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 ידיעות כלליות
 כתובת לשכת סימני המסחר היא:

 .95951, מיקוד 5,הגן הטכנולוגי, בניין מס' 1הפועל מס' רחוב אגודת ספורט 
 . 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 42הודעת התנגדות על פי סעיף             
 

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

 לתקנות סימני המסחר. 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 
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בקשות לרישום סימנים שפורסמו להתנגדות
TRADE MARKS APPLICATIONS PUBLISHED FOR OPPOSITION PURPOSES

American Colony Tower

Trade Mark No. 193420 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

Temporary lodging services; all included in class 43. שירותי לינה זמניים; הנכללים כולם בסוג 43.                         

י"ב אלול תשע"ב - 330/08/2012



AS REAL AS IT GETS

Trade Mark No. 216960 מספר סימן

Application Date 30/11/2008 תאריך הגשה

Based on foreign registration מבוסס על רישום בחו"ל

U.S.A. No. 2887392 ארה"ב מספר: 2887392

Dated 21/09/2004 (Section 16) מיום 21/09/2004 (סעיף 16) 

 Owners

Name: Zuffa, LLC

Address: Las Vegas, Nevada, U.S.A.

Identification No.: 69893

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Herzog, Fox, Neeman & Co., Adv.

Address: 4 Weizman Street, Tel Aviv, 64239, Israel

שם: הרצוג, פוקס, נאמן ושות', עו"ד

כתובת : רחוב ויצמן 4, תל אביב, 64239, ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 9 סוג: 9

Digital video discs; digital versatile discs and CD-
ROM discs, all featuring sports events and sport 
program.

די.וי.די, דיסקים דיגיטליים רב תכליתיים ותקליטורים, הנושאים 
כולם תוכן של אירועי ספורט ותוכניות ספורט.

               

י"ב אלול תשע"ב - 430/08/2012



AS REAL AS IT GETS

Trade Mark No. 216961 מספר סימן

Application Date 30/11/2008 תאריך הגשה

Based on foreign registration מבוסס על רישום בחו"ל

U.S.A. No. 2794515 ארה"ב מספר: 2794515

Dated 16/12/2003 (Section 16) מיום 16/12/2003 (סעיף 16) 

 Owners

Name: Zuffa, LLC

Address: Las Vegas, Nevada, U.S.A.

Identification No.: 69893

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: 25 סוג: 25

Clothing, namely, shirts and caps. ביגוד, דהיינו, חולצות וכובעים.         

י"ב אלול תשע"ב - 530/08/2012



AS REAL AS IT GETS

Trade Mark No. 216964 מספר סימן

Application Date 30/11/2008 תאריך הגשה

Based on foreign registration מבוסס על רישום בחו"ל

U.S.A. No. 2794515 ארה"ב מספר: 2794515

Dated 16/12/2003 (Section 16) מיום 16/12/2003 (סעיף 16) 

 Owners

Name: Zuffa, LLC

Address: Las Vegas, Nevada, U.S.A.

Identification No.: 69893

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

Live stage shows; presentation of live athletic 
performances and  sport events; production of 
television programs featuring sports events, mixed 
martial arts and profiles of athletes; production and 
rental of sound and video recording featuring sport 
events, mixed martial arts and profiles of athletes; 
provision of news and information featuring sport 
events, mixed martial arts and profiles of athletes. 

הופעות חיות; הגשה של מופעים חיים של אתלטיקה ואירועי 
ספורט; הפקה של תוכניות טלוויזיה בעלות תוכן של אירועי 

ספורט, סוגים שונים של אומנויות לחמיה ופרופיל של אתלטים; 
הפקה והשכרה של הקלטות וידאו וקול של אירועי ספורט, 

סוגים שונים של אומנויות לחימה ופרופיל של אתלטיים; אספקת 
מידע וחדשות של אירועי ספורט, סוגים שונים של אומנויות 

לחימה ופרופיל של אתלטיים.
                                                                                     

                                  

י"ב אלול תשע"ב - 630/08/2012



AFRIN

Trade Mark No. 216996 מספר סימן

Application Date 30/11/2008 תאריך הגשה

 Owners

Name: MSD International Holdings GmbH

Address: Weystrasse 20, CH-6000 Lucerne 6, 
Switzerland

Identification No.: 10100

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Dr. Shlomo Cohen & Co.

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

שם: ד"ר שלמה כהן ושות'

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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 5 סוג: 5

Nasal decongestant, nasal moisturizer, saline nasal 
sprays, nasal drops preparations and decongestant 
preparations; all included in class 5.

חומר נגד גודש לאף, קרם לחות לאף, תרסיסים לאף המכילים 
מלח, תכשירי טיפות לאף ותכשירים נגד גודש; הנכללים כולם 

בסוג 5.                                                     

י"ב אלול תשע"ב - 730/08/2012



Trade Mark No. 221734 מספר סימן

Application Date 17/06/2009 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: Israel Postal Company Ltd. שם: חברת דואר ישראל בע"מ

Address: 217 Jaffa Street, Jerusalem, Israel כתובת : רחוב יפו 217, ירושלים, ישראל

Identification No.: 513467191מספר זיהוי: 513467191

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: 36 סוג: 36

Electronic payment of invoices and money transfer  
via secured electronic mail boxes. 

תשלום אלקטרוני של חשבונות והעברת כספים באמצעות תא 
דואר אלקטרוני מאובטח.
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Trade Mark No. 221736 מספר סימן

Application Date 17/06/2009 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: Israel Postal Company Ltd. שם: חברת דואר ישראל בע"מ

Address: 217 Jaffa Street, Jerusalem, Israel כתובת : רחוב יפו 217, ירושלים, ישראל

Identification No.: 513467191מספר זיהוי: 513467191

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: 45 סוג: 45

Electronic signature verification services for security 
purposes; all in class 45.

שירותי חתימה אלקטרונית לצורכי אימות למטרות אבטחה; 
נכלל בסוג 45.                                       

י"ב אלול תשע"ב - 930/08/2012



ORGANIC SECRETS

Trade Mark No. 224537 מספר סימן

Application Date 02/11/2009 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: Sano Brunos Enterprises Ltd. שם: סנו מפעלי ברונוס בע"מ

Address: 8 Hacharash Street, P.O.B. 7250, Hod 
Hasharon, Israel

כתובת : רח' החרש 8, ת.ד. 7250, הוד השרון, ישראל

Identification No.: 520032988מספר זיהוי: 520032988

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Gross, Kleinhendler, Hodak, Halevy, Greenberg & 
Co

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

שם: גרוס, קלינהנדלר, חודק, הלוי, גרינברג ושות'

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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 5 סוג: 5

Medical preparations for the treatment of facial and 
body skin; medical preparations for the treatment of 
hair; all included in class 5.

תכשירים רפואיים לטיפול בעור הפנים והגוף; תכשירים 
רפואיים לטיפול בשיער; הכלולים כולם בסוג 5.                       

                                                                    

י"ב אלול תשע"ב - 1030/08/2012



T.V. Clip

Trade Mark No. 225214 מספר סימן

Application Date 19/11/2009 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: Doron Baldinger שם: דורון בלדינגר

Address: 48 Arlozorov St., Kefar Saba, 44453, Israel כתובת : רח' ארלוזורוב 48, כפר סבא, 44453, ישראל

Identification No.: 28942647מספר זיהוי: 28942647

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Drori-Werzansky-Orland & Co.

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

שם: דרורי-וירז'נסקי-אורלנד עו"ד

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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 41 סוג: 41

Sound editing and production services, technical 
editing of sound and audio recording services; all 
included in class 41.

שירותי עריכה והפקת סאונד ועריכה טכנית קולות ושירותי 
הקלטות אודיו; הנכללים כולם בסוג 41.                                 

                                    

י"ב אלול תשע"ב - 1130/08/2012



EMERY

Trade Mark No. 226341 מספר סימן

Application Date 13/01/2010 תאריך הגשה

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 1 סוג: 1

י"ב אלול תשע"ב - 1230/08/2012



Chemical products for commercial, scientific, 
photographic, agricultural, horticultural and forestry 
purposes; unprocessed resins, also artificial; 
unprocessed plastics; fertilizers, fire extinguishing 
agents; means for hardening, brazing and soldering 
metals; chemical products for keeping foodstuffs 
fresh and preserving foodstuffs; tanning agents; 
adhesives for commercial purposes; chemical 
products, in particular from renewable raw materials, 
in particular from natural oils and fats, such as 
coconut oil, palm kernel oil and/or oil plant seed oil, 
rape, sunflower, soja, tall oil, waxes (tree wax), 
tallow, glycerin and fatty acid esters, ethers, amines 
and amides, in particular azelaic acid and pelargonic 
acid derivatives, esters of alcohols and organic acids, 
fatty acids, fatty acid derivatives, fatty alcohols, 
glycerin, triacetin, hardened oils, alcohols, amines, 
amides, carboxylic acids and carboxylic acid 
derivatives, such as carboxylic acid metal salts, 
ethoxylated carboxylic acids and derivatives; 
glycerine triacetate; chemical products, in particular 
from renewable raw materials, in particular as 
intermediate products, additives, wetting agents, 
antifogging agents, form removal agents, plasticizers, 
lubricants and greases, rheology modifiers, 
stabilizers and fixing agents for substrates, 
thickeners for solutions, coloring agents for materials, 
mordants, binding agents, strengthening agents, 
stiffening agents or drilling aids, deposit-preventing 
and deposit-releasing agents for use in pipes and 
equipment; fuel additives, combustible fuel additives, 
processing agents for water, activation agents for 
water filters, fillers for rubber and rubber 
replacements, fillers for plastic materials such as 
natural rubber and linoleum, coating agents for 
impregnation purposes, plasticization, gelatination 
and plastification agents for plastics, synthetic and 
natural resins and waxes, as well as rubber-elastic 
synthetic masses, lacquers, varnishes and cable 
masses, solvents for plastics, synthetic and natural 
resins, waxes, natural rubber, celluloid, lacquers, 
mordants, oils and fats; diluents for solutions of 
organic materials, agents for prevention of skin 
formation for drying, liquid and pasty masses; 
chemical intermediates for the production of 
catalysts, water glass, plasticizers, gelatination 
agents and plastification agents, solvents and 
extraction agents, artificial resins, waxes, lacquers, 
varnishes, ointments, hair and skin care agents; 
water softening agents, antifreezing agents, 
mordants for metals, rust removers, emulsification 
agents for technical purposes, dispersion agents for 
aqueous or oily systems, antifoaming agent, washing 
raw materials, impregnation agents for paper and 
textiles, also for use as flame retardants, catalysts, 
mineral raw materials, borax, water glass, glycerin; 
varnishes, resins, artificial resins as unprocessed 
products in powder or liquid form, lacquers, 
adhesives, binders and thickeners for paints and 
lacquers, dextrin, putties, finishing agents, tanning 
agents, impregnation agents for leather, spatula and 
brush maculatures as coating agent; chemical 
intermediates for production of non-medical 
ointments, hair and skin care agents; agent for 
keeping perfumes fresh and preserving perfumes; all 
included in class 1.

