bag spikes, drip chambers for use 
with infusion sets, luers, luer slips, luer locks, luer 
caps, medical connectors, needleless connectors for 
the transfer of fluids, adapters for the exchange of 
fluids and gases, syringes, surgical equipment in the 
nature of roller clamps, male spin locks, manifolds for 
the infusion of fluids, and intravenous (IV) start and 
dressing change kits comprised of combinations of 
the above elements, administration sets comprised of 
combinations of the above elements, and extension 
sets comprised of combinations of the above 
elements; Medical devices, including, protective 
shields or covers for medical connectors, intravenous 
connectors, vascular access connectors, arterial 
connectors, dialysis connectors, vial access 
connectors, fluid bag access connectors and 
catheters; Medical devices, including, diabetes 
infusion sets, insulin injection sets sold empty, 
protective covers for preventing accidental needle 
sticks, vial access devices and devices for accessing 
containers for medical fluids, spikes for accessing 
fluid containers and fluid conduits, contrast counters, 
gastric lavage system and component parts thereof, 
and locking cannula housing; all included in class 10.

התקנים רפואיים, כולל, מחברים רפואיים, מחברים תוך 
ורידיים, מחברי גישה לכלי דם, מחברים עורקיים, מחברי 

דיאליזה, מחברי גישה לשפופרות ומחברי גישה לשקית נוזלים, 
וחלקי רכיבים עבורם; התקנים רפואיים, כולל, שסתומים, 

שסתומי אינפוזיה תוך ורידית, שסתומי בקרה, שסתומי בקרה 
חוזרת, שסתומי ויסות, שסתומים אנטרלים, שסתומי 

אנטי-סיפון, אתרי ווי (y-sites), מחסניות שאיבה, צינורות 
נוזלים, צנתרים, וסתים, מבחנות, תאי מבחנה לשימוש עם 
התקנים רפואיים, צנרת רפואית להעברת נוזלים, מכסי צנרת 
רפואית, מכסים עבור מחברים רפואיים, מסננים רפואיים, חודי 

שקיות (IV) תוך ורידיות, תאי טפטוף לשימוש עם ערכות 
אינפוזיה, לוארים, נצרי לואר, מעצורי לואר, מכסי לואר, 
מחברים רפואיים, מחברים ללא מחט להעברת נוזלים, 

מתאמים להחלפה של נוזלים וגזים, מזרקים, ציוד כירורגי 
מהסוג של וסת גלגלי, מעצורי סיבוב זכריים, סעפות עבור 

האינפוזיה של נוזלים, ערכות פתיחה תוך ורידית (IV) והחלפת 
חבישות המכילים שילובים של האלמנטים דלעיל, ערכות 
אדמיניסטרציה המכילים שילובים של האלמנטים דלעיל, 
וערכות הערכה המכילים שילובים של האלמנטים דלעיל; 
התקנים רפואיים, כולל, מגנים להגנה או כיסויים למחברים 

רפואיים, מחברים תוך ורידיים, מחברי גישה לכלי דם, מחברים 
עורקיים, מחברי דיאליזה, מחברי גישה לשפופרות, מחברי 
גישה לשקית נוזלים וצנתרים; התקנים רפואיים, כולל, ערכות 
אינפוזיה לסוכרת, ערכות הזרקת אינסולין הנמכרות ריקות, 

כיסויים מגנים למניעת תקיעת מחט שלא בכוונה, התקני גישה 
לשפופרות והתקנים להשגת גישה למיכלים לנוזלים רפואיים, 
חודים להשגת גישה למיכלי נוזלים וצינורות נוזלים, מכשירי 

ספירה ניגודית, מערכות שטיפה קיבתית וחלקי רכיבים עבורם, 
ובתי צינוריות נעילה; הנכללים כולם בסוג 10.                         
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    

                                                    

Class: 35 סוג: 35

Demonstration of products; On-line services, namely, 
ordering and inventory monitoring for medical 
equipment; all included in class 35.

הדגמה של מוצרים; שירותים מקוונים, דהיינו, מעקב אחר 
הזמנות ומצאי עבור ציוד רפואי; הנכללים כולם בסוג 35.         

                                                          

Class: 40 סוג: 40

Custom manufacture of medical equipment; all 
included in class 40.

ייצור בהתאמה אישית של ציוד רפואי; הנכללים כולם בסוג 40.  
                     

Class: 42 סוג: 42

Computer services, namely, developing, hosting and 
maintaining an online website for others to research, 
select and order medical equipment; Custom design 
of medical equipment; all included in class 42.

שירותי מחשב, דהיינו, פיתוח, אירוח ואחזקה של אתר מקוון 
עבור אחרים לחקור, לבחור ולהזמין ציוד רפואי; עיצוב 

בהתאמה אישית של ציוד רפואי; הנכללים כולם בסוג 42.         
                                                                                    

      

י"ב אב תשע"ב - 42931/07/2012



 Owners

Name: ICU Medical, Inc.

Address: 951 Calle Amanecer, San Clemente, California, 
U.S.A.

Identification No.: 49188

(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

Class: 45 סוג: 45

Regulatory compliance consulting as it applies to 
medical equipment; all included in class 45.

ייעוץ תאימות לתקנות בהקשר לציוד רפואי; הנכללים כולם 
בסוג 45.                                                                     

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

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

U.S.A., 08/02/2011, No. 85236477 ארה"ב, 08/02/2011, מספר 85236477

Class: 10 סוג: 10

Class: 35 סוג: 35

Class: 40 סוג: 40

Class: 42 סוג: 42

Class: 45 סוג: 45

י"ב אב תשע"ב - 43031/07/2012



INVENTIS MEDICAL

Trade Mark No. 239819 מספר סימן

Application Date 08/08/2011 תאריך הגשה

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 10 סוג: 10

Medical devices, including, medical connectors, 
intravenous connectors, vascular access connectors, 
arterial connectors, dialysis connectors, vial access 
connectors and fluid bag access connectors, and 
component parts thereof; Medical devices, including, 
valves, intravenous infusion valves, check valves, 
back check valves, stopcocks, enteral valves, anti-
siphon valves, y-sites, pump cassettes, fluid 
conduits, catheters, clamps, burettes, burrette 
chambers for use with medical devices, medical 
tubing for the transfer of fluids, medical tubing caps, 
caps for medical connectors, medical filters, 
intravenous (IV) bag spikes, drip chambers for use 
with infusion sets, luers, luer slips, luer locks, luer 
caps, medical connectors, needleless connectors for 
the transfer of fluids, adapters for the exchange of 
fluids and gases, syringes, surgical equipment in the 
nature of roller clamps, male spin locks, manifolds for 
the infusion of fluids, and intravenous (IV) start and 
dressing change kits comprised of combinations of 
the above elements, administration sets comprised of 
combinations of the above elements, and extension 
sets comprised of combinations of the above 
elements; Medical devices, including, protective 
shields or covers for medical connectors, intravenous 
connectors, vascular access connectors, arterial 
connectors, dialysis connectors, vial access 
connectors, fluid bag access connectors and 
catheters; Medical devices, including, diabetes 
infusion sets, insulin injection sets sold empty, 
protective covers for preventing accidental needle 
sticks, vial access devices and devices for accessing 
containers for medical fluids, spikes for accessing 
fluid containers and fluid conduits, contrast counters, 
gastric lavage system and component parts thereof, 
and locking cannula housing; all included in class 10.

התקנים רפואיים, כולל, מחברים רפואיים, מחברים תוך 
ורידיים, מחברי גישה לכלי דם, מחברים עורקיים, מחברי 

דיאליזה, מחברי גישה לשפופרות ומחברי גישה לשקית נוזלים, 
וחלקי רכיבים עבורם; התקנים רפואיים, כולל, שסתומים, 

שסתומי אינפוזיה תוך ורידית, שסתומי בקרה, שסתומי בקרה 
חוזרת, שסתומי ויסות, שסתומים אנטרלים, שסתומי 

אנטי-סיפון, אתרי ווי (y-sites), מחסניות שאיבה, צינורות 
נוזלים, צנתרים, וסתים, מבחנות, תאי מבחנה לשימוש עם 
התקנים רפואיים, צנרת רפואית להעברת נוזלים, מכסי צנרת 
רפואית, מכסים עבור מחברים רפואיים, מסננים רפואיים, חודי 

שקיות (IV) תוך ורידיות, תאי טפטוף לשימוש עם ערכות 
אינפוזיה, לוארים, נצרי לואר, מעצורי לואר, מכסי לואר, 
מחברים רפואיים, מחברים ללא מחט להעברת נוזלים, 

מתאמים להחלפה של נוזלים וגזים, מזרקים, ציוד כירורגי 
מהסוג של וסת גלגלי, מעצורי סיבוב זכריים, סעפות עבור 

האינפוזיה של נוזלים, ערכות פתיחה תוך ורידית (IV) והחלפת 
חבישות המכילים שילובים של האלמנטים דלעיל, ערכות 
אדמיניסטרציה המכילים שילובים של האלמנטים דלעיל, 
וערכות הערכה המכילים שילובים של האלמנטים דלעיל; 
התקנים רפואיים, כולל, מגנים להגנה או כיסויים למחברים 

רפואיים, מחברים תוך ורידיים, מחברי גישה לכלי דם, מחברים 
עורקיים, מחברי דיאליזה, מחברי גישה לשפופרות, מחברי 
גישה לשקית נוזלים וצנתרים; התקנים רפואיים, כולל, ערכות 
אינפוזיה לסוכרת, ערכות הזרקת אינסולין הנמכרות ריקות, 

כיסויים מגנים למניעת תקיעת מחט שלא בכוונה, התקני גישה 
לשפופרות והתקנים להשגת גישה למיכלים לנוזלים רפואיים, 
חודים להשגת גישה למיכלי נוזלים וצינורות נוזלים, מכשירי 

ספירה ניגודית, מערכות שטיפה קיבתית וחלקי רכיבים עבורם, 
ובתי צינוריות נעילה; הנכללים כולם בסוג 10.                         
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    

                                                    

Class: 35 סוג: 35

Demonstration of products; On-line services, namely, 
ordering and inventory monitoring for medical 
equipment; all included in class 35.

הדגמה של מוצרים; שירותים מקוונים, דהיינו, מעקב אחר 
הזמנות ומצאי עבור ציוד רפואי; הנכללים כולם בסוג 35.         

                                                          

Class: 40 סוג: 40

Custom manufacture of medical equipment; all 
included in class 40.

ייצור בהתאמה אישית של ציוד רפואי; הנכללים כולם בסוג 40.  
                     

Class: 42 סוג: 42

Computer services, namely, developing, hosting and 
maintaining an online website for others to research, 
select and order medical equipment; Custom design 
of medical equipment; all included in class 42.

שירותי מחשב, דהיינו, פיתוח, אירוח ואחזקה של אתר מקוון 
עבור אחרים לחקור, לבחור ולהזמין ציוד רפואי; עיצוב 

בהתאמה אישית של ציוד רפואי; הנכללים כולם בסוג 42.         
                                                                                    

      

י"ב אב תשע"ב - 43131/07/2012



 Owners

Name: ICU Medical, Inc.

Address: 951 Calle Amanecer, San Clemente, California, 
U.S.A.

Identification No.: 49188

(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

Class: 45 סוג: 45

Regulatory compliance consulting as it applies to 
medical equipment; all included in class 45.

ייעוץ תאימות לתקנות בהקשר לציוד רפואי; הנכללים כולם 
בסוג 45.                                                                     

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

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

U.S.A., 08/02/2011, No. 85236482 ארה"ב, 08/02/2011, מספר 85236482

Class: 10 סוג: 10

Class: 35 סוג: 35

Class: 40 סוג: 40

Class: 42 סוג: 42

Class: 45 סוג: 45

י"ב אב תשע"ב - 43231/07/2012



Trade Mark No. 239820 מספר סימן

Application Date 08/08/2011 תאריך הגשה

 Owners

Name: FORTITECH INC.

Address: 2105 TECHNOLOGY DRIVE, SCHENECTADY, 
NEW YORK, 12308, RIVERSIDE TECHNOLOGY PARK, 
U.S.A.

Identification No.: 802123

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Luthi & Co.

Address: 35 Shaul Hamelech Blvd., P.O.B. 33113, Tel 
Aviv, 64927, Israel

שם: לוטי ושות'

כתובת : שד' שאול המלך 35, ת.ד. 33113, תל אביב, 64927, 
ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 5 סוג: 5

Combinations of vitamins and minerals; Preparations 
consisting of mixtures of vitamins and minerals; 
Preparations for use as additives to food for human 
consumption consisting of minerals and/or vitamins, 
or trace elements; Fortified foodstuffs containing 
added minerals and/or vitamins;

קומבינציות של ויטמינים ומינרלים; תכשירים המורכבים 
מתערובות של ויטמינים ומינרלים; תכשירים לשימוש כתוספים 
למזון לצריכת בני אדם, המורכבים ממינרלים ו/או ויטמינים, או 
יסודות קורט; דברי מאכל מועשרים המכילים תוספי מינרלים 
ו/או ויטמינים;                                                                   

                                                  

י"ב אב תשע"ב - 43331/07/2012



Trade Mark No. 239821 מספר סימן

Application Date 08/08/2011 תאריך הגשה

 Owners

Name: FORTITECH INC.

Address: 2105 TECHNOLOGY DRIVE, SCHENECTADY, 
NEW YORK, 12308, RIVERSIDE TECHNOLOGY PARK, 
U.S.A.

Identification No.: 802123

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Luthi & Co.

Address: 35 Shaul Hamelech Blvd., P.O.B. 33113, Tel 
Aviv, 64927, Israel

שם: לוטי ושות'

כתובת : שד' שאול המלך 35, ת.ד. 33113, תל אביב, 64927, 
ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 5 סוג: 5

Combinations of vitamins and minerals; Preparations 
consisting of mixtures of vitamins and minerals; 
Preparations for use as additives to food for human 
consumption consisting of minerals and/or vitamins, 
or trace elements; Fortified foodstuffs containing 
added minerals and/or vitamins.

קומבינציות של ויטמינים ומינרלים; תכשירים המורכבים 
מתערובות של ויטמינים ומינרלים; תכשירים לשימוש כתוספים 
למזון לצריכת בני אדם, המורכבים ממינרלים ו/או ויטמינים, או 
יסודות קורט; דברי מאכל מועשרים המכילים תוספי מינרלים 
ו/או ויטמינים.                                                                   

                                                  

י"ב אב תשע"ב - 43431/07/2012



SARIN D - LIGHT

Trade Mark No. 239822 מספר סימן

Application Date 08/08/2011 תאריך הגשה

Base for International Trademark No. 1090800 בסיס לסימן מסחר בינלאומי מס.

Ownersבעלים

Name: Sarin Color Technologies Ltd. שם: שרין טכנולוגיות צבע בע"מ

Address: 7 Atir Yeda St., Kfar Saba, 44643, Israel כתובת : רח' עתיר ידע 7, כפר סבא, 44643, ישראל

Identification No.: 511648487מספר זיהוי: 511648487

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Reinhold Cohn and Partners

Address: 26a Habarzel St. Ramat Hahayal, P.O.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

Optical machine comprised of a camera, LEDs and 
patterned sphere for generating photos and videos of 
gemstones and jewelry and for measuring light 
performance of gemstones; computer software and 
hardware for analysis of visual data relating to 
gemstones and for grading of gemstones in the field 
of light performance of gemstones; all included in 
class 9.

מכונה אופטית הכוללת מצלמה, LEDs וחצי כדור עם תבנית 
דינמית קבועה ליצירת צילומים וסרטי וידאו של אבני חן 
ותכשיטים ולמדידת ביצועי אור של אבני חן; תכנה וחמרת 

מחשב לאנליזה של נתונים חזותיים הקשורים לאבני חן ולדרוג 
של אבני חן בתחום של ביצועי אור של אבני חן; הנכללים כולם 
בסוג 9.                                                                           
                                                                                    

          

י"ב אב תשע"ב - 43531/07/2012



Trade Mark No. 239823 מספר סימן

Application Date 08/08/2011 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: Sarin Color Technologies Ltd. שם: שרין טכנולוגיות צבע בע"מ

Address: 7 Atir Yeda St., Kfar Saba, 44643, Israel כתובת : רח' עתיר ידע 7, כפר סבא, 44643, ישראל

Identification No.: 511648487מספר זיהוי: 511648487

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Reinhold Cohn and Partners

Address: 26a Habarzel St. Ramat Hahayal, P.O.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

Optical machine comprised of a camera, LEDs and 
patterned sphere for generating photos and videos of 
gemstones and jewelry and for measuring light 
performance of gemstones; computer software and 
hardware for analysis of visual data relating to 
gemstones and for grading of gemstones in the field 
of light performance of gemstones; all included in 
class 9.

מכונה אופטית הכוללת מצלמה, LEDs וחצי כדור עם תבנית 
דינמית קבועה ליצירת צילומים וסרטי וידאו של אבני חן 
ותכשיטים ולמדידת ביצועי אור של אבני חן; תכנה וחמרת 

מחשב לאנליזה של נתונים חזותיים הקשורים לאבני חן ולדרוג 
של אבני חן בתחום של ביצועי אור של אבני חן; הנכללים כולם 
בסוג 9.                                                                           
                                                                                    

          

י"ב אב תשע"ב - 43631/07/2012



כרם סומקה
Trade Mark No. 239824 מספר סימן

Application Date 08/08/2011 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: SOCIETE COOPERATIVE VIGNERONNE DES 
GRANDES CAVES RICHON LE ZION AND ZICHRON 
JACOB LTD.

שם: אגודת הכורמים הקואופרטיבית של יקבי ראשון לציון 
וזכרון יעקב בע"מ

Address: P.O.B. 2, Richon Le Zion, Israel כתובת : ת.ד. 2, ראשון לציון, ישראל

Identification No.: 570000315מספר זיהוי: 570000315

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: 33 סוג: 33

Alcoholic beverages and wines; all included in class 
33

משקאות אלכוהוליים ויינות ; הנכללים כולם בסוג 33               
  

י"ב אב תשע"ב - 43731/07/2012



SUMEKA VINEYARD

Trade Mark No. 239825 מספר סימן

Application Date 08/08/2011 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: SOCIETE COOPERATIVE VIGNERONNE DES 
GRANDES CAVES RICHON LE ZION AND ZICHRON 
JACOB LTD.

שם: אגודת הכורמים הקואופרטיבית של יקבי ראשון לציון 
וזכרון יעקב בע"מ

Address: P.O.B. 2, Richon Le Zion, Israel כתובת : ת.ד. 2, ראשון לציון, ישראל

Identification No.: 570000315מספר זיהוי: 570000315

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: 33 סוג: 33

Alcoholic beverages and wines; all included in class 
33

משקאות אלכוהוליים ויינות; הנכללים כולם בסוג 33                 
  

י"ב אב תשע"ב - 43831/07/2012



YAKINTON VINEYARD

Trade Mark No. 239826 מספר סימן

Application Date 08/08/2011 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: SOCIETE COOPERATIVE VIGNERONNE DES 
GRANDES CAVES RICHON LE ZION AND ZICHRON 
JACOB LTD.

שם: אגודת הכורמים הקואופרטיבית של יקבי ראשון לציון 
וזכרון יעקב בע"מ

Address: P.O.B. 2, Richon Le Zion, Israel כתובת : ת.ד. 2, ראשון לציון, ישראל

Identification No.: 570000315מספר זיהוי: 570000315

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: 33 סוג: 33

Alcoholic beverages and wines; all included in class 
33

משקאות אלכוהוליים ויינות; הנכללים כולם בסוג 33                 
  

י"ב אב תשע"ב - 43931/07/2012



ICEBALL

Trade Mark No. 239831 מספר סימן

Application Date 09/08/2011 תאריך הגשה

 Owners

Name: Philip Morris Brands Sarl

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

Identification No.: 71410

(Suisse Société Anonyme)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: D. Mirkin & Co., Advs.

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

שם: ד. מירקין ושות', עו"ד

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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 34 סוג: 34

Tobacco, raw or manufactured; tobacco products, 
including cigars, cigarettes, cigarillos, tobacco for roll 
your own cigarettes, pipe tobacco, chewing tobacco, 
snuff tobacco, kretek; snus; tobacco substitutes (not 
for medical purposes); smokers’ articles, including 
cigarette paper and tubes, cigarette filters, tobacco 
tins, cigarette cases and ashtrays, pipes, pocket 
apparatus for rolling cigarettes, lighters; matches

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                                                                         
                                                                                    

                                    

י"ב אב תשע"ב - 44031/07/2012



BROOKSTONE

Trade Mark No. 239837 מספר סימן

Application Date 09/08/2011 תאריך הגשה

 Owners

Name: Brookstone Company, Inc.

Address: One Innovation Way Merrimack, New 
Hampshire, 03054, U.S.A.

Identification No.: 802124

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Luzzatto & Luzzatto

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

שם: לוצאטו את לוצאטו

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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 9 סוג: 9

Electronic apparatus for home, personal and office 
use; namely radios, headphones, earphones, audio 
speakers, personal stereos, compact disc players, 
portable media players, digital camera accessory in 
the nature of a digital photo viewer, digital photo 
frames for displaying digital pictures, video clips 
and/or music, cases for cellular phones, cellular 
phone covers, cellular phone battery chargers; 
thermometers; magnifiers; motion activated 
dispensers for domestic use; namely, automatic food 
dispensers, candy dispensers and soap dispensers; 
all included in class 9.

מכשירים אלקטרוניים לשימוש ביתי, אישי ומשרדי; דהינו 
מכשירי רדיו, אוזניות ראש, אוזניות, רמקולים, מערכות סטריאו 

אישיות, נגני קומפקט דיסק, נגני מדיה ניידים, אביזרים 
למצלמות דיגיטליות בצורת מציג תמונות דיגיטלי, מסגרות 

לתמונות דיגיטאליות להצגת תמונות דיגיטאליות, וידאו קליפים 
ו/או מוסיקה, נרתיקים לטלפונים סלולאריים, מכסים לטלפונים 
סלולאריים, מטענים לסוללות עבור טלפונים סלולאריים; מדי 
חום; זכוכיות מגדלת; מנפקים מופעלים על ידי תנועה לשימוש 
ביתי; דהינו,  מנפקי מזון אוטומטי, מנפקי ממתקים ומנפקי 

סבון; הנכללים כולם בסוג 9.                                               
                                                                    

Class: 10 סוג: 10

Electric massage apparatus; all included in class 10. מכשיר עיסוי אלקטרוני; הנכללים כולם בסוג 10.                     

Class: 18 סוג: 18

Luggage and travel accessories; namely travel bags, 
garment bags for travel, shoe bags for travel, toiletry 
cases sold empty, straps for luggage, non-motorized 
collapsible luggage carts, luggage tags; leather 
goods namely, luggage, tote bags and leather 
portfolios; briefcases; messenger bags; carrying 
cases for portable computers; satchels; totes; and 
umbrellas; all included in class 18.

מזוודות ואביזרי מסע; דהינו, תיקי נסיעה, מזוודת תליה 
לנסיעות, תיקי נעליים לנסיעה, תיקי תמרוקים הנמכרים ריקים, 
רצועות עבור מזוודות, עגלות מתקפלות ולא ממונעות עבור 
מזוודות, תגיות למזוודות; טובין מעור דהינו, מזוודות, סלי 
נשיאה ותיקי פורטפוליו מעור; תיקי מסמכים; תיקי שליחים; 
תיקי נשיאה למחשבים ניידים; ילקוטים; סלים; ומטריות; 

הנכללים כולם בסוג 18.                                                     
                                          

Class: 35 סוג: 35

Retail and mail order services in the fields of hand 
tools, massagers, toys and games, chronometers, 
electronics, indoor and outdoor furniture, bedding, 
travel, and household items; all included in class 35.

שירותי קמעונאות והזמנות דואר בתחומים של כלי עבודה 
ידניים, מכשירי עיסוי, צעצועים ומשחקים, כרונומטרים, 

אלקטרוניקה, רהיטים לבית ולחוץ, מצעים, נסיעות, וכלי הבית; 
הנכללים כולם בסוג 35.                                                     

    

י"ב אב תשע"ב - 44131/07/2012



Trade Mark No. 239857 מספר סימן

Application Date 10/08/2011 תאריך הגשה

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 3 סוג: 3

Perfumery products; perfumes; toilet waters; 
essential oils for personal use; cosmetics; shampoos; 
oils, lotions and creams (non medicinal) for the body, 
face and hair; perfumed soaps; soaps for personal 
use; beauty masks; bath salts; make up; blush; 
cosmetic lip pencils; lipsticks; cosmetic eye pencils; 
nail polish; nail care preparations; eyeshadow 
containing powder or cream; eyebrow and eyelash 
cosmetics; shaving cream, shaving lotion; dentifrices; 
sun-tanning preparations; creams for whitening the 
skin; scented sachets; depilatory creams; deodorants 
and anti-perspirants for the body; shoes creams and 
polish, shoes wax, leather preservatives (polishes); 
all included in class 3.

מוצרי בישום; בשמים; מי טואלט; שמנים אתריים לשימוש אישי; 
תכשירי קוסמטיקה; שמפו; שמנים, תחליבים וקרמים (שאינם 
רפואיים) לגוף, לפנים ולשיער; סבונים מבושמים; סבונים 
לשימוש אישי; מסכות יופי; מלחי אמבטיה; איפור; סומק; 

עפרונות קוסמטיים לשפתיים, שפתונים; עפרונות קוסמטיים 
לעיניים; לק לציפורניים; תכשירים לטיפול בציפורניים; צלליות 
לעיניים המכילות אבקה או קרם; תכשירי קוסמטיקה לגבות 
ולריסים; קצף גילוח, תחליב גילוח; משחות שינים; תכשירים 
לשיזוף בשמש; קרמים להלבנת העור; שקיות ריחניות; קרמים 
להסרת שיער; דאודורנטים ודוחי זיעה לגוף; קרמים וחומרי 
הברקה לנעליים, משחת נעלים, משמרי עור (חומרי הברקה); 
הנכללים כולם בסוג 3.                                                       
                                                                                    

                                

Class: 18 סוג: 18

Leather goods, namely: handbags, travelling bags, 
backpack, sport bags, beach bags, school bags, 
school satchels, suitcases, travelling sets, cases for 
containing toiletries namely vanity cases sold empty, 
card cases, key cases, pocket wallets not of precious 
metal, purses, rucksacks, wheeled shopping bags, 
bags for climbers, bags for campers, bags for ski 
boots, garment bags for travel, briefcases, umbrellas, 
parasols, walking sticks, mountaineering sticks, 
whips, harness and saddlery; all included in class 18.

מוצרי עור, דהיינו: תיקי יד, תיקי נסיעה, תרמילי גב, תיקי 
ספורט, תיקי חוף, תיקים לבית ספר, ילקוטים לבית הספר, 
מזוודות, ערכות לנסיעה, קופסאות לאחסון דברי טואלטיקה 
דהיינו תיקי איפור הנמכרים ריקים, נרתיקי קלפים, נרתיקי 
מפתחות, ארנקי כיס שאינם ממתכת יקרה, ארנקים, תרמילי 
גב, תיקי קניות על גלגלים, תיקים למטפסי הרים, תיקים 
למחנאות, תקים למגפי סקי, מזוודות תליה לנסיעה, תיקי 
מנהלים, מטריות, שמשיות, מקלות הליכה, מקלות לטיפוס 

הרים, שוטים, רתמות ואוכפים; הנכללים כולם בסוג 18.           
                                                                                    

        

Class: 25 סוג: 25

Clothing, hosiery, clothes for sports, underwear, 
socks, tights, stockings, dance clothing, belts, 
scarves, headbands (clothing), gloves (clothing), 
mufflers, footwear (other than orthopedic footwear), 
dancing shoes, ballet slippers, boots for sports, ski 
boots and snowboarding boots, headgear, caps 
(headwear); all included in class 25.