מוצרים כימיים למטרות מסחר, מדע, צילום, חקלאות, גננות 
ויערנות; שרפים לא מעובדים, גם מלאכותיים; חומרי פלסטיק 
לא מעובדים; דשנים, גורמי כיבוי אש; אמצעים לחיסום, הלחמה 

וריתוך מתכות; מוצרים כימיים לשמירה על טריות המזון 
ולשימור דברי מזון; גורמי בורסקאות; דבקים למטרות 

מסחריות; מוצרים כימיים, במיוחד מחומרי גלם מתחדשים, 
במיוחד משמנים ושומנים טבעיים, כגון שמן קוקוס, שמן גרעיני 
דקלים ו/או שמן זרעי צמחי שמן, לפתית, חמניות, סויה, שמן 
שרפי, שעוות (שעוות עץ), חֵלֶב, גליצרין ואסטרים של חומצות 
שומניות, אתרים, אמינים ואמידים, במיוחד נגזרות של חומצה 

אזלאית וחומצה פלרגונית, אסטרים של כהלים וחומצות 
אורגניות, חומצות שומניות, נגזרות של חומצות שומניות, כהלים 
שומניים, גליצרין, טריאצטין, שמנים מוקשים, כהלים, אמינים, 

אמידים, חומצות קרבוקסיליות ונגזרות של חומצות 
קרבוקסיליות, כגון מלחי מתכת של חומצות קרבוקסיליות, 
חומצות קרבוקסיליות שעברו אתוקסילציה ונגזרות; גליצרין 
טריאצטייט; מוצרים כימיים, במיוחד מחומרי גלם מתחדשים, 
במיוחד כמוצרי ביניים, תוספים, גורמי הרטבה, גורמים נוגדי 
אדים, גורמים להסרת צורה, פלסטיסייזרים, חומרי סיכה 

ושומנים, משני ראולוגיה, מייצבים וגורמים מקבעים למצעים, 
מעבים לתמיסות, גורמי צבע לחומרים, צבענים, גורמי קשירה, 
חומרים מחזקים, חומרים מקשים או עזרי קדיחה, חומרים 
מונעי משקעים וגורמים משחררי משקעים לשימוש בצינורות 

וציוד; תוספים לדלק, תוספים בעירים לדלק, גורמי עיבוד למים, 
גורמי הפעלה למסנני מים, מילויים לגומי ותחליפי גומי, מילויים 

לחומרים פלסטיים כגון גומי טבעי ולינוליאום, גורמי ציפוי 
למטרות הספגה, גורמי פלסטיסיזציה, הקרשה ופלסטיפיקציה 
לחומרי פלסטיק, שרפים ושעוות סינתטיים וטבעיים, כמו גם 
למסות סינתטיות גומי-אלסטיות, לכות, ציפויים ומסות כבלים, 
ממיסים לחומרים פלסטיים, שרפים סינתטיים וטבעיים, שעוות, 
גומי טבעי, צלולואיד, לכות, צבענים, שמנים ושומנים; מדללים 
לתמיסות של חומרים אורגניים, גורמים למניעת היווצרות עור 
במסות מתייבשות, נוזליות ובצקיות; חומרי ביניים כימיים לייצור 
זרזים, סיליקט הנתרן, פלסטיסייזרים, גורמי הקרשה וחומרי 
פלסטיפיקציה, ממיסים וגורמי מיצוי, שרפים מלאכותיים, 

שעוות, לכות, ציפויים, משחות, גורמים לטיפול בשיער ובעור; 
גורמים לריכוך המים, גורמים מונעי קפיאה, צבענים למתכות, 
מסירי חלודה, חומרי תחלוב למטרות טכניות, גורמי פיזור 

למערכות מימיות או שמנוניות, גורם מונע הקצפה, חומרי גלם 
לרחיצה, חומרי הספגה לנייר וטקסטיל, לשימוש גם כמעכבי 
אש, זרזים, חומרי גלם מינרליים, ּבֹורַקְס, סיליקט הנתרן, 
גליצרין; ציפויים, שרפים, שרפים מלאכותיים כחומרים לא 

מעובדים בצורת אבקה או נוזל, לכות, דבקים, מקשרים ומעבים 
לצבעים ולכות, דקסטרין, מרקים, גורמי גימור, גורמי 

בורסקאות, גורמי הספגה לעורות, נייר ספיגה לכפות מריחה 
ומברשות כגורם מכסה; חומרי ביניים כימיים לייצור משחות לא 

רפואיות, גורמים לטיפול בשיער ובעור; גורם לשמירה על 
רעננות הבשמים ולשימור בשמים; הנכללים כולם בסוג 1.         
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    

                  

י"ב אלול תשע"ב - 1330/08/2012



 Owners

Name: Emery Oleochemicals GmbH

Address: Henkelstrasse 67, 40589 Dusseldorf, Germany

Identification No.: 800900

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Reinhold Cohn and Partners

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

שם: ריינהולד כהן ושותפיו

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

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

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

Germany, 14/07/2009, No. 302009041120.4/01 גרמניה, 14/07/2009, מספר 302009041120.4/01

Class: 1 סוג: 1

י"ב אלול תשע"ב - 1430/08/2012



iMotion

Trade Mark No. 226423 מספר סימן

Application Date 17/01/2010 תאריך הגשה

 Owners

Name: Landert Motoren AG

Address: 14 Unterweg, Bulach, Switzerland

Identification No.: 800910

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

Control and sensors for drive and door components 
and their parts for the opening and closing of doors 
and gates; all included in class 9.

לוח בקרה וחיישנים לרכיבים וחלקים של כונן ודלת לפתיחה 
וסגירה של דלתות ושערים; הנכללים כולם בסוג 9.                 

                                                                  

י"ב אלול תשע"ב - 1530/08/2012



Trade Mark No. 227596 מספר סימן

Application Date 28/02/2010 תאריך הגשה

 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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 30 סוג: 30

Ice cream, ice-cream bars, water ices, sherbets, 
frozen confections, frozen cakes, frozen desserts; all 
included in class 30.

גלידה, חטיפי גלידה, קרחוני מים, שרבט, ממתקים מוקפאים, 
עוגות מוקפאות, קינוחים מוקפאים; הנכללים כולם בסוג 30.     

                                

י"ב אלול תשע"ב - 1630/08/2012



Trade Mark No. 228673 מספר סימן

Application Date 07/04/2010 תאריך הגשה

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 6 סוג: 6

safes, in particular safes for information technology; 
cabinets and containers of metal for theft-proof and 
fire-proof storage and security, in particular of EDP 
hardware components; buildings of metal, in 
particular security rooms, in particular fire protection 
rooms; components of metal for switchgear cabinets, 
namely rack frames, profiles, shelves, guide rails, 
mounting rails, storage shelves, drawers, 
receptacles, suspension files, cable bushings of 
metal ; partitions of metal ; components for furniture 
of metal; room systems consisting of cabinet 
modules and housing modules, wall modules, 
namely, portable storage shelter ;locking devices of 
metal, namely door locks; devices of metal for 
positioning and moving, namely bases and casters, 
for switchgear, control stations, console workstations, 
CAD workstations; fixed or mobile mounting devices 
and mounting aids of metal, namely mounting plates, 
pivot frames, component shelves; fastening devices 
of metal, namely fixing brackets; common metals and 
alloys thereof; building materials of metal; 
transportable buildings of metal; cables and wires of 
metal (not for electrical purposes); ironmongery and 
small items of metal hardware; pipes of metal; safes; 
fixed or mobile mounting devices and mounting aids 
of metal, namely mounting plates, pivot frames, 
component shelves; installation accessories goods of 
metal, not included in other classes; all included in 
class 6.

כספת במיוחד עבור טכנולוגיית מידע; ארונות מיכלי מתכת נגד 
 EDP גנבים חסין אש ואבטחה, במיוחד של רכיבי חומרה

;מבנים של מתכת, במיוחד חדרי ביטחון, במיוחד חדרי הגנה 
מאש; רכיבי מתכת עבור ארונות מיתוג-וויסות, כלומר מסגרות 
מתלה, פרופילים, מדפים, מדריך מסילות , מסילות הרכבה, 
מדפי אחסון, מגירות, תחתונים, קיבול,השעיית קבצים, כבלים 
עטופים מתכת; מחיצות מתכת ; רכיבים עבור רהיטי מתכת 

;מערכות חדרים המורכבים ממודולים של ארונות, מודולים של 
בתים, מודולים של קירות, דהיינו, אחסון מקלטים ניידים ;נעילת 
התקני של מתכת, כלומר מנעולי דלתות; מתקנים ממתכת, 
עבור מיצוב ושינוע, דהיינו בסיסים וגלגילונים לשידות ציוד 

מיתוג וויסות, תחנות עבודה מסוף, תחנות עבודה תב"ם [תכנון 
בעזרת מחשב]; התקנים קבועים או ניידים ועזרי הרכבה של 
מתכת, כלומר הרכבת משטחים, צירי מסגרות, רכיבי מדפים; 
מכשירים לחיזוק של מתכת, כלומר תיקון מסגרות; משותף 
מתכות וסגסוגות מזה: חומרי בניין מתכת; מבנים יביל של 
מתכת; כבלים וחוטי מתכת (לא למטרות חשמל); פריטים 
מברזל וחלקים קטנים של חומרה מתכת; צינורות מתכת, 
כספות; התקני הקמה קבועים או ניידים והתקנים לסיוע 

ממתכת, דהיינו, צלחות הרכבה, מסגרות ציר, רכיבי מדפים, 
עזרי התקנה; מוצרי מתכת שלא נכללים בכיתות אחרות; כולם 
נכללים בסוג 6.                                                               
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    

                                                                        

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

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

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

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

Class: 6 סוג: 6

י"ב אלול תשע"ב - 1730/08/2012



 Owners

Name: Rittal GmbH & Co. KG

Address: Herborn, Germany

Identification No.: 51406

Address for serviceהמען למסירת הודעות

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

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

שם: איתן, מהולל & שדות, עו"ד ועו"פ

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

י"ב אלול תשע"ב - 1830/08/2012



Trade Mark No. 228678 מספר סימן

Application Date 07/04/2010 תאריך הגשה

 Owners

Name: Rittal GmbH & Co. KG

Address: Herborn, Germany

Identification No.: 51406

Address for serviceהמען למסירת הודעות

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

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

שם: איתן, מהולל & שדות, עו"ד ועו"פ

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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 19 סוג: 19

Buildings of concrete, in particular security rooms, in 
particular fire protection rooms ; components of 
concrete, namely wall, floor and ceiling elements, in 
particular for security rooms; plastic construction 
devices for positioning and moving, namely bases 
and casters, for switchgear, control stations, console 
workstations, CAD workstations; cladding of glass or 
plastic, namely doors, walls; building materials (not of 
metal); pipes (not of metal) for building; transportable 
buildings (not of metal); partitions, not of metal.

מבנים של בטון, במיוחד חדרי ביטחון, במיוחד חדרי הגנה 
מאש; מרכיבי בטון, כלומר קיר, רצפה ויסודות התקרה, במיוחד 
עבור אבטחת חדרים; מתקנים מפלסטיק לבנייה עבור מיצוב 
ושינוע, דהיינו בסיסים וגלגילונים לשידות ציוד מיתוג וויסות, 
תחנות עבודה מסוף, תחנות עבודה תב"ם [תכנון בעזרת 

מחשב]; חיפוי זכוכית או פלסטיק, דהיינו דלתות, קירות, חומרי 
בניין (לא ממתכת), צינורות (לא ממתכת) לבנייה; מבנים ניידים 
(לא ממתכת), מחיצות, לא ממתכת.                                     
                                                                                    
                                                                                    

                                        

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

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

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

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

Class: 19 סוג: 19

י"ב אלול תשע"ב - 1930/08/2012



SOLIDIFY

Trade Mark No. 230148 מספר סימן

Application Date 27/05/2010 תאריך הגשה

Based on foreign registration מבוסס על רישום בחו"ל

Germany No. 302009010118 גרמניה מספר: 302009010118

Dated 17/12/2009 (Section 16) מיום 17/12/2009 (סעיף 16) 

 Owners

Name: Wella GmbH

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

Identification No.: 801277

Address for serviceהמען למסירת הודעות

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

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

שם: איתן, מהולל & שדות, עו"ד ועו"פ

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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 3 סוג: 3

Soaps, perfumeries, essential oils, preparations for 
body and beauty care, hair lotions, dentifrices; 
Included in class 3.

סבונים, פרפומריה, שמנים אתריים, תכשירים לגוף וטיפוח יופי, 
תחליבים לשיער, משחות שיניים; הנכללים בסוג 3.                 

                        

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

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

Germany, 30/11/2009, No. 302009070118003 גרמניה, 30/11/2009, מספר 302009070118003

Class: 3 סוג: 3

י"ב אלול תשע"ב - 2030/08/2012



LIQUEFY

Trade Mark No. 230191 מספר סימן

Application Date 30/05/2010 תאריך הגשה

Based on foreign registration מבוסס על רישום בחו"ל

Germany No. 302009070119 גרמניה מספר: 302009070119

Dated 30/11/2009 (Section 16) מיום 30/11/2009 (סעיף 16) 

 Owners

Name: Wella GmbH

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

Identification No.: 801277

Address for serviceהמען למסירת הודעות

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

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

שם: איתן, מהולל & שדות, עו"ד ועו"פ

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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 3 סוג: 3

Soaps, perfumeries, essential oils, preparations for 
body and beauty care, hair lotions, dentifrices; 
Included in class 3.