ביגוד, הלבשה תחתונה, בגדי ספורט,  תחתונים, גרביים,  
גרבונים, גרבי ניילון, בגדי ריקוד, חגורות, צעיפים, סרט מצח 

(ביגוד), כפפות (ביגוד), סודרים, נעליים (למעט נעליים 
אורטופדיות), נעלי ריקוד, נעלי בלט, מגפיים עבור ספורט, נעלי 
סקי ונעלי סנובורד, כיסויי ראש, כובעים (כיסוי ראש); הנכללים 
כולם בסוג 25.                                                                 

                          

י"ב אב תשע"ב - 44231/07/2012



 Owners

Name: REPETTO 

Address: 30 Avenue de Messine, 75008 PARIS, France

Identification No.: 802127

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

י"ב אב תשע"ב - 44331/07/2012



REESE'S PIECES

Trade Mark No. 239858 מספר סימן

Application Date 11/08/2011 תאריך הגשה

 Owners

Name: The Hershey Company

Address: Hershey, Pennsylvania, U.S.A.

Identification No.: 8502

(Delaware Corporation)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: D. Mirkin & Co., Advs.

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

שם: ד. מירקין ושות', עו"ד

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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 30 סוג: 30

Candy   ממתקים

י"ב אב תשע"ב - 44431/07/2012



FAST BREAK

Trade Mark No. 239859 מספר סימן

Application Date 11/08/2011 תאריך הגשה

 Owners

Name: The Hershey Company

Address: Hershey, Pennsylvania, U.S.A.

Identification No.: 8502

(Delaware Corporation)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: D. Mirkin & Co., Advs.

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

שם: ד. מירקין ושות', עו"ד

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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 30 סוג: 30

Candy   ממתקים

י"ב אב תשע"ב - 44531/07/2012



Trade Mark No. 239928 מספר סימן

Application Date 04/08/2011 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: Herzog, Fox, Neeman & Co., Adv.

Address: 4 Weizman Street, Tel Aviv, 64239, Israel

שם: הרצוג, פוקס, נאמן ושות', עו"ד

כתובת : רחוב ויצמן 4, תל אביב, 64239, ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 43 סוג: 43

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

שירותים לאספקת מזון ומשקה; לינה זמנית; הנכללים כולם 
בסוג 43.                                                           

י"ב אב תשע"ב - 44631/07/2012



ALOFT

Trade Mark No. 239929 מספר סימן

Application Date 04/08/2011 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: Herzog, Fox, Neeman & Co., Adv.

Address: 4 Weizman Street, Tel Aviv, 64239, Israel

שם: הרצוג, פוקס, נאמן ושות', עו"ד

כתובת : רחוב ויצמן 4, תל אביב, 64239, ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 35 סוג: 35

Advertising; business management; business 
administration; office functions, all included in Class 
35.

פרסום; ניהול עסקים; טיפול בעסקים; פעולות משרדיות; 
הנכללים כולם בסוג 35.                                                     

          

Class: 39 סוג: 39

Transport; packaging and storage of goods; travel 
arrangement, all included in Class 39.

הובלה, אריזה ואחסנה של סחורות; ארגון נסיעות; הנכללים 
כולם בסוג 39.                                             

Class: 41 סוג: 41

Entertainment; providing entertainment facilities; club 
services (entertainment or education); providing 
karaoke services; discotheque services; providing 
amusement arcade services; night clubs, all included 
in Class 41.

בידור; אספקת מתקני בידור; שירותי מועדון (בידור או חינוך); 
אספקת שירותי קריוקי; שירותי דיסקוטק; אספקת שירותי 

מכונות משחק; מועדוני לילה; הנכללים כולם בסוג 41.             
                                                                                    

                                

י"ב אב תשע"ב - 44731/07/2012



Trade Mark No. 239931 מספר סימן

Application Date 04/08/2011 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: TAMA PLASTIC INDUSTRY שם: תמה תעשיית פלסטיק

Address: Mishmar Ha'emek, Israel כתובת : משמר העמק, ישראל

Identification No.: 540063377מספר זיהוי: 540063377

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Asaf Birenboim, Adv.

Address: 

שם: אסף בירנבוים, עו"ד

כתובת : תמה תעשיית פלסטיק, משמר העמק, 19236, ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 22 סוג: 22

Natting and net wrapping, all made of non-metallic 
materials; all included in class 22.

רשת ורשת עטיפה, כולן עשויות מחומרים לא מתכתיים; 
הנכללים כולם בסוג 22.                                     

Goods/Services for which priority is claimed סחורות/שירותים לגביהם נטען דין קדימה
(If only classification code is indicated, Priority is claimed 
for all goods/services included in that class, and specified 
above under the 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, 30/05/2011, No. 
010007797

איחוד האירופי לסימני מסחר, 30/05/2011, מספר 
010007797

Class: 22 סוג: 22

י"ב אב תשע"ב - 44831/07/2012



Trade Mark No. 239932 מספר סימן

Application Date 04/08/2011 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: TAMA PLASTIC INDUSTRY שם: תמה תעשיית פלסטיק

Address: משמר העמק, ישראל כתובת : משמר העמק, ישראל

Identification No.: 540063377מספר זיהוי: 540063377

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Asaf Birenboim, Adv.

Address: 

שם: אסף בירנבוים, עו"ד

כתובת : תמה תעשיית פלסטיק, משמר העמק, 19236, ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 22 סוג: 22

Ropes, twines; pallet nets, shade nets, bale wrap 
nets stretch film; all included in class 22.                 

חבלים, חוטים, רשתות משטחים, רשתות צל, רשתות לעטיפת 
חבילות חציר וקש ויריעות פילם; הנכללים כולם בסוג 22.

י"ב אב תשע"ב - 44931/07/2012



Trade Mark No. 240194 מספר סימן

Application Date 15/04/2011 תאריך הגשה

International Trademark No. 1086866 מספר סימן בינלאומי

Goods/Services סחורות/שירותים

י"ב אב תשע"ב - 45031/07/2012



Class: 3 סוג: 3

Toiletries; manicure preparations; products and 
preparations for the care and cleansing of hair and 
skin; adhesives for cosmetic purposes; after-shave 
lotions; antiperspirants; antistatic preparations for 
household purposes; aromatics; quillaia bark for 
washing; bath salts; cosmetic preparations for baths; 
beauty masks; bleaching salts; bleaching soda; 
bluing for laundry; color-brightening chemicals for 
household purposes [laundry]; paint removing 
preparations; cosmetic kits; cosmetic preparations for 
slimming purposes; cosmetics for animals; cotton 
sticks for cosmetic purposes; cotton wool for 
cosmetic purposes; cosmetic creams; skin whitening 
creams; creams for leather; degreasers; denture 
polishes; preparations for cleaning dentures; 
deodorants; detergents; cosmetic dyes; eau de 
cologne; toilet water; hair cream, hair gel, shampoos, 
hair conditioner and hair moistening preparations; 
perfumes; lipsticks; skin and face creams and lotions; 
false nails; nail polishes and varnishes and thinners 
therefor; sun block; bleaching preparations 
[decolorants] for cosmetic purposes; cake flavourings 
[essential oils]; cleansing milk for toilet purposes; 
eyebrow cosmetics; eyebrow pencils; fabric softeners 
[for laundry use]; false eyelashes; floor wax; hair 
dyes; hair spray; laundry bleach; laundry soaking 
preparationns; laundry starch; lotions for cosmetic 
purposes; make-up; make-up powder; make-up 
preparations; make-up removing preparations; 
mascara; mouth washes, not for medical purposes; 
nail care preparations; cosmetic pencils; polish for 
furniture and flooring; pomades for cosmetic 
purposes; pot-pourris [fragrances]; pumice stone; 
sandcloth; sandpaper; scented wood; shampoos for 
pets; shoe cream; shoe polish; shoe wax; smoothing 
preparations [starching]; soap for brightening textile; 
starch glaze for laundry purposes; sun-tanning 
preparations; tissues impregnated with cosmetic 
lotions; varnish removing preparations; depilatory 
wax; laundry wax; polishing wax; waxes for leather; 
depilatory preparations; jelly (petroleum) for cosmetic 
purposes; decorative decals for cosmetic purposes; 
incense; fragrances; gel soap, bar soap; bubble bath; 
shower gel; toothpaste; mouthwash; cleansing, 
toning, moisturising and exfoliating preparations and 
substances; body cream and lotion; hand cream and 
lotion; skin cleanser and non-medicated body soaks; 
perfumed body powder; bath oil; baby oil, baby 
powder, baby gel and baby lotion; lip gloss, non-
medicated lip balm; sachets for perfuming linen; 
massage oils and lotions; aromatherapy 
preparations.

Class: 9 סוג: 9

Video games for mobile devices, personal 
computers, consoles, tablets; electronic game 
programs; downloadable electronic game programs; 
electronic game software; computer game programs; 
downloadable computer game programs; interactive 
game software; computer operating programs, 
recorded; computer programs; computer software 
(recorded); computers; printers for use with 
computers; data processing apparatus; parts and 
fittings for consumer videogame devices; programs 
for handheld game devices; apparatus for games 

י"ב אב תשע"ב - 45131/07/2012



adapted for use with television receivers; 
cinematographic apparatus; protective carrying cases 
specially adapted for phones and handheld 
computers; DVD discs; compact discs; compact disc 
players; CDROM discs; mouse pads; sun-glasses; 
spectacles; eyeglass chains; spectacle cases; 
contact lenses; containers for contact lenses; 
wireless phones; mobile telephones and parts and 
fittings therefor; mobile phone cases or casings; 
bags, coverings, containers, carriers and holders for 
mobile telephones and personal computers; 
headphones; earphones; earphones and 
microphones/speaker phones for use with mobile 
telephones; mobile phone straps and cases; stands 
for portable telephone; antenna caps for portable 
phone; batteries; battery boxes; battery chargers; 
digital music downloadable from the internet; 
downloadable music files; abacuses; electric devices 
for attracting and killing insects; audiovisual teaching 
apparatus; binoculars; calculators; cameras, 
cinematographic cameras, and parts and fittings 
therefor; lenses for cameras; capacity measures; 
motion picture films; animated cartoons; cassette 
players; electric door bells; electronic pocket 
translators; fire alarms; flashlights; frames for 
photographic transparencies; hair-curlers, electrically 
heated; heat regulating apparatus; juke boxes; 
optical lenses; letter scales; life belts; life jackets; life-
saving rafts; life buoys; floats for bathing and 
swimming; locks, electric; magnetic data media; 
magnetic encoded cards; magnetic encoders; 
magnets; magnifying glasses; make-up removing 
appliances, electric; measuring apparatus, devices 
and instruments; microphones; microscopes; neon 
signs; notebook computers; electronic pens; 
phonograph records; photocopiers; pocket 
calculators; projection apparatus; projection screens; 
radios; record players; remote control apparatus; 
rulers (measuring instruments); scales; smart cards; 
smoke detectors; sockets, plugs and other contacts; 
sound recording apparatus; sound recording discs; 
sound reproduction apparatus; sound transmitting 
apparatus; telephones apparatus, receivers, 
transmitters, wires; telescopes; television apparatus; 
temperature indicators; theft prevention installations, 
electric; thermometers; thermostats; video cassettes, 
video game cartridges; video records; videotapes; 
video screens; video recorders; word processors; 
audio and visual apparatus with sing along devices; 
pagers, and parts and fittings therefor; pager cases 
or casings; call indicators for telephones, mobile 
telephones and pagers; video game machines; 
masks worn over the eyes to shield off lights; 
electronic agendas; electric alarm bells; alarms; bar 
code readers; barometers; buzzers; electric buzzers; 
central processing units (processors); chips 
(integrated circuits); chronographs (time recording 
apparatus); cigar and/or cigarette lighters for 
automobiles; computer keyboards; computer 
memories; computer peripheral devices; acoustic 
couplers; couplers (data processing equipment); 
optical data media; optical discs; disks (magnetic); 
automatic distribution machines; divers' apparatus; 
divers' masks; diving suits; electronic notice boards; 
electronic pens (visual display units); elevator 
operating apparatus; eyeglass cords; eyepieces; 
eyeshades; facsimile machines; filters (photography); 

י"ב אב תשע"ב - 45231/07/2012



flat irons, electric; floppy disks; head cleaning tapes 
(recording); hygrometers; integrated circuits; 
intercommunication apparatus; interfaces (for 
computers); invoicing machines; lens hoods; 
magnetic tape units (for computers); magnetic tapes; 
measuring spoons; metronomes; microprocessors; 
modems; money counting and sorting machines; 
monitors (computer hardware); monitors (computer 
programs); mouse (data processing equipment); 
optical fibers (light conducting filaments); optical 
glass; optical goods; parking meters; protractors 
(measuring instruments); radiotelegraphy sets; 
radiotelephony sets; scanners (data processing 
equipment); semiconductors; slides (photography); 
sound recording strips; demagnetizing apparatus for 
magnetic tapes; telegraph wires; telegraphs 
(apparatus); teleprinters; teleprompters; 
teletypewriters; ticket dispensers; transmitters 
(telecommunication); transmitting sets 
(telecommunication); vacuum gauges; video 
telephones; whistle alarms; ear plugs; ear plugs for 
divers; egg timers; goggles for sports; protective 
helmets for sports; navigation apparatus for vehicles 
(on board computers); electronic publications 
(downloadable); personal stereos; satellites for 
scientific purposes; wrist rests for use with 
computers; electronic circuits and CD-Roms which 
enable the recording of automatic playing program 
for the use of electronic musical instruments; 
controllers, joysticks and memory cards for consumer 
videogame apparatus; swimming floats for 
recreational use; kickboard flotation devices for 
recreational use; swim boards for recreational use.Class: 14 סוג: 14

Precious metals and their alloys and goods in 
precious metals or coated therewith, not included in 
other classes; jewellery, precious stones; horological 
and chronometric instruments; imitation jewellery and 
ornaments; brooches; chains; pendants; coins; 
tokens; cuff links; earrings; gold thread; ornaments 
[of precious metal]; jewellery objects of imitation gold; 
jewellery cases; necklaces; rings; bracelets; medals; 
medallions; unwrought and semi-wrought precious 
stones and their imitations; statues and statuettes of 
precious metal; tie clips; clocks, watches and parts 
and fittings therefor; watch straps, watch bands, 
watch chains; cases for pocket watches; clocks and 
watches having the game function; electric clocks 
and electric watches; table clocks; pocket watches; 
stopwatches; wall clocks; alarm clocks; 
chronometers; ornamental pins, keyrings and fobs; 
key chains and key cases/carriers of precious metal 
and/or precious stones; badges of precious metal; 
cases for watches [presentation]; cases for watches 
and clocks; sun dials; diamonds; gold and silver 
ware; costume jewellery; semiprecious stones; works 
of art of precious metal; cases and boxes of precious 
metal; chenille cuff links; stock pins; figurines 
(statuettes) of precious metal; trophies (prize cups); 
commemorative shields; commemorative coins; 
keyrings (trinkets or fobs); insignias of precious 
metal; bonnet pins of precious metal; pearl; artificial 
gemstones; lucky charms; key rings and key chains, 
not of metal; leather and imitation leather key chains.
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Class: 16 סוג: 16

Booklets and manuals; books; periodicals; printed 
publications, newspapers, newsletters and 
magazines; calendars; children's books; comic 
books; address books; baby books; appointment 
books; guest books; recipe books; diaries; albums; 
coin albums; writing pads; memo pads; note pads; 
notebooks; coloring books and activity books; book 
covers; bookmarks; blotters; bookends; photo 
albums; mats for framing paintings, pictures or 
photographs; photograph stands; coasters made of 
paper; paintings; erasers, wrappers; packing paper; 
wrapping paper and packaging materials; gift 
wrapping paper; boxes of cardboard or paper; gift 
boxes made of cardboard; invitation cards; printed 
awards; printed certificates; printed invitations; 
printed menus; magazines regarding games; paper 
napkins; toilet paper; paper towels; handkerchiefs of 
paper; facial blotting papers; napkins of paper for 
removing make up; babies' diapers of paper; party 
decorations made of paper; paper cake decorations; 
paperback books; modeling clay; paperweights; 
pencil sharpeners; electric pencil sharpeners; paper 
clips; paper weights; paper pins; drawing pins; writing 
instruments; pens; pencils; fountain pens; ball pens; 
pen nibs; pen holders; pencil holders; refills for pens 
and writing instruments; pencil leads; colour pencils; 
crayons; pen and pencil cases; artists' water colours; 
pastels; drawing materials, boards, pens and 
instruments; drawing sets; canvas for painting; letter 
trays and racks; letter holders; loose-leaf binders; 
paper knives (office requisites); letter openers; 
electric letter openers; adhesive tapes and adhesive 
tape dispensers; pictures; stencils; picture 
storybooks; graphic reproductions, portraits; posters; 
lithographs; postcards; greeting cards; musical 
greeting cards; ring binders; rubber stamps.

Class: 18 סוג: 18

Umbrellas, parasols and walking sticks; bags, athletic 
bags; bath bags; book bags; diaper bags; duffel 
bags; shoe bags; toiletry bags; suit carriers being 
travelling bags; waist bags; all purpose carrying 
bags, weekend bags; work bags; backpacks; 
rucksacks; knapsacks; purses and wallets; suitcases, 
pouches; attaché cases; shopping bags; bands of 
leather; shoulder belts; calling card cases, collars for 
animals or pets; key cases; laces made of leather or 
imitations of leather; vanity cases; muzzles; school 
satchels; suitcase handles; travelling sets; travelling 
trunks; umbrella covers; umbrella handles; walking 
stick seats; luggage belts; luggage tags, beach bags; 
briefcases; boxes and cases of leather or 
leatherboard; handbags; leather straps; 
mountaineering sticks; music cases; net bags for 
shopping; school bags; tool bags of leather or 
imitations of leather [empty]; valises; game bags; 
bags, envelopes and pouches of leather for 
packaging; furniture coverings of leather or imitations 
of leather; handbag frames; sling bags for carrying 
infants; wheeled shopping bags; wheeled backpacks, 
duffel bags and suitcases; card holders and cases; 
cardboard trunks and cases; chain mesh purses, not 
of precious metal; clutch purses; coin purses; 
cosmetic purses; evening purses; leather purses; 
purses, not of precious metal; garment bags.
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Class: 20 סוג: 20

Mirrors, picture frames; office furniture, photograph 
frames; dressing tables; easy chairs; beds and water 
beds, bedsteads; furniture screens; armchairs; 
baskets, not of metal; benches [furniture]; boxes of 
wood or plastic; cabinet work; cabinets; carts for 
computers [furniture]; chests for toys; corks; garment 
covers [storage]; hairdresser's chairs, deck chairs; 
desks; tables, dinner wagons [furniture]; head-rests 
[furniture]; divans; library shelves; lockers; locks 
[other than electric], not of metal; racks [furniture]; 
saw horses; school furniture; seats; sofas; tea carts; 
umbrella stands; cots; cupboards; display boards; 
footstools and stools; shelves; air cushions; air 
mattresses; air pillows; sleeping bags; bed fittings, 
not of metal; bedding (except linen); curtain holders; 
curtain hooks; curtain rails; curtain rings; curtain rods; 
curtain rollers; curtain tie-backs; cushions; towel 
dispensers; mattresses; pillows; clothes hooks and 
coat hangers; coat stands; hat stands; ladders of 
wood or plastics; door fittings; embroidery frames; 
statues of wood, wax, plaster or plastic; fire screens; 
containers, not of metal (storage, transport); storage 
tanks [not of metal or masonry], containers for 
transport [not of metal], index cabinets; containers of 
plastic for packaging purposes; shopping baskets; 
metal-substitute plastic fasteners, nails, wedges, 
nuts, screws, tacks, bolts, rivets and casters [not of 
metal], door stops; infant walkers; playpens for 
babies; support pillows for use in baby seating; 
mobiles; cradles; cots and cribs; chimes; high chairs 
for babies; chests; wind chimes; nesting boxes for 
pets; beds for household pets; nesting boxes for 
small birds, scratching posts for cats; flower-pot 
pedestals; flower-stands; trays; wickerwork; 
decorative edging strips of plastics and/or wood for 
use with window fittings; ornaments and decorations 
for windows or doors made of or from plastics, wax, 
wood, cork, reed, cane, wicker, horn, bone, ivory, 
whalebone, shell, amber, mother-of-pearl, 
meerschaum and substitutes for these materials; 
step ladders and ladders [not of metal], tool boxes 
[not of metal], stakes for plants or trees, artificial 
model food samples; flagpoles, works of art, figurines 
and statuettes and small decorations or ornaments of 
wood, cork, reed, cane, wicker, horn, bone, ivory, 
whalebone, shell, amber, mother-of-pearl, 
meerschaum and substitutes for these materials, or 
of wax, plaster or plastics; key cards (not encoded); 
plastic key cards; bins, not of metal; bottle closures; 
bottle racks; corks for bottles; house numbers, not of 
metal, non luminous; identity plates, not of metal; 
inflatable publicity objects; letter boxes; magazine 
racks; plate racks; cup racks; registration plates; 
signboards; tool handles; upright signboards of wood 
or plastics, sealing clips for bags; inflatable 
headrests; decorations of plastics for foodstuffs or 
lunch boxes; hand-held flat fans, hand-held folding 
fans, fans [non-electric]; bamboo curtains; bamboo 
and bamboo blinds, bead curtains for decoration; 
bead curtains; blinds; oriental single panel standing 
partition, hanging boards [Japanese style pegboards 
using positional hooks], oriental folding partition 
screens; drinking straws; keyboards for hanging 
keys; mannequins; drain traps [valves] of plastic; 
medicine cabinets; mats, removable, for sinks; name 
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plates, not of metal; number plates, not of metal; 
mirror tiles; pegs (not of metal); pill cases [wood, 
plastics]; plastic doorknobs; wood doorknobs; 
doorknob covers; bean bag chairs; bathroom stools; 
bed pads.
Class: 21 סוג: 21

Combs; baby baths [portable]; baskets, for domestic 
use; mugs; birdcages; non-electric blenders; ironing 
boards; boot jacks; stoppers for bottles made of/from 
ceramics, china, glass, crystal, earthenware, terra-
cotta and porcelain; bottles; bowls; iron kettles; 
tableware; salad bowls; whisks [non-electric]; rice 
chests; colanders; strainers; cooking funnels; food 
preserving jars of glass; cooking graters; chopstick 
cases; rolling pins [for cooking purposes]; cooking 
grills, lemon squeezers [citrus juicers]; cosmetic and 
toilet utensils; shoe brushes; shoe horns; shoe shine 
cloths; feeding vessels for pets; brushes for pets; 
boxes of metal for dispensing paper towels; bird 
baths; mouse traps; fly swatters; candle 
extinguishers [not of precious metal]; flower vases; 
upright signboards of glass or ceramics; cooking sets 
for outdoor use consisting of tin cans, tin pans, tin 
pots and tin plates; soap boxes; bread boards; 
buckets; trays; cages for household pets; cake 
moulds; waffle moulds; candle rings; candlesticks; 
candy boxes; comb cases; china ornaments; 
chinaware; chopsticks (cooking utensils); clothes 
racks; clothing stretchers; cloths for cleaning; cocktail 
stirrers; coffee filters; coffee grinders; coffee services; 
electric combs; combs for animals; pastry bags; 
cookery moulds; cooking pots; ice pails; portable 
coolers; corkscrews; bottles sold empty; plastic water 
bottles; bottle openers; dishes; plates not of precious 
metal; champagne buckets; shower caddies, not of 
precious metal; hair brushes; brushes for clothes; 
plastic coasters; coffee cups; drinking glasses; 
demitasse sets consisting of cups and saucers; 
thermal insulated containers for food or beverages; 
corn cob holders; decanters; sugar and creamer sets; 
infant cups; paper cups; non-metal piggy banks; 
plastic cups; toothbrush cases; serving utensils, 
namely, pie servers, cake turners, spatulas, scrapers 
and cake servers; covers for dishes; covers for flower 
pots; crockery; cups; non-electric deep fryers; dishes 
for soap; soap dispensers; drying racks for washing; 
dustbins; egg cups; feeding troughs; flower pots; 
gloves for household purposes; goblets; graters; non-
electric griddles; heat-insulated containers; heaters 
for feeding bottles, nonelectric; holders for flowers 
and plants; hot pots; ice buckets; ice cube moulds; 
beer mugs, jugs; knife rests; knobs of porcelain; lazy 
susans; liqueur sets; lunch boxes; menu card 
holders; mess-tins; mixing spoons; mops; napkin 
holders; napkin rings; nozzles for watering cans; 
pads for cleaning; pans; paper plates; pastry cutters; 
pepper mills; perfume sprayers; perfume vaporizers; 
picnic baskets; piggy banks; pot lids; pots; pressure 
cookers; salt shakers; pepper shakers; saucepans; 
saucers; scoops; scouring pads; shaving brushes; 
shirt stretchers; shoe trees; soap holders; soup 
bowls; spice sets; sponge holders; sponges for 
household purposes; stands for shaving brushes; 
statues of porcelain, terra-cotta or glass; statuettes of 
porcelain, terra-cotta or glass; syringes for watering 
flowers and plants; tankards; tea-strainers; tea 
caddies; coffee caddies; tea infusers; tea services; 
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teapots; toilet brushes; toilet cases; toilet paper 
holders; toilet sponges; toilet utensils; toothbrushes; 
toothbrushes, electric; toothpick holders, not of 
precious metal; toothpicks; nail brushes; litter trays; 
trivets; trouser presses; trouser stretchers; vacuum 
bottles; waffle and pancake irons, non-electric; 
cookery and baking irons, non electric; washing 
boards; wash tubs; watering cans; watering devices; 
polishing apparatus and machines for household 
purposes, non-electric; works of art, of porcelain, 
terra-cotta or glass; decorative ornaments for window 
or doors made of/from ceramics, china, glass, crystal, 
earthen, terra-cotta or porcelain; containers for 
aromatics and fragrances; refrigerating bottles; boxes 
of glass; brooms; brush goods; butter dishes; butter 
dish covers; cheese dish covers; candy boxes, not of 
precious metal; cleaning instruments [hand-
operated]; clothes-pegs; portable coldboxes, non-
electric; cookie jars; cooking utensils, non-electric; 
eyebrow brushes; frying pans; gardening gloves; 
powder puffs; shakers; cookie (biscuit) cutters; 
cruets, cruet stands; dusters; cocktail shakers; 
powder compacts, not of precious metal; pill or tablet 
boxes; tissue paper box covers of wood, or plastic; 
stands for tooth brushes; floss for dental purposes; 
handles for dental floss; household containers of 
precious metal; household utensils of precious metal; 
coffee services of precious metal; coffee-pots, non-
electric, of precious metal; napkin holders and rings 
of precious metal; tableware of precious metal; 
kitchen containers of precious metals; powder 
compacts of precious metal; tableware of precious 
metal; porcelain or earthenware doorknobs; barbecue 
mitts, oven mitts, pot holders.
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Class: 24 סוג: 24

Textiles and textile goods, not included in other 
classes; bed and table covers; handkerchiefs; 
napkins; banners; bath linen; bed linen; bedspreads; 
bed blankets; blinds of textile; cloth; covers for 
cushions; door curtains; towels; flags; toilet gloves; 
household linen; labels [cloth]; napkins for removing 
make-up; place mats; mattress covers; washing 
mitts; mosquito nets; curtains; pillowcases; plastic 
material [substitute for fabrics]; quilts; travelling rugs; 
sheets [textile]; shrouds; silk; silk fabrics; sleeping 
bags; table linen; table mats; tapestry; upholstery 
fabrics; wall hangings of textile; bedding; textile 
covers for napkin or tissue holders; door knob covers; 
toilet seat covers; coverings for lids for toilet vessels; 
curtain holders or tiebacks of textile; cotton fabrics; 
coverlets [bedspreads]; fabrics for textile use; face 
towels of textile; felt; frieze [cloth]; hemp fabric; 
velvet; woollen cloth; tissue paper box covers of 
textile; covers of fabric for door knobs; textile name 
labels; woven labels; pouches of textile, or of silk, for 
charms; bed canopies; table runners; kitchen linens, 
namely, dish cloths for drying, kitchen towels, fabric 
place mats, washing mitts, fabric table runners, cloth 
coasters; bath towels; mats of linen; coverings of 
textile and of plastic for furniture; shower curtains; 
cotton, polyester and/or nylon fabric, fabric of 
imitation animal skins; golf towels; damask; elastic 
woven material; silk fabrics for printing patterns; 
printers' blankets of textile; oilcloth [for use as 
tablecloths]; lingerie fabric; jersey [fabric]; fabric 
impervious to gases for aeronautical balloon; crib 
bumpers; multi-purpose linings and sheets for 
household or kitchen purposes of textile.
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Class: 25 סוג: 25

Clothing, footwear, headgear; aprons; beach clothes; 
swimwear, swimsuits, bathing suits; sportswear; 
waterproof clothing; gloves; mittens; belts; clothing 
for children, men and women; babies clothing; 
babies' napkins of textiles; bibs, not of paper; 
underclothing; sleep wear and pajamas; bath robes; 
suspenders; hats, caps, sun visors, berets; bathing 
and shower caps; muffs; ear muffs; neckwear, neck 
ties, cravats, bow, bow ties; socks and stockings, 
panty hoses; garter belts, stocking and panty hose 
suspenders; shoes, sports shoes, slippers, beach 
shoes; masquerade costumes; working sleeves; 
bandanas [neckerchiefs]; bath sandals; bath slippers; 
ski boots; boots; braces for clothing [suspenders]; 
brassieres; breeches [for wear]; camisoles; coats; 
cuffs; fur stoles; headbands [clothing]; jackets 
[clothing]; jerseys [clothing]; jumpers; knitwear 
[clothing]; outerclothing; overcoats; pants; parkas; 
pullovers; sandals; scarves; shawls; shirts; 
underwear; smocks; spats; boots for sports; sports 
jerseys; suits; trousers; uniforms; wet suits for water 
skiing; wristbands [clothing]; gymnastics shoes; 
clothing for gymnastics; sashes for wear; jogging 
suits; jeans; tank tops; skirts; blouses; snow suits; 
robes; sneakers; booties; slipper socks; cloaks; cloth 
bibs; chaps; beach cover-ups; dresses; jackets; 
leotards; overalls; ponchos; rainwear; shorts; 
sweaters; sweatshirts; babies' pants; welts for boots; 
clothing of imitations of leather; clothing of leather; 
collar protectors; collars [clothing], detachable 
collars; corsets [underclothing]; cyclists' clothing; 
football boots; football shoes; paper clothing; pockets 
for clothing; ready-made linings [parts of clothing]; 
saris; skull caps; sports shoes; sweat-absorbent 
underclothing; teddies [undergarments]; wooden 
shoes; vests; underpants; top hats; togas, non-
slipping devices for boots and shoes; motorists' 
clothing; leggings; hoods [clothing]; heels; heelpieces 
for boots and shoes; half-boots; gymnastic shoes; 
galoshes; garters; furs [clothing]; footmuffs, not 
electrically heated; T-shirts; tops; hoodies; fleece 
blouses; loungewear, long sleeve tops; zip through 
tops; jogging pants; fleece tops; knit fleece hats; 
fashion headgear; flip flops; plush slippers; plush 
novelty hats; paper hats.

Class: 27 סוג: 27

Carpets, rugs, mats and matting, linoleum and other 
materials for covering existing floors; wall hangings 
(non-textile); automobile carpets; bath mats; floor 
coverings; door mats; gymnastic mats; gymnasium 
mats; vinyl floor coverings; wallpaper, wall paper of 
vinyl, wall paper stencils; play mats; beach mats; 
tapestry (wall hangings), not of textile; ceiling 
coverings; reed mats; non-slip mats.

Class: 28 סוג: 28

Toys; dolls; puppets; plush toys; soft dolls; teddy 
bears; toy figures and play sets; action figures and 
accessories therefor; toy figures attachable to mobile 
phones, pencils or key rings; bathtub toys; ride-on 
toys; gymnastic and sporting articles; balls and 
balloons; yo-yos; balls for games; playing balls; 
playground balls, soccer balls, baseballs; basketballs; 
rubber balls; decorations and ornaments for 
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Christmas trees; toy vehicles; electric vehicles (toys); 
surf boards; snow boards; ice skates; skateboards; 
protective paddings or guards for sports and games; 
air pistols (toys); backgammon games; bells for 
Christmas trees; billiard balls; billiard tables; building 
blocks (toys); board games; chess games; chess 
boards; explosive bonbons (Christmas crackers); 
skating boots with skates attached; bowling 
apparatus and machinery; building games; candle 
holders for Christmas trees; checkerboards; checkers 
(games); chessboards; Christmas trees of synthetic 
materials; conjuring apparatus; cosaques (toy 
fireworks); cups for dice; darts; dice; dolls' beds, 
dolls' clothes; dolls' houses; dolls' rooms; dominoes; 
draughtboards; draughts (games); dumb-bells; elbow 
guards (sports articles); exercisers (expanders); 
fairground ride apparatus; dolls' feeding bottles; fish 
hooks; fishing tackle; flippers for swimming; floats for 
fishing; flying discs (toys); automatic games; bats for 
games; apparatus for electronic games other than 
those adapted for use with television receivers only; 
electronic game equipment for playing video games, 
namely, hand held units for playing video games 
other than those adapted for use with an external 
display screen or monitor; golf bags; golf clubs; golf 
gloves; gloves for games and sports; practical jokes 
(novelties); kite reels; kites; knee guards (sports 
articles); mahjong; marbles for games; marionettes; 
theatrical masks; toy masks; mobiles (toys); scale 
model vehicles; parlor games; percussion caps 
(toys); toy pistols; rackets; rattles (playthings); ring 
games; rocking horses; roller skates; sailboards; skis; 
sleighs (sports articles); slides (playthings); soap 
bubbles (toys); spinning tops (toys); spring boards 
(sporting articles); stationary exercise bicycles; 
swimming pools (play articles); swimming webs 
(flippers); swings; tables for table tennis; toys for 
domestic pets; waterskis; play articles for swimming, 
water games sports and activities; beach balls; 
amusement machines, automatic and coin-operated; 
bags especially designed for skis and surfboards; 
bingo card; butterfly nets; playing cards; confetti; in-
line roller skates; kaleidoscopes; masts for 
sailboards; landing nets for anglers; radio-controlled 
toy vehicles; roulette wheels; snow globes; 
snowshoes; equipment sold as a unit for playing card 
games; amusement apparatus for use in arcades; 
stand alone video output game machines; coin or 
counter operated arcade games; pinball game 
machines; electronic hand-held game units; non 
electric hand-held skill games; game equipment sold 
as a unit for playing a board game, a card game, a 
manipulative game, a parlor game, a parlor-type 
computer game, an action type target game; puzzles; 
paper face masks; masquerade and Halloween 
masks; water squirting toys; dartboards; baseball 
gloves; surfboards; swim fins; toy zip guns; toy 
bakeware and toy cookware; toy bank machines; toy 
snow globes; boxing gloves; hockey sticks; 
Christmas stockings; sling shots.
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Class: 29 סוג: 29

Jams, bouillon; bouillon concentrates; broth; broth 
concentrates; butter; caviar; cheese, cheese snacks; 
cheese in the form of dips, spreads and sticks; dairy 
products; dairy puddings; food products made from 
fish; foods prepared from fish; frosted fruits; frozen 
fruits; processed and dried fruits; vegetable and fruit 
juices for cooking; fruit chips; processed and dried 
vegetables; margarine; marmalade; meat jellies; 
meat tinned; milk beverages; soybean-based food 
beverage used as a milk substitute; milk shakes; 
dairy products for making milk shakes; preparations 
for making milk shakes; preserved mushrooms; 
preserved onions, preserved olives; gherkin; 
prepared nuts; food products made from nuts; ginger 
jam; pastes (liver); paté (liver); cocoa butter and 
peanut butter; peanuts, processed; lentils, preserved; 
peas, preserved; fruit peel; potato chips; potato 
crisps; potato fritters; salads; sauerkraut; sausages; 
sesame oil; preparations for making soup; soups; 
tofu; vegetable salads; vegetable soup preparations; 
whipped cream; yoghurt; snack foods made from 
meat; snack foods made from precooked vegetables; 
snack foods made from eggs; potato snacks; 
seaweed (for eating); processed, dried and preserved 
meat, fish, poultry and game; bacon; preparations for 
making bouillon; chocolate nut butter; charcuterie; 
ham; croquettes; crystallized fruits; fish, tinned; fruit 
jellies; fruit salads; maize oil; olive oil for food; raisins; 
tomato purée; tinned fruits and vegetables; seafood 
(not live); processed and preserved seafood; 
seafood, tinned; food products made from from 
seafood; pickles; paté.
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Class: 30 סוג: 30

Coffee, cocoa, sugar, rice, bread, honey, salt, 
mustard;  breakfast cereal; biscuits; cake powder; 
edible decorations for cakes; cake preparations; malt 
for food; soybean malt; malt biscuits; rice cakes; 
sweets and candies; sugar confectionery, candy 
bars, candy mints; chocolate confectionery; 
chocolate; chocolate beverages with milk; chocolate 
food beverages not being dairy based or vegetable 
based; confectionery decorations for Christmas trees; 
cocoa; coffee beverages; coffee beverages with milk; 
coffee flavourings; mixtures and preparations for use 
as substitutes for coffee; coffee and coffee-based 
beverages; tea, namely, ginseng tea, black tea, 
oolong tea, barley and barley-leaf tea; cookies; 
popcorn; flavoured popcorn; corn flakes; 
confectionery chips; ice-cream; curry; capers; 
custard; custard mixes and powder; cereal flakes; 
flavourings, other than essential oils; confectionery 
ices; fruit jellies; gingerbread; chocolate syrup; 
ketchup; liquorice; lozenges; meat pies; meat 
tenderizers for household purposes; pancakes; 
pastilles; pastries; corn chips; tortillas; pepper; 
pizzas; puddings; ravioli; royal jelly for human 
consumption; thickening agents for cooking 
foodstuffs; wasabi paste; soy sauce; pastas, noodles 
and vermicelli; sushi; vanilla; waffles; frozen yoghurt; 
frozen confections; pretzels; almond confectionery; 
aromatic preparations for food; binding agents for ice 
cream [edible ices]; bread rolls; cakes; caramels 
[candy]; chewing gum, not for medical purposes; corn 
meal; crackers; crispbread snacks; flour based 
savory snacks; cereal based snack foods; edible 
ices; golden syrup; ice, natural or artificial; macaroni; 
marzipan; mayonnaise; oatmeal; peppers 
[seasonings]; pies; relish; rusks; cooking salt; 
sandwiches; tomato sauce; seasonings; sherbets 
[ices]; spaghetti; sweetmeats [candy]; tarts; wheat 
flour; salad dressings; meat gravies; fruit sauces; 
cones for ice cream; corn snacks (other than 
confectionery); dessert puddings; canned pasta foods 
(tinned).
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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; ales; 
alcoholic and non-alcoholic beers; non-alcoholic fruit 
drinks; non-alcoholic fruit juices; non-alcoholic fruit 
extracts; aerated drinks [non-alcoholic]; non-alcoholic 
beverages; non-alcoholic wines; pineapple juice 
beverages; aperitives, non-alcoholic; cocktails, non-
alcoholic; energy drinks; nonalcoholic beverages 
containing fruit juices; syrup for making fruit juices 
and fruit drinks; fruit nectars, non-alcoholic; whey 
beverages; preparations for making aerated water; 
hops (extracts of -) for making beer; honey-based 
beverages (non-alcoholic -); ginger beverages; ginger 
beers; isotonic beverages; iced fruit beverages; 
powders for effervescing beverages; drinking water; 
vegetable juices; preparations for making mineral 
water; cola; cola beverages; kvass [non-alcoholic 
beverages]; spring water; Lithia water; preparations 
for making liqueurs; lemonades; milk of almonds 
[beverages]; peanut milk [soft drink]; malt beer; malt-
based preparations for making beverages; almond 
beverages; flavoured waters; beer wort; frozen fruit 
beverages; lagers; pastilles for effervescing 
beverages; table waters; bottled water; grape juice; 
must [unfermented]; sarsaparilla [soft drink]; seltzer 
water; shandy; cider, non-alcoholic; soda water; 
sorbets [beverages]; stout; sports drinks; extracts for 
making beverages; vegetable juice [beverage]; soft 
drinks; syrups for making soft drinks.

Class: 33 סוג: 33

Alcoholic beverages (except beers); rice alcohol; 
aperitifs; alcoholic beverages containing fruit; 
alcoholic extracts; alcoholic fruit extracts; distilled 
beverages; alcohol essences; brandy; cider; mead; 
cocktails; liqueurs; sake; raki; spirits [beverages]; 
vodka; whisky; rum; gin; wine; cooking wine.

Class: 34 סוג: 34

Tobacco; smokers' articles; matches; ashtrays; 
cigarette paper; cigar cases; cigarette cases; cigar 
cutters; cigar holders; cigarette filters; mouthpieces 
for cigarette holders; cigarette holders; cigarette tips; 
cigarettes; cigarettes containing tobacco substitutes; 
cigarillos; cigars; lighters for smokers; match boxes; 
match holders; pipe cleaners; pipe racks; tobacco 
pipes; tobacco pouches; snuff boxes; tobacco jars.

Class: 35 סוג: 35

Wholesaling and retailing and mail order services 
relating to the sale of games for mobile devices, 
games for personal computers, games for consoles, 
games for tablets, electronic game programs, 
downloadable electronic game programs, electronic 
game software, computer game programs, 
downloadable computer game programs, interactive 
game programs, interactive game software, 
protective carrying cases specially adapted for 
phones and handheld computers, mouse pads, party 
favours and festive decorations and ornaments, gifts 
and novelty items, soaps, perfumery, essential oils, 
cosmetics, hair lotions, hair care products, toiletries, 
dentifrices, personal hygiene products, cleaning, 
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polishing and abrasive preparations, substances for 
laundry use, manicure tools, nail care preparations, 
nail polish, nail varnish, false nails, dietetic 
substances, food for babies, sanitary preparations, 
candles, wicks, spills for lighting, greases, lubricants, 
oils for paints, cutlery, crockery, manicure sets, 
shaving instruments, razors, machines and machine 
tools for kitchen or household purposes, hand-held 
tools, films, cameras, photo discs, video recorders, 
audio and visual products, audio and video tapes, 
records and discs, instruments and apparatus for the 
recording, transmitting and/or reproduction of sounds 
and/or images, televisions, cassette tape players 
and/or recorders, video cassette and/or disc players 
and/or recorders, radios, telephones, wireless 
phones, mobile phones, mobile phone cases, 
decorations and straps for phones, call indicators, 
calculating machines, calculators, electronic and 
computer games, cinematographic films, lights, fans, 
cooking utensils, cake and pastry moulds, toasters, 
ovens, kitchen utensils, utensils and containers for 
serving or storing food and/or beverages, chop sticks, 
cutting instruments, porcelain, chinaware, 
crystalware, enamelware, silverware, glassware, 
terracottaware, earthenware, ceramics, hair dryers, 
lamps, lamp shades and parts and fittings therefor, 
baby carriages, balloons, bicycle horns, clocks and 
watches and accessories and parts and fittings 
therefor, jewellery and imitation jewellery, ornaments, 
goods in precious metal or coated therewith, music 
boxes, musical instruments, pictures, photographs, 
stationery, paper and cardboard and goods made 
from these materials, artists materials, paint brushes, 
writing instruments, printed matter, books, 
newspapers, magazines and periodicals, greeting 
and Christmas cards, playing cards, packing and 
packaging materials, picture frames and stands, 
adhesives for stationery or household purposes, 
goods made of leather and/or imitations of leather, 
bags and luggage, purses and wallets, umbrellas, 
walking sticks, furniture, mirrors, coat hangers and 
pegs, boxes and containers, name plates, small 
household fittings, household or kitchen utensils and 
containers, combs, sponges, brushes, articles for 
cleaning purposes, spectacles, spectacle frames and 
sunglasses and cases and accessories therefor, 
textile and textile goods, bedding, and table linens 
and covers, napkins, table mats, haberdashery, 
handkerchieves, articles of children, women and 
men's clothing, footwear, headgear and gloves, 
buttons, badges, ribbons and braid, lace and 
embroidery, hair pins and ornaments, braces, shoe 
ornaments, hat ornaments, zipper and zipper 
fasteners, carpets, rugs and mats, toys, games and 
playthings, dolls, plush toys; soft dolls, figurines, 
sporting articles, decorations for Christmas trees, 
food and beverages, confectionery, floral products, 
matches, cigars, cigarettes and smokers' articles; 
organization of exhibitions for commercial or 
advertising purposes; publication of publicity texts; 
sales promotion (for others); arranging of advertising 
services; business management of performing artists; 
import-export agencies; compilation of information in 
to computer databases; direct mail advertising; 
business management of hotels; marketing research; 
outdoor advertising; personnel recruitment; 
advertising agency services; radio advertising; 
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television advertising; on-line advertising on a 
computer network; procurement services for others 
(purchasing goods and services for other 
businesses); rental of advertising time on 
communication media; office machines and 
equipment rental; vending machine rental services; 
auctioneering.Class: 36 סוג: 36

Computerised financial services; computerised 
financial services for retail businesses; information, 
advisory and consultancy services relating to all the 
aforesaid; accommodation bureaux (apartments); 
apartment house management; banking; capital 
investments; charitable fund raising; credit card 
services; issuance of credit cards; debit card 
services; financial information; financing services; 
issue of tokens of value; issuing of cheques and 
travellers' checks; leasing of real estate; real estate 
management; rent collection; rental of offices; renting 
of apartments; renting of flats; savings banks; 
electronic funds transfer; real estate agencies; 
trusteeship services; fire insurance underwriting; fund 
investments; health insurance underwriting; 
insurance brokerage; insurance underwriting; life 
insurance underwriting; marine insurance 
underwriting; mutual funds; home banking; financing 
of loans.

Class: 38 סוג: 38

Cable television broadcasting; television 
broadcasting; cellular telephone communication; 
communications by fiber optic networks; 
communications by telegrams; communications by 
telephone; providing information on communication 
by telephones and cellular telephones; computer 
aided transmission of messages and images; 
electronic mail; facsimile transmission; radio 
broadcasting; sending of telegrams; telephone 
services; wire service; paging services; providing 
telecommunications connections to a global 
computer network; providing user access to a global 
computer network (service providers); 
telecommunications routing and junction services; 
electronic bulletin board services and providing 
information thereon; teleconferencing services; 
communication by consumer video game apparatus; 
providing information on communication by consumer 
video game apparatus; communication by arcade 
video game machines; providing information on 
communication by arcade video game machines; 
communication by handheld game apparatus; 
providing information on communication by handheld 
game apparatus; communication by messages and 
pictures by using computers; telecommunication 
(other than broadcasting); broadcasting; news 
agencies; rental of telecommunication equipment 
including telephones and facsimile apparatus; rental 
of modems; message sending; satellite transmission.
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Class: 41 סוג: 41

Providing non-downloadable games, images, 
pictures, movies, music and sounds for handheld 
game apparatus, for arcade video game machines, 
for consumer video game apparatus; providing non-
downloadable games, images, pictures, movies, 
music and sounds by computer network and via 
communication by cellular phones; organization, 
management or arrangement of video game events; 
rental of consumer video game apparatus and 
arcade video game machines; rental of handheld 
game apparatus; educational and instruction services 
relating to arts, crafts, sports or general knowledge; 
movie showing, movie film production, or movie film 
distribution; providing information on program listing 
of television broadcasting; providing a web site 
featuring entertainment information; production of 
television programs in the field of entertainment; 
entertainment services in the nature of creation, 
development, and production of films, animation or 
animated films; provision of prerecorded, non-
downloadable digital music online by means of Mp3 
websites on a global computer network, the Internet 
and via mobile phones and wireless electronic 
communication devices; non-downloadable digital 
music from the internet, via wireless electronic 
communication devices; amusements; amusement 
parks; theme parks; amusement arcade services; 
organization, production and presentation of shows, 
concerts, live performances, theatrical performances, 
exhibitions, sports competitions, sporting and cultural 
activities; cabarets and variety, movie studios, 
discotheque services; club services; publication of 
books, texts, magazines, newspapers and 
periodicals; library services; providing facilities for 
entertainment, concerts, shows, performances, 
sports, games, recreation and cultural activities; 
provision of information relating to education, 
entertainment, amusement, recreation, sports and 
culture, television and radio entertainment; film and 
video production; rental of cine-films, motion pictures, 
video tapes, laser discs, video discs and digital 
versatile (video) discs; rental of sound recordings; 
rental of show and stage scenery; nursery schools; 
games rooms and parlours; arranging of beauty 
contests; circuses; correspondence courses; 
entertainer services; organization of exhibitions for 
cultural or educational purposes; gaming; gymnastic 
instruction; providing museum facilities (presentation, 
exhibitions); operating lotteries; orchestra services; 
party planning (entertainment); scriptwriting services; 
theatre productions; zoological gardens; digital 
imaging services; electronic desktop publishing; 
game services provided on-line (from a computer 
network); interpretation (sign language); vocational 
guidance (education or training advice); microfilming; 
music composition services; night clubs; providing 
karaoke services; providing on-line electronic 
publications (not downloadable); publication of 
electronic books and journals on-line; videotaping; 
bowling alleys; provision of facilities for batting 
stadium baseball (games); showing of movies on-
line.
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Class: 43 סוג: 43

Acommodation and catering for guests; restaurants; 
cafés; cafeterias; bars; canteens; catering services; 
self-service restaurants; snack bars; cocktail lounges; 
providing of information in relation to food and drinks; 
provision and reservation of temporary 
accommodation and lodging facilities, hotels, motels, 
boarding houses and the provision of information 
thereto; holiday camp services; restaurants, cafés, 
cafeterias, bars, food halls, canteens and lounges 
installed with audio and visual apparatus with sing 
along devices; child-care services; day-nurseries; 
tourist homes; bar services, arranging of wedding 
receptions; providing facilities for exhibitions.

Goods/Services for which priority is claimed סחורות/שירותים לגביהם נטען דין קדימה
(If only classification code is indicated, Priority is claimed 
for all goods/services included in that class, and specified 
above under the 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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Class: 3 סוג: 3

Toiletries; manicure preparations; products and 
preparations for the care and cleansing of hair and 
skin; adhesives for cosmetic purposes; after-shave 
lotions; antiperspirants; antistatic preparations for 
household purposes; aromatics; quillaia bark for 
washing; bath salts; cosmetic preparations for baths; 
beauty masks; bleaching salts; bleaching soda; bluing 
for laundry; color-brightening chemicals for household 
purposes [laundry]; paint removing preparations; 
cosmetic kits; cosmetic preparations for slimming 
purposes; cosmetics for animals; cotton sticks for 
cosmetic purposes; cotton wool for cosmetic 
purposes; cosmetic creams; skin whitening creams; 
creams for leather; degreasers; denture polishes; 
preparations for cleaning dentures; deodorants; 
detergents; cosmetic dyes; eau de cologne; toilet 
water; hair cream, hair gel, shampoos, hair 
conditioner and hair moistening preparations; 
perfumes; lipsticks; skin and face creams and lotions; 
false nails; nail polishes and varnishes and thinners 
therefor; sun block; bleaching preparations 
[decolorants] for cosmetic purposes; cake flavourings 
[essential oils]; cleansing milk for toilet purposes; 
eyebrow cosmetics; eyebrow pencils; fabric softeners 
[for laundry use]; false eyelashes; floor wax; hair 
dyes; hair spray; laundry bleach; laundry soaking 
preparationns; laundry starch; lotions for cosmetic 
purposes; make-up; make-up powder; make-up 
preparations; make-up removing preparations; 
mascara; mouth washes, not for medical purposes; 
nail care preparations; cosmetic pencils; polish for 
furniture and flooring; pomades for cosmetic 
purposes; pot-pourris [fragrances]; pumice stone; 
sandcloth; sandpaper; scented wood; shampoos for 
pets; shoe cream; shoe polish; shoe wax; smoothing 
preparations [starching]; soap for brightening textile; 
starch glaze for laundry purposes; sun-tanning 
preparations; tissues impregnated with cosmetic 
lotions; varnish removing preparations; depilatory 
wax; laundry wax; polishing wax; waxes for leather; 
depilatory preparations; jelly (petroleum) for cosmetic 
purposes; decorative decals for cosmetic purposes; 
incense; fragrances; gel soap, bar soap; bubble bath; 
shower gel; toothpaste; mouthwash; cleansing, 
toning, moisturising and exfoliating preparations and 
substances; body cream and lotion; hand cream and 
lotion; skin cleanser and non-medicated body soaks; 
perfumed body powder; bath oil; baby oil, baby 
powder, baby gel and baby lotion; lip gloss, non-
medicated lip balm; sachets for perfuming linen; 
massage oils and lotions; aromatherapy preparations.
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Class: 14 סוג: 14

Precious metals and their alloys and goods in 
precious metals or coated therewith, not included in 
other classes; jewellery, precious stones; horological 
and chronometric instruments; imitation jewellery and 
ornaments; brooches; buckles; chains; pendants; 
coins; tokens; cuff links; earrings; gold thread; 
ornaments [of precious metal]; household containers 
of precious metal; objects of imitation gold; jewellery 
cases; necklaces; rings; bracelets; medals; 
medallions; unwrought and semi-wrought precious 
stones and their imitations; statues and statuettes of 
precious metal; tie clips; clocks, watches and parts 
and fittings therefor; watch straps, watch bands, 
watch chains; cases for pocket watches; clocks and 
watches having the game function; electric clocks and 
electric watches; table clocks; pocket watches; 
stopwatches; wall clocks; alarm clocks; 
chronometers; ornamental pins, keyrings and fobs; 
key chains and key cases/carriers of precious metal 
and/or precious stones; badges of precious metal; 
cases for watches [presentation]; cases for watches 
and clocks; sun dials; diamonds; gold and silver ware; 
costume jewellery; semiprecious stones; works of art 
of precious metal; cases and boxes of precious metal; 
chenille cuff links; stock pins; figurines (statuettes) of 
precious metal; trophies (prize cups); commemorative 
shields; commemorative coins; keyrings (trinkets or 
fobs); insignias of precious metal; badges of precious 
metal; bonnet pins of precious metal; pearl; artificial 
gemstones; lucky charms

Class: 18 סוג: 18

Umbrellas, parasols and walking sticks; bags, athletic 
bags; bath bags; book bags; diaper bags; duffel bags; 
shoe bags; toiletry bags; suit carriers being travelling 
bags; waist bags; all purpose carrying bags, weekend 
bags; work bags; backpacks; rucksacks; knapsacks; 
purses and wallets; suitcases, pouches; attaché 
cases; shopping bags; bands of leather; shoulder 
belts; calling card cases, collars for animals or pets; 
key cases; laces made of leather or imitations of 
leather; vanity cases; muzzles; school satchels; 
suitcase handles; travelling sets; travelling trunks; 
umbrella covers; umbrella handles; walking stick 
seats; luggage belts; luggage tags, beachbags; 
briefcases; boxes and cases of leather or 
leatherboard; handbags; leather straps; 
mountaineering sticks; music cases; net bags for 
shopping; school bags; tool bags of leather or 
imitations of leather [empty]; valises; game bags; 
bags, envelopes and pouches of leather for 
packaging; furniture coverings of leather or imitations 
of leather; handbag frames; sling bags for carrying 
infants; wheeled shopping bags; wheeled backpacks, 
duffel bags and suitcases; card holders and cases; 
cardboard trunks and cases; chain mesh purses, not 
of precious metal; clutch purses; coin purses; 
cosmetic purses; evening purses; leather purses; 
purses, not of precious metal; garment bags.