סבונים, פרפומריה, שמנים אתריים, תכשירים לגוף וטיפוח יופי, 
תחליבים לשיער, משחות שיניים; הכלולים בסוג 3.                 

                        

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

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

Germany, 17/12/2009, No. 302009070119903 גרמניה, 17/12/2009, מספר 302009070119903

Class: 3 סוג: 3

י"ב אלול תשע"ב - 2130/08/2012



STYLUS

Trade Mark No. 231643 מספר סימן

Application Date 25/07/2010 תאריך הגשה

 Owners

Name: STYLUS MEDIA GROUP LIMITED

Address: 239 Regents Park Road, London, N3 3LF, 
United Kingdom

Identification No.: 801446

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Reinhold Cohn and Partners

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

Publications in electronic form supplied on-line from a 
database or from facilities provided on the Internet or 
other network (including web-sites); all relating to 
business advice and intelligence in relation to lifestyle 
and design, including interior and product design, 
branding, licensing, retail, transport, technology, 
fashion, beauty and culture; all included in class 9.

פרסומים בצורה אלקטרונית המסופקים באופן מקוון מבסיס 
נתונים או ממתקנים המסופקים על גבי האינטרנט או רשת 
אחרת (כולל אתרי אינטרנט); הקשורים כולם לייעוץ ומודיעין 
עסקי בקשר לסגנון חיים ועיצוב, לרבות עיצוב פנים ומוצר, 
מיתוג, רישוי, קמעונאות, תחבורה, טכנולוגיה, אופנה, יופי 

ותרבות; 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)

United Kingdom, 25/01/2010, No. 2537146 ממלכה מאוחדת, 25/01/2010, מספר 2537146

Class: 9 סוג: 9

י"ב אלול תשע"ב - 2230/08/2012



CELEBRATE. REMEMBER. FIGHT BACK 

Trade Mark No. 232255 מספר סימן

Application Date 22/08/2010 תאריך הגשה

Based on foreign registration מבוסס על רישום בחו"ל

U.S.A. No. 3597384 ארה"ב מספר: 3597384

Dated 31/03/2009 (Section 16) מיום 31/03/2009 (סעיף 16) 

 Owners

Name: American Cancer Society, Inc.

Address: Atlanta, Georgia, U.S.A.

Identification No.: 56807

(New York 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: 36 סוג: 36

Charitable fundraising services to support cancer 
research, education, advocacy, prevention, detection, 
treatment and patient and family services; all 
included in class 36.

שירותי גיוס כספים לצדקה לתמיכה במחקר בסרטן, חינוך, 
תמיכה, מניעה, גילוי, טיפול ותמיכה בחולים ושירותי משפחה; 
הנכללים כולם בסוג 36.                                                     

                                    

י"ב אלול תשע"ב - 2330/08/2012



CELEBRATE. REMEMBER. FIGHT BACK 

Trade Mark No. 232256 מספר סימן

Application Date 22/08/2010 תאריך הגשה

Based on foreign registration מבוסס על רישום בחו"ל

U.S.A. No. 3597384 ארה"ב מספר: 3597384

Dated 31/03/2009 (Section 16) מיום 31/03/2009 (סעיף 16) 

 Owners

Name: American Cancer Society, Inc.

Address: Atlanta, Georgia, U.S.A.

Identification No.: 56807

(New York Corporation)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Dr. Shlomo Cohen & Co.

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

שם: ד"ר שלמה כהן ושות'

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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 16 סוג: 16

Printed materials, namely, newsletters, brochures, 
and pamphlets containing information in the field of 
cancer research, education, advocacy, prevention, 
detection, treatment, and patient and family services; 
all included in class 16.

חומרים מודפסים, שהם, עיתונים ופמפלטים המכילים מידע 
בתחום של מחקר סרטן, חינוך, תמיכה, מניעה, גילוי, טיפול 

ומידע על חולים ושירותי משפחה; הנכללים כולם בסוג 16.       
                                                                                    

                                                                  

י"ב אלול תשע"ב - 2430/08/2012



CELEBRATE. REMEMBER. FIGHT BACK 

Trade Mark No. 232257 מספר סימן

Application Date 22/08/2010 תאריך הגשה

Based on foreign registration מבוסס על רישום בחו"ל

U.S.A. No. 3597384 ארה"ב מספר: 3597384

Dated 31/03/2009 (Section 16) מיום 31/03/2009 (סעיף 16) 

 Owners

Name: American Cancer Society, Inc.

Address: Atlanta, Georgia, U.S.A.

Identification No.: 56807

(New York 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: 35 סוג: 35

Promoting public awareness of cancer research, 
education, advocacy, prevention, detection, 
treatment, and patient and family services; all 
included in class 35.

קידום מודעות ציבורית למחקר סרטן, חינוך, תמיכה, מניעה, 
גילוי, טיפול, ומודעות ציבורית לחולים ושירותי משפחה; 

הנכללים כולם בסוג 35.                                                     
              

י"ב אלול תשע"ב - 2530/08/2012



Trade Mark No. 232402 מספר סימן

Application Date 19/08/2010 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: Galil development authority שם: הרשות לפיתוח הגליל

Address: כתובת : אזור התעשייה בר-לב, משגב, 20156, ישראל

Identification No.: 90000מספר זיהוי: 90000

תאגידים שונים

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Avi Goldhamer & Co., Advs.

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

שם: אבי גולדהמר ושות', עו"ד

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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 41 סוג: 41

Olive festival in the Galilee, organization of festivals 
featuring the celebration of olive harvest in the 
Galilee.

פסטיבל הזית בגליל, שירותי ארגון פסטיבלים המציינים את 
חגיגות המסיק בגליל.                                                       

                                

י"ב אלול תשע"ב - 2630/08/2012



SURGITAL

Trade Mark No. 232598 מספר סימן

Application Date 31/08/2010 תאריך הגשה

 Owners

Name: SURGITAL S.P.A 

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

Identification No.: 71169

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Ben-Ami & Co.

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

שם: בן-עמי ושות', עורכי פטנטים

כתובת : ת.ד. 94, רחובות, 76100, ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 29 סוג: 29

Meat, vegetables, cheese and fish; prepared meals 
and entrees consisting primarily of meat, vegetables, 
cheese and fish; fillings for pasta consisting primarily 
of meat, vegetables, cheese and fish; all included in 
class 29.

בשר, ירקות, גבינה ודגים; תבשילים ומנות ראשונות מוכנות 
הכוללות בעיקר בשר, ירקות, גבינה ודגים; מילואים לפסטה 

הכוללים בעיקר בשר, ירקות, גבינה ודגים; הנכללים כולם בסוג 
                                                                               .29

                                    

י"ב אלול תשע"ב - 2730/08/2012



Trade Mark No. 232600 מספר סימן

Application Date 31/08/2010 תאריך הגשה

 Owners

Name: SURGITAL S.P.A 

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

Identification No.: 71169

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Ben-Ami & Co.

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

שם: בן-עמי ושות', עורכי פטנטים

כתובת : ת.ד. 94, רחובות, 76100, ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 29 סוג: 29

.Meat, vegetables, cheese and fish; prepared meals 
and entrees consisting primarily of meat, vegetables, 
cheese and fish; fillings for pasta consisting primarily 
of meat, vegetables, cheese and fish; all included in 
class 29.

בשר, ירקות, גבינה ודגים; תבשילים ומנות ראשונות מוכנות 
הכוללות בעיקר בשר, ירקות, גבינה ודגים; מילואים לפסטה 

הכוללים בעיקר בשר, ירקות, גבינה ודגים; הנכללים כולם בסוג 
                                                                               .29

                                      

י"ב אלול תשע"ב - 2830/08/2012



BRIGETA

Trade Mark No. 232760 מספר סימן

Application Date 22/09/2010 תאריך הגשה

 Owners

Name: Novartis AG

Address: Basel, CH-4002, Switzerland

Identification No.: 38909

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Luzzatto & Luzzatto

Address: P.O.B. 5352, Beer Sheva, 84152, Israel

שם: לוצאטו את לוצאטו

כתובת : ת.ד. 5352, באר שבע, 84152, ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 5 סוג: 5

Pharmaceutical preparations for the prevention and 
treatment of diseases and disorders of the central 
nervous system; all included in class 5.

תכשירי רוקחות למניעה וטיפול במחלות ובהפרעות של מערכת 
העצבים המרכזית, הנכללים בסוג 5.                                   
                                                                                  

י"ב אלול תשע"ב - 2930/08/2012



MATERNA

Trade Mark No. 232916 מספר סימן

Application Date 06/10/2010 תאריך הגשה

Goods/Services סחורות/שירותים

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), soya-based preparations; 
edible oils and fats; protein preparations for human 
food; non-dairy creamers; sausages; charcuterie; 
peanut butter; soups, soup concentrates, broth, stock 
cubes, bouillon, consommes; 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, מוקפאות 
או מיובשות; 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), תכשירים על בסיס סויה; שומנים ושמנים 

למאכל; תכשירי פרוטאין למזון אדם; מלבינים שאינם חלביים; 
נקניקיות; מבחר נקניקים; חמאת בוטנים; מרקים, תרכיזי מרק, 
ציר מרק, קוביות ציר מרק, מרק צח, קונסומה; 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, 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; קקאו ותכשירים ומשקאות על בסיס קקאו; שוקולד, מוצרי 
שוקולד, תכשירים ומשקאות על בסיס שוקולד; דברי מתיקה, 
ממתקים, סוכריות; דברי מתיקה מסוכר; סוכר; גומי לעיסה; 
ממתיקים טבעיים; מוצרי מאפיה, לחם, שמרים, מאפים; 

ביסקוויטים, עוגות, עוגיות, וופלים, טופי, פודינג; גלידה, קרחוני 
מים, שרבטים, דברי מתיקה קפואים, עוגות קפואות, קרחונים 
רכים, קינוחים קפואים, יוגורטים קפואים; חומרים קושרים 

להכנת גלידה ו\או קרחוני מים ו\או שרבטים ו\או דברי מתיקה 
קפואים ו\או עוגות קפואות ו\או קרחונים רכים ו\או קינוחים 

קפואים ו\או יוגורטים קפואים; דבש ותחליפי דבש; דגנים, דגני 
ארוחת בוקר, מוזלי, דגני תירס, חטיפי דגנים, דגנים מוכנים 
לאכילה; תכשירי דגנים; אורז, פסטה, אטריות; דברי מזון 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; מוצרים נותני ארומה או 
תיבול למזון, תבלינים אכילים, נותני טעם, נוזלי תיבול לסלט, 
מיונז; חרדל; חומץ; הנכללים כולם בסוג 30.                         
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    

                          

י"ב אלול תשע"ב - 3030/08/2012



Ownersבעלים

Name: Societe des Produits Nestle S.A.

Address: Vevey, Switzerland

Identification No.: 53

Name: Materna Laboratories Ltd. שם: מעבדות מטרנה בע"מ

Address: Kibbutz Maabarot, 40230, Israel כתובת : מעברות, 40230, ישראל

Identification No.: 512810219מספר זיהוי: 512810219

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Reinhold Cohn and Partners

Address: 26a Habarzel St. Ramat Hahayal, P.O.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: 32 סוג: 32

Beers; 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.

בירות; מים מזוקקים, מים תוססים או מים מוגזים, מים 
מעובדים, מי מעיין, מים מינרליים, מי שולחן, מים בטעמים; 

משקאות בטעמי פירות והמבוססים על פירות, מיצי פירות ומיצי 
ירקות מרוכזים, נקטרים, נקטרי פירות (משקאות), לימונדות, 
סודות ומשקאות אחרים שאינם אלכוהוליים; סירופים, מיצויים 
ותמציות ותכשירים אחרים להכנת משקאות שאינם אלכוהוליים 
(חוץ משמנים אתריים); משקאות מותססים לקטיים; משקאות 
המבוססים על סויה; משקאות המבוססים על לתת; משקאות 
איזוטוניים; הנכללים כולם בסוג 32.                                     
                                                                                    

                                                        

י"ב אלול תשע"ב - 3130/08/2012



Trade Mark No. 233334 מספר סימן

Application Date 15/09/2010 תאריך הגשה

International Trademark No. 1052581 מספר סימן בינלאומי

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 9 סוג: 9

Pre-recorded magnetic and digital data carriers in the 
ifelds of fashion, beauty and lifestyle; downloadable 
audio and video recordings in the fields of fashion, 
beauty and lifestyle; computer application software 
for mobile phones and mobile devices, namely 
software for the distribution of multimedia content 
containing text, graphics, images, audio and video in 
the fields of fashion, beauty and lifestyle; 
downloadable software application for the distribution 
of multimedia content containing texts, graphics, 
images, audio and video in the fields of fashion, 
beauty and lifestyle; eyeglass frames, eyeglass 
cases, sunglasses.