Class: 20 סוג: 20

Mirrors, picture frames; office furniture, photograph 
frames; dressing tables; easy chairs; beds and water 
beds, bedsteads; furniture screens; armchairs; 
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baskets, not of metal; benches [furniture]; boxes of 
wood or plastic; cabinet work; cabinets; carts for 
computers [furniture]; chests for toys; corks; garment 
covers [storage]; hairdresser's chairs, deck chairs; 
desks; tables, dinner wagons [furniture]; head-rests 
[furniture]; divans; library shelves; lockers; locks 
[other than electric], not of metal; racks [furniture]; 
saw horses; school furniture; seats; sofas; tea carts; 
umbrella stands; cots; cupboards; display boards; 
footstools and stools; shelves; air cushions; air 
mattresses; air pillows; sleeping bags; bed fittings, not 
of metal; bedding (except linen); curtain holders; 
curtain hooks; curtain rails; curtain rings; curtain rods; 
curtain rollers; curtain tie-backs; cushions; towel 
dispensers; mattresses; pillows; clothes hooks and 
coat hangers; coat stands; hat stands; ladders of 
wood or plastics; door fittings; embroidery frames; 
statues of wood, wax, plaster or plastic; fire screens; 
containers, not of metal (storage, transport); storage 
tanks [not of metal or masonry], containers for 
transport [not of metal], index cabinets; containers of 
plastic for packaging purposes; shopping baskets; 
metal-substitute plastic fasteners, nails, wedges, nuts, 
screws, tacks, bolts, rivets and casters [not of metal], 
door stops; infant walkers; playpens for babies; 
support pillows for use in baby seating; mobiles; 
cradles; cots and cribs; chimes; high chairs for 
babies; chests; wind chimes; nesting boxes for pets; 
beds for household pets; nesting boxes for small 
birds, scratching posts for cats; flower-pot pedestals; 
flower-stands; trays; wickerwork; decorative edging 
strips of plastics and/or wood for use with window 
fittings; ornaments and decorations for windows or 
doors made of or from plastics, wax, wood, cork, 
reed, cane, wicker, horn, bone, ivory, whalebone, 
shell, amber, mother-of-pearl, meerschaum and 
substitutes for these materials; step ladders and 
ladders [not of metal], tool boxes [not of metal], 
stakes for plants or trees, artificial model food 
samples; flagpoles, works of art, figurines and 
statuettes and small decorations or ornaments of 
wood, cork, reed, cane, wicker, horn, bone, ivory, 
whalebone, shell, amber, mother-of-pearl, 
meerschaum and substitutes for these materials, or of 
wax, plaster or plastics; key cards (not encoded); 
plastic key cards; bins, not of metal; bottle closures; 
bottle racks; corks for bottles; house numbers, not of 
metal, non luminous; identity plates, not of metal; 
inflatable publicity objects; letter boxes; magazine 
racks; plate racks; cup racks; registration plates; 
signboards; tool handles; upright signboards of wood 
or plastics, sealing clips for bags; inflatable headrests; 
decorations of plastics for foodstuffs or lunch boxes; 
hand-held flat fans, hand-held folding fans, fans [non-
electric]; bamboo curtains; bamboo and bamboo 
blinds, bead curtains for decoration; bead curtains; 
blinds; oriental single panel standing partition, 
hanging boards [Japanese style pegboards using 
positional hooks], oriental folding partition screens; 
drinking straws; keyboards for hanging keys; 
mannequins; drain traps [valves] of plastic; medicine 
cabinets; mats, removable, for sinks; name plates, not 
of metal; number plates, not of metal; mirror tiles; 
pegs (not of metal); pill cases [wood, plastics]; plastic 
doorknobs; wood doorknobs; doorknob covers; bean 
bag chairs; bathroom stools; bed pads.

Class: 21
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סוג: 21

Combs; baby baths [portable]; baskets, for domestic 
use; mugs; birdcages; non-electric blenders; ironing 
boards; boot jacks; stoppers for bottles made of/from 
ceramics, china, glass, crystal, earthenware, terra-
cotta and porcelain; bottles; bowls; iron kettles; 
tableware; salad bowls; whisks [non-electric]; rice 
chests; colanders; strainers; cooking funnels; food 
preserving jars of glass; cooking graters; chopstick 
cases; rolling pins [for cooking purposes]; cooking 
grills, lemon squeezers [citrus juicers]; cosmetic and 
toilet utensils; shoe brushes; shoe horns; shoe shine 
cloths; feeding vessels for pets; brushes for pets; 
boxes of metal for dispensing paper towels; bird 
baths; mouse traps; fly swatters; candle extinguishers 
[not of precious metal]; flower vases; upright 
signboards of glass or ceramics; cooking sets for 
outdoor use consisting of tin cans, tin pans, tin pots 
and tin plates; soap boxes; bread boards; buckets; 
trays; cages for household pets; cake moulds; waffle 
moulds; candle rings; candlesticks; candy boxes; 
comb cases; china ornaments; chinaware; chopsticks 
(cooking utensils); clothes racks; clothing stretchers; 
cloths for cleaning; cocktail stirrers; coffee filters; 
coffee grinders; coffee services; electric combs; 
combs for animals; pastry bags; cookery moulds; 
cooking pots; ice pails; portable coolers; corkscrews; 
bottles sold empty; plastic water bottles; bottle 
openers; dishes; plates not of precious metal; 
champagne buckets; shower caddies, not of precious 
metal; hair brushes; brushes for clothes; plastic 
coasters; coffee cups; drinking glasses; demitasse 
sets consisting of cups and saucers; thermal 
insulated containers for food or beverages; corn cob 
holders; decanters; sugar and creamer sets; infant 
cups; paper cups; non-metal piggy banks; plastic 
cups; toothbrush cases; serving utensils, namely, pie 
servers, cake turners, spatulas, scrapers and cake 
servers; covers for dishes; covers for flower pots; 
crockery; cups; non-electric deep fryers; dishes for 
soap; soap dispensers; drying racks for washing; 
dustbins; egg cups; feeding troughs; flower pots; 
gloves for household purposes; goblets; graters; non-
electric griddles; heat-insulated containers; heaters 
for feeding bottles, nonelectric; holders for flowers 
and plants; hot pots; ice buckets; ice cube moulds; 
beer mugs, jugs; knife rests; knobs of porcelain; lazy 
susans; liqueur sets; lunch boxes; menu card holders; 
mess-tins; mixing spoons; mops; napkin holders; 
napkin rings; nozzles for watering cans; pads for 
cleaning; pans; paper plates; pastry cutters; pepper 
mills; perfume sprayers; perfume vaporizers; picnic 
baskets; piggy banks; pot lids; pots; pressure 
cookers; salt shakers; pepper shakers; saucepans; 
saucers; scoops; scouring pads; shaving brushes; 
shirt stretchers; shoe trees; soap holders; soup bowls; 
spice sets; sponge holders; sponges for household 
purposes; stands for shaving brushes; statues of 
porcelain, terra-cotta or glass; statuettes of porcelain, 
terra-cotta or glass; syringes for watering flowers and 
plants; tankards; tea-strainers; tea caddies; coffee 
caddies; tea infusers; tea services; teapots; toilet 
brushes; toilet cases; toilet paper holders; toilet 
sponges; toilet utensils; toothbrushes; toothbrushes, 
electric; toothpick holders, not of precious metal; 
toothpicks; nail brushes; litter trays; trivets; trouser 
presses; trouser stretchers; vacuum bottles; waffle 
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and pancake irons, non-electric; cookery and baking 
irons, non electric; washing boards; wash tubs; 
watering cans; watering devices; polishing apparatus 
and machines for household purposes, non-electric; 
works of art, of porcelain, terra-cotta or glass; 
decorative ornaments for window or doors made 
of/from ceramics, china, glass, crystal, earthen, terra-
cotta or porcelain; containers for aromatics and 
fragrances; refrigerating bottles; boxes of glass; 
brooms; brush goods; butter dishes; butter dish 
covers; cheese dish covers; candy boxes, not of 
precious metal; cleaning instruments [hand-operated]; 
clothes-pegs; portable coldboxes, non-electric; cookie 
jars; cooking utensils, non-electric; eyebrow brushes; 
frying pans; gardening gloves; powder puffs; shakers; 
cookie (biscuit) cutters; cruets, cruet stands; dusters; 
cocktail shakers; powder compacts, not of precious 
metal; pill or tablet boxes; tissue paper box covers of 
wood, or plastic; stands for tooth brushes; floss for 
dental purposes; handles for dental floss; household 
containers of precious metal; household utensils of 
precious metal; coffee services of precious metal; 
coffee-pots, non-electric, of precious metal; napkin 
holders and rings of precious metal; tableware of 
precious metal; kitchen containers of precious metals; 
powder compacts of precious metal; tableware of 
precious metal; porcelain or earthenware doorknobs; 
barbecue mitts, oven mitts, pot holders.

Class: 24 סוג: 24

Textiles and textile goods, not included in other 
classes; bed and table covers; handkerchiefs; 
napkins; banners; bath linen; bed linen; bedspreads; 
bed blankets; blinds of textile; cloth; covers for 
cushions; door curtains; towels; flags; toilet gloves; 
household linen; labels [cloth]; napkins for removing 
make-up; place mats; mattress covers; washing mitts; 
mosquito nets; curtains; pillowcases; plastic material 
[substitute for fabrics]; quilts; travelling rugs; sheets 
[textile]; shrouds; silk; silk fabrics; sleeping bags; 
table linen; table mats; tapestry; upholstery fabrics; 
wall hangings of textile; bedding; textile covers for 
napkin or tissue holders; door knob covers; toilet seat 
covers; coverings for lids for toilet vessels; curtain 
holders or tiebacks of textile; cotton fabrics; coverlets 
[bedspreads]; fabrics for textile use; face towels of 
textile; felt; frieze [cloth]; hemp fabric; velvet; woollen 
cloth; tissue paper box covers of textile; covers of 
fabric for door knobs; name labels; woven labels; 
pouches of textile, or of silk, for charms; rugs; 
canopies; table runners; kitchen linens, namely, 
barbecue mitts, dish cloths, kitchen towels, fabric 
place mats, oven mitts, washing mitts, fabric table 
runners, pot holders, cloth coasters; bath towels; 
mats of linen; coverings of textile and of plastic for 
furniture; shower curtains; cotton, polyester and/or 
nylon fabric, fabric of imitation animal skins; golf 
towels; damask; elastic woven material; silk fabrics 
for printing patterns; printers' blankets of textile; 
oilcloth [for use as tablecloths]; lingerie fabric; jersey 
[fabric]; fabric impervious to gases for aeronautical 
balloon
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Class: 25 סוג: 25

Clothing, footwear. headgear; aprons; beach clothes; 
swimwear, swimsuits, bathing suits; sportswear; 
waterproof clothing; gloves; mittens; belts; clothing for 
children, men and women; babies clothing; babies' 
napkins of textiles; bibs, not of paper; underclothing; 
sleep wear and pajamas; bath robes; suspenders; 
hats, caps, sun visors, berets; bathing and shower 
caps; muffs; ear muffs; neckwear, neck ties, cravats, 
bow, bow ties; socks and stockings, panty hoses; 
garter belts, stocking and panty hose suspenders; 
shoes, sports shoes, slippers, beach shoes; 
masquerade costumes; working sleeves; 
hankerchiefs; bandanas [neckerchiefs]; bath sandals; 
bath slippers; ski boots; boots; braces for clothing 
[suspenders]; brassieres; breeches [for wear]; 
camisoles; coats; cuffs; fur stoles; headbands 
[clothing]; jackets [clothing]; jerseys [clothing]; 
jumpers; knitwear [clothing]; outerclothing; overcoats; 
pants; parkas; sandals; scarves; shawls; shirts; 
underwear; smocks; spats; boots for sports; sports 
jerseys; suits; trousers; uniforms; wet suits for water 
skiing; wristbands [clothing]; gymnastics shoes; 
clothing for gymnastics; sashes for wear; jogging 
suits; trousers; jeans; pants; tank tops; skirts; 
blouses; snow suits; robes; sneakers; booties; slipper 
socks; cloaks; cloth bibs; chaps; beach cover-ups; 
dresses; jackets; leotards; overalls; ponchos; 
rainwear; shorts; sweaters; sweatshirts; babies' pants; 
beach clothes; welts for boots; clothing of imitations 
of leather; clothing of leather; collar protectors; collars 
[clothing], detachable collars; corsets [underclothing]; 
cyclists' clothing; football boots; football shoes; paper 
clothing; pockets for clothing; ready-made linings 
[parts of clothing]; saris; skull caps; sports shoes; 
sweat-absorbent underclothing; teddies 
[undergarments]; wooden shoes; vests; uniforms; 
underpants; top hats; togas, non-slipping devices for 
boots and shoes; motorists' clothing; leggings; hoods 
[clothing]; heels; heelpieces for boots and shoes; half-
boots; gymnastic shoes; galoshes; garters; furs 
[clothing]; footmuffs, not electrically heated; T-shirts; 
tops; hoodies; fleece blouses; loungewear, long 
sleeve tops; zip through tops; jogging pants; fleece 
tops; knit fleece hats; fashion headgear; flip flops; 
plush slippers; plush novelty hats

Class: 27 סוג: 27

Carpets, rugs, mats and matting, linoleum and other 
materials for covering existing floors; wall hangings 
(non-textile); automobile carpets; bath mats; floor 
coverings; door mats; gymnastic mats; gymnasium 
mats; tapestry; vinyl floor coverings; wallpaper, wall 
paper of vinyl, wall paper stencils; play mats; beach 
mats; tapestry (wall hangings), not of textile; ceiling 
coverings; reed mats; non-slip mats
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Class: 29 סוג: 29

Meat, fish, poultry and game; meat extracts; 
preserved, frozen, dried and cooked fruits and 
vegetables; jellies, jams, compotes; eggs, milk and 
milk products; edible oils and fats; bouillon; bouillon 
concentrates; broth; broth concentrates; butter; 
caviar; cheese, cheese snacks; cheese in the form of 
dips, spreads and Jams, bouillon; bouillon 
concentrates; broth; broth concentrates; butter; 
caviar; cheese, cheese snacks; cheese in the form of 
dips, spreads and sticks; dairy products; dairy 
puddings; food products made from fish; foods 
prepared from fish; frosted fruits; frozen fruits; 
processed and dried fruits; vegetable and fruit juices 
for cooking; fruit chips; processed and dried 
vegetables; margarine; marmalade; meat jellies; meat 
tinned; milk beverages; soybean-based food 
beverage used as a milk substitute; milk shakes; dairy 
products for making milk shakes; preparations for 
making milk shakes; preserved mushrooms; 
preserved onions, preserved olives; gherkin; prepared 
nuts; food products made from nuts; ginger jam; 
pastes (liver); paté (liver); cocoa butter and peanut 
butter; peanuts, processed; lentils, preserved; peas, 
preserved; fruit peel; potato chips; potato crisps; 
potato fritters; salads; sauerkraut; sausages; sesame 
oil; preparations for making soup; soups; tofu; 
vegetable salads; vegetable soup preparations; 
whipped cream; yoghurt; snack foods made from 
meat; snack foods made from precooked vegetables; 
snack foods made from eggs; potato snacks; 
seaweed (for eating); processed, dried and preserved 
meat, fish, poultry and game; bacon; preparations for 
making bouillon; chocolate nut butter; charcuterie; 
ham; croquettes; crystallized fruits; fish, tinned; fruit 
jellies; fruit salads; maize oil; olive oil for food; raisins; 
tomato purée; tinned fruits and vegetables; seafood 
(not live); processed and preserved seafood; seafood, 
tinned; food products made from from seafood; 
pickles; paté.
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Class: 30 סוג: 30

Coffee, cocoa, sugar, rice, bread, honey, salt, 
mustard; breakfast cereal; biscuits; cake powder; 
edible decorations for cakes; cake preparations; malt 
for food; soybean malt; malt biscuits; rice cakes; 
sweets and candies; sugar confectionery, candy bars, 
candy mints; chocolate confectionery; chocolate; 
chocolate beverages with milk; chocolate food 
beverages not being dairy based or vegetable based; 
confectionery decorations for Christmas trees; cocoa; 
coffee beverages; coffee beverages with milk; coffee 
flavourings; mixtures and preparations for use as 
substitutes for coffee; coffee and coffee-based 
beverages; tea, namely, ginseng tea, black tea, 
oolong tea, barley and barley-leaf tea; cookies; 
popcorn; flavoured popcorn; corn flakes; 
confectionery chips; ice-cream; curry; capers; 
custard; custard mixes and powder; cereal flakes; 
flavourings, other than essential oils; confectionery 
ices; fruit jellies; gingerbread; chocolate syrup; 
ketchup; liquorice; lozenges; meat pies; meat 
tenderizers for household purposes; pancakes; 
pastilles; pastries; corn chips; tortillas; pepper; pizzas; 
puddings; ravioli; royal jelly for human consumption; 
thickening agents for cooking foodstuffs; wasabi 
paste; soy sauce; pastas, noodles and vermicelli; 
sushi; vanilla; waffles; frozen yoghurt; frozen 
confections; pretzels; almond confectionery; aromatic 
preparations for food; binding agents for ice cream 
[edible ices]; bread rolls; cakes; caramels [candy]; 
chewing gum, not for medical purposes; corn meal; 
crackers; crispbread snacks; flour based savory 
snacks; cereal based snack foods; edible ices; golden 
syrup; ice, natural or artificial; macaroni; marzipan; 
mayonnaise; oatmeal; peppers [seasonings]; pies; 
relish; rusks; cooking salt; sandwiches; tomato sauce; 
seasonings; sherbets [ices]; spaghetti; sweetmeats 
[candy]; tarts; wheat flour; salad dressings; meat 
gravies; fruit sauces; cones for ice cream; corn 
snacks (other than confectionery); dessert puddings; 
canned pasta foods (tinned).
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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; ales; 
alcoholic and non-alcoholic beers; non-alcoholic fruit 
drinks; non-alcoholic fruit juices; non-alcoholic fruit 
extracts; aerated drinks [non-alcoholic]; non-alcoholic 
beverages; non-alcoholic wines; pineapple juice 
beverages; aperitives, non-alcoholic; Cocktails, non-
alcoholic; energy drinks; nonalcoholic beverages 
containing fruit juices; syrup for making fruit juices 
and fruit drinks; fruit nectars, non-alcoholic; whey 
beverages; preparations for making aerated water; 
hops (Extracts of -) for making beer; honey-based 
beverages (non-alcoholic -); ginger beverages; ginger 
beers; isotonic beverages; iced fruit beverages; 
powders for effervescing beverages; drinking water; 
vegetable juices; preparations for making mineral 
water; Cola; Cola beverages; kvass [non-alcoholic 
beverages]; spring water; Lithia water; preparations 
for making liqueurs; lemonades; milk of almonds 
[beverages]; peanut milk [soft drink]; malt beer; malt-
based preparations for making beverages; almond 
beverages; flavoured waters; beer wort; frozen fruit 
beverages; lagers; pastilles for effervescing 
beverages; table waters; bottled water; grape juice; 
must [unfermented]; sarsaparilla [soft drink]; seltzer 
water; Shandy; Cider, non-alcoholic; soda water; 
sorbets [beverages]; stout; sports drinks; extracts for 
making beverages; vegetable juice [beverage]; soft 
drinks; syrups for making soft drinks

Class: 33 סוג: 33

Alcoholic beverages (except beers); rice alcohol; 
aperitifs; alcoholic beverages containing fruit; 
alcoholic extracts; alcoholic fruit extracts; distilled 
beverages; alcohol essences; brandy; cider; mead; 
cocktails; liqueurs; sake; raki; spirits [beverages]; 
vodka; whisky; rum; gin; wine; cooking wine

Class: 34 סוג: 34

Tobacco; smokers' articles; matches; ashtrays; 
cigarette paper; cigar cases; cigarette cases; cigar 
cutters; cigar holders; cigarette filters; mouthpieces 
for cigarette holders; cigarette holders; cigarette tips; 
cigarettes; cigarettes containing tobacco substitutes; 
cigarillos; cigars; lighters for smokers; match boxes; 
match holders; matches; pipe cleaners; pipe racks; 
tobacco pipes; tobacco pouches; snuff boxes; 
tobacco jars

Class: 35 סוג: 35

Wholesaling and retailing and mail order services 
relating to the sale of games for mobile devices, 
games for personal computers, games for consoles, 
games for tablets, electronic game programs, 
downloadable electronic game programs, electronic 
game software, computer game programs, 
downloadable computer game programs, interactive 
game programs, interactive game software, protective 
carrying cases specially adapted for phones and 
handheld computers, mouse pads, party favours and 
festive decorations and ornaments, gifts and novelty 
items, soaps, perfumery, essential oils, cosmetics, 
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hair lotions, hair care products, toiletries, dentifrices, 
personal hygiene products, cleaning, polishing and 
abrasive preparations, substances for laundry use, 
manicure tools, nail care preparations, nail polish, nail 
varnish, false nails, dietetic substances, food for 
babies, sanitary preparations, candles, wicks, spills 
for lighting, greases, lubricants, oils for paints, cutlery, 
crockery, manicure sets, shaving instruments, razors, 
machines and machine tools for kitchen or household 
purposes, hand-held tools, films, cameras, photo 
discs, video recorders, audio and visual products, 
audio and video tapes, records and discs, instruments 
and apparatus for the recording, transmitting and/or 
reproduction of sounds and/or images, televisions, 
cassette tape players and/or recorders, video 
cassette and/or disc players and/or recorders, radios, 
telephones, wireless phones, mobile phones, mobile 
phone cases, decorations and straps for phones, call 
indicators, calculating machines, calculators, 
electronic and computer games, cinematographic 
films, lights, fans, cooking utensils, cake and pastry 
moulds, toasters, ovens, kitchen utensils, utensils and 
containers for serving or storing food and/or 
beverages, chop sticks, cutting instruments, 
porcelain, chinaware, crystalware, enamelware, 
silverware, glassware, terracottaware, earthenware, 
ceramics, hair dryers, lamps, lamp shades and parts 
and fittings therefor, baby carriages, balloons, bicycle 
horns, clocks and watches and accessories and parts 
and fittings therefor, jewellery and imitation jewellery, 
ornaments, goods in precious metal or coated 
therewith, music boxes, musical instruments, pictures, 
photographs, stationery, paper and cardboard and 
goods made from these materials, artists materials, 
paint brushes, writing instruments, printed matter, 
books, newspapers, magazines and periodicals, 
greeting and Christmas cards, playing cards, packing 
and packaging materials, picture frames and stands, 
adhesives for stationery or household purposes, 
goods made of leather and/or imitations of leather, 
bags and luggage, purses and wallets, umbrellas, 
walking sticks, furniture, mirrors, coat hangers and 
pegs, boxes and containers, name plates, small 
household fittings, household or kitchen utensils and 
containers, combs, sponges, brushes, articles for 
cleaning purposes, spectacles, spectacle frames and 
sunglasses and cases and accessories therefor, 
textile and textile goods, bedding, and table linens 
and covers, napkins, table mats, haberdashery, 
handkerchieves, articles of children, women and 
men's clothing, footwear, headgear and gloves, 
buttons, badges, ribbons and braid, lace and 
embroidery, hair pins and ornaments, braces, shoe 
ornaments, hat ornaments, zipper and zipper 
fasteners, carpets, rugs and mats, toys, games and 
playthings, dolls, plush toys; soft dolls, figurines, 
sporting articles, decorations for Christmas trees, 
food and beverages, confectionery, floral products, 
matches, cigars, cigarettes and smokers' articles; 
organization of exhibitions for commercial or 
advertising purposes; publication of publicity texts; 
sales promotion (for others); arranging of advertising 
services; business management of performing artists; 
import-export agencies; compilation of information in 
to computer databases; direct mail advertising; 
business management of hotels; marketing research; 
outdoor advertising; personnel recruitment; 
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advertising agency services; radio advertising; 
television advertising; on-line advertising on a 
computer network; procurement services for others 
(purchasing goods and services for other 
businesses); rental of advertising time on 
communication media; office machines and 
equipment rental; vending machine rental services; 
auctioneering.Class: 36 סוג: 36

Computerised financial services; computerised 
financial services for retail businesses; information, 
advisory and consultancy services relating to all the 
aforesaid; accommodation bureaux (apartments); 
apartment house management; banking; capital 
investments; charitable fund raising; credit card 
services; issuance of credit cards; debit card services; 
financial information; financing services; issue of 
tokens of value; issuing of cheques and travellers' 
checks; leasing of real estate; real estate 
management; rent collection; rental of offices; renting 
of apartments; renting of flats; savings banks; 
electronic funds transfer; real estate agencies; 
trusteeship services; fire insurance underwriting; fund 
investments; health insurance underwriting; insurance 
brokerage; insurance underwriting; life insurance 
underwriting; marine insurance underwriting; mutual 
funds; home banking; financing of loans.

Class: 38 סוג: 38

Cable television broadcasting; television 
broadcasting; cellular telephone communication; 
communications by fiber optic networks; 
communications by telegrams; communications by 
telephone; providing information on communication 
by telephones and cellular telephones; computer 
aided transmission of messages and images; 
electronic mail; facsimile transmission; radio 
broadcasting; sending of telegrams; telephone 
services; wire service; paging services; providing 
telecommunications connections to a global computer 
network; providing user access to a global computer 
network (service providers); telecommunications 
routing and junction services; electronic bulletin board 
services and providing information thereon; 
teleconferencing services; communication by 
consumer video game apparatus; providing 
information on communication by consumer video 
game apparatus; communication by arcade video 
game machines; providing information on 
communication by arcade video game machines; 
communication by handheld game apparatus; 
providing information on communication by handheld 
game apparatus; communication by messages and 
pictures by using computers; telecommunication 
(other than broadcasting); broadcasting; news 
agencies; rental of telecommunication equipment 
including telephones and facsimile apparatus; rental 
of modems; message sending; satellite transmission
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Conditions/Disclaimers

The mark is limited to the colours  word Red, 
burgundy, black, orange, beige and white. as shown 
in the  mark.

 Owners

Name: Rovio Entertainment Ltd.

Address: Annankatu 31-33C 37, FI-00100 Helsinki, 
Finland

Identification No.: 73342

(Finland 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

Class: 43 סוג: 43

Acommodation and catering for guests; restaurants; 
cafés; cafeterias; bars; canteens; catering services; 
self-service restaurants; snack bars; cocktail lounges; 
providing of information in relation to food and drinks; 
provision and reservation of temporary 
accommodation and lodging facilities, hotels, motels, 
boarding houses and the provision of information 
thereto; holiday camp services; restaurants, cafés, 
cafeterias, bars, food halls, canteens and lounges 
installed with audio and visual apparatus with sing 
along devices; child-care services; day-nurseries; 
tourist homes; bar services, arranging of wedding 
receptions; providing facilities for exhibitions.
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Trade Mark No. 240682 מספר סימן

Application Date 01/03/2011 תאריך הגשה

International Trademark No. 1089158 מספר סימן בינלאומי

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 38 סוג: 38

News agencies; television broadcasting; cable 
television broadcasting; electronic bulletin board 
services (telecommunications services); information 
about telecommunication; telecommunications 
routing and junction services; providing Internet chat 
rooms; providing user access to a global computer 
network (service providers); providing access to 
databases; providing telecommunications 
connections to a global computer network; providing 
telecommunication channels for teleshopping 
services; message sending; computer aided 
transmission of messages and images; sending of 
telegrams; transmission of telegrams; electronic mail; 
rental of message sending apparatus; rental of 
access time to global computer networks; rental of 
modems; rental of telecommunication equipment; 
rental of telephones; rental of facsimile apparatus; 
radio broadcasting; communications by fiber (fibre) 
optic networks; cellular telephone communication; 
communications by computer terminals; satellite 
transmission; communications by telegrams; 
communications by telephone; facsimile 
transmission; paging services (radio, telephone or 
other means of electronic communication); 
teleconferencing services; telex services; voice mail 
services; telegraph services; telephone services.
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Class: 41 סוג: 41

Modelling for artists; academies (education); rental of 
tennis courts; lending libraries; booking of seats for 
shows; videotaping; nursery schools; physical 
education; discotheque services; animal training; 
dubbing; gaming; publication of books; education 
information; recreation information; entertainment 
information; movie studios; health club services; club 
services (entertainment or education); night clubs; 
layout services, other than for advertising purposes; 
microfilming; videotape editing; production of radio 
and television programmes; music-halls; game 
services provided on-line from a computer network; 
providing on-line electronic publications, not 
downloadable; religious education; gymnastic 
instruction; correspondence courses; practical 
training (demonstration); organization of balls; 
organization of exhibitions for cultural or educational 
purposes; providing recreation facilities; arranging 
and conducting of colloquiums; arranging and 
conducting of congresses; arranging and conducting 
of conferences; arranging and conducting of 
concerts; arranging and conducting of workshops 
(training); arranging and conducting of seminars; 
arranging and conducting of symposiums; arranging 
of beauty contests; organization of competitions 
(education or entertainment); operating lotteries; 
holiday camp services (entertainment); organization 
of shows (impresario services); organization of sports 
competitions; vocational guidance (education or 
training advice); amusement parks; sign language 
interpretation; television entertainment; bookmobile 
services; providing karaoke services; providing golf 
facilities; providing sports facilities; providing 
amusement arcade services; cinema presentations; 
presentation of live performances; theatre 
productions; educational examination; timing of 
sports events; videotape film production; film 
production; rental of sound recordings; rental of audio 
equipment; rental of camcorders; rental of video 
cassette recorders; rental of videotapes; rental of 
show scenery; rental of movie projectors and 
accessories; rental of motion pictures; rental of 
stadium facilities; rental of lighting apparatus for 
theatrical sets or television studios; rental of radio 
and television sets; rental of skin diving equipment; 
rental of sports equipment, except vehicles; rental of 
stage scenery; electronic desktop publishing; 
publication of electronic books and journals on-line; 
publication of texts, other than publicity texts; radio 
entertainment; entertainer services; amusements; 
writing of texts, other than publicity texts; zoological 
gardens; news reporters services; party planning 
(entertainment); music composition services; sport 
camp services; subtitling; providing casino facilities 
(gambling); calligraphy services; providing museum 
facilities (presentation, exhibitions); educational 
services; orchestra services; translation; scriptwriting 
services; ticket agency services (entertainment); 
recording studio services; digital imaging services; 
photography; photographic reporting; circuses; 
boarding schools; production of shows.
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 Owners

Name: Limited liability company "Lingualeo"

Address: Tverskaya str., 6, bldg. 5, RU-125009 Moscow, 
Russian Federation

Identification No.: 73508

(RU 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
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Trade Mark No. 241155 מספר סימן

Application Date 17/03/2011 תאריך הגשה

International Trademark No. 1090843 מספר סימן בינלאומי

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 8 סוג: 8

Cutlery; scissors, forks and spoons; tin openers (non 
electric), blade sharpeners (non electric).

Class: 20 סוג: 20

Furniture, mirrors, picture frames; flower stands; 
goods (included in this class) made of wood, cork, 
reed, cane, wicker, horn, bone, ivory, whalebone, 
shell, amber, mother-of-pearl, meerschaum and 
substitutes for all these materials, or of plastics; wall 
decoration (interior decoration), not of textile material; 
coat hangers; barrel taps made of wood; plastic 
hooks for hanging clothes, keys and household and 
kitchen utensils; radiator coverings adapted to 
radiators made of mteal, plastic, wood or the like.

Class: 21 סוג: 21

Household or kitchen utensils and containers (not of 
precious metal or coated therewith); cooking pot sets; 
boards for serving, cutting and baking, moulds for 
pastries and pasta, tableware, other than knives, 
forks and spoons; cake plates, bread and fruit bowls, 
napkin rings, auxiliary equipment for the manual 
closure of bottles, toothpicks and cocktail sticks and 
holders thereto of wood and plastic (included in this 
class), drip catchers not of paper, ironing boards, 
oven mitts; candelabras, non-electric; clothes-pegs, 
trivets (table utensils); heat insulated containers for 
beverages; thermally insulated containers for food; 
isothermic bags; picnic baskets (including dishes); 
combs and sponges; brushes (except paint brushes); 
brush-making materials; articles for cleaning 
purposes; glassware, porcelain and earthenware 
(included in this class); tableware (not of precious 
metal); moulds (kitchenware); mouse traps.

Goods/Services for which priority is claimed סחורות/שירותים לגביהם נטען דין קדימה
(If only classification code is indicated, Priority is claimed 
for all goods/services included in that class, and specified 
above under the 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, 24/09/2010, No. 30 2010 055 591.2/21 גרמניה, 24/09/2010, מספר 591.2/21 055 2010 30

Class: 8 סוג: 8

Class: 20 סוג: 20

Class: 21 סוג: 21
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 Owners

Name: Fackelmann GmbH + Co KG

Address: Sebastian-Fackelmann-Straße 6, 91217 
Hersbruck, Germany

Identification No.: 73662

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Dr. Yitzhak Hess & Partners

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

שם: ד"ר יצחק הס ושותפיו

כתובת : רחוב הירקון 279, ת.ד. 6451, תל אביב, 61063, 
ישראל
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Trade Mark No. 241368 מספר סימן

Application Date 08/03/2011 תאריך הגשה

International Trademark No. 1092050 מספר סימן בינלאומי

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 18 סוג: 18

Trunks, suitcases and traveling bags; goods made 
from leather and imitations of leather, namely, bags, 
backpacks, waist packs, handbags, shopping bags, 
cosmetic bags sold empty, briefcases, wallets, coin 
purses, credit card cases of leather, umbrellas, vanity 
cases sold empty.

Class: 20 סוג: 20

Furniture, namely, desks, tables, chairs, mirrors and 
picture frames; pillows, cushions, sleeping bags, 
figurines, sculptures, statues and statuettes made of 
bone, ivory, plaster, plastic, wax or wood, novelty 
plastic license plate frames, plastic cake decorations, 
chair pads, corks for bottles, drinking straws, booster 
seats, infant walkers, bassinets, high chairs, hand-
held fans, decorative mobiles, soft sculpture wall 
decorations.

Class: 21 סוג: 21

Soap containers; sponges; brooms, dust pans, dust 
cloths, cleaning cloths, gloves for household 
purposes; wastepaper baskets; plastic buckets; 
combs, hair brushes, tooth brushes; portable baby 
baths; beverage coolers, water and beverage 
containers, ice trays, bottle holders, ice buckets; 
bottle openers; canteens; cocktail shakers; cork 
screws; thermal insulated containers for food or 
beverages; household food containers and lunch 
boxes; plastic water bottles sold empty; decanters; 
drinking flasks; cookie jars; cookie cutters; cake 
molds; cake servers; pots; kitchen utensils, namely 
rolling pins, spatulas, turners, whisks, corn cob 
holders; serving spoons, spoon rests, trivets, 
coasters not of paper and not being table linen, trays; 
salt and pepper shakers; napkin holders; beverage 
glassware, mugs, jugs, bowls, plates, cups; paper 
and plastic cups, plates, bowls; drinking cups for 
infants; jars; piggy banks not of metal; decorative 
articles and works of art made of glass, porcelain or 
earthenware; ceramic, glass and china figurines; 
porcelain knobs, handles; figurines made of porcelain 
or glass; vases; watering cans; flower pots; shower 
caddies; tea caddies; non-electric coffee and tea pots 
not of precious metal; demitasse sets consisting of 
cups and saucers; sugar and creamer sets; picnic 
baskets; oven mitts.
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 Owners

Name: Turner Broadcasting System Europe Limited

Address: Turner House, 16 Great Marlborough Street, 
London W1F 7HS, United Kingdom

Identification No.: 72753

(Limited Liability Company)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Reinhold Cohn and Partners

Address: 26a Habarzel St. Ramat Hahayal, P.O.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: 24 סוג: 24

Textiles and textile goods, namely, tablecloths, 
towels, place mats, potholders, cloth pennants, 
shower curtains, wash cloths, bed linens, blankets, 
bed canopies, bed pads, sheets, bed spreads, pillow 
cases, comforters, duvet covers, mattress covers, 
cushion covers, dust ruffles, pillow shams, household 
linens, cloth napkins, dish towels for drying, kitchen 
towels, washing mitts, handkerchiefs and quilts.

Class: 29 סוג: 29

Fruit preserves; jellies; jams; applesauce; candied 
fruit snacks, dehydrated fruit snacks, fruit and soy 
based snacks; vegetable crisps, fruit crisps; milk and 
dairy products, excluding ice cream, ice milk and 
frozen yogurt; dairy based foods and beverages 
including yogurt and yogurt based beverages.

Class: 30 סוג: 30

Foods and beverages, namely, cocoa, breakfast 
cereals, processed cereals, ready-to-eat cereal 
derived food bars, cereal-based snack foods, rice-
based snack foods, corn-based snack foods, food 
package combinations consisting primarily of bread, 
crackers and cookies, popcorn, pretzels, cakes, 
cookies, pastries, confectioneries in the nature of 
candies, gum, candy decorations for cakes, ice 
cream, flavored ices, frozen yoghurt, bagels, French 
toast, waffles, pizza.

Class: 32 סוג: 32

Fruit and vegetable juices, soft drinks, fruit punch, 
lemonades, fruit nectars, seltzer water, mineral and 
aerated waters, syrups, powders, crystals, and other 
preparations for making beverages, sports drinks.
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Trade Mark No. 242306 מספר סימן

Application Date 28/03/2011 תאריך הגשה

International Trademark No. 1096111 מספר סימן בינלאומי

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 4 סוג: 4

Industrial oils and greases; lubricants; dust 
absorbing, wetting and binding compositions; fuels 
(including motor spirit) and illuminants;all 
aforementioned goods for the use in the vehicle 
industry. 

Class: 9 סוג: 9

Spectecle cases, sunglasses; simulators for steering 
and controlling vehicles; voltage regulators for 
vehicles; vehicle breakdown warning triangles, 
vehicle breakdown warning lamps and their parts; 
electric batteries and their parts, electric 
accumulators and their parts, fuel cells and their 
parts, chargers for electric batteries; burglar alarms, 
anti-theft alarms, fire alarms, smoke alarms, gas 
alarms; measuring apparatus and measuring 
instruments, speed indicators, revolution counters, 
acid hydrometers; electronic control mechanisms and 
power and voltage supply units for vehicle headlights 
and their parts, control mechanisms and power and 
voltage supply units for vehicle headlights and their 
parts, control mechanisms and power and voltage 
supply units for vehicle lights und their parts, light-
emitting diodes {LED}, electronic controls for internal 
combustion engines and electric motors for land 
vehicles; fuses, electric relays; navigation systems, 
aerials, radios, television apparatus, telephone 
apparatus, video telephones, mobile phones; 
recorded and downloadable computer programs and 
software, especially collected on data carriers. 

Class: 12 סוג: 12

Vehicles and their constructive parts; apparatus for 
locomotion by land.

Goods/Services for which priority is claimed סחורות/שירותים לגביהם נטען דין קדימה
(If only classification code is indicated, Priority is claimed 
for all goods/services included in that class, and specified 
above under the 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, 22/11/2010, No. 302010068470.4/12 גרמניה, 22/11/2010, מספר 302010068470.4/12

Class: 4 סוג: 4

Class: 9 סוג: 9

Class: 12 סוג: 12
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 Owners

Name: AUDI AG

Address: 85045 Ingolstadt, Germany

Identification No.: 71691

(Germany Joint stock company)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Simon Lavie

Address: 21 Herzog Street, Jerusalem, 92387, Israel

שם: שמעון לביא

כתובת : רחוב הרצוג 21, ירושלים, 92387, ישראל
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Trade Mark No. 243282 מספר סימן

Application Date 24/03/2011 תאריך הגשה

International Trademark No. 1063100 מספר סימן בינלאומי

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 9 סוג: 9

Game consoles, apparatus for video games; video 
game accessories; play blocks; manually or voice-
activated game mats, steering wheels for video 
games and dance mats for video games; video 
tapes, magnetic tapes, magnetic disks, DVDs, 
minidisks, diskettes, optical disks, compact disks, 
CD-ROMs, videodisks, integrated circuit cards (smart 
cards), blank USB sticks; spectacles, sunglasses, 
diving and swimming goggles; cases, cords and 
chains for sunglasses and spectacles; binoculars; 
magnets and decorative magnets; directional 
compasses; apparatus for recording, transmitting or 
reproduction of sound and images; satellite dishes; 
set-top boxes, namely computer software and 
hardware which can convert, supply and transmit 
audio and video data; televisions; flat screens, liquid 
crystal displays, high-definition screens and plasma 
screens; radios; home cinema systems; video 
recorders; compact disk players; DVD players; MP3 
players; cassette players; minidisk players; games 
equipment containing music in digital format; 
loudspeakers; headsets, earphones; computers; 
karaoke systems; systems for sound editing and 
mixing; systems for video image editing and mixing; 
electronic data processing apparatus; computer 
keyboards; computer monitors; modems; computer 
accessories included in this class; computer mice, 
computer mouse pads; navigation systems; personal 
digital assistants (PDAs); electronic pocket 
translators; dictating machines; electronic agendas; 
scanners; printers; photocopiers; facsimile machines; 
telephones, answering machines; visual display 
screen telephones (picture phones); cellular phones; 
cellular phone accessories included in this class, 
namely cases for cellular phones, hands-free kits for 
cellular phones, earpieces and head sets for cellular 
phones, keypads for cellular phones, belts for cellular 
phones, special cases for carrying cellular phones, 
accessories for cameras and photographic apparatus 
for cellular phones; remote-control units for television 
sets and video systems; teleconferencing systems; 
calculating machines; card readers for credit cards; 
currency exchange apparatus; automated banking 
machines; video cameras, portable cameras with 
integrated tape recorder; photographic equipment, 
photographic apparatus, cameras (motion picture 
cameras), projectors, flash-bulbs, special cases and 
cords for photographic apparatus and instruments, 
electric cells and batteries; blank magnetic sound or 
image recording media, electric flat irons; alarms; 
electronic distributors; payment systems for 
electronic commerce, wind socks (wind direction 
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indicators); distance measuring equipment; 
equipment for measuring and displaying speed; 
protective gloves; audio receivers, sound amplifiers; 
cathode ray tubes; cathode-ray tubes for televisions; 
set top boxes, namely computer software and 
computer hardware capable of converting, providing 
and transmitting sound and visual data; floppy disk 
drives for computers; electronic games with liquid 
crystal displays; protected semiconductors; 
integrated circuits containing recorded programs for 
processing audio, video or computer data; 
rechargeable cells; central processing units and 
audio and video data converters; cables for data 
transmission; apparatus for payment for electronic 
commerce; protective helmets for sports; encoded 
identification bracelets, magnetic; electronic 
instrument assemblies; air/fuel coefficient analyzers; 
remote-control units for locking cars; all the aforesaid 
goods from Europe.
Class: 12 סוג: 12

Bicycles, motorcycles, motor cars, trucks, vans 
(vehicles), motor buses, motor homes, refrigerated 
vehicles; airplanes and boats; air balloons, dirigible 
balloons (aircraft); automobile accessories namely 
anti-dazzle screens, pneumatic tires, casings for 
pneumatic tires; luggage carriers, ski carriers, wheel 
rims and hubcaps; covers for seats, vehicle covers 
(shaped), baby carriages, strollers, safety seats for 
infants and children (for vehicles); motors for land 
vehicles; radiator covers; headlight covers; steering 
wheels for vehicles; sports utility vehicles; trailers; all 
the aforesaid goods from Europe.

Class: 16 סוג: 16

Tablecloths of paper; paper bags; garbage bags of 
paper or of plastics; paper for wrapping foodstuffs; 
food storage bags; paper coffee filters; towels of 
paper; handkerchiefs of paper; toilet paper; napkins 
for removing make-up; boxes for handkerchiefs of 
paper and cardboard; paper diapers; typewriter 
paper; copying paper; envelopes; covers for 
documents; tissue paper; paperweights; crepe paper; 
tissue paper; writing instruments; fountain pens; 
pencils; ball-point pens; ballpoint pen and pencil sets; 
felt pens; felt-tip pens and marker pens; marker pens; 
ink, inking pads, typewriters (electric or non-electric); 
paint boxes, paints and crayons for colouring; chalks; 
correction fluids; rubber erasers; pencil sharpeners; 
holders and containers for office articles; paper-clips; 
drawing pins; rulers; adhesive tapes for stationery, 
adhesive tape dispensers; staples; stencils; jackets 
for papers; bulldog clips; cases for note books; bags 
for visiting or business cards; bookends; book 
supports; babies' diaper-pants of paper or cellulose 
(disposable); passport holders; checkbook holders; 
bulldog clips of metal; cases for identity cards; all the 
aforesaid goods from Europe.
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Class: 25 סוג: 25

Clothing; footwear; headgear for wear; shirts; knitted 
fabric (clothing); pullovers; slipovers; tee-shirts; 
waistcoats; undershirts; sleeveless jerseys, frock 
coats; skirts; underwear; bathing suits; bath robes; 
shorts; trousers; sweaters; caps; caps; hats; sashes 
for wear; scarves; shawls; cap peaks; track suits; 
sweatshirts; jackets, sports vests, stadium jackets 
(chasubles); blazers; waterproof clothing; coats; 
uniforms; neckties; wristbands; bandeaux; gloves; 
aprons; bibs, not of paper; pajamas; play suits for 
infants and children; socks and ankle socks; stocking 
suspenders; belts; braces for clothing; all the 
aforesaid goods from Europe.

Class: 28 סוג: 28

Toys; balls for sports; balls for games; tables for table 
football; dolls and plush toys; toy vehicles; balls; 
inflatable toys; confetti; gymnastic and sports articles; 
football equipment, namely football balls, gloves, 
knee guards, elbow guards and shoulder pads, shin 
guards; soccer goals; sports bags and containers 
(designed from objects) for carrying sports articles; 
party hats (toys); hands made of rubber or of foam 
(toys); entertainment robots; appliances for 
gymnastics; kites; roller skates; scooters; 
skateboards; coin-operated video games for game 
centers (arcade games); all the aforesaid goods from 
Europe.

Class: 32 סוג: 32

De-alcoholized beverages; syrups and powders for 
making non-alcoholic beverages; mineral and 
aerated waters; other non-alcoholic beverages; 
isotonic beverages; fruit and vegetable-based 
beverages; fruit and vegetable juices; iced fruit 
beverages; beer; strong dark beers of high 
fermentation; light beers and beers of high 
fermentation; low-alcohol beers or alcohol-free; all 
the aforesaid goods from Europe.

Class: 36 סוג: 36

Issuing and management of credit cards and 
travelers' checks; financial services; banking 
services, credit and capital investments; insurance 
underwriting services; financing for hire-purchase; 
leasing financing; leasing of real estate; financial 
sponsorship of sports events; information services 
about finance and insurance, provided from a 
computer database or via the Internet or on any 
wireless electronic communications network; home 
banking services; banking services on the Internet or 
any wireless electronic communications network; 
payment services by mobile telephony; safe deposits; 
hire-purchase financing of computer software 
packages for computers; hire-purchase financing of 
computer programs.  
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Class: 38 סוג: 38

hire-purchase financing of access time to MP3 Web 
sites on the Internet via a global computer network or 
wireless electronic communication devices; hire-
purchase financing of access time to a database 
server center (telecommunication services).  

Class: 39 סוג: 39

Tourist trip arrangement; vehicle rental; rental of 
parking places; taxi transport; transportation of goods 
by boat; distribution of water, heat, gas and 
electricity; delivery of newspapers, magazines and 
books; postal, message and mail delivery services; 
warehousing of goods; distribution of solvents, 
paraffins, waxes, bitumens and petroleum products, 
excluding liquified gas; distribution (delivery) of films 
and sound and image recordings; distribution 
(delivery) of interactive educational and 
entertainment products, interactive compact disks, 
CD-ROMs, computer programs and computer 
games; distribution (delivery) of computer programs.

Class: 41 סוג: 41

Training; operating lotteries; betting and game 
services in connection with sports; hospitality 
services (sports, entertainment); hospitality services, 
namely hospitality services for customers 
(entertainment services), including providing entrance 
tickets to sports or recreational events; operating 
sports infrastructures; rental of video and audiovisual 
systems; producing, presenting, distributing and/or 
renting magnetic, videographic, audiovisual and 
cinematographic recording media; television and 
radio coverage of sports events; production services 
for radio and television programs and video tapes; 
timing during sports events; online betting and 
gaming services on the Internet or any wireless 
electronic communications network; provision of 
services in connection with the lottery; electronic 
games services transmitted via the Internet or on 
mobile telephones; publication of books; on-line 
publication of electronic books and newspapers; 
audio and video recording services; production of 
animated cartoons for the movies, production of 
animated cartoons for television; rental of sound and 
image recordings for entertainment; information in 
the education sector provided online from a computer 
database or via the Internet or any wireless electronic 
communications network; translation; photography; 
provision (rental) of recreational facilities; retailing 
services for tickets; gathering, for third parties, of a 
variety of goods (excluding the transport thereof), 
namely of tickets to enable customers to view and 
purchase such tickets easily via the Internet rental of 
interactive educational and entertainment products, 
interactive compact disks, CD-ROMs and computer 
games.

Class: 43 סוג: 43

Restaurants, snack-bars; hospitality services, namely 
provision of food and drink; catering services; hotels; 
provision of food and drink and accommodation, 
hotel room bookings and temporary accommodation; 
hospitality services, namely provision of food and 
drink in the context of sports or entertainment events.

י"ב אב תשע"ב - 49231/07/2012



 Owners

Name: Union des Associations Européennes de 
Football (UEFA)

Address: Route de Genève 46, CH-1260 Nyon, 
Switzerland

Identification No.: 71676

(Suisse Association)
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Trade Mark No. 244157 מספר סימן

Application Date 02/02/2012 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: Eli Gross שם: אלי גרוס

Address: P.O.B. P.O.B 57688, Jerusalem, Israel כתובת : ת.ד. ת.ד 57688, ירושלים, ישראל

Identification No.: 025547456מספר זיהוי: 025547456

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Gilad Corinaldi Adv.

Address: Hasorag 2, Jerusalem, 94145, Israel

שם: גלעד קורינאלדי, עו"ד

כתובת : הסורג 2, ירושלים, 94145, ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 11 סוג: 11

Apparatus and  instruments for heating and 
refrigerating; all included in class 11.

התקנים ומכשירים לחימום ולקירור; הנכללים כולם בסוג 11.     
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SOFTSALE

סופטסייל
Trade Mark No. 244329 מספר סימן

Application Date 13/02/2012 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: Softsale Ltd.   שם: סופטסייל בע"מ

Address: 8 Hasadna St., Ra'anana, 43662, Israel כתובת : רח' הסדנא 8, רעננה, 43662, ישראל

Identification No.: 513545970מספר זיהוי: 513545970

סופטסייל בע"מ

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Ester Moreno

Address: 2nd Ben Guryon Rd., B.S.R. Building # 1, FL. # 
23, Ramat Gan, 52573, Israel

שם: אסתר מורנו

כתובת : בן גוריון 2, מגדל ב.ס.ר 1, קומה 23, רמת גן, 52573, 
ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 35 סוג: 35

Marketing and sale services of computer software 
products, licenses of computer software and 
computer hardware products, provided via an internet 
website, via call center, via a frontal office and via 
computer application software for mobile phones and 
for handheld computers; Providing customer service 
in relation to computer software products, licenses of 
computer software and computer hardware products, 
provided via an internet website, via call center and 
via a frontal office; all included in class 35

שירותי שיווק ומכירה של מוצרי תוכנה למחשבים, רישיונות 
תוכנה למחשבים ומוצרי חומרה למחשבים, הניתנים באמצעות 

אתר אינטרנט, באמצעות מוקד טלפוני ובאמצעות משרד 
פרונטאלי, ובאמצעות אפליקציה ממוחשבת לטלפונים ניידים 
ולמחשבים נישאים; אספקת שירות לקוחות בנוגע למוצרי 

תוכנה למחשבים, רישיונות תוכנה למחשבים, ומוצרי חומרה 
למחשבים באמצעות אתר אינטרנט, באמצעות מוקד טלפוני 

ובאמצעות משרד פרונטאלי; הנכללים כולם בסוג 35               
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אוצרות הגליל
Trade Mark No. 246368 מספר סימן

Application Date 03/05/2012 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: BNEI HADROR LTD. שם: בני הדרור בע"מ

Address: 3 Hayetzira St., Ramat Gan, 52521, Israel כתובת : רח' היצירה 3, רמת גן, 52521, ישראל

Identification No.: 513437400מספר זיהוי: 513437400

חברה פרטית

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: 35 סוג: 35

Promoting and advertising tourism businesses in the 
Galilee and marketing such businesses to potential 
tourist- both domestic and international, private and 
institutional- through designated internet website and 
information center, as well as vis-a'-vis other forms of 
media. promoting and marketing all possible tourism 
business and services, e.g., catering, 
accommodation, hikes, travelling, workshops, visitor 
centers, museums, cultural events, sporting events, 
leisure, thematic events and so on.

פרסום ושיווק עסקים תיירותיים באזור הגליל ושיווקם לתיירים 
פוטנציאליים- חוץ ופנים, פרטיים ומוסדיים- באמצעות אתר 
אינטרנט ומוקד שירות מידע ייעודיים וכן באמצעות פרסומים 
במדיות השונות. קידום ושיווק כל שירותי ועסקי התיירות 

האפשריים כגון הסעדה, לינה, טיולים, נסיעות, סדנאות, מרכזי 
מבקרים, מוזיאונים, מופעי תרבות, אירועי ספורט, נופש ואירועי 
נושא נקודתיים ועוד.                                                         
                                                                                    
                                                                                    

                                                                          

Class: 39 סוג: 39

Providing information services and recommendations 
on the tourism services being offered in the Galilee- 
hikes, transportation, leisure, suggesting and 
recommending to individuals, as well as institutional 
clients, on designated tourism packages and diverse 
activities in the Galilee.

שירותי מידע והמלצות על שרותי התיירות המוצעים באזור 
הגליל - טיולים, נסיעות, נופש, הצעות והמלצות על חבילות 
תיירות ייעודיות ופעילויות מגוונות באזור הגליל לגורמים 

פרטיים ומוסדיים.                                                             
                                                                                    

                                                                          

Class: 41 סוג: 41

Recommending and/or organizing diverse activities in 
the Galilee in the fields of entertainment, culture and 
education, sporting events, visitor center, museums, 
cultural events, workshop on various topics, e.g., art, 
food, beverage, body and soul; event management 
for foreign and domestic tourism.