Class: 14 סוג: 14

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

Class: 18 סוג: 18

Trunks and travelling bags; leather accessories 
namely shopping bags made of leather, leather 
pouches, leather purses, leather key chains; 
handbags, wallets, key purses, purses, cosmetic 
bags sold empty; brief case type portfolios, suit bags, 
trunks, suit cases, duffle bags, tote bags, briefcases 
and attache cases, card cases for credit cards and 
card cases for business cards, umbrellas.

י"ב אלול תשע"ב - 3230/08/2012



 Owners

Name: Edun Apparel Limited

Address: 30/32 Sir John Rogerson's Quay, Dublin 2, 
Ireland

Identification No.: 71212

(Ireland An Irish 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: 35 סוג: 35

Advertising, promotion and marketing services; 
business management and business administration; 
the bringing together, for the benefit of others, of a 
variety of goods, enabling customers to conveniently 
view and purchase those goods in a retail clothes 
and home furnishings store, and from a clothing, 
home furnishings and accessories catalogue by mail 
order or by means of telecommunications, or by 
means of the Internet; retail store service, mail order 
services, and on-line (or Internet) retail services in 
respect of clothing, footwear, headgear and 
accessories, perfumery, toiletries, cosmetics, cutlery, 
jewellery, watches, clocks, glasses, sunglasses, 
stationery, leather goods and accessories, furniture, 
home furnishings, house ware, glassware, porcelain, 
floor, window and wall coverings; provision of the 
aforesaid services from a computer database or the 
Internet; compilation of advertisements for use as 
Web pages on the Internet; provision of space on 
Web sites for advertising and retailing goods; 
advisory and information services relating to the 
aforesaid.

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

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

Ireland, 16/03/2010, No. 2010/00454 אירלנד, 16/03/2010, מספר 2010/00454

Class: 9 סוג: 9

Class: 14 סוג: 14

Class: 18 סוג: 18

Class: 35 סוג: 35

י"ב אלול תשע"ב - 3330/08/2012



Care & Delight 

Trade Mark No. 233378 מספר סימן

Application Date 28/10/2010 תאריך הגשה

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 35 סוג: 35

Sales arranging of computers and computer 
peripheral devices; retail store services featuring 
computers, computer software, computer peripherals; 
retail store services featuring consumer electronic 
sound and image apparatus; retail store services 
featuring consumer telecommunication apparatus; 
demonstration of products relating to retail store 
featuring computers, computer software, computer 
peripherals and consumer electronics; online retail 
store services provided via a global computer 
network featuring computers; computer software, 
computer peripherals; online retail store services 
provided via a global computer network featuring 
consumer electronic sound and image apparatus; 
online retail store services provided via a global 
computer network featuring consumer 
telecommunication apparatus; demonstration of 
products relating to online retail store provided via a 
global computer network featuring computers, 
computer software, computer peripherals and 
consumer electronics, all included in class 35.

ארגון מכירות של מחשבים ומתקני ציוד מחשב היקפי; שירותי 
חנות קמעונית המציגה מחשבים, תוכנות מחשב, ציוד מחשב 
היקפי; שירותי חנות קמעונית המציגה התקני צריכה דמות וקול 
אלקטרוניים; שירותי חנות קמעונאית המציגה התקני צריכה 

טלקומוניקציה; הצגה של מוצרים המתייחסים לחנות קמעונאית 
המציגה מחשבים, תוכנות מחשב, ציוד מחשב היקפי 
ואלקטרוניקות צריכה; שירותי חנות קמעונאית מקוונת 

המוענקים באמצעות רשת מחשב גלובלית המציגה מחשבים; 
תוכנות מחשב וציוד מחשב היקפי; שירותי חנות קמעונאית 
מקוונת המוענקים באמצעות רשת מחשב גלובלית המציגה 

התקני צריכה דמות וקול אלקטרוניים; שירותי חנות קמעונאית 
מקוונת המוענקים באמצעות רשת מחשב גלובלית המציגים 
התקני צריכה טלקומוניקציה; הצגה של מוצרים המתייחסים 
לחנות קמעונאית מקוונת המוענקים באמצעות רשת מחשב 

גלובלית המציגים מחשבים, תוכנות מחשב, ציוד מחשב היקפי 
ואלקטרוניקות צריכה, הנכללים כולם בסוג 35.                       
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    

                                                            

Class: 37 סוג: 37

Maintenance of computer and computer peripheral 
devices; maintenance of computer hardware; 
maintenance of consumer electronic devices; 
installation and repair of computer hardware, 
computer peripherals; installation and repair of 
consumer electronic devices; consulting services 
relating to computer installation; troubleshooting of 
computer hardware; all included in class 37.

אחזקה של מחשבים ומתקני מחשב היקפיים; אחזקה של 
חומרות מחשב; אחזקה של מתקני צריכה אלקטרוניים; התקנה 
ותיקון של חומרות מחשב; ציוד מחשב היקפי; התקנה ותיקון 
של מתקני צריכה אלקטרוניים; שירותי יעוץ המתייחסים 

להתקנת מחשבים; איתור תקלות של חומרות מחשב; הנכללים 
כולם בסוג 37.                                                                 
                                                                                    
                                                                              

י"ב אלול תשע"ב - 3430/08/2012



Class: 41 סוג: 41

Computer education; computer after-sales 
instruction; education service for computer program 
development; instruction services; educational 
examination; educational research; arranging and 
conducting of educational events; education 
information; organization of exhibitions for 
educational purposes; arranging and conducting of 
seminars; arranging and conducting of symposiums; 
language instruction; language academies; English 
language school management; online educational 
examination; foreign language academies; arranging 
and conducting of workshops (training); courses in 
internet education; internet education instruction; 
educational examination via internet; internet 
communication academies; arranging and conducting 
of conferences; computer database academies; 
provision of training in connection with computer 
installation; computer software academies; provision 
of training in connection with computer repair; 
computer programming academies; computer 
academies; arranging and conducting of colloquiums; 
correspondence courses; arranging and conducting 
of congresses; practical training (demonstration); 
conducting classes in the field of computers, 
computer software, online services, information 
technology, internet website design, music, 
photography and video products and consumer 
electronics; conducting workshops in the field of 
computers, computer software, online services, 
information technology, internet website design, 
music, photography and video products and 
consumer electronics; conducting seminars in the 
field of computer, computer software, online services, 
information technology, internet website
design, music, photography and video products and 
consumer electronics; arranging professional 
workshops; arranging professional training courses; 
computer education practice training services; 
practice training in the use and operation of 
computers, computer software and consumer 
electronics; entertainment services; providing a 
facility for live concerts and special events featuring 
live performances; all included in class 41.

חינוך מחשבים; הדרכה ממוחשבת לאחר מכירות; שירותי 
חינוך עבור פיתוח תוכנית מחשב; שירותי הדרכה; בחינה 
חינוכית; מחקר חינוכי; ארגון והפעלה של אירועים חינוכיים; 
מידע חינוכי; ארגון של תערוכות עבור מטרות חינוכיות; ארגון 
וביצוע של סמינרים; ארגון וביצוע של סימפוזיונים; הדרכת 
שפה; אקדמיות שפה; ניהול בית ספר לשפה אנגלית; בחינה 
חינוכית מקוונת; אקדמיות שפה זרה; ארגון וניהול של קבוצות 
עבודה (אימון); קורסים בחינוך אינטרנט; הדרכה חינוכית של 
אינטרנט; בחינה חינוכית באמצעות האינטרנט; אקדמיות 

תקשורת אינטרנט; ארגון וביצוע של ועידות; אקדמיות מאגר 
נתונים ממוחשב; הענקה של אימון בהקשר עם מתקני מחשב; 
אקדמיות תוכנות מחשב; הענקה של אימון בהקשר עם מתקני 
מחשב; אקדמיות תוכנות מחשב; הענקה של אימון בהקשר עם 
תיקון מחשב; אקדמיות תכנות מחשב; אקדמיות מחשב; ארגון 
וביצוע של התוועדויות; קורסי התכתבות; ארגון וביצוע של 
קונגרסים; אימון מעשי (תצוגה); ביצוע שיעורים בתחום של 
מחשבים, תוכנות מחשב, שירותים מקוונים, טכנולוגית מידע, 

פיתוח אתר אינטרנט, מוצרי מוזיקה, צילום ווידאו ואלקטרוניקות 
צריכה; ביצוע קבוצות עבודה בתחום של מחשבים, תוכנות 
מחשב, שירותים מקוונים, טכנולוגית מידע, פיתוח אתר 

אינטרנט, מוצרי מוזיקה, צילום ווידאו ואלקטרוניקות צריכה; 
ביצוע סמינרים בתחום של מחשבים, תוכנות מחשב, שירותים 
מקוונים, טכנולוגיות מידע, פיתוח אתר אינטרנט, מוצרי מוזיקה, 

צילום ווידאו ואלטרוניקות צריכה; ארגון קבוצות עבודה 
מקצועיות; ארגון קורסי אימון מקצועיים; שירותי אימון מעשי של 
חינוך מחשב; אימון מעשי בשימוש ובהפעלה של מחשבים, 

תוכנות מחשב ואלטרוניקות צריכה, שירותי בידור; הענקה של 
מתקן עבור קונצרטים חיים ואירועים מיוחדים המציגים הופעות 

חיות; הנכללים כולם בסוג 41.
                                                                                     
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                  

Class: 42 סוג: 42

Rental of computer and computer peripherals; 
management of computer program; consultancy 
services relating to computer program development; 
maintenance of computer program; technical support 
services; computer peripheral, computer software 
and consumer electronic devices; installation of 
computer software; updating of computer software; 
maintenance of computer software; repair of 
computer software; technical consulting in the field of 
computers and consumer electronics; computer and 
consumer electronics diagnostic services; consulting 
services in the field of selection, implementation and 
use of computer hardware, computer software and 
consumer electronic systems for others; computer 
data recovery; all included in class 42.

השכרה של מחשבים וציוד מחשב היקפי; ניהול של תוכנית 
מחשב; שירותי יעוץ  המתייחסים לפיתוח תוכנית מחשב; 
אחזקה של תוכנית מחשב; שירותי תמיכה טכנית; איתור 

תקלות של ציוד מחשב היקפי, תוכנות מחשב ומתקני צריכה 
אלקטרוניים; התקנה של תוכנות מחשב; עדכון של תוכנות 
מחשב; יעוץ טכני בתחום של מחשבים ואלטרוניקות צריכה; 
שירותי אבחון של מחשבים ואלטרוניקות צריכה; שירותי יעוץ 
בתחום של בחירה, ישום ושימוש של חומרות מחשב, תוכנות 
מחשב ומערכות אלקטרוניקות צריכה עבור אחרים; שחזור 

נתוני מחשב; הנכללים כולם בסוג 42.                                   
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    

                                        

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

י"ב אלול תשע"ב - 3530/08/2012



 Owners

Name: LG ELECTRONICS INC.

Address: 20 Yeouido-dong, Yeongdeungpo-gu, Seoul, 
150-721, Republic of Korea

Identification No.: 801460

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: 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

(If only classification code is indicated, Priority is claimed 
for all goods/services included in that class, and specified 
above under the title Goods/Services)

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

Republic of Korea, 15/06/2010, No. 41-2010-
0015148

דרום קוריאה, 15/06/2010, מספר 41-2010-0015148

Class: 35 סוג: 35

Class: 37 סוג: 37

Class: 41 סוג: 41

Class: 42 סוג: 42
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Trade Mark No. 233607 מספר סימן

Application Date 29/09/2010 תאריך הגשה

International Trademark No. 1055162 מספר סימן בינלאומי

Based on foreign registration מבוסס על רישום בחו"ל

France No. 10/3727910 צרפת מספר: 10/3727910

Dated 02/04/2010 (Section 16) מיום 02/04/2010 (סעיף 16) 

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 16 סוג: 16

Publications and magazines relating to 
radiocommunication systems and equipment.

Class: 35 סוג: 35

Organization of exhibitions for commercial or 
advertising purposes relating to radiocommunication 
systems and equipment.

Class: 41 סוג: 41

Organization of conferences, colloquiums, seminars, 
exhibitions for educational purposes and training 
workshops relating to radiocommunication systems 
and equipment; publication of books and magazines 
on line relating to radiocommunication systems and 
equipment.

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

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

France, 02/04/2010, No. 10 3 727 910 צרפת, 02/04/2010, מספר 910 727 3 10

Class: 16 סוג: 16

Class: 35 סוג: 35

Class: 41 סוג: 41
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 Owners

Name: RADIO FREQUENCY SYSTEMS FRANCE

Address: 32 avenue Kléber, F-92700 COLOMBES, 
France

Identification No.: 71371

(Société par Actions Simplifiée)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Reinhold Cohn and Partners

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

שם: ריינהולד כהן ושותפיו

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

י"ב אלול תשע"ב - 3830/08/2012



Trade Mark No. 233786 מספר סימן

Application Date 02/11/2010 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: Galil development authority שם: הרשות לפיתוח הגליל

Address: אזור התעשייה בר-לב, משגב, 20156, ישראל כתובת : אזור התעשייה בר-לב, משגב, 20156, ישראל

Identification No.: 90000מספר זיהוי: 90000

תאגידים שונים

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Avi Goldhamer & Co., Advs.

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

שם: אבי גולדהמר ושות', עו"ד

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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 35 סוג: 35

 Galilee conference conventions to promote a  
particular geograohical - the Galilee.

כנסים לקידום אזור גיאוגרפי מסוים קרי הגליל.                       
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Trade Mark No. 234002 מספר סימן

Application Date 30/11/2010 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: Tamar Harel- Klein שם: תמר הראל קליין

Address: 43 Shabazi Street, Nave Tzedek, Tel-Aviv, 
Israel

כתובת : שבזי 43, נוה-צדק, תל אביב-יפו, ישראל

Identification No.: 058878570מספר זיהוי: 058878570

Name: Einat Agassi שם: עינת אגסי

Address: Dovnov 24 G St, Tel Aviv, Israel כתובת : רח' דובנוב 24 ג'י, תל אביב, ישראל

Identification No.: 24829301מספר זיהוי: 24829301

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 14 סוג: 14

Jewellery; all included in class 14 תכשיטים; הנכללים כולם בסוג 14             
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ARAZIM

Trade Mark No. 234067 מספר סימן

Application Date 02/12/2010 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: Arazim (g.y.a.) Ltd. שם: ארזים (ג.י.א.) בע"מ

Address: 9 Omarim St. Industry Park Omer, Omer, 
84965, Israel

כתובת : עומרים 9 פארק תעשיה עומר, עמר, 84965, ישראל

Identification No.: 514076637מספר זיהוי: 514076637

חברה פרטית

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Lior Dagan, Adv.

Address: 35 Shaul Hamelech Blvd., Beit America, Tel 
Aviv, Israel

שם: ליאור דגן, עו"ד

כתובת : שד' שאול המלך 35, בית אמריקה, תל אביב, 61181, 
ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 35 סוג: 35

Management and advancement of real estate. ניהול וקידום עסקי נדל"ן.                                     

Class: 36 סוג: 36

Real estate affairs and services. שירותי ועסקי נדל"ן.                             

Class: 37 סוג: 37

Construction services. שירותי בנייה.                   

י"ב אלול תשע"ב - 4130/08/2012



ארזים
Trade Mark No. 234068 מספר סימן

Application Date 02/12/2010 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: Arazim (g.y.a.) Ltd. שם: ארזים (ג.י.א.) בע"מ

Address: 9 Omarim St. Industry Park Omer, Omer, 
84965, Israel

כתובת : עומרים 9 פארק תעשיה עומר, עמר, 84965, ישראל

Identification No.: 514076637מספר זיהוי: 514076637

חברה פרטית

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Lior Dagan, Adv.

Address: 35 Shaul Hamelech Blvd., Beit America, Tel 
Aviv, Israel

שם: ליאור דגן, עו"ד

כתובת : שד' שאול המלך 35, בית אמריקה, תל אביב, 61181, 
ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 35 סוג: 35

Management and advancement of real estate. ניהול וקידום עסקי נדל"ן.                                     

Class: 36 סוג: 36

Real estate affairs and services. שירותי ועסקי נדל"ן.                             

Class: 37 סוג: 37

Construction services. שירותי בנייה.                   
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מטרנה 
Trade Mark No. 234119 מספר סימן

Application Date 07/12/2010 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), soya-based preparations; 
edible oils and fats; protein preparations for human 
food; non-dairy creamers; sausages; charcuterie; 
peanut butter; soups, soup concentrates, broth, stock 
cubes, bouillon, consommes; 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), תכשירים על בסיס סויה; 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; הנכללים כולם בסוג 
                                                                               .29
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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 
סויה; משקאות המבוססים על לתת; משקאות איזוטוניים; 

הנכללים כולם בסוג 32.                                                     
                                                                                    

                                          

י"ב אלול תשע"ב - 4430/08/2012



Ownersבעלים

Name: Societe des Produits Nestle S.A.

Address: Vevey, Switzerland

Identification No.: 53

Name: Materna Laboratories Ltd. שם: מעבדות מטרנה בע"מ

Address: Kibbutz Maabarot, 40230, Israel כתובת : מעברות, 40230, ישראל

Identification No.: 512810219מספר זיהוי: 512810219

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Reinhold Cohn and Partners

Address: 26a Habarzel St. Ramat Hahayal, P.O.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 אלול תשע"ב - 4530/08/2012



Trade Mark No. 234132 מספר סימן

Application Date 02/12/2010 תאריך הגשה

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

The mark is limited to the flipping colours of the 
rainbow as shown in the mark.

הסימן מוגבל לגוונים מתחלפים של צבעי הקשת  הנראים 
בסימן.

Ownersבעלים

Name: Roni orpaz  שם: רוני אורפז

Address: Hairis 29 st., beit dagan, Israel כתובת : רח' האיריס 29, בית דגן, ישראל

Identification No.: 055674527מספר זיהוי: 055674527

Name: Aloni cohen  שם: אלוני כהן

Address: Yshurun 32 st., hod hasharon, 45200, Israel כתובת : רח' ישורון 32, הוד השרון, 45200, ישראל

Identification No.: 055865935מספר זיהוי: 055865935

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 9 סוג: 9

Devices and instruments for use in science, checking 
(supervision), life-savings and teaching; 
accumulating, regulating or controlling electricity; 
apparatus for recording; all included in class 9.

התקנים ומכשירים לשימוש במדע, בבדיקה (פיקוח), בהצלת 
נפשות ובהוראה; צבירה, וויסות או בקרה על חשמל; התקנים 
להקלטה.; הנכללים כולם בסוג 9.                                       
                                                                                    

      

Class: 12 סוג: 12

Vehicles; apparatus for locomotion by land; all 
included in class 12.

כלי רכב; התקנים לתנועה ביבשה; הנכללים כולם בסוג 12.     
                                

Class: 35 סוג: 35

Advertisement; business management; business 
administrations; office function; all included in class 
35.

פרסומת; ניהול עסקים; טיפול בעסקים; פעולות משרדיות; 
הנכללים כולם בסוג 35.                                                     

            

י"ב אלול תשע"ב - 4630/08/2012



Trade Mark No. 234173 מספר סימן

Application Date 05/11/2010 תאריך הגשה

International Trademark No. 1018363 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: Golla Oy

Address: Hietalahdenranta 5Cd, FI-00120 Helsinki, 
Finland

Identification No.: 71510

(Finland Limited Liability Company)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Reinhold Cohn and Partners

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

שם: ריינהולד כהן ושותפיו

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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 9 סוג: 9

Telephones and mobile phones, telephone 
equipment; receivers; electronic apparatus, namely 
computers, laptop computers, MP3 players, bluetooth 
earphones, personal digital assistants, pagers and 
gaming devices; photographic apparatus and 
equipment; cameras and digital cameras; video 
cameras; personal CD players; accessories and 
components of all the above mentioned goods; bags, 
cases and sleeves specially adapted for holding or 
carrying all the above mentioned goods, accessories 
and components.

Class: 35 סוג: 35

The bringing together, for the benefit of others, of 
telephones and mobile phones, telephone 
equipment, receivers, electronic apparatus, namely 
computers, laptop computers, MP3 players, bluetooth 
earphones, personal digital assistants, pagers and 
gaming devices, photographic apparatus and 
equipment, cameras and digital cameras, video 
cameras, personal CD players, accessories and 
components of all the above mentioned goods, bags, 
cases and sleeves specially adapted for holding or 
carrying all the above mentioned goods, accessories 
and components, and bags, backpacks and wheeled 
bags, enabling customers to conveniently view and 
purchase those goods.

י"ב אלול תשע"ב - 4730/08/2012



Trade Mark No. 234174 מספר סימן

Application Date 02/11/2010 תאריך הגשה

International Trademark No. 1021659 מספר סימן בינלאומי

Based on foreign registration מבוסס על רישום בחו"ל

U.S.A. No. 1825882 ארה"ב מספר: 1825882

Dated 08/03/1994 (Section 16) מיום 08/03/1994 (סעיף 16) 

 Owners

Name: BODY-SOLID, INC.

Address: 1900 South Des Plaines Avenue, Forest Park, 
IL 60130, U.S.A.

Identification No.: 71511

(Illinois, United States CORPORATION)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

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

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

שם: איתן, מהולל & שדות, עו"ד ועו"פ

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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 28 סוג: 28

Exercise, sporting and fitness equipment; namely, 
weights, weight stands, weightlifting benches, 
weightlifting machines, weightlifting belts and ankle 
straps, weightlifting accessories, and floor mats.

י"ב אלול תשע"ב - 4830/08/2012



Trade Mark No. 234298 מספר סימן

Application Date 01/10/2010 תאריך הגשה

International Trademark No. 1058280 מספר סימן בינלאומי

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 9 סוג: 9

Surveying instruments; photographic projector, 
numeric camera; cinematographic cameras; optical 
disk drivers, telescopes;weighing scales; scientific 
measuring instruments related to space research and 
technology; signal processors; lifejackets; blank 
magnetic disk; acoustic conduits; optical disk of 
compilation and description of standardization 
products; floppy computer discs of compilation and 
description of standardization products; checking 
(supervision) apparatus and instuments; apparatus 
for recording, transmission, reproduction or 
processing of sound or images; calculating 
machines, data processing equipment and 
computers; extinguishers; batteries, electric; 
detectors; diving suits, gloves or masks; clothing for 
protection against accidents, irradiation and fire; 
protection devices for personal use against 
accidents; spectacles (optics); optical goods; 
spectacle cases; diagnostic apparatus, not for 
medical purposes; safety tarpaulins; integrated circuit 
cards (smart cards); computer software, recorded; 
computer peripheral devices; satellites for scientific 
purposes; satellite navigation apparatus; control, 
monitoring, database, archiving and telemetry 
software; software for navigating and communicating 
in space; magnetic, electronic and optical data media 
for space activity; software and databases for space 
activity; database server centers (software).

י"ב אלול תשע"ב - 4930/08/2012



Class: 35 סוג: 35

Advertising in the field of marketing business and 
standardization services of others through 
conferences and congresses;  direct mail advertising; 
arranging newspaper subscriptions for others; 
business management and organization consultancy; 
book-keeping; document reproduction; employment 
agencies; computerized file management; 
organization of exhibitions for commercial or 
advertising purposes; on-line advertising on a 
computer network; rental of advertising time on 
communication media; publication of publicity texts; 
rental of advertising space; dissemination of 
advertising matter; public relations; advertising 
through conferences and congresses on business 
and standardization; bringing together for others 
(excluding the transport thereof) of parts of an 
engineering system and standardized parts for the 
aircraft industry, transportation, telecommunications, 
computing; bringing together for others (excluding the 
transport thereof) of computer hardware, software, 
monitoring apparatus, space suits, robots, helmets, 
rockets, satellites, space stations and component 
parts thereof, rocket launchers and satellites.