המלצה ו/או ארגון מגוון פעילויות בגליל בתחומי בידור, תרבות 
וחינוך, אירועי ספורט, מרכזי מבקרים, מוזאונים, מופעי תרבות, 
סדנאות בנושאים מגוונים כגון אומנות יוצרת, מזון, משקה גוף 
ונפש; הפקת אירועים המיועדים לתיירות חוץ ולתיירות פנים.     
                                                                                    

                                                      

Class: 43 סוג: 43

Providing information regarding catering services, 
food, accommodation, beverage supply venues in the 
Galilee; booking venues for the supply of such 
services.

אספקת מידע לגבי שירותי הסעדה, מזון, לינה, מקומות 
להספקת משקה בגליל, הזמנת מקומות לקבלת שירותים אלה.  
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Trade Mark No. 246370 מספר סימן

Application Date 03/05/2012 תאריך הגשה

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 35 סוג: 35

Promoting and advertising tourism businesses in the 
Galilee and marketing such businesses to potential 
tourist- both domestic and international, private and 
institutional- through designated internet website and 
information center, as well as vis-a'-vis other forms of 
media. promoting and marketing all possible tourism 
business and services, e.g., catering, 
accommodation, hikes, travelling, workshops, visitor 
centers, museums, cultural events, sporting events, 
leisure, thematic events and so on.

פרסום ושיווק עסקים תיירותיים באזור הגליל ושיווקם לתיירים 
פוטנציאליים- חוץ ופנים, פרטיים ומוסדיים- באמצעות אתר 
אינטרנט ומוקד שירות מידע ייעודיים וכן באמצעות פרסומים 
במדיות השונות. קידום ושיווק כל שירותי ועסקי התיירות 

האפשריים כגון הסעדה, לינה, טיולים, נסיעות, סדנאות, מרכזי 
מבקרים, מוזיאונים, מופעי תרבות, אירועי ספורט, נופש ואירועי 
נושא נקודתיים ועוד.                                                         
                                                                                    
                                                                                    

                                                                          

Class: 39 סוג: 39

Providing information services and recommendations 
on the tourism services being offered in the Galilee- 
hikes, transportation, leisure; suggesting and 
recommending to individuals, as well as institutional 
clients, on designated tourism packages and diverse 
activities in the Galilee.

שירותי מידע והמלצות על שרותי התיירות המוצעים באזור 
הגליל -, טיולים, נסיעות, נופש; הצעות והמלצות על חבילות 
תיירות ייעודיות ופעילויות מגוונות באזור הגליל לגורמים 

פרטיים ומוסדיים.
                                                                                     
                                                                                    

                                            

Class: 41 סוג: 41

Recommending and/or organizing diverse activities in 
the Galilee in the fields of entertainment, culture and 
education, sporting events, visitor center, museums, 
cultural events, workshop on various topics, e.g., art, 
food, beverage, body and soul; event management 
for foreign and domestic tourism

המלצה ו/או ארגון מגוון פעילויות בגליל בתחומי בידור, תרבות 
וחינוך, אירועי ספורט, מרכזי מבקרים, מוזאונים, מופעי תרבות, 
סדנאות בנושאים מגוונים כגון אומנות יוצרת, מזון, משקה גוף 
ונפש; הפקת אירועים המיועדים לתיירות חוץ ולתיירות פנים.     
                                                                                    

                                                            

Class: 43 סוג: 43

Providing information regarding catering services, 
food, accommodation, beverage supply venues in the 
Galilee; booking venues for the supply of such 
services.

אספקת מידע לגבי שירותי הסעדה, מזון, לינה, מקומות 
להספקת משקה בגליל, הזמנת מקומות לקבלת שירותים אלה.

                                                                                     
                          

י"ב אב תשע"ב - 49731/07/2012



Ownersבעלים

Name: BNEI HADROR LTD. שם: בני הדרור בע"מ

Address: רח' היצירה 3, רמת גן, 52521, ישראל כתובת : רח' היצירה 3, רמת גן, 52521, ישראל

Identification No.: 513437400מספר זיהוי: 513437400

חברה פרטית

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

י"ב אב תשע"ב - 49831/07/2012



Treasures of the Galilee

Trade Mark No. 246371 מספר סימן

Application Date 03/05/2012 תאריך הגשה

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 35 סוג: 35

Promoting and advertising tourism businesses in the 
Galilee and marketing such businesses to potential 
tourist- both domestic and international, private and 
institutional- through designated internet website and 
information center, as well as vis-a'-vis other forms of 
media. promoting and marketing all possible tourism 
business and services, e.g., catering, 
accommodation, hikes, travelling, workshops, visitor 
centers, museums, cultural events, sporting events, 
leisure, thematic events and so on.

פרסום ושיווק עסקים תיירותיים באזור הגליל ושיווקם לתיירים 
פוטנציאליים- חוץ ופנים, פרטיים ומוסדיים- באמצעות אתר 
אינטרנט ומוקד שירות מידע ייעודיים וכן באמצעות פרסומים 
במדיות השונות. קידום ושיווק כל שירותי ועסקי התיירות 

האפשריים כגון הסעדה, לינה, טיולים, נסיעות, סדנאות, מרכזי 
מבקרים, מוזיאונים, מופעי תרבות, אירועי ספורט, נופש ואירועי 
נושא נקודתיים ועוד.                                                         
                                                                                    
                                                                                    

                                                                          

Class: 39 סוג: 39

Providing information services and recommendations 
on the tourism services being offered in the Galilee- 
hikes, transportation, leisure; suggesting and 
recommending to individuals, as well as institutional 
clients, on designated tourism packages and diverse 
activities in the Galilee.

שירותי מידע והמלצות על שרותי התיירות המוצעים באזור 
הגליל -, טיולים, נסיעות, נופש; הצעות והמלצות על חבילות 
תיירות ייעודיות ופעילויות מגוונות באזור הגליל לגורמים 

פרטיים ומוסדיים.

                                                                                     
                                                                                    

                                        

Class: 41 סוג: 41

Recommending and/or organizing diverse activities in 
the Galilee in the fields of entertainment, culture and 
education, sporting events, visitor center, museums, 
cultural events, workshop on various topics, e.g., art, 
food, beverage, body and soul; event management 
for foreign and domestic tourism

המלצה ו/או ארגון מגוון פעילויות בגליל בתחומי בידור, תרבות 
וחינוך, אירועי ספורט, מרכזי מבקרים, מוזאונים, מופעי תרבות, 
סדנאות בנושאים מגוונים כגון אומנות יוצרת, מזון, משקה גוף 
ונפש; הפקת אירועים המיועדים לתיירות חוץ ולתיירות פנים.

                                                                                     
                                                        

Class: 43 סוג: 43

Providing information regarding catering services, 
food, accommodation, beverage supply venues in the 
Galilee; booking venues for the supply of such 
services.

אספקת מידע לגבי שירותי הסעדה, מזון, לינה, מקומות 
להספקת משקה בגליל, הזמנת מקומות לקבלת שירותים אלה.  
                                                                                     

                                        

י"ב אב תשע"ב - 49931/07/2012



Ownersבעלים

Name: BNEI HADROR LTD. שם: בני הדרור בע"מ

Address: רח' היצירה 3, רמת גן, 52521, ישראל כתובת : רח' היצירה 3, רמת גן, 52521, ישראל

Identification No.: 513437400מספר זיהוי: 513437400

חברה פרטית

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

י"ב אב תשע"ב - 50031/07/2012



Trade Mark No. 246679 מספר סימן

Application Date 20/05/2012 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: STRAUSS GROUP LTD. שם: שטראוס גרופ בע"מ

Address: 49 Hasivim St., Petach Tikva, 49517, Israel כתובת : רח' הסיבים 49, פתח תקוה, 49517, ישראל

Identification No.: 520003781מספר זיהוי: 520003781

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Seligsohn Gabrieli  & Co.

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

Milk and dairy products, all included in class 29 חלב ומוצרי חלב, הנכללים כולם בסוג 29                           

י"ב אב תשע"ב - 50131/07/2012



Trade Mark No. 247320 מספר סימן

Application Date 14/06/2012 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: Twito Eliyahu שם: טוויטו אליהו

Address: Sheshet Hyamim 19/3, P.O.B. P.O.B 8300, 
Kiryat Shmona, Israel

כתובת : רח' ששת הימים 19/3, ת.ד. ת.ד 8300, קרית שמונה, 
ישראל

Identification No.: 063379838מספר זיהוי: 063379838

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: 3 סוג: 3

Beauty and care products, soaps, perfumery, 
essential oils, body lotions, cosmetics, hair styling 
products, hair lotions; all included in class 3.       

מוצרי יופי וטיפוח לגוף ולשיער, סבונים, בשמים, שמנים 
אתריים, תחליבי לחות, תכשירי קוסמטיקה ואיפור, תכשירים 

לעיצוב השיער, תרחיצים לשיער; הנכללים בסוג 3.

י"ב אב תשע"ב - 50231/07/2012



REVIVAL BY QUMRAN

Trade Mark No. 247691 מספר סימן

Application Date 04/07/2012 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: Qumran Tourism Industries Ltd. שם: קומראן מפעלי תיירות בע"מ

Address: M.P. Jordan Valley, Kibbutz Kalia, Israel כתובת : ד.נ. ערבות הירדן, קליה, 90666, ישראל

Identification No.: 512034729מספר זיהוי: 512034729

קומראן מפעלי תיירות בעמ

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Plinner & Co., Law Office

Address: 7 Jabotinski St., Moshe Aviv Tower, 38 th 
Floor, Ramat Gan, 52520, Israel

שם: פלינר ושות', עו"ד

כתובת : רח' ז'בוטינסקי 7, מגדל משה אביב, קומה 38, רמת גן, 
52520, ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 3 סוג: 3

Skincare and cosmetic products, including bath salts; 
mud-based preparations; body and facial creams 
including hand cream, nail and foot creams; body 
lotion; body oil, soaps made from mud, salt, sulfur 
and seaweed; dead sea mud wraps (not for medical 
use) and mud masks; cleansing lotions; facial peeling 
lotions; moisturizers and anti-oxidant moisturizers; 
facial serums; eye treatment creams and lotions; 
balms including nail balms; all included in Class 3

מוצרים לטיפוח העור ומוצרי קוסמטיקה, כולל מלחי אמבט; 
תכשירים מבוססי-בוץ; קרמים לגוף ולפנים כולל קרם ידיים, 
קרם לרגליים ולציפורניים; תחליב גוף; שמן גוף; סבונים 

העשויים בוץ, מלח, גופרית ואצות; עטיפות העשויות מבוץ מים 
המלח (שלא לשימוש רפואי) ומסכות בוץ; תחליבי ניקוי; 

תחליבים לפילינג פנים; קרם לחות וקרם לחות נוגד חמצון; 
סרומים לפנים; קרמים ותחליבים לטיפול בעיניים; משחות כולל 
משחות לציפורניים; הנכללים כולם בסוג 3                             

                                                                    

י"ב אב תשע"ב - 50331/07/2012



Trade Mark No. 247779 מספר סימן

Application Date 08/07/2012 תאריך הגשה

 Owners

Name: XL Energy International Corp.

Address: P.O.B. P.O.B. 3463, Road Town, Tortola, Virgin 
Islands

Identification No.: 70319

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Soroker-Agmon, Adv.

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

שם: סורוקר-אגמון, עו"ד

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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 32 סוג: 32

Energy drinks; all included in class 32. משקאות אנרגיה; הנכללים כולם בסוג 32.         

י"ב אב תשע"ב - 50431/07/2012



Trade Mark No. 247780 מספר סימן

Application Date 08/07/2012 תאריך הגשה

 Owners

Name: XL Energy International Corp.

Address: P.O.B. P.O.B. 3463, Road Town, Tortola, Virgin 
Islands

Identification No.: 70319

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Soroker-Agmon, Adv.

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

שם: סורוקר-אגמון, עו"ד

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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 32 סוג: 32

Energy drinks; all included in class 32. משקאות אנרגיה; הנכללים כולם בסוג 32.         

י"ב אב תשע"ב - 50531/07/2012



Trade Mark No. 247781 מספר סימן

Application Date 08/07/2012 תאריך הגשה

 Owners

Name: XL Energy International Corp.

Address: P.O.B. P.O.B. 3463, Road Town, Tortola, Virgin 
Islands

Identification No.: 70319

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Soroker-Agmon, Adv.

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

שם: סורוקר-אגמון, עו"ד

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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 32 סוג: 32

Energy drinks; all included in class 32. משקאות אנרגיה; הנכללים כולם בסוג 32.         

י"ב אב תשע"ב - 50631/07/2012



Trade Mark No. 247782 מספר סימן

Application Date 08/07/2012 תאריך הגשה

 Owners

Name: XL Energy International Corp.

Address: P.O.B. P.O.B. 3463, Road Town, Tortola, Virgin 
Islands

Identification No.: 70319

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Soroker-Agmon, Adv.

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

שם: סורוקר-אגמון, עו"ד

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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 32 סוג: 32

Energy drinks; all included in class 32. משקאות אנרגיה; הנכללים כולם בסוג 32.         

י"ב אב תשע"ב - 50731/07/2012



XL'S NIGHT IS LONGER

Trade Mark No. 247787 מספר סימן

Application Date 05/07/2012 תאריך הגשה

 Owners

Name: XL Energy International Corp.

Address: P.O.B. P.O.B. 3463, Road Town, Tortola, Virgin 
Islands

Identification No.: 70319

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Soroker-Agmon, Adv.

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

שם: סורוקר-אגמון, עו"ד

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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 32 סוג: 32

Energy drinks; all included in class 32. משקאות אנרגיה; הנכללים כולם בסוג 32.         

י"ב אב תשע"ב - 50831/07/2012



הלילה של XL ארוך יותר
Trade Mark No. 247788 מספר סימן

Application Date 05/07/2012 תאריך הגשה

 Owners

Name: XL Energy International Corp.

Address: P.O.B. P.O.B. 3463, Road Town, Tortola, Virgin 
Islands

Identification No.: 70319

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Soroker-Agmon, Adv.

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

שם: סורוקר-אגמון, עו"ד

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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 32 סוג: 32

Energy drinks; all included in class 32. משקאות אנרגיה; הנכללים כולם בסוג 32.         

י"ב אב תשע"ב - 50931/07/2012



Trade Mark No. 247789 מספר סימן

Application Date 05/07/2012 תאריך הגשה

 Owners

Name: XL Energy International Corp.

Address: P.O.B. P.O.B. 3463, Road Town, Tortola, Virgin 
Islands

Identification No.: 70319

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Soroker-Agmon, Adv.

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

שם: סורוקר-אגמון, עו"ד

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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 32 סוג: 32

Energy drinks; all included in class 32. משקאות אנרגיה; הנכללים כולם בסוג 32.         

י"ב אב תשע"ב - 51031/07/2012



אקסל את עצמך
Trade Mark No. 247790 מספר סימן

Application Date 05/07/2012 תאריך הגשה

 Owners

Name: XL Energy International Corp.

Address: P.O.B. P.O.B. 3463, Road Town, Tortola, Virgin 
Islands

Identification No.: 70319

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Soroker-Agmon, Adv.

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

שם: סורוקר-אגמון, עו"ד

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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 32 סוג: 32

Energy drinks; all included in class 32. משקאות אנרגיה; הנכללים כולם בסוג 32.         

י"ב אב תשע"ב - 51131/07/2012



XL YOURSELF AND GET INTO THE RIGHT MOOD

Trade Mark No. 247791 מספר סימן

Application Date 05/07/2012 תאריך הגשה

 Owners

Name: XL Energy International Corp.

Address: P.O.B. P.O.B. 3463, Road Town, Tortola, Virgin 
Islands

Identification No.: 70319

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Soroker-Agmon, Adv.

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

שם: סורוקר-אגמון, עו"ד

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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 32 סוג: 32

Energy drinks; all included in class 32. משקאות אנרגיה; הנכללים כולם בסוג 32.         

י"ב אב תשע"ב - 51231/07/2012



Trade Mark No. 247792 מספר סימן

Application Date 05/07/2012 תאריך הגשה

 Owners

Name: XL Energy International Corp.

Address: P.O.B. P.O.B. 3463, Road Town, Tortola, Virgin 
Islands

Identification No.: 70319

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Soroker-Agmon, Adv.

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

שם: סורוקר-אגמון, עו"ד

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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 32 סוג: 32

Energy drinks; all included in class 32. משקאות אנרגיה; הנכללים כולם בסוג 32.         

י"ב אב תשע"ב - 51331/07/2012



קח XL והיכנס לאוירה
Trade Mark No. 247793 מספר סימן

Application Date 05/07/2012 תאריך הגשה

 Owners

Name: XL Energy International Corp.

Address: P.O.B. P.O.B. 3463, Road Town, Tortola, Virgin 
Islands

Identification No.: 70319

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Soroker-Agmon, Adv.

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

שם: סורוקר-אגמון, עו"ד

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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 32 סוג: 32

Energy drinks; all included in class 32. משקאות אנרגיה; הנכללים כולם בסוג 32.         

י"ב אב תשע"ב - 51431/07/2012



Trade Mark No. 247822 מספר סימן

Application Date 05/07/2012 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: Minhat haretz m.a (2012) LTD. שם: מנחת הארץ מ.א (2012) בע"מ

Address: Haatzmaut 44 St., Qiryat ata, Israel כתובת : רח' העצמאות 44, קרית אתא, ישראל

Identification No.: 514760925מספר זיהוי: 514760925

חברה פרטית

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Shlomi Avitan, Adv.

Address: 36 Hanamal, P.O.B. 33720, Haifa, 31337, 
Israel

שם: שלומי אביטן, עו"ד

כתובת : הנמל 36, ת.ד. 33720, חיפה, 31337, ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 35 סוג: 35

Selling pastries. מכירת דברי מאפה.                   
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Pizza City

פיצה סיטי
Trade Mark No. 247828 מספר סימן

Application Date 09/07/2012 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: Itzhak Yom Tov שם: יצחק יום טוב

Address: Kadish Luz 15 St., Jerusalem, Israel כתובת : רח' קדיש לוז 15, ירושלים, ישראל

Identification No.: 032070567מספר זיהוי: 032070567

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Alkalay & Co. Adv.

Address: 4 Berkovitz St., Museum Tower, Tel Aviv, 
61339, Israel

שם: אלקלעי ושות', עו"ד

כתובת : ברקוביץ 4, מגדל המוזיאון, ת.ד. 33111, תל אביב, 
61330, ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 43 סוג: 43

Pizza parlor. פיצריה.             
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Trade Mark No. 247843 מספר סימן

Application Date 11/07/2012 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: Deganit Ein-Bar Ta'asiot Mazon Ve-Afia 
(Limited partnership)

שם: דגנית עין בר תעשיות מזון ואפיה (שותפות מוגבלת)

Address: Kibbutz Einat, Israel כתובת : קיבוץ עינת, ישראל

Identification No.: 550016661מספר זיהוי: 550016661

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Lipa Meir & Co., Adv.

Address: Beit Amot Hashkaot Building, 2 Weizman sT., 
Tel Aviv, 64239, Israel

שם: ליפא מאיר ושות', עו"ד

כתובת : רח' ויצמן 2, בית אמות השקעות, קומה 20, תל אביב, 
64239, ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 30 סוג: 30

Bread and pastry; all included in class 30 לחם ודברי מאפה; הנכללים כולם בסוג 30             
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.Journal" No")("יומן" מס' 04/2006

182779 182780

.Journal" No")("יומן" מס' 12/2008

206958

.Journal" No")("יומן" מס' 03/2009

218503

.Journal" No")("יומן" מס' 10/2010

224682

.Journal" No")("יומן" מס' 01/2011

224276

.Journal" No")("יומן" מס' 01/2012

223475 223489 223512

.Journal" No")("יומן" מס' 02/2012

228319

סימני מסחר שנרשמו
TRADE MARKS REGISTERED
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.Journal" No")("יומן" מס' 03/2012

212574 220266 221485 221486 221735 221917 222260 222262 
225215 225810 225847 226264 226362 226573 226657 226661 
228336 228669 228670 228671 228675 229535 229876 230267 
230268 230269 230270 230286 230287 230606 230925 230929 
231017 231023 231073 231083 231084 231085 231339 231909 
231965 232295 232522 232528 232568 232595 232673 232817 
232888 232889 232890 233050 233071 233072 233131 233343 
233403 233471 233474 233501 233654 233655 233679 233684 
233721 233853 234032 234225 234226 234373 234484 234491 
234520 234521 234592 234621 234655 234656 234657 234680 
234706 234754 234837 234905 234927 234948 234957 234964 
234966 235034 235050 235152 235153 235195 235198 235379 
235436 235454 235455 235456 235490 235512 235515 235516 
235539 235540 235560 235561 235562 235573 235600 235633 
235643 235652 235653 235668 235669 235681 235739 235754 
235795 235809 235819 235828 235829 235843 235851 235912 
235925 235934 235960 236017 236018 236028 236030 236044 
236049 236056 236057 236060 236061 236062 236075 236084 
236085 236088 236111 236131 236166 236167 236182 236193 
236201 236228 236245 236311 236327 236384 236385 236417 
236440 236468 236477 236484 236486 236507 236521 236541 
236545 236566 236576 236592 236593 236615 236635 236636 
236638 236664 236673 236694 236695 236699 236704 236721 
236722 236726 236735 236743 236748 236806 236807 236808 
236809 236810 236812 236816 236817 236820 236821 236826 
236827 236828 236831 236832 236833 236834 236835 236836 
236837 236838 236840 236841 236843 236844 236850 236864 
236866 236867 236868 236869 236870 236871 236872 236874 
236882 236883 236885 236894 236898 236902 236904 236905 
236932 236944 236950 236957 236959 236962 236963 236964 
236965 236966 236979 236981 236982 236983 236984 236985 
236986 236987 236988 236989 236990 236993 236994 237017 
237018 237022 237023 237024 237025 237026 237028 237029 
237032 237034 237035 237036 237037 237038 237039 237040 
237041 237042 237043 237044 237048 237051 237052 237055 
237056 237057 237061 237062 237065 237069 237070 237071 
237078 237081 237114 237115 237116 237117 237119 237120 
237121 237122 237123 237129 237130 237139 237140 237141 
237142 237147 237149 237150 237152 237154 237155 237156 
237157 237160 237161 237171 237188 237189 237212 237218 
237235 237255 237258 237283 237293 237294 237297 237307 
237314 237323 237349 237351 237356 237359 237363 237377 
237378 237379 237380 237385 237391 237425 237427 237429 
237452 237458 237459 237463 237473 237589 237642 237643 
237658 237662 237730 237734 237751 237765 237773 237830 
237840 237842 237844 237858 237861 237866 237871 237872 
238004 238026 238032 238033 238135 238321 238322 238343 
238344 238345 238356 238357 238449 238469 238488 238605 
238622 238644 238645 238663 238665 238775 238784 238805 
238807 238820 238833 238842 238843 238866 238964 239141 
239181 239267 239334 239339 239393 239403 239753 239754 
239877 239926 240011 240021 240305 240502 240648 240667 
240741 240762 240821 240861 240940 240944 240996 241206 
241479 241480 241594 241698 241709 241769 242200 242345 
242365 243025 243464 243474 243666 244086 244348 244653 
244841 244842 244844 245010 245015 245016 245036 245209 

245331 245396
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155118 181155

ריינהולד כהן ושותפיו

ת.ד. 13239 ,   תל אביב

Reinhold Cohn and Partners

G.P. (Alderney) Limited

St Peter Port, GY1 2UE, Guernsey

P.O.B. 13239 ,   Tel Aviv

220528 220529 220530 220531 220532 220533 220534 220535 220536

ש. הורוביץ ושות'

ת.ד. 2499 ,   תל אביב

S. Horowitz & Co.

Keshet Broadcasting Ltd.

שידורי קשת בע"מ

תל אביב, ישראל

P.O.B. 2499 ,   Tel Aviv

146435

ריינהולד כהן ושותפיו

ת.ד. 13239 ,   תל אביב

Reinhold Cohn and Partners

The Plant Production and Marketing Board

המועצה לייצור צמחים ולשיווקם

ראשון לציון, ישראל

P.O.B. 13239 ,   Tel Aviv

רשות לשימוש בסימני מסחר
AUTHORIZATION TO USE TRADE MARKS

בהעדר ציון אחר, הרשות ניתנה לכל הטובין שלגביהן רשום הסימן

Unless otherwise staled, the authorisation has been given for all the goods in respect of which the 
mark is registered

העברת בעלות

TRANSFER OF PROPRIETORSHIP
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103266 103267 103268 103269 103270 103271

ריינהולד כהן ושותפיו

ת.ד. 13239 ,   תל אביב

Reinhold Cohn and Partners

TITAN INDUSTRIES LIMITED

Bangalore 560017, India

P.O.B. 13239 ,   Tel Aviv

104143

גלוזמן שם-טוב חוברס ברויד ושות'

מרכז עזריאלי 5 המגדל המרובע , קומה 29 ,   תל 
אביב

Glusman Chem-Tov Chowers Broid & Co.

Eveden Huit SAS ; French Company Formation 
(Societe par actions simplifiee) French Law

F-35063 Rennes Cedex, France

Azrieli Center 5 , The Square Tower , 29th 
Floor , Tel Aviv

121673

לוצאטו את לוצאטו

ת.ד. 5352 ,   באר שבע

Luzzatto & Luzzatto

IC Holding GmbH

D-70567 Stuttgart, Germany

P.O.B. 5352 ,   Beer Sheva

124225

איתן, מהולל & שדות, עו"ד ועו"פ

מגדל אקרשטיין C ת.ד. 2081 שדרות אבא אבן 10 ,  
 הרצליה

Eitan Mehulal & Sadot, Adv. & Patent 
Attorneys

AKU ITALIA s.r.l.

31044 Montebelluna (TV), Italy

Akerstein Tower C P.O.B. 2081 10 Aba Aven 
St. , Herzelia
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136597

פרל כהן צדק לצר

ת.ד. 12704 ,   הרצליה

Pearl Cohen Zedek Latzer

BEAVERTAILS BRANDS INC.

Montreal, Quebec H2N 2A5, Canada

P.O.B. 12704 ,   Herzelia

144494

ריינהולד כהן ושותפיו

ת.ד. 13239 ,   תל אביב

Reinhold Cohn and Partners

Xeikon IP B.V.

NL-4529 GZ Eede, Netherlands

P.O.B. 13239 ,   Tel Aviv

157915

ריינהולד כהן ושותפיו

ת.ד. 13239 ,   תל אביב

Reinhold Cohn and Partners

Scandinavian Tobacco Group Eersel B.V.

5521 CB Eersel, Netherlands

P.O.B. 13239 ,   Tel Aviv

166256

ריינהולד כהן ושותפיו

ת.ד. 13239 ,   תל אביב

Reinhold Cohn and Partners

Hamsard 3145 Limited

Birmingham B3 2JR, United Kingdom

P.O.B. 13239 ,   Tel Aviv
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172552 177254 177255

גי.אי. ארליך (1995) בע"מ

מגדל רוגובין-תדהר, קומה 15, דרך מנחם בגין 11 ,   
רמת גן

G.E. Ehrlich (1995) Ltd.

Optima Consumer Health Limited

BD7 2LW Bradford, West Yorkshire, United Kingdom

The Rogovin-Tidhar Tower, 11 Menachem 
Begin Road , Ramat Gan

188938 196773

ליאב גפן, עו"ד

ת.ד. 1113 ,   קרית טבעון

Liav Geffen, Adv.

Geffen Basad Insurance Broker Ltd.

גפן בס"ד סוכנות לביטוח בע"מ

רמת גן, ישראל

P.O.B. 1113 ,   Kiryat Tivon

191098 191099 191100 191101 191102 191103

ד"ר שלמה כהן ושות'

ת.ד. 11490 ,   תל אביב

Dr. Shlomo Cohen & Co.

Advantest (Singapore) Pte. Ltd., 

768923 Singapore, Singapore

P.O.B. 11490 ,   Tel Aviv

198924

צבי רוטברט, עו"ד

רח' סוקולוב 77   ,   חולון

Zvi Rotbart, Adv.

Orita Gelateria Management Ltd.

אוריתה ניהול גלידריות בע"מ

תל אביב-יפו, ישראל

77 Sokolov St. , Holon
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20099

ריינהולד כהן ושותפיו

ת.ד. 13239 ,   תל אביב

Reinhold Cohn and Partners

Saga Furs Oyj

FI-01720 Vantaa, Finland

P.O.B. 13239 ,   Tel Aviv

204249 204250

ד"ר שלמה כהן ושות'

ת.ד. 11490 ,   תל אביב

Dr. Shlomo Cohen & Co.

Alticor Inc. ; (Michigan Corporation)

Ada, Michigan, U.S.A.

P.O.B. 11490 ,   Tel Aviv

204714 204717 204718 204719 204722 204723 204724 204725 204726 204727 204728 
204729 204730 204731 204732 204733

גלוזמן שם-טוב חוברס ברויד ושות'

מרכז עזריאלי 5 המגדל המרובע , קומה 29 ,   תל 
אביב

Glusman Chem-Tov Chowers Broid & Co.

Mas Clinics Ltd.

מאס קליניקס בע"מ

ג`ת, ישראל

Azrieli Center 5 , The Square Tower , 29th 
Floor , Tel Aviv

210103 210104 211999 212000

ד"ר שלמה כהן ושות'

ת.ד. 11490 ,   תל אביב

Dr. Shlomo Cohen & Co.

Swiss Luxury Brand LLC ; (Delaware Limited Liability 
Company)

Long Island City, NY, U.S.A.

P.O.B. 11490 ,   Tel Aviv
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211065

דר' אייל ברסלר, עו"פ

בית לזרום, רחוב תובל 11 ,   רמת גן

Dr Eyal Bressler, Patent Attorney

The Estate of Marilyn Monroe, LLC ; (Delaware Limited 
Liability Company)

New York, NY 10001, U.S.A.

Lazrom House, 11 Tuval Street , Ramt Gan

211626 221797

אלן שנקמאן, עו"ד

רחוב פלאוט 10 ,   רחובות

Ellen Shankman, Adv.

Obschestvo s ogranichennoy otvetsvennostyu "Pyat 
Ozer" ; (Limited Liability Company)

Omsk, RU- 644074, Russian Federation

10 Plaut St. , Rehovot

212509 212510

לוצאטו את לוצאטו

ת.ד. 5352 ,   באר שבע

Luzzatto & Luzzatto

Biella Manifatture Tessili S.p.A.

20121 Milano, Italy

P.O.B. 5352 ,   Beer Sheva

228715 228716 228717 228718 228720 228721

פרל כהן צדק לצר

ת.ד. 12704 ,   הרצליה

Pearl Cohen Zedek Latzer

Buchanan Group Holdings PTE LTD.

#32-01 Singapore Land Tower, Singapore

P.O.B. 12704 ,   Herzelia
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231508 231509

לוי, מי-דן ושות', עו"ד

מנחם בגין 11 ,   רמת גן

Levy, Meidan & Co., Advs.

DSNR MEDIA INNOVATIONS LTD.

דסנר מדיה חדשנית בע"מ

רעננה, ישראל

4 Kaufman Street , Tel Aviv

233441

Winchester, Inc. ; (Delaware Corporation)

Evanston, Illinois 60201, U.S.A.

 , 

233462

Shandong Hengfeng Rubber & Plastic Co., Ltd. ; (China 
Corporation)

Dong Ying, Shandong, People's Republic of China

 , 

234902

SOLOMEO S.P.A.

Frazione Solomeo, Corciano (PG)    , Italy

 , 
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235290 235291 235292 235293 235294 237589

לוצאטו את לוצאטו

ת.ד. 5352 ,   באר שבע

Luzzatto & Luzzatto

BD Baggies Ltd. ; (Ireland Corporation)

Sandymount - Dublin 4, Ireland

P.O.B. 5352 ,   Beer Sheva

237303

Cristalica GmbH

03159 Dobern, Germany

 , 

238648

DENTRESSANGLE INITIATIVES ; (Societe par actions 
simplifiee)

F-69002 Lyon, France

 , 

25484 70204 99081

ד"ר שלמה כהן ושות'

ת.ד. 11490 ,   תל אביב

Dr. Shlomo Cohen & Co.

MSD Consumer Care Inc. ; (Delaware Corporation)

Memphis, Tennessee 38151, U.S.A.

P.O.B. 11490 ,   Tel Aviv
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25975 25976 29238 166362 210628 210629 210630 210631 210632 210634 210635 
210636 210637 212102 212103 212104 212105 212106 212107 212108

ריינהולד כהן ושותפיו

ת.ד. 13239 ,   תל אביב

Reinhold Cohn and Partners

UL LLC ; (Delaware Limited Liability Company)

Northbrook, Illinois 60062, U.S.A.

P.O.B. 13239 ,   Tel Aviv

38853

ריינהולד כהן ושותפיו

ת.ד. 13239 ,   תל אביב

Reinhold Cohn and Partners

American Air Filter Company, Inc. ; (Delaware 
Corporation)

Louisville, Kentucky, U.S.A.

P.O.B. 13239 ,   Tel Aviv

39411 48119 131964 216460

דר' אייל ברסלר, עו"פ

בית לזרום, רחוב תובל 11 ,   רמת גן

Dr Eyal Bressler, Patent Attorney

Energizer Holdings Inc. ; (Missouri Corporation)

St. Louis, Missouri, U.S.A.

Lazrom House, 11 Tuval Street , Ramt Gan

40910 40911 40912 40913 66910 66911 67189 67360 82197 82198 186734

ד"ר שלמה כהן ושות'

ת.ד. 11490 ,   תל אביב

Dr. Shlomo Cohen & Co.

Intervet International B.V. ; (Netherlands limited liability 
company)

NL-5831, AN Boxmeer, Netherlands

P.O.B. 11490 ,   Tel Aviv
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53881 53882 211746

לוצאטו את לוצאטו

ת.ד. 5352 ,   באר שבע

Luzzatto & Luzzatto

Spectrum Brands (UK) Limited

Failsworth, Manchester, United Kingdom

P.O.B. 5352 ,   Beer Sheva

55287

יחיאל ירון-ד"ר עקיבא הופמן, עו"ד

רח' אחד העם 9  ,   תל-אביב

Yechiel Yaron-Dr. Akiba Hoffmann, A dvs.

Winter Holding GmbH & Co. KG

DE-69226 Nussloch, Germany

9 Echad Ha'am Street , Tel Aviv

64474

פרל כהן צדק לצר

ת.ד. 12704 ,   הרצליה

Pearl Cohen Zedek Latzer

Temmler Werke GmbH

81673 Munchen, Germany

P.O.B. 12704 ,   Herzelia

7282 7283 7636 29162 47602 47603 88596 109423 109424 120493 120494 125038 
125853 125854 125855

וולף, ברגמן וגולר

ת.ד. 1352 ,   ירושלים

Wolff, Bregman and Goller

Kraft Foods Global Brands LLC ; (Delaware Limited 
Liability Company)

Northfield, Illinois, U.S.A.

P.O.B. 1352 ,   Jerusalem
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80103

ריינהולד כהן ושותפיו

ת.ד. 13239 ,   תל אביב

Reinhold Cohn and Partners

SUMITOMO CHEMICAL AGRO EUROPE S.A.S.

69370 Saint-Didier-Au-Mont D'Or, France

P.O.B. 13239 ,   Tel Aviv

89859 90679 96614 98766 99953 99954 123827 132540 134240 140843 140844 143068 
143069 144504 150628 161114 161936 161937 162091 174447 202085 202086 224696

וולף, ברגמן וגולר

ת.ד. 1352 ,   ירושלים

Wolff, Bregman and Goller

Sano Brunos Enterprises Ltd.

סנו מפעלי ברונוס בע"מ

הוד השרון, ישראל

P.O.B. 1352 ,   Jerusalem

94746

ריינהולד כהן ושותפיו

ת.ד. 13239 ,   תל אביב

Reinhold Cohn and Partners

D B Industries, Inc. ; (Minnesota Corporation)

Red Wing, Minnesota 55066, U.S.A.

P.O.B. 13239 ,   Tel Aviv

98213

פרל כהן צדק לצר

ת.ד. 12704 ,   הרצליה

Pearl Cohen Zedek Latzer

THE LUBRIZOL CORPORATION ; (Ohio Corporation)

Wickliffe, Ohio 44092-2298, U.S.A.

P.O.B. 12704 ,   Herzelia

שינויים בפרטי בעלים
CHANGES IN PROPRIETORS' DETAILS
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102729

 The name of the proprietor has beenשם בעל הסימן שונה ל:
changed to:

The Lion Match Company (PTY) Limited

10301

 The name of the proprietor has beenשם בעל הסימן שונה ל:
changed to:

Exide Technologies AB

108147 108148

 The name of the proprietor has beenשם בעל הסימן שונה ל:
changed to:

BLUESCOPE STEEL LIMITED

116502 116503

 The name of the proprietor has beenשם בעל הסימן שונה ל:
changed to:

LES GRANDS CHAIS DE FRANCE S.A.S.

116743 116744 157498

 The name of the proprietor has beenשם בעל הסימן שונה ל:
changed to:

LES GRANDS CHAIS DE FRANCE S.A.S.
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136597

 The name of the proprietor has beenשם בעל הסימן שונה ל:
changed to:

BEAVERTAILS BRANDS INC.

143225 233042 233043 235000

 The name of the proprietor has beenשם בעל הסימן שונה ל:
changed to:

BRAKE PARTS INC LLC ; (Delaware Limited Liability Company)

158419

 The name of the proprietor has beenשם בעל הסימן שונה ל:
changed to:

ConAgra Foods Packaged Foods, LLC  ; (Delaware Limited Liability Company)

158736

 The name of the proprietor has beenשם בעל הסימן שונה ל:
changed to:

BLUESCOPE STEEL LIMITED

166691 166692 166693

 The name of the proprietor has beenשם בעל הסימן שונה ל:
changed to:

BLUESCOPE STEEL LIMITED
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171622

 The name of the proprietor has beenשם בעל הסימן שונה ל:
changed to:

Constellation Brands Canada, Inc.

185401 185402

 The name of the proprietor has beenשם בעל הסימן שונה ל:
changed to:

CASTELLARI HOLDING SRL

187184

 The name of the proprietor has beenשם בעל הסימן שונה ל:
changed to:

Moleskine S.r.l.

199090

 The name of the proprietor has beenשם בעל הסימן שונה ל:
changed to:

OPTICOS S.R.L.

22140 83253

 The name of the proprietor has beenשם בעל הסימן שונה ל:
changed to:

Pfizer Canada Inc. ; (Nova Scotia Corporation)
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225045

 The name of the proprietor has beenשם בעל הסימן שונה ל:
changed to:

MANFROTTO LIGHTING LIMITED

229820 239224 239225 239226 239227

 The name of the proprietor has beenשם בעל הסימן שונה ל:
changed to:

רוביקון ביזנס גרופ בע"מ

Rubicon Business Group Ltd.

236019

 The name of the proprietor has beenשם בעל הסימן שונה ל:
changed to:

Herbert Kannegiesser GmbH  ; (Germany GmbH) 

238921

 The name of the proprietor has beenשם בעל הסימן שונה ל:
changed to:

פריון נטוורק בע"מ

Perion Network Ltd.

240829 242368

 The name of the proprietor has beenשם בעל הסימן שונה ל:
changed to:

Solvay Specialty Polymers Italy, SpA ; (Italy S.p.A.)
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243916

 The name of the proprietor has beenשם בעל הסימן שונה ל:
changed to:

IVAX International GmbH

247479 247480

 The name of the proprietor has beenשם בעל הסימן שונה ל:
changed to:

גראביטי צ'ק בע"מ

Gravity Check Ltd.

72492 211747

 The name of the proprietor has beenשם בעל הסימן שונה ל:
changed to:

Russell Hobbs Limited

76861 107428 142264 142265 172321 176801 246933 246934 
246993 246994 246995

 The name of the proprietor has beenשם בעל הסימן שונה ל:
changed to:

בי.די.איי. - קופאס בע"מ

B.D.I. - COFACE LTD.

80235

 The name of the proprietor has beenשם בעל הסימן שונה ל:
changed to:

Fabory Nederland B.V.
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80924

 The name of the proprietor has beenשם בעל הסימן שונה ל:
changed to:

TAEWON S&G LTD.

81983 81984 119504 165203 165204 165205 165206

 The name of the proprietor has beenשם בעל הסימן שונה ל:
changed to:

CBRE, Inc. ; (Delaware Corporation)

82255 92528 132271 143916

 The name of the proprietor has beenשם בעל הסימן שונה ל:
changed to:

KERABEN GRUPO, S.A.

88434

 The name of the proprietor has beenשם בעל הסימן שונה ל:
changed to:

GRANINI FRANCE

93475

 The name of the proprietor has beenשם בעל הסימן שונה ל:
changed to:

Philips Belgium N.V.

שינויים בכתובת בעלים
CHANGES IN PROPRIETORS' ADDRESS
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106288 147562 148070 160664

 The address of the proprietor hasכתובת בעל הסימן שונתה ל:
been changed to:

No. 301, Jhongjheng Rd.  Yongkang Dist., 
Tainan City 71001 , Taiwan

116502 116503

 The address of the proprietor hasכתובת בעל הסימן שונתה ל:
been changed to:

1 Rue de la Division Leclerc  67290 
Petersbach , France

13223 22627

 The address of the proprietor hasכתובת בעל הסימן שונתה ל:
been changed to:

c/o C. Paul W. Smith, 44 Chipman Hill, Suite 
1000  P.O.B. 7289 Stn.' "A", Saint John, N.B., 
E2L 4S6 , Canada

205143

 The address of the proprietor hasכתובת בעל הסימן שונתה ל:
been changed to:

Moshe Levy st   Rishon Lezion , Israel 16רח' משה לוי 16  ראשון לציון , ישראל

233328 236419 236516 237994 238456 238457 238458 238464 238465 238466 238575 
238868 239175 239180

 The address of the proprietor hasכתובת בעל הסימן שונתה ל:
been changed to:

20 avenue Raymond Aron  F-92160 Antony , 
France

237335 239129

 The address of the proprietor hasכתובת בעל הסימן שונתה ל:
been changed to:

Elektrykiv vul., 26/9  Kyiv 04176 , Ukraine
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241415

 The address of the proprietor hasכתובת בעל הסימן שונתה ל:
been changed to:

3500 Comsouth Road  Austin, TX 78744 , 
U.S.A.

241458

 The address of the proprietor hasכתובת בעל הסימן שונתה ל:
been changed to:

3500 Comsouth Road  Austin TX 78744 , 
U.S.A.

242573

 The address of the proprietor hasכתובת בעל הסימן שונתה ל:
been changed to:

2-6 avenue de l'Horizon, Bat. 6  F-59650 
VILLENEUVE D'ASCQ , France

245099

 The address of the proprietor hasכתובת בעל הסימן שונתה ל:
been changed to:

Westblaak 89  NL-3012 KG Rotterdam , 
Netherlands

245538

 The address of the proprietor hasכתובת בעל הסימן שונתה ל:
been changed to:

12-1, Yurakucho 1-chome, Chiyoda-Ku  
Tokyo 100-8331 , Japan

44245 91254 240476 246142

 The address of the proprietor hasכתובת בעל הסימן שונתה ל:
been changed to:

De Wel 20  3871 MV Hoevlaken , 
Netherlands

78317 78318

 The address of the proprietor hasכתובת בעל הסימן שונתה ל:
been changed to:

7-2 Shintoshin, Chuo-ku  Saitama-shi, 
Saitama , Japan

י"ב אב תשע"ב - 53831/07/2012



80367 173954 173955 173957 173958 173959 173960

 The address of the proprietor hasכתובת בעל הסימן שונתה ל:
been changed to:

Suite 1, Level 2, TG Complex, Brewery Street 
 Mriehel , Malta

חידושים
RENEWALS

56 57 61 62 65 66 94 101 102 148 150 438 4329 4331 4341 4344 4375 10301 
10309 10325 10329 10370 10387 22016 22031 22211 22212 22213 22214 22218 
22241 22255 22301 22314 22345 22346 22347 22348 22349 22350 22351 22388 
22389 22413 22430 22443 22444 22474 22476 22529 22570 44050 44200 44257 
44288 44289 44373 44380 44383 44391 44408 44416 44417 44418 44419 44420 
44421 44422 44423 44424 44430 44431 44450 44452 44479 44484 44485 44542 
44545 44551 44563 44569 44590 44592 44601 44625 44645 44676 44677 44678 
44679 44681 44699 44700 44701 44702 44703 44704 44705 44710 44718 44765 
44778 44781 44784 79533 79766 79812 79857 79862 79939 79940 79973 79985 
79986 80036 80088 80201 80202 80203 80220 80260 80274 80277 80282 80290 
80300 80303 80314 80328 80329 80330 80339 80340 80344 80360 80373 80374 
80392 80393 80394 80428 80431 80432 80433 80434 80435 80436 80437 80438 
80444 80478 80479 80515 80532 80533 80534 80547 80612 80631 80632 80633 
80634 80635 80636 80638 80639 80645 80646 80649 80670 80703 80726 80727 
80728 80729 80730 80731 80732 80733 80734 80735 80736 80737 80738 80741 
80742 80743 80744 80745 80747 80748 80749 80750 80751 80752 80753 80754 
80755 80756 80757 80759 80760 80761 80762 80763 80764 80765 80766 80767 
80768 80769 80770 80772 80773 80774 80775 80776 80777 80779 80780 80781 
80782 80783 80784 80785 80786 80787 80790 80791 80793 80794 80796 80799 
80800 80802 80804 80805 80811 80812 80841 80845 80848 80849 80870 80878 
80880 80881 80882 80883 80884 80893 80894 80896 80924 80945 80947 80948 
80949 80951 80952 80955 80978 80980 80984 80985 81017 81101 81102 81117 

81119 81121 81122 81123 154768 154769 154770 155026 156205 157393 157498 
157588 157590 157601 157605 157622 157623 157624 157625 157626 157627 
157628 157629 157630 157631 157632 157633 157634 157635 157636 157637 
157638 157639 157640 157641 157668 157672 157693 157694 157695 157713 
157742 157744 157753 157757 157788 157789 157804 157811 157852 157854 
157855 157856 157857 157858 157859 157860 157866 157949 157950 157964 
157965 157967 157980 158000 158014 158034 158035 158053 158054 158056 
158060 158061 158062 158063 158079 158128 158133 158134 158137 158145 
158170 158171 158172 158173 158201 158204 158216 158248 158273 158281 
158292 158300 158307 158308 158309 158313 158314 158323 158324 158327 
158328 158329 158354 158369 158388 158393 158394 158402 158415 158416 
158417 158418 158430 158431 158432 158433 158447 158465 158471 158472 
158473 158474 158478 158493 158498 158499 158507 158522 158549 158589 
158608 158611 158612 158613 158615 158667 158685 158686 158688 158689 
158698 158706 158711 158720 158721 158774 158786 158802 158807 158808 
158839 158877 158878 158879 158880 158881 158907 158926 158934 158987 
158989 159004 159026 159042 159044 159055 159059 159071 159074 159112 
159113 159190 159191 159192 159193 159202 159208 159235 159236 159237 
159251 159292 159295 159296 159335 159401 159402 159427 159428 159429 
159430 159431 159461 159463 159465 159469 159494 159580 159610 159744 

159745 232833 237466
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אי תשלום אגרת חידוש
RENEWAL FEE HAS NOT BEEN PAID

25 95 4292 10292 10312 10315 10319 22216 22231 22240 22247 22265 22271 
22272 22273 22296 43892 44378 44390 44393 44394 44400 44401 44405 44406 
44413 44441 44463 80194 80195 80196 80200 80205 80207 80209 80210 80224 
80230 80232 80236 80237 80238 80242 80243 80245 80246 80262 80263 80271 
80283 80285 80302 80315 80336 80338 80341 80342 80348 80351 80353 80354 
80364 80365 80366 80369 80370 80372 80383 80385 80396 80407 80408 80409 
80410 80411 80413 80415 80416 80417 80422 80423 80424 80425 80426 80429 
80430 80443 80462 80475 80476 80484 80485 80491 80492 80496 80497 80498 

80500 157948 157952 157969 157970 157971 158002 158003 158009 158022 
158023 158030 158038 158051 158068 158069 158080 158081 158083 158085 
158086 158087 158088 158095 158096 158097 158099 158101 158106 158130 
158131 158132 158135 158136 158142 158143 158146 158150 158152 158153 
158154 158155 158156 158166 158180 158181 158182 158183 158186 158207 
158209 158212 158214 158222 158231 158233 158239 158241 158242 158255 
158277 158278 158279 158280 158287 158289 158290 158294 158298 158299 
158302 158331 158340 158346 158350 158353 158355 158356 158357 158358 
158360 158363 158370 158371 158372 158373 158376 158384 158385 158386 
158389 158397 158398 158399 158400 158401 158406 158407 158408 158409 
158412 158413 158414 158419 158426 158435 158436 158437 158440 158441 
158442 158443 158444 158455 158456 158458 158459 158460 158463 158464 
158466 158467 158468 158469 158475 158476 158477 158479 158483 158484 
158485 158495 158496 158497 158508 158510 158511 158512 158513 158515 

158519 158520 158521 158523 158524 158526 158527 158528

נמחק מחמת אי תשלום אגרת חידוש
CANCELLATION THROUGH NON-PAYMENT OF RENEWAL FEE

10023 10034 10040 10054 21579 21605 21670 43471 43474 43475 43476 43479 
43488 43496 43518 43519 43521 43523 43544 43578 43591 43592 43593 43594 
43595 43596 43597 43598 43606 43610 43611 43613 43634 78621 78628 78629 
78630 78631 78632 78633 78635 78636 78637 78638 78721 78724 78736 78751 
78754 78756 78758 78761 78767 78768 78771 78774 78777 78779 78788 78800 
78814 78815 78835 78838 78847 78850 78869 78870 78871 78886 78888 78890 

78891 79021 154289 154290 154311 154357 154416 154448 154453 154456 
154459 154483 154536 154537 154539 154551 154557 154558 154561 154562 
154589 154638 154654 154731 154733 154735 154736 154737 154738 154750 
154754 154755 154805 154838 154858 154859 154860 154863 154864 154865 

154866 154868 154869 154870 154873 154874 154875 154980
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מחיקה על פי בקשת הבעלים
CANCELLATION AT THE REQUEST OF THE PROPRIETORS

223695

DR. OR LTD.

ד"ר עור בע"מ

231534 231535

Smith-Cooper International, Inc.

233327

RHODIA CHIMIE

235019

Amir Helmer

אמיר הלמר

236214

Seventh Sense Biosystems, Inc.

237728

TORAY KABUSHIKI KAISHA (TORAY INDUSTRIES, INC.)

247296

TEN Media, LLC
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סימני מסחר שנמחקו
TRADE MARKS CANCELLED

2985 43929 80553 188570 212946 216872 216873 216874 230419 231231 232572 
233329 233719 234338 234360 234568 234715 235013 235614 235642 235716 
235725 235870 235882 235887 235888 235890 236147 236168 236170 236192 
236332 236338 236450 236462 236469 236487 236490 236601 236784 236791 
236793 236794 236910 236912 236913 236933 236954 237126 237190 237204 
237224 237238 237265 237301 237319 237384 237444 237449 237465 237622 

237750 237865 237868 238016 239170 241111

שינויים ברשימת סחורות
CHANGES  OF THE LIST OF GOODS

200176

The specification of goods was changed as 
follows

פרטת הסחורות תוקנה כדלקמן

Class: 5

Medicaments and pharmaceutical products for the 
treatment of proliferative diseases, namely liver 
cirrhosis and tumorous diseases, namely cancer 
of the mouth base, the esophagus, stomach, 
intestine, liver, lung, pancreas and breast; 
neurological disorders, namely alcohol 
intoxication, seizures, Wernicke's encephalopathy, 
Korsakoff's syndrome, hepatocerebral 
degeneration, late atrophy of the cerebellum, 
myelinosis, Marchiafava-Bignami syndrome, 
tobacco-alcohol amblyopia, alcohol-related 
polyneuropathy, headache, migraine, chronic 
back pain, dementia, brain hemorrhage, 
myopathy, Parkinson’s disease, epilepsy, 
Alzheimer’s disease, stroke, restless legs 
syndrome, tinnitus, sleep disturbances, 
depressions, cognitive disorders, muscular 
diseases, namely muscular dystrophy and 
myotonies, motor neuron diseases, namely 
amyotrophic lateral sclerosis and spinal muscular 
atrophy, disorders of the neuromuscular 
transmission, namely myasthenia; immunological 
disorders, namely allergies, immunological 
deficiency syndromes, auto-immune diseases, in 
particular multiple sclerosis, Hashimoto´s 
thyreoiditis and Coeliac condition and tumors of 
the immune system; skin diseases, namely 
dermatitis, in particular necrobiosis lipoidica, 
xanthomas, in particular Xanthoma eruptivum, 
Xanthoma planum and Xanthoma tuberosum, 
reddening of the skin, namely facies alkoholica 
and palmar erythema, vascular dilations in the 
skin, namely reduction of damage of collagen, 
spider naevi, mycoses, mycotic and bacterial 
infections of the skin, psoriasis, eczema, in 
particular seborrhoeic eczema, rosacea, skin 
pigmentation disease, in particular vitiligo, 
acanthosis nigricans, Berardinelli-Seip syndrome, 
Bloom`s Syndrome, Prader-Willi syndrome and 
Crouzon
syndrome, petechiae; neurodegenerative 
diseases, namely hepatic encephalopathy, 
Alzheimer’s disease, Parkinson’s disease, 

סוג: 5

תרופות ומוצרי רוקחות לטיפול במחלות שגשוגיות, דהיינו 
מחלות שחמת כבד וגידולים, דהיינו סרטן של בסיס הפה, 

ושט, בטן, מעיים, כבד, ראה, לבלב וחזה; הפרעות 
נוירולוגיות, דהיינו הרעלת אלכוהול, התפרצויות, מחלת 

המוח וורניקס, תסמונת קורסקוף, התנוונות מוח הכבד, ניוון 
מאוחר של המוח הקטן, חוץ השדרה, תסמונת מרשיפאבה 
- בגנמי, כהות ראיה הנגרמת מטבק - אלכוהול, מחלות רב 
עצביות הקשורות לאלכוהול, כאב ראש, מיגרנה, כאב גב 
כרוני, שיטיון, דמם, מחלת שרירים, מחלת פרקינסון, 

אפילפסיה, מחלת אלצהיימר, שבץ, תסמונת רגליים חסרות 
מנוחה, צלילת אוזניים, הפרעות שינה, דיכאונות, הפרעות 
קוגניטיביות, מחלות שרירים, דהיינו פרע זן שריר ועווית 
שריר, מחלות נוורון מנועי, דהיינו התקשות צידית כילוי 
שרירית והתוונות שריר שדרתי, הפרעות של העברה 
שרירית עצבית, דהיינו חולשת השרירים; הפרעות 

אימונולוגיות, דהיינו אלרגיות, תסמונות חסר אימונולוגי, 
מחלות חיסון עצמי, במיוחד טרשת נפוצה, דלקת בלוטת 
התריס השימוטו ומצב קואליאק וגידולים של מערכת 
החיסון; מחלות עור, דהיינו דלקת העור, במיוחד שומני 
ארופטיבום, שומני פלנום ושומני טובראוסום, האדמה של 

העור, דהיינו אדמומיות הפנים ואדמומיות כף היד; 
התרחבות ורידית בעור, דהיינו הפחתה של נזק של 

הדבקה, הסתעפות עכבישית של כלי דם, פטרת, זיהומי 
פטרת ציפורניים ובקטריאליים של העור, פסוריאזיס, 

אקזמה, במיוחד אקזמה סבוראיק, חזיזית ורודה, מחלת 
פיגמנטציה העור, במיוחד ויטיליגו, אקנטוזיס ניגריקנס, 

תסמונת ברארדינאלי - סייפ, תסמונת בלום, תסמונת פרדר 
- וילי ותסמונת קרוזום, ארגמנת; מחלות ניווניות של מערכת 
העצבים, דהיינו אנצפלופתיה כבדית, מחלת אלצהיימר, 
מחלת פרקינסון, מחלת הנטינגטון, מחלקת ניוון שרירים, 
דפרונטוטמפורלי  שיטיון ניווני, שיתוק גרעיני מתגבר, ניוון 
קורטיקובזלי וטרשת נפוצה; תת תפקודי וסקולרי, דהיינו 
הפרעת זקפה ורקולרית, רטינופטיה סוכרתית, במיוחד 
נפרופתיה סוכרתית, במיוחד סוכרת כלייתית, רטינופתיה 
סוכרתית ומחלת כלי דם קטנים של הסתיידות עורקים 

כליליים קטנים, כלי דם גדולים, במיוחד מחלת לב כלילית 
(CHD), מחלת ריאה היקפית (PAD), מחלת חסימת עורק 
הרשתית של עורקי התרדמה; הפרעות מקצב לבביות, אי 
ספיקת לב ולחץ דם גבוה; נוירו פתיה סוכרתית, דהיינו 
נוירופתיה תחושתית תורשתית, נוירופתיה עצמית 
תחושתית תורשתית, נוירופתיה מנועית תחושתית, 
נוירופתיה סוכרתית, דהיינו נוירוכירוגיה אלכוהולית 

ונוירוכירורגיה סוכרתית, נוירופתיה חד - עצבית ממוקדת, 
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Huntington's disease, amyotrophic lateral 
sclerosis, Lewy body dementia, frontotemporal 
dementias, progressive supranuclear palsy, 
corticobasal degeneration and multiple sclerosis; 
vascular dysfunctions, namely vascular erectile 
dysfunction, diabetic microangiopathy, in 
particular diabetic nephropathy, in particular 
glomerular sclerosis, retinopathy and small vessel 
disease of the intramural small coronary arteries, 
macroangiopathy, in particular coronary heart 
disease (CHD), peripheral arterial disease (PAD), 
arterial occlusion disease of the extracranial 
arteries; cardiac dysrhythmia, cardiac insufficiency 
and hypertension; neuropathy, namely hereditary 
sensory neuropathy, hereditary sensory 
autonomous neuropathy, hereditary motor 
neuropathy, polyneuropathy, namely alcoholic 
polyneuropathy and diabetic polyneuropathy, 
mononeuropathy, mononeuritis multiplex, Guillain-
Barr? syndrome, Miller-Fisher syndrome, 
radikuloneuropathy; diabetes, cardio-vascular 
diseases and pancreatitis; medicaments and 
pharmaceutical products for regulation of blood 
glucose levels, insulin secretion and triglyceride 
levels; medicaments and pharmaceutical products 
for the regulation of blood alcohol levels and for 
the regulation of acetaldehyde levels in the blood 
and organs; medicaments and pharmaceutical 
products to reduce headaches, skin irritations or 
drowsiness associated with alcohol consumption. 
veterinary products; chemical, biological and 
biochemical products for medical and veterinary 
purposes; food supplements; dietetic products for 
medical purposes; dietetic drinks and dietetic food 
for medical purposes; vitamins and amino acids 
for medical purposes; all included in class 5.