Class: 42 סוג: 42

Scientific and technological evaluations in the field of 
establishment of norms for space activity; 
assessments and research carried out by engineers 
in the field of establishment of norms for space 
activity ; design and development of computers and 
software in the fiekd of establishment of norms for 
space activity ; research and development for others; 
technical project studies; architecture; design of 
interior decor; development (design), installation, 
maintenance, updating or rental of software; 
computer programming; consultancy in the field of 
computer hardware; data conversion of computer 
programs and data; conversion of data or documents 
from physical to electronic media; vehicle 
roadworthiness testing; graphic arts design services; 
styling (industrial design); authenticating works of art; 
development of standards and means of 
standardization (engineering); quality control and 
performance testing services, technical research in 
the field of standard setting and standardization; 
research in the field of quality control and 
performance testing.

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

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

France, 01/04/2010, No. 10 3 726 739 צרפת, 01/04/2010, מספר 739 726 3 10

Class: 9 סוג: 9

Class: 35 סוג: 35

Class: 42 סוג: 42

י"ב אלול תשע"ב - 5030/08/2012



 Owners

Name: AGENCE SPATIALE EUROPEENNE (ESA)

Address: 8/10 rue Mario Nikis, F-75015 PARIS, France

Identification No.: 71520

(France Organisation intergouvernementale)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Pearl Cohen Zedek Latzer

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

שם: פרל כהן צדק לצר

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

י"ב אלול תשע"ב - 5130/08/2012



GILGAL 

Trade Mark No. 234389 מספר סימן

Application Date 19/12/2010 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: GOLAN HEIGHTS WINERY LTD. שם: יקבי רמת הגולן בע"מ

Address: P.O.B. 183, Katzrin, 12900, Israel כתובת : ת.ד. 183, קצרין, 12900, ישראל

Identification No.: 510942840מספר זיהוי: 510942840

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Shiboleth & Co., Adv.

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

שם: שבלת ושות', עו"ד

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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 33 סוג: 33

Alcoholic beverages (excluding beer); all included in 
class 33.

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

י"ב אלול תשע"ב - 5230/08/2012



גילגל 
Trade Mark No. 234390 מספר סימן

Application Date 19/12/2010 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: GOLAN HEIGHTS WINERY LTD. שם: יקבי רמת הגולן בע"מ

Address: P.O.B. 183, קצרין, 12900, ישראל כתובת : ת.ד. 183, קצרין, 12900, ישראל

Identification No.: 510942840מספר זיהוי: 510942840

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Shiboleth & Co., Adv.

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

שם: שבלת ושות', עו"ד

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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 33 סוג: 33

Alcoholic beverages (excluding beer); all included in 
class 33.

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

י"ב אלול תשע"ב - 5330/08/2012



VOLCANO

Trade Mark No. 234410 מספר סימן

Application Date 22/12/2010 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: HIMUMIT LTD. שם: חימומית בע"מ

Address: 13, Haoman Street, Talpiot, Jerusalem, Israel כתובת : האומן 13, תלפיות, ירושלים, ישראל

Identification No.: 514066950מספר זיהוי: 514066950

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: 11 סוג: 11

Central heating, heating, water heating, home 
heating, on-demand water heaters, air conditioners, 
area heating, radiators, gas boilers, heat pumps; all 
included in class 11.

הסקה מרכזית, חימום, חימום מים, חימום לבית, מחממי מים 
מידיים, מזגנים, הסקה, רדיאטורים, בוילרים בגז, משאבות 

חום; הכל כלול בסוג 11.                                                   
                                        

י"ב אלול תשע"ב - 5430/08/2012



THEA NEVA

Trade Mark No. 234511 מספר סימן

Application Date 28/12/2010 תאריך הגשה

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 9 סוג: 9

Electric meters; breaker switches, separators, fuses, 
ballasts, starters, electric boards, electric couplings, 
buttons, resistors, connection components used in 
electric and electronic works, namely connectors and 
sockets, apparatus for the control of electricity, 
adapters, chargers, electric cables, optical fibers; 
electronic time switches, electronic keys, group 
plugs, connectors, electric connections; electrical 
apparatus (sockets, plugs, bolts, switches automatic 
switches, switch breakers, circuit breakers and parts), 
pipes used in electric works, cable channels, buttons; 
apparatus, tools and equipment for power field 
techniques, i.e. for transmission, conversion, loading, 
adjustment, managing and administration of 
electricity, adapters, charging tools, electrical rings, 
all kinds of cables use in electric and electronic 
works, accumulators, solar batteries, batteries, ups, 
power supplies, fuse boxes; all included in class 9.

מוני חשמל; מפסקים לניתוק זרם, מפרידים, נתיכים, מפחיתי 
זרם במעגלים חשמליים, מצתים, לוחות חשמל, מצמדים 
חשמליים, כפתורים, נגדים, רכיבי חיבור לשימוש בעבודות 

חשמל ואלקטרוניקה, דהיינו, מחברים ושקעים, התקנים לבקרת 
חשמל, מתאמים, מטענים, כבלי חשמל, סיבים אופטיים; מפסקי 
זמן אלקטרוניים, מפתחות חשמליים, רב-תקעים, מחברים, 

חיבורים חשמליים; התקנים חשמליים (שקעים, תקעים, ברגים, 
מפסקים, מפסקים אוטומטיים, מפסקים לניתוק זרם, מנתקי 
מעגלים וחלקים), צינורות לשימוש בעבודות חשמל, תעלות 

לכבלים, כפתורים; התקנים, כלים וציוד עבור טכניקות הנוגעות 
לשדות חשמליים, היינו, עבור העברה, המרה, טעינה, התאמה, 
ניהול והנהלת חשמל, מתאמים, כלי טעינה, טבעות חשמליות, 

כבלים למיניהם לשימוש בעבודות חשמל ואלקטרוניקה, 
צוברים, סוללות סולאריות, סוללות, אל-פסק, מספקי חשמל, 
קופסאות נתיכים; כולם כלולים בסוג 9.                                 
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    

                                                                      

Class: 11 סוג: 11

Lighting equipment (lighting fixtures for vehicles and 
for interiors and outdoors); equipment for heating and 
steam generation installations; climatization and 
ventilation equipment; coolers; electric tools, 
machinery and equipment used in cooking; water 
purifying equipment, water treatment equipment, 
water treatment installations, waste treatment 
installations; electric mats and electric blankets not 
for medical purposes, heater cushions, foot heaters 
with or without electricity, hot water bags 
(thermosphere); filters and motors for aquariums; 
industry type ovens; industry type drying installations; 
industry type cooling installations; pasteurizing and 
sterilizing machines; all included in class 11.

ציוד לתאורה (אביזרי תאורה לרכב, לחללי פנים ולאיזורי חוץ); 
ציוד לחימום ומתקנים ליצירת קיטור; ציוד למיזוג ולאוורור; 
מצננים; כלים, מכונות וציוד חשמליים לשימוש בבישול; ציוד 

לטיהור מים, ציוד לטיפול במים, מתקנים לטיפול במים, מתקנים 
לטיפול באשפה; מחצלות חשמליות ושמיכות חשמליות שלא 
למטרות רפואיות, כריות חימום, מחממים לכפות רגליים עם 

חשמל או ללא חשמל; שקיות מים חמים (תרמוספרים); מסננים 
ומנועים לאקווריומים; תנורים מסוג תעשייתי; מתקני ייבוש מסוג 

תעשייתי; מתקני צינון מסוג תעשייתי; מכונות פיסטור 
וסטריליזציה; כולם כלולים בסוג 11.                                     
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    

    

Class: 35 סוג: 35

Advertising, public relations services, services for the 
organization of commercial and advertising fairs and 
exhibitions, bureau services; consultancy services 
about business management (business information) 
(including accounting services); exportation and 
importation agency services; expert services for 
commercial and industrial products; services for the 
organization of public auctions; services relevant with 
gathering of several goods for the purpose of 
effective exhibition of such goods; all included in 
class 35.

פרסום, שירותי יחסי ציבור, שירותים לארגון ירידי ותערוכות 
מסחר ופרסום, שירותי משרד; שירותי ייעוץ לגבי ניהול עסקי 

(מידע עסקי) (כולל שירותי ראיית חשבון); שירותי סוכנות לייצוא 
וליבוא; שירותי מומחה עבור מוצרים מסחריים ותעשייתיים; 

שירותים לאירגון מכירות פומביות ציבוריות; שירותים 
הרלבנטיים לאיסוף מספר סחורות למטרה של הצגה 

אפקטיבית של סחורות כאלה; כולם כלולים בסוג 35.               
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    

                                                            

י"ב אלול תשע"ב - 5530/08/2012



 Owners

Name: VIKO ELEKTRIK VE ELEKTRONIK 
ENDUSTRISI SANAYI VE TICARET ANONIM SIRKETI

Address: Abdurrahmangazi Mah. Ebubekir Cad. No:44,, 
34887 Sancaktepe, Istanbul, Turkey

Identification No.: 801764

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
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Trade Mark No. 234579 מספר סימן

Application Date 14/10/2010 תאריך הגשה

International Trademark No. 1059844 מספר סימן בינלאומי

Based on foreign registration מבוסס על רישום בחו"ל

United Kingdom No. 1059844 ממלכה מאוחדת מספר: 1059844

Dated 28/03/2011 (Section 16) מיום 28/03/2011 (סעיף 16) 

 Owners

Name: RADIO FREQUENCY SYSTEMS FRANCE

Address: 32 avenue Kléber, F-92700 COLOMBES, 
France

Identification No.: 71371

(Société par Actions Simplifiée)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Reinhold Cohn and Partners

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

שם: ריינהולד כהן ושותפיו

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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 9 סוג: 9

Electric connectors for telecommunication 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, 19/04/2010, No. 10 3 731 460 צרפת, 19/04/2010, מספר 460 731 3 10

Class: 9 סוג: 9
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Trade Mark No. 234587 מספר סימן

Application Date 08/11/2010 תאריך הגשה

International Trademark No. 1060572 מספר סימן בינלאומי

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 7 סוג: 7

Apparatus and installations for generating solar 
electricity, namely, solar-powered electricity 
generators.

Class: 35 סוג: 35

Management relating to the usage of solar electricity, 
namely providing renewable energy solutions to 
customers and assisting in the management of 
energy prices and sustainability initiatives for the 
purposes of managing energy usage; consultation in 
the field of solar energy usage management.

Class: 36 סוג: 36

Energy brokerage services, namely, brokering 
electricity generated from renewable resources to 
residential and commercial customers through the 
bundling of renewable energy credits with supplied 
solar electricity.

Class: 39 סוג: 39

Distribution and supply of energy devices and 
alternative energy sources; consultation relating to 
the distribution and supply of energy devices and 
alternative energy sources.

Class: 40 סוג: 40

Operating energy devices and renewable energy 
systems; consultation in the field of generation of 
alternative energy sources.

Class: 41 סוג: 41

Providing a forum for consumer questions, answers, 
and information about energy installations in a 
household environment.

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

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

U.S.A., 04/11/2010, No. 85168901 ארה"ב, 04/11/2010, מספר 85168901

Class: 7 סוג: 7

Apparatus and installations for generating solar 
electricity, namely, solar-powered electricity 
generators
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 Owners

Name: SunRun Inc.

Address: 45 Fremont Street,,32nd Floor, San Francisco 
CA 94105, U.S.A.

Identification No.: 71643

(Delaware, United States CORPORATION)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Dr. Shlomo Cohen & Co.

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

שם: ד"ר שלמה כהן ושות'

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

Class: 35 סוג: 35

Management relating to the usage of solar electricity, 
namely providing renewable energy solutions to 
customers and assisting in the management of 
energy prices and sustainability initiatives for the 
purposes of managing energy usage; consultation in 
the field of solar energy usage management

Class: 36 סוג: 36

Energy brokerage services, namely, brokering 
electricity generated from renewable resources to 
residential and commercial customers through the 
bundling of renewable energy credits with supplied 
solar electricity

Class: 39 סוג: 39

Distribution and supply of energy devices and 
alternative energy sources; consultation relating to 
the distribution and supply of energy devices and 
alternative energy sources

Class: 40 סוג: 40

Operating energy devices and renewable energy 
systems; consultation in the field of generation of 
alternative energy sources.