נוירופתיה פריפרית, תסמונת ג'וליאן - באר, תסמונת מילר - 
פישר, רדיקולונאורופתיה; מחלות סוכרת ומחלות הלב וכלי 
הדם והלבלב; תרופות ומוצרי רוקחות עבור ויסות גלוקוז 

בדם, הפרשת אינסולין ורמות טריגליצרידים; תרופות ומוצרי 
רוקחות עבור ויסות של רמות אלכוהול בדם ועבור הויסות 
של רמות אצטילדהיד בדם ובאורגנים; תרופות ומוצרי 
רוקחות להפחתת כאבי ראש, הרווית העור או תרדמה 
הקשורה בצריכת אלכוהול; מוצרים וטרינריים; מוצרים 

כימיים, ביולוגיים וביו-כימיים למטרות רפואיות ווטרינריות; 
תוספי מזון; מוצרים דיאטטיים למטרות רפואיות; משקאות 
דיאטטיים ומזון דיאטטי למטרות רפואיות; ויטמינים וחומצות 
אמינו למטרות רפואיות; כולם כלולים בסוג 5.                   
                                                                                
                                                                                
                                                                                
                                                                                
                                                                                
                                                                                
                                                                                
                                                                                
                                                                                
                                                                                
                                                                                
                                                                                
                                                                                
                                                                                
                                                                                
                                                                                
                                                                                
                                                                                
                                                                                
                                                                                

                                                    

200177

The specification of goods was changed as 
follows

פרטת הסחורות תוקנה כדלקמן

Class: 5

Medicaments and pharmaceutical products for the 
treatment of radiation sickness, diabetes, cardio-
vascular diseases and pancreatitis; medicaments 
and pharmaceutical products for lipid catabolism 
and for increasing the physical fitness; 
medicaments and pharmaceutical products for 
regulation of blood glucose levels, insulin 
secretion and triglyceride levels, ROS reduction, 
anti-aging; veterinary products; chemical, 
biological and biochemical products for medical 
and veterinary purposes; food supplements; 
dietetic products for medical purposes; dietetic 
drinks and dietetic food for medical purposes; 
vitamins and amino acids for medical purposes; 
all included in class 5.

סוג: 5

תרופות ומוצרי רוקחות לטיפול של מחלות קרינה, סכרת, 
מחלות הלב וכלי הדם ודלקת הלבלב; תרופות ומוצרי 

רוקחות עבור פירוק חומרי שומן ועבור ההגברה של הכושר 
הפיזי; תרופות ומוצרי רוקחות עבור ויסות של רמות גלוקוז 
 ,ROS בדם, הפרשת אינסולין ורמות טריגליצריד, הפחתת
ונגד הזדקנות; מוצרים וטרינריים; מוצרים כימיים, ביולוגיים 

וביו-כימיים למטרות רפואיות ווטרינריות; תוספי מזון; 
מוצרים דיאטטיים למטרות רפואיות; משקאות דיאטטיים 
ומזון דיאטטי למטרות רפואיות; ויטמינים וחומצות אמינו 

למטרות רפואיות; כולם כלולים בסוג 5.                           
                                                                                
                                                                                
                                                                                
                                                                                

                  
200553

The specification of goods was changed as 
follows

פרטת הסחורות תוקנה כדלקמן

Class: 5

Pharmaceutical preparations for use in the field of 
oncology; all included in class 5.

סוג: 5

תכשירי רוקחות לשימוש בתחום האונקולוגיה; הנכללים 
כולם בסוג 5.                                                     
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200554

The specification of goods was changed as 
follows

פרטת הסחורות תוקנה כדלקמן

Class: 5

Pharmaceutical preparations for use in the field of 
oncology; all included in class 5.

סוג: 5

תכשירי רוקחות לשימוש בתחום האונקולוגיה; הנכללים 
כולם בסוג 5.                                                     

200556

The specification of goods was changed as 
follows

פרטת הסחורות תוקנה כדלקמן

Class: 5

Pharmaceutical preparations for use in the field of 
oncology; all included in class 5.

סוג: 5

תכשירי רוקחות לשימוש בתחום האונקולוגיה; הנכללים 
כולם בסוג 5.                                                     

200557

The specification of goods was changed as 
follows

פרטת הסחורות תוקנה כדלקמן

Class: 5

Pharmaceutical preparations for use in the field of 
oncology; all included in class 5.

סוג: 5

תכשירי רוקחות לשימוש בתחום האונקולוגיה; הנכללים 
כולם בסוג 5.                                                     

200804

The specification of goods was changed as 
follows

פרטת הסחורות תוקנה כדלקמן

Class: 5

Pharmaceutical preparations for use in the field of 
oncology; all included in class 5.

סוג: 5

תכשירי רוקחות לשימוש בתחום האונקולוגיה; הנכללים 
כולם בסוג 5.                                                     

200805

The specification of goods was changed as 
follows

פרטת הסחורות תוקנה כדלקמן

Class: 5

Pharmaceutical preparations for use in the field of 
oncology; all included in class 5.

סוג: 5

תכשירי רוקחות לשימוש בתחום האונקולוגיה; הנכללים 
כולם בסוג 5.                                                     

232836

The specification of goods was changed as 
follows

פרטת הסחורות תוקנה כדלקמן

Class: 19

Refractory products not primarily of metal, 
namely, refractory bricks, refractory mixes for 
patching, lining or repairing high temperature 
apparatus and repairing the lining for furnaces, 
refractory furnace patching and repair mixes.

סוג: 19

232836

The specification of goods was changed as 
follows

פרטת הסחורות תוקנה כדלקמן

Class: 37

Providing information via a global computer 
network on the use of refractory products to 
construct, maintain and repair refractory 
apparatus, namely, high temperature furnaces 
and industrial kilns.

סוג: 37
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232948

The specification of goods was changed as 
follows

פרטת הסחורות תוקנה כדלקמן

Class: 9

Audio and video recordings relating to fitness 
and/or dance; Downloadable software for video 
games; Electronic game programs; Electronic 
game software; Electronic game software for 
wireless devices; Interactive video game 
programs; Video and computer game programs; 
Video game discs; Video game software; all of the 
foregoing related to fitness, dance and /or health.

סוג: 9

232948

The specification of goods was changed as 
follows

פרטת הסחורות תוקנה כדלקמן

Class: 25

Clothing, namely, caps, shirts, pants, shorts, 
jackets, sweatshirts, sweat pants and leotards.

סוג: 25

232948

The specification of goods was changed as 
follows

פרטת הסחורות תוקנה כדלקמן

Class: 41

Education services, namely, providing classes in 
the field of dance and exercise.

סוג: 41

233166

The specification of goods was changed as 
follows

פרטת הסחורות תוקנה כדלקמן

Class: 7

Vacuum cleaners; Cleaning appliances utilizing 
steam; Washing apparatus; Wine presses; 
Electromechanical Beverage preparation 
machines; soymilk grinder; self-propelled Road 
sweeping machines; Vehicle washing 
installations; Sewage pulverizers; smart kitchen 
robot for industrial use; all included in class 7.

סוג: 7

שואבי אבק; מתקני ניקוי המשתמשים בקיטור; מכשירי 
רחיצה; מכבשי יין; מכונות אלקטרו מכאניות להכנת 
משקאות; מטחנות לחלב סויה; מכונות טאטוא דרכים 
בהנעה עצמית; התקני רחיצת כלי רכב; מרסקי שפכים; 
רובוט מטבח חכם לשימוש תעשייתי; הנכללים כולם בסוג 
                                                                             .7

                                                                  
233166

The specification of goods was changed as 
follows

פרטת הסחורות תוקנה כדלקמן

Class: 9

Punched card machines for offices; Electric Wires; 
Facsimile machines; sensing device; Electric Flat 
irons; Protection devices for personal use against 
accidents; Signal lanterns; Remote control 
apparatus; smart kitchen robot for industrial for 
non-industrial use; all included in class 9.

סוג: 9

מכונות לניקוב כרטיסים למשרדים; כבלים חשמליים; מכונות 
פקס; התקן חישה; מגהצים חשמליים; התקני הגנה לשימוש 
אישי נגד תאונות; פנסי איתות; מכשירי שלט רחוק; רובוט 
מטבח חכם שאינו תעשייתי; הנכללים כולם בסוג 9.           
                                                                                
                                                                                

          
233166

The specification of goods was changed as 
follows

פרטת הסחורות תוקנה כדלקמן

Class: 11

Smart mobile air purifier; all included in class 11.

סוג: 11

מטהר אוויר נייד חכם; הנכללים כולם בסוג 11.                 
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233907

The specification of goods was changed as 
follows

פרטת הסחורות תוקנה כדלקמן

Class: 5

Pharmaceutical preparations, namely, cytokine 
inhibitory drugs; pharmaceutical preparations that 
modulate the immune system; pharmaceutical 
preparations for the treatment of certain cancers 
and blood diseases and printed dosage 
instructional manuals sold together as a unit.

סוג: 5

234310

The specification of goods was changed as 
follows

פרטת הסחורות תוקנה כדלקמן

Class: 45

Advice and consultancy on environmental 
regulatory matters; analysis of data, policy and 
process, and provision of business management 
advice and assistance to ensure compliance with 
public sector procurement laws and regulations; 
consultation in the field of data theft and identity 
theft; consulting services in the field of privacy and 
security laws, regulations, and requirements; 
consulting services in the field of listing and 
tracking of foreign and domestic government 
regulatory requirements, for obtaining permits and 
regulatory compliance; intellectual property 
consultation; litigation support services; providing 
information about intellectual and industrial 
property rights; regulatory compliance services, 
namely, reviewing standards and practices to 
assist clients with compliance with governmental 
laws, regulations and rules in the fields of banking 
and capital markets, insurance, asset 
management, tax, accounting, auditing, financial 
services, export controls and customs, food 
safety, medical devices, anti-bribery and 
corruption, pharmaceuticals and life sciences, 
employee benefits, climate change, utilities, 
energy, health care, telecommunications, data 
privacy, automotive, and hospitality and leisure; 
security services, namely, providing security 
assessments of physical locations, information 
systems, and working environments; expert 
witness services in the fields of securities, forensic 
accounting, intellectual property, cyber crimes, 
information technology, legal damages 
assessment, complex business disputes, 
construction disputes, healthcare fraud and 
disputes; arbitration services; litigation and 
dispute resolution support services; provision of 
information on-line pertaining to all of the above.

סוג: 45

234442

The specification of goods was changed as 
follows

פרטת הסחורות תוקנה כדלקמן

Class: 33

Sparkling cava wines.

סוג: 33
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234471

The specification of goods was changed as 
follows

פרטת הסחורות תוקנה כדלקמן

Class: 5

Pharmaceutical preparations, namely, cytokine 
inhibitory drugs; pharmaceutical preparations that 
modulate the immune system; pharmaceutical 
preparations for the treatment of certain cancers 
and blood diseases and printed dosage 
instructional manuals sold together as a unit.

סוג: 5

235678

The specification of goods was changed as 
follows

פרטת הסחורות תוקנה כדלקמן

Class: 9

Photovoltaic modules for producing electric 
energy; scientific apparatus and instruments; 
apparatus and instruments for conducting, 
switching, transforming, accumulating, regulating 
or controlling electricity.

סוג: 9

235678

The specification of goods was changed as 
follows

פרטת הסחורות תוקנה כדלקמן

Class: 35

Retail sale in stores and via global information 
networks of photovoltaic solar panels.

סוג: 35

235678

The specification of goods was changed as 
follows

פרטת הסחורות תוקנה כדלקמן

Class: 37

Services for constructing, installing, repairing and 
maintaining photovoltaic solar panels.

סוג: 37

235678

The specification of goods was changed as 
follows

פרטת הסחורות תוקנה כדלקמן

Class: 42

Scientific and technological services and research 
and design relating thereto; industrial analysis and 
research services.

סוג: 42

236943

The specification of goods was changed as 
follows

פרטת הסחורות תוקנה כדלקמן

Class: 3

Shampoo, hair setting lotions, hair spray, hair 
dyeing and tinting preparations; hair lotions; non-
medical hair care preparations; soaps; perfumery 
goods; scented water; essential oils; preparations 
for shaving; nail care products.

סוג: 3
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236943

The specification of goods was changed as 
follows

פרטת הסחורות תוקנה כדלקמן

Class: 16

Paper, cardboard and goods made from these 
materials, included this class; printed matter; 
photographs; stationery; paintbrushes, typewriters 
and office supplies (except furniture); instructional 
and teaching material (expect apparatus); 
cardboard articles.

סוג: 16

236943

The specification of goods was changed as 
follows

פרטת הסחורות תוקנה כדלקמן

Class: 41

Education, providing of training and further 
training for hairdressers; entertainment; arranging 
and conducting of cultural and/or sporting events 
in the hairdressing and cosmetics sector; 
publication of books and periodicals relating to the 
hairdressing and cosmetics sector.

סוג: 41

237328

The specification of goods was changed as 
follows

פרטת הסחורות תוקנה כדלקמן

Class: 41

 Providing amusement facilities, namely table 
tennis facilities

סוג: 41

239118

The specification of goods was changed as 
follows

פרטת הסחורות תוקנה כדלקמן

Class: 6

Ironmongery and small items of metal hardware; 
goods of common metal, not included in other 
classes; control, operating and clamping elements 
of metal, namely operating handles, handles, 
crank handles, hand wheels, clamping and 
operating levers, palm grips and star handles, 
knobs, screws, nuts, headless pins and door 
bolts; knobs of metal; tool handles of metal; bolts 
of metal, springs of metal; door bolts; metal 
hinges; levelling machine feet of metal; hinged 
feet of metal.

סוג: 6
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239118

The specification of goods was changed as 
follows

פרטת הסחורות תוקנה כדלקמן

Class: 7

Machine parts, namely control, operating and 
clamping elements of metal or plastic for devices, 
machines and apparatus (machine parts); parts of 
machines, namely knobs of metal, namely 
operating handles, handles, bow-type handles, 
pipe handles, palm grips and star handles; knobs, 
screws, nuts, headless pins and door bolts 
(machine parts) made of metal; control and shut 
off cranks, crank handles, hand wheels, spoked 
hand wheels, disc-type hand wheels with fixed or 
retractable handles, clampling and operating 
levers (parts of machines), cranks (parts of 
machines); hand wheels with position display 
scales (machine parts); analog, digital, 
mechanical and electronic position displays 
(machine parts); closures (machine parts) made 
of metal, included in this class; ventilating 
closures (machine parts) made of metal.

סוג: 7

239118

The specification of goods was changed as 
follows

פרטת הסחורות תוקנה כדלקמן

Class: 9

Weighing, measuring, signalling, checking 
apparatus and instruments; magnets; holding 
magnets; inspection windows for displaying the oil 
level in containers for liquids; position indicators; 
level indicators, column level indicators; electric 
and electronic control, operating and clamping 
elements; control closures; closures with 
measuring gauges.

סוג: 9

239118

The specification of goods was changed as 
follows

פרטת הסחורות תוקנה כדלקמן

Class: 20

Goods of plastics, parts for furniture, not included 
in the other classes; control, operating and 
clamping elements of plastic, namely operating 
handles, crank handles, hand wheels, palm grips 
and star handles, knobs, screws, nuts, headless 
pins; tool handles (not of metal); door latches, not 
of metal; levelling machine feet, not of metal; 
hinged feet, not of metal.

סוג: 20
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239352

The specification of goods was changed as 
follows

פרטת הסחורות תוקנה כדלקמן

Class: 6

Ironmongery and small items of metal hardware; 
goods of common metal, not included in other 
classes; control, operating and clamping elements 
of metal, namely operating handles, handles, 
crank handles, hand wheels, clamping and 
operating levers, palm grips and star handles, 
knobs, screws, nuts, headless pins and door 
bolts; knobs of metal; tool handles of metal; bolts 
of metal, springs of metal; door bolts; metal 
hinges; levelling machine feet of metal; hinged 
feet of metal.

סוג: 6

239352

The specification of goods was changed as 
follows

פרטת הסחורות תוקנה כדלקמן

Class: 7

Machine parts, namely control, operating and 
clamping elements of metal or plastic for devices, 
machines and apparatus (machine parts); parts of 
machines, namely knobs of metal, namely 
operating handles, handles, bow-type handles, 
pipe handles, palm grips and star handles, knobs, 
screws, nuts, headless pins and door bolts 
(machine parts) made of metal; control and shut 
off cranks, crank handles, hand wheels, spoked 
hand wheels, disc-type hand wheels with fixed or 
retractable handles, clamping and operating 
levers (parts of machines), cranks (parts of 
machines); hand wheels with position display 
scales (machine parts); analog, digital, 
mechanical and electronic position displays 
(machine parts); closures (machine parts) made 
of metal, included in this class; ventilating 
closures (machine parts) made of metal.

סוג: 7

239352

The specification of goods was changed as 
follows

פרטת הסחורות תוקנה כדלקמן

Class: 9

Weighing, measuring, signalling, checking 
apparatus and instruments; magnets; holding 
magnets; inspection windows for displaying the oil 
level in containers for liquids; position indicators; 
level indicators, column level indicators; electric 
and electronic control, operating and clamping 
elements; control closures; closures with 
measuring gauges.

סוג: 9
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239352

The specification of goods was changed as 
follows

פרטת הסחורות תוקנה כדלקמן

Class: 20

Goods of plastics, parts for furniture, not included 
in the other classes; control, operating and 
clamping elements of plastic, namely operating 
handles, crank handles, hand wheels, palm grips 
and star handles, knobs, screws, nuts, headless 
pins; tool handles (not of metal); door latches, not 
of metal; levelling machine feet, not of metal; 
hinged feet, not of metal.

סוג: 20

240314

The specification of goods was changed as 
follows

פרטת הסחורות תוקנה כדלקמן

Class: 20

Mattresses; beds and parts thereof (included in 
this class); spiral spring mattresses, slatted 
mattress bases and mattress supports for beds; 
cushions; pillows; anatomical cushions and 
pillows; edges, not of metal for furniture.

סוג: 20

240314

The specification of goods was changed as 
follows

פרטת הסחורות תוקנה כדלקמן

Class: 24

Coverlets, bed sheets, covers, mattress covers, 
mattress covers for mattresses with latex cores, 
covers for undersides of latex mattresses, pillow 
covers; blankets, quilted blankets, wool and wool 
products included in this class; bedding of merino 
wool, cashmere or a mixture of wool and cotton.

סוג: 24
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244609

The specification of goods was changed as 
follows

פרטת הסחורות תוקנה כדלקמן

Class: 8

Leather strops; sharpening steels; instruments for 
body hair and skull care (included in this class); 
oyster openers; beard clippers; tree pruners, side 
arms; champagne tongs; wick trimmers; non-
electric can openers; depilation appliances, 
electric and non electric; table cutlery; razor 
cases; penknives; files; scaling knives; mincing 
knives; forks; pruning knives; pruning scissors; 
garden tools (hand-operated); hair clippers for 
personal use (electric and non-electric); chopping 
knives; hand-operated tools; household shears; 
border shears; side arms, other than fire arms, 
hunting knives; razor blades; manually operated 
implements for agriculture; spoons; manicure 
sets; knives (hand tools); knives (weapons); cases 
and holders for knives; knife sharpeners (hand 
operated); cutlery; knife bags; nail files (electric 
and non-electric); cuticle nippers; fingernail 
polishers (electric and non-electric); nail scissors 
(electric and non-electric); nail nippers; nail 
extractors; manicure sets; pedicure sets; shaving 
sets; nut crackers (not from precious metal); 
pruning knives; instruments for pedicure; 
tweezers; plantation knives; polishing tools; razors 
(electric and non-electric); razor knives; hoop 
cutters; tube cutters; sabres; sword scabbards; 
shear blades; shearers (hand instruments); 
abrading instruments (hand instruments); blade 
sharpening instruments (hand operated); 
sharpening stones; cutting knives; cutting tools; 
tailor's shears; straw knives; swords; scythes; 
scythe stones; sickles, asparagus tongs; multi-
purpose shears; sharpening rods; choppers; 
sugar tongs; all the aforesaid products included in 
this class.

סוג: 8
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רישום משכון
REGISTRATION OF PLEDGE

140913 215363 215365 218954 235406

מחיקת משכון
CANCELLATION OF PLEDGE

89859 90679 96614 98766 99953 99954 123827 132540 134240 140843 140844 
143068 143069 144504 150628 161114 161936 161937 162091 174447 227031

244609

The specification of goods was changed as 
follows

פרטת הסחורות תוקנה כדלקמן

Class: 21

Goblets (not of precious metal); heat insulating 
containers; toilet brushes, namely massage 
brushes; materials for brush-making; egg cups 
(not of precious metal); ice buckets; insulated 
flasks; bottle openers; fruit presses (non electric) 
for household use; household and kitchen utensils 
and containers (not of precious metal or coated 
therewith); tableware (not of precious metal); 
kitchen and cookware; glassware; coffee 
machines (non electric); coffee pots (not of 
precious metal); candle extinguishers (not of 
precious metal); candle holders (not of precious 
metal); cooking utensils (non electric); baskets for 
household purposes (not of precious metal); 
corkscrews; cosmetic utensils; pots and pans; 
works of art, made of porcelain, terra-cotta or 
glass; scoops; special devices for doling out 
melons; knife rests; knife blocks; hand-operated 
mills for domestic purposes; toilet cases; cruet 
stands for oil and vinegar (not of precious metal); 
porcelain ware and terra-cotta (included in this 
class); shaving brushes; shaving brush stands; 
graters for household purposes; salt cellars (not of 
precious metal); scrapers for household purposes; 
scoops (table ware); whisks for household 
purposes (non electric); cutting boards; ladles; 
sieves (for household purposes); champagne 
bottle closers; cooling devices for sparkling wine; 
table services (not of precious metal); napkin rings 
(not of precious metal); cocktail shakers; strainers 
(not of precious metal); asparagus servers; trays 
(not of precious metal) for household purposes; 
epergnes (not of precious metal); tableware (not 
of precious metal); tea infusers (not of precious 
metal); pastry cutters; rolling pins; pots; pie 
servers; funnels; grinding machines (non electric) 
for household purposes.

סוג: 21
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הוספת הודעה
ADDED DISCLAIMER

234316

The national registration no. 217515 has been replaced by this international registration.

217515

סימן לאומי זה מוחלף ע"י סימן בינלאומי שמספרו בישראל 234316.

This national registration has been replaced by international registration no. 234316 in Israel.

ביטול סיווג
CANCELLATION OF CLASS OF GOODS

236626

Class 29 - Milk and cheese products, excluding milk beverages.

232836

Class 35 - On-line wholesale and retail store services featuring refractory products.
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שינוי סימן
ALTERATION OF MARK

80553
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בקשות לרישום כינויי מקור שפורסמו להתנגדות

APPELLATION OF ORIGION PUBLISHED FOR OPPOSITION PURPOSES

ARROZ DEL ESTADO DE MORELOS

Appellation No. 905 מספר כינוי

Application Date 12/06/2012 תאריך הגשה

 Owners

Name: The State of Mexico

Address: Mexico

Identification No.: 70141

Producing areaאזור יצור Amacuzac, Axochiapan, Cuautla, Cuernavaca, Ciiudad Ayala, Coatlan Del Rio, 
Emiliano Zapata, Jantetelco, Jiutepec, Jojutla, Jonacatepec, Mazatepec, 

Miacatlan, Puente de Ixtla, Temixco, Tepalcingo, Tetecala, Tlaquitenango, 
Tlaltizapan,Xochitepec, Yautepec and Zacatepec.

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 30 סוג: 30

Rice, brown or wholemeal and refined rice, by 
products of rice: husk, half grain, three quarter grain, 
small grain, middling and flour.
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