Class: 41 סוג: 41

Providing a forum for consumer questions, answers, 
and information about energy installations in a 
household environment
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The Israeli Center for Spine surgery 

Trade Mark No. 234705 מספר סימן

Application Date 29/12/2010 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: The Israeli Center for Spine surgery Ltd שם: המרכז הישראלי לניתוחי עמוד השידרה בע"מ

Address: Habarzel st 20, Ramat Haayal, Tel Aviv, 69710, 
Israel

כתובת : רח' הברזל 20, רמת החייל, תל אביב, 69710, ישראל

Identification No.: 512948514מספר זיהוי: 512948514

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Tony Greenman, Adv.

Address: Amot investments Tower 2 Weizman Street, 
Tel Aviv, 64239, Israel

שם: טוני גרינמן, עו"ד

כתובת : מגדל אמות השקעות,  רחוב ויצמן 2, תל אביב, 64239, 
ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 44 סוג: 44

Medical services, namely,spine surgery; included in 
class 44.         

שירותים רפואיים, דהיינו, ניתוחי עמוד שידרה; הנכללים כולם 
בסוג 44.
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Trade Mark No. 234733 מספר סימן

Application Date 10/09/2010 תאריך הגשה

International Trademark No. 0961607 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: MASCOT INTERNATIONAL A/S

Address: Julsøvej 100, DK-8600 Silkeborg, Denmark

Identification No.: 71683

(Denmark 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

Safety clothing, including protective helmets, face-
shields and footwear.

Class: 25 סוג: 25

Clothing, footwear and headgear, including especially 
work clothing.
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המרכז הישראלי לניתוחי עמוד השדרה 
Trade Mark No. 234766 מספר סימן

Application Date 29/12/2010 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: The Israeli Center for Spine surgery Ltd שם: המרכז הישראלי לניתוחי עמוד השידרה בע"מ

Address: רח' הברזל 20, רמת החייל, תל אביב, 69710, ישראל כתובת : רח' הברזל 20, רמת החייל, תל אביב, 69710, ישראל

Identification No.: 512948514מספר זיהוי: 512948514

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Tony Greenman, Adv.

Address: Amot investments Tower 2 Weizman Street, 
Tel Aviv, 64239, Israel

שם: טוני גרינמן, עו"ד

כתובת : מגדל אמות השקעות,  רחוב ויצמן 2, תל אביב, 64239, 
ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 44 סוג: 44

Medical services, namely,  spine surgery;  included in 
class 44.   

שירותים רפואיים, דהיינו, ניתוחי עמוד שידרה; הנכללים כולם 
בסוג 44.
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 Direct to Pack 

Trade Mark No. 234826 מספר סימן

Application Date 02/01/2011 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: HIGHCON SYSTEMS LTD שם: הייקון מערכות בע"מ

Address: רח' פארן 4 , בניין 11, פארק טכנולוגי יבנה, P.O.B. 
יבנה, 81225, א.ת צפוני, ישראל ,13200

כתובת : רח' פארן 4 , בניין 11, פארק טכנולוגי יבנה, ת.ד. 
13200, יבנה, 81225, א.ת צפוני, ישראל

Identification No.: 514347160מספר זיהוי: 514347160

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: 7 סוג: 7

A digital machine/system which shall be used for the 
production of folding cartons by cutting, creating 
folding lines, and embossing (die). all included in 
class 7.

מכונה/מערכת לחיתוך משתנה, יצירת קווי קיפול והבלטה 
דיגיטלית (גלופה) לצורך ייצור אריזה מתקפלת עלי ידי מכונה 
דיגיטלית; הנכללים כולם בסוג 7.                                         

                

Class: 16 סוג: 16

Paper folding machines and disposables therefore for 
office/businessl, all included in class 16.

מכונה/מערכת לקיפול ניירות ומוצרים חד פעמיים עבור 
משרדים/ עסקים; הנכללים כולם בסוג 16.                       
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DUCK AND COVER

Trade Mark No. 235155 מספר סימן

Application Date 23/01/2011 תאריך הגשה

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 3 סוג: 3

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

סבונים; פרפורמריה; שמנים חיוניים; קוסמטיקה; קרמים 
לשיער; הנכללים כולם בסוג 3.             

Class: 9 סוג: 9

Eyewear; fashion eyewear; prescription eyewear; 
sunglasses; sun visors; fashion eye glasses and 
spectacles; fashion sunglasses; eye glasses and 
spectacles; prescription eye glasses and spectacles; 
goggles; lenses for eye glasses and spectacles; 
lenses for sunglasses; contact lenses and contact 
lens containers; frames for eye glasses and 
spectacles; frames for sunglasses; supports for 
eyeglasses and spectacles; supports for sunglasses; 
cases for eyeglasses and spectacles; cases for 
sunglasses; cords and chains for eyeglasses and 
spectacles; cords and chains for sunglasses; optical 
apparatus and instruments; parts and fittings for the 
aforesaid goods; all included in class 9.

אביזרי ראיה; אביזרי ראיה אופנתיים; אביזרי ראיה לפי מרשם; 
משקפי שמש; מגני שמש; משקפי ראיה ומשקפיים אופנתיים; 
משקפי שמש אופנתיים; משקפי ראיה ומשקפיים; משקפי ראיה 

ומשקפיים לפי מרשם; משקפות; עדשות למשקפי ראיה 
ולמשקפיים; עדשות למשקפי שמש; עדשות מגע וכלי אחסון 
לעדשות מגע; מסגרות למשקפי ראיה ומשקפיים; מסגרות 
למשקפי שמש; תומכים למשקפי ראיה ומשקפיים; תומכים 

למשקפי שמש; קופסאות למשקפי ראיה ומשקפיים; קופסאות 
למשקפי שמש; מיתרים ושרשראות למשקפי ראיה ומשקפיים; 
מיתרים ושרשראות למשקפי שמש; התקנים וכלים אופטיים; 

חלקים ואביזרים לטובין הנזכרים לעיל; הנכללים כולם בסוג 9.   
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                

Class: 14 סוג: 14

Jewellery; imitation jewellery; costume jewellery; 
rings; bracelets; necklaces; earrings; brooches; cuff-
links; tiepins; watches; articles of precious metal or 
coated therewith; parts and fittings for the aforesaid 
goods; all included in class 14.

תכשיטים; חיקויי תכשיטים; תכשיטים לתלבושות; טבעות; 
צמידים; מחרוזות; עגילים; סיכות נוי; חפתים; סיכות לעניבות; 
שעונים; פריטים העשויים ממתכת יקרה או מצופים בה; חלקים 
ואביזרים לטובין הנזכרים לעיל; הנכללים כולם בסוג 14.           

                                                          

Class: 18 סוג: 18

Leather and imitations of leather, and goods made of 
these materials and not included in other classes; 
animal skins; hides; bags; trunks and travelling bags; 
umbrellas; parasols; walking sticks; all included in 
class 18.

עור וחיקויי עור, וטובין העשויים מחומרים אלו שאינן נכללים 
בסוגים אחרים; עור חיות; עור בהמות; תיקים; מזוודות ותיקי 
נסיעות; מטריות; שמשיות; מקלות הליכה; הנכללים כולם בסוג 
                                                                                 18

                      

Class: 25 סוג: 25

Clothing; footwear; headgear; articles of outer 
clothing for men, women, children and unisex; parts 
and fittings for all the aforesaid goods; all included in 
class 25.           

הלבשה; הנעלה; כיסויי ראש וכובעים; פריטי הלבשה לחוץ 
עבור גברים, נשים, ילדים ופריטי הלבשה לחוץ המתאימים 

לשני המינים; חלקים ואביזרים לטובין הנזכרים לעיל; הנכללים 
כולם בסוג 25.

Class: 35 סוג: 35

Advertising; marketing services; promotion services; 
demonstration of goods; advertising and promotion of 
goods and services available by electronic mail order 
and the Internet; television and direct mail 
advertising, marketing and sales promotional 
services; providing online shopping services offering 
a wide variety of clothing, footwear and headgear, 
articles of outer clothing for men, women, children 
and unisex, soaps, perfumery, essential oils, 
cosmetics, hair lotions, eyewear, fashion eyewear, 
prescription eyewear, sunglasses, sun visors, fashion 
eye glasses and spectacles, fashion sunglasses, eye 
glasses and spectacles, prescription eye glasses and 

פרסום; שירותי שיווק; שירותי קידום מכירות; הדגמת סחורות; 
פרסום וקידום מכירות של סחורות הזמינות באמצעות הזמנה 
בדואר אלקטרוני ובאינטרנט; שירותי קידום מכירות לטלוויזיה 
ודיוור ישיר, פרסום, שיווק ומכירות; אספקת שירותי רכישה 
מקוונים המציעים מגוון רחב של הלבשה, הנעלה, כיסויי ראש 
וכובעים, פריטי הלבשה לחוץ עבור גברים, נשים, ילדים ופריטי 
הלבשה לחוץ המתאימים לשני המינים, סבונים, פרפורמריה, 
שמנים חיוניים, קוסמטיקה, קרמים לשיער, אביזרי ראיה, 

אביזרי ראיה אופנתיים, אביזרי ראיה לפי מרשם, משקפי שמש, 
מגני שמש, משקפי ראיה ומשקפיים אופנתיים, משקפי שמש 
אופנתיים, משקפי ראיה ומשקפיים, משקפי ראיה ומשקפיים 
לפי מרשם, משקפות, עדשות למשקפי ראיה ולמשקפיים, 
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spectacles, goggles, lenses for eye glasses and 
spectacles, lenses for sunglasses, contact lenses 
and contact lens containers, frames for eye glasses 
and spectacles, frames for sunglasses, supports for 
eyeglasses and spectacles, supports for sunglasses, 
cases for eyeglasses and spectacles, cases for 
sunglasses, cords and chains for eyeglasses and 
spectacles, cords and chains for sunglasses, optical 
apparatus and instruments, jewellery, imitation 
jewellery, costume jewellery, rings, bracelets, 
necklaces, earrings, brooches, cuff-links, tiepins, 
watches, articles of precious metal or coated 
therewith, leather and imitations of leather and goods 
made of these materials, animal skins, hides, bags, 
trunks and travelling bags, umbrellas, parasols, 
walking sticks, clothing, footwear, headgear, articles 
of outer clothing for men, women, children and 
unisex, via a global computer network; the bringing 
together, for the benefit of others, of a variety of 
clothing, footwear and headgear, articles of outer 
clothing for men, women, children and unisex, soaps, 
perfumery, essential oils, cosmetics, hair lotions, 
eyewear, fashion eyewear, prescription eyewear, 
sunglasses, sun visors, fashion eye glasses and 
spectacles, fashion sunglasses, eye glasses and 
spectacles, prescription eye glasses and spectacles, 
goggles, lenses for eye glasses and spectacles, 
lenses for sunglasses, contact lenses and contact 
lens containers, frames for eye glasses and 
spectacles, frames for sunglasses, supports for 
eyeglasses and spectacles, supports for sunglasses, 
cases for eyeglasses and spectacles, cases for 
sunglasses, cords and chains for eyeglasses and 
spectacles, cords and chains for sunglasses, optical 
apparatus and instruments, jewellery, imitation 
jewellery, costume jewellery, rings, bracelets, 
necklaces, earrings, brooches, cuff-links, tiepins, 
watches, articles of precious metal or coated 
therewith, leather and imitations of leather and goods 
made of these materials, animal skins, hides, bags, 
trunks and travelling bags, umbrellas, parasols, 
walking sticks, clothing, footwear, headgear, articles 
of outer clothing for men, women, children and 
unisex, enabling customers to conveniently view and 
purchase those goods in a department store or a 
retail store; the bringing together, for the benefit of 
others, of a variety of clothing, footwear and 
headgear, articles of outer clothing for men, women, 
children and unisex, soaps, perfumery, essential oils, 
cosmetics, hair lotions, eyewear, fashion eyewear, 
prescription eyewear, sunglasses, sun visors, fashion 
eye glasses and spectacles, fashion sunglasses, eye 
glasses and spectacles, prescription eye glasses and 
spectacles, goggles, lenses for eye glasses and 
spectacles, lenses for sunglasses, contact lenses 
and contact lens containers, frames for eye glasses 
and spectacles, frames for sunglasses, supports for 
eyeglasses and spectacles, supports for sunglasses, 
cases for eyeglasses and spectacles, cases for 
sunglasses, cords and chains for eyeglasses and 
spectacles, cords and chains for sunglasses, optical 
apparatus and instruments, jewellery, imitation 
jewellery, costume jewellery, rings, bracelets, 
necklaces, earrings, brooches, cuff-links, tiepins, 
watches, articles of precious metal or coated 
therewith, leather and imitations of leather and goods 
made of these materials, animal skins, hides, bags, 

עדשות למשקפי שמש; עדשות מגע וכלי אחסון לעדשות מגע, 
מסגרות למשקפי ראיה ומשקפיים, מסגרות למשקפי שמש, 
תומכים למשקפי ראיה ומשקפיים, תומכים למשקפי שמש, 

קופסאות למשקפי ראיה ומשקפיים, קופסאות למשקפי שמש, 
מיתרים ושרשראות למשקפי ראיה ומשקפיים, מיתרים 

ושרשראות למשקפי שמש, התקנים וכלים אופטיים, תכשיטים, 
חיקויי תכשיטים, תכשיטים לתלבושות, טבעות, צמידים, 

מחרוזות, עגילים, סיכות נוי, חפתים, סיכות לעניבות, שעונים, 
פריטים העשויים ממתכת יקרה או מצופים בה, עור וחיקויי עור, 
וטובין העשויים מחומרים אלו וסחורות העשויות מחומרים אלו 
שאינן נכללות בסוגים אחרים, עור חיות, עור בהמות, תיקים, 
מזוודות ותיקי נסיעות, מטריות, שמשיות, מקלות הליכה, 
הלבשה, הנעלה, כיסויי ראש וכובעים, פריטי הלבשה לחוץ 
עבור גברים, נשים, ילדים ופריטי הלבשה לחוץ המתאימים 

לשני המינים, באמצעות רשת מחשבים גלובלית; הבאתם ביחד 
לטובת הכלל של מגוון רחב של הלבשה, הנעלה, כיסויי ראש 
וכובעים, פריטי הלבשה לחוץ עבור גברים, נשים, ילדים ופריטי 
הלבשה לחוץ המתאימים לשני המינים, סבונים, פרפורמריה, 
שמנים חיוניים, קוסמטיקה, קרמים לשיער, אביזרי ראיה, 

אביזרי ראיה אופנתיים, אביזרי ראיה לפי מרשם, משקפי שמש, 
מגני שמש, משקפי ראיה ומשקפיים אופנתיים, משקפי שמש 
אופנתיים, משקפי ראיה ומשקפיים, משקפי ראיה ומשקפיים 
לפי מרשם, משקפות, עדשות למשקפי ראיה ולמשקפיים, 

עדשות למשקפי שמש; עדשות מגע וכלי אחסון לעדשות מגע, 
מסגרות למשקפי ראיה ומשקפיים, מסגרות למשקפי שמש, 
תומכים למשקפי ראיה ומשקפיים, תומכים למשקפי שמש, 

קופסאות למשקפי ראיה ומשקפיים, קופסאות למשקפי שמש, 
מיתרים ושרשראות למשקפי ראיה ומשקפיים, מיתרים 

ושרשראות למשקפי שמש, התקנים וכלים אופטיים, תכשיטים, 
חיקויי תכשיטים, תכשיטים לתלבושות, טבעות, צמידים, 

מחרוזות, עגילים, סיכות נוי, חפתים, סיכות לעניבות, שעונים, 
פריטים העשויים ממתכת יקרה או מצופים בה, עור וחיקויי עור, 
וטובין העשויים מחומרים אלו וסחורות העשויות מחומרים אלו 
שאינן נכללות בסוגים אחרים, עור חיות, עור בהמות, תיקים, 
מזוודות ותיקי נסיעות, מטריות, שמשיות, מקלות הליכה, 

הלבשה, הנעלה, כיסויי ראש וכובעים, פריטי הלבשה חיצוניים 
עבור גברים, נשים, ילדים ופריטי הלבשה לחוץ המתאימים 

לשני המינים, המאפשרים ללקוחות לצפות ולרכוש סחורות אלו 
בחנויות הכלבו או בחנות קמעונאית; הבאתם ביחד לטובת 

הכלל של מגוון רחב של הלבשה, הנעלה, כיסויי ראש וכובעים, 
פריטי הלבשה חיצוניים עבור גברים, נשים, ילדים ופריטי 

הלבשה לחוץ המתאימים לשני המינים, סבונים, פרפורמריה, 
שמנים חיוניים, קוסמטיקה, קרמים לשיער, אביזרי ראיה, 

אביזרי ראיה אופנתיים, אביזרי ראיה לפי מרשם, משקפי שמש, 
מגני שמש, משקפי ראיה ומשקפיים אופנתיים, משקפי שמש 
אופנתיים, משקפי ראיה ומשקפיים, משקפי ראיה ומשקפיים 
לפי מרשם, משקפות, עדשות למשקפי ראיה ולמשקפיים, 

עדשות למשקפי שמש; עדשות מגע וכלי אחסון לעדשות מגע, 
מסגרות למשקפי ראיה ומשקפיים, מסגרות למשקפי שמש, 
תומכים למשקפי ראיה ומשקפיים, תומכים למשקפי שמש, 

קופסאות למשקפי ראיה ומשקפיים, קופסאות למשקפי שמש, 
מיתרים ושרשראות למשקפי ראיה ומשקפיים, מיתרים 

ושרשראות למשקפי שמש, התקנים וכלים אופטיים, תכשיטים, 
חיקויי תכשיטים, תכשיטים לתלבושות, טבעות, צמידים, 

מחרוזות, עגילים, סיכות נוי, חפתים, סיכות לעניבות, שעונים, 
פריטים העשויים ממתכת יקרה או מצופים בה, עור וחיקויי עור, 
וטובין העשויים מחומרים אלו וסחורות העשויות מחומרים אלו 
שאינן נכללות בסוגים אחרים, עור חיות, עור בהמות, תיקים, 
מזוודות ותיקי נסיעות, מטריות, שמשיות, מקלות הליכה, 

הלבשה, הנעלה, כיסויי ראש וכובעים, פריטי הלבשה חיצוניים 
עבור גברים, נשים, ילדים ופריטי הלבשה לחוץ המתאימים 

לשני המינים, המאפשרים ללקוחות לצפות ולרכוש סחורות אלו 
מאתרי רכישה כלליים ברשת האינטרנט; הבאתם ביחד לטובת 
הכלל של מגוון רחב של הלבשה, הנעלה, כיסויי ראש וכובעים, 

פריטי הלבשה חיצוניים עבור גברים, נשים, ילדים ופריטי 
הלבשה לחוץ המתאימים לשני המינים, סבונים, פרפורמריה, 
שמנים חיוניים, קוסמטיקה, קרמים לשיער, אביזרי ראיה, 
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 Owners

Name: Duck and Cover Clothing limited

Address: 5 Space Business Park, Abbey Road, London, 
NW10 7SU, United Kingdom

Identification No.: 801805

Duck and Cover Clothing limited

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

trunks and travelling bags, umbrellas, parasols, 
walking sticks, clothing, footwear, headgear, articles 
of outer clothing for men, women, children and 
unisex, enabling customers to conveniently view and 
purchase those goods from a general merchandise 
Internet web site; the bringing together, for the 
benefit of others, of a variety clothing, footwear and 
headgear, articles of outer clothing for men, women, 
children and unisex, soaps, perfumery, essential oils, 
cosmetics, hair lotions, eyewear, fashion eyewear, 
prescription eyewear, sunglasses, sun visors, fashion 
eye glasses and spectacles, fashion sunglasses, eye 
glasses and spectacles, prescription eye glasses and 
spectacles, goggles, lenses for eye glasses and 
spectacles, lenses for sunglasses, contact lenses 
and contact lens containers, frames for eye glasses 
and spectacles, frames for sunglasses, supports for 
eyeglasses and spectacles, supports for sunglasses, 
cases for eyeglasses and spectacles, cases for 
sunglasses, cords and chains for eyeglasses and 
spectacles, cords and chains for sunglasses, optical 
apparatus and instruments, jewellery, imitation 
jewellery, costume jewellery, rings, bracelets, 
necklaces, earrings, brooches, cuff-links, tiepins, 
watches, articles of precious metal or coated 
therewith, leather and imitations of leather and goods 
made of these materials, animal skins, hides, bags, 
trunks and travelling bags, umbrellas, parasols, 
walking sticks, clothing, footwear, headgear, articles 
of outer clothing for men, women, children and 
unisex, enabling customers to conveniently view and 
purchase those goods from a general merchandise 
catalogue by mail order or by means of 
telecommunications, all included in class 35.

אביזרי ראיה אופנתיים, אביזרי ראיה לפי מרשם, משקפי שמש, 
מגני שמש, משקפי ראיה ומשקפיים אופנתיים, משקפי שמש 
אופנתיים, משקפי ראיה ומשקפיים, משקפי ראיה ומשקפיים 
לפי מרשם, משקפות, עדשות למשקפי ראיה ולמשקפיים, 

עדשות למשקפי שמש; עדשות מגע וכלי אחסון לעדשות מגע, 
מסגרות למשקפי ראיה ומשקפיים, מסגרות למשקפי שמש, 
תומכים למשקפי ראיה ומשקפיים, תומכים למשקפי שמש, 

קופסאות למשקפי ראיה ומשקפיים, קופסאות למשקפי שמש, 
מיתרים ושרשראות למשקפי ראיה ומשקפיים, מיתרים 

ושרשראות למשקפי שמש, התקנים וכלים אופטיים, תכשיטים, 
חיקויי תכשיטים, תכשיטים לתלבושות, טבעות, צמידים, 

מחרוזות, עגילים, סיכות נוי, חפתים, סיכות לעניבות, שעונים, 
פריטים העשויים ממתכת יקרה או מצופים בה, עור וחיקויי עור, 
וטובין העשויים מחומרים אלו וסחורות העשויות מחומרים אלו 
שאינן נכללות בסוגים אחרים, עור חיות, עור בהמות, תיקים, 
מזוודות ותיקי נסיעות, מטריות, שמשיות, מקלות הליכה, 

הלבשה, הנעלה, כיסויי ראש וכובעים, פריטי הלבשה חיצוניים 
עבור גברים, נשים, ילדים ופריטי הלבשה לחוץ המתאימים 

לשני המינים, המאפשרים ללקוחות לצפות ולרכוש סחורות אלו 
מקטלוג סחורה כללי בהזמנה בדואר או באמצעי טלקמוניקציה; 
הנכללים כולם בסוג 35.                                                     
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Trade Mark No. 235427 מספר סימן

Application Date 25/01/2011 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: G.F.A. ADVANCED SYSTEMS LTD שם: ג'י.אף.איי. מערכות מתקדמות בע"מ

Address: 1 Haoffe St, Beit Yaakovi, Kadima, 60920, 
Israel

כתובת : רח' האופה 1, בית יעקובי, קדמה, 60920, ישראל

Identification No.: 514094622מספר זיהוי: 514094622

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Prof. Yuval Levy & Co., Advs.

Address: 8 Nes Ziona Street, P.O.B. 26379, Tel Aviv, 
63904, Israel

שם: פרופ' יובל לוי ושות', עו"ד

כתובת : רחוב נס ציונה 8, ת.ד. 26379, תל אביב, 63904, 
ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 31 סוג: 31

Fish; included in class 31. דגים; הנכללים  בסוג 31.         
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G.F.A. Advanced Systems Ltd  

Trade Mark No. 235429 מספר סימן

Application Date 25/01/2011 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: G.F.A. ADVANCED SYSTEMS LTD שם: ג'י.אף.איי. מערכות מתקדמות בע"מ

Address: רח' האופה 1, בית יעקובי, קדמה, 60920, ישראל כתובת : רח' האופה 1, בית יעקובי, קדמה, 60920, ישראל

Identification No.: 514094622מספר זיהוי: 514094622

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Prof. Yuval Levy & Co., Advs.

Address: 8 Nes Ziona Street, P.O.B. 26379, Tel Aviv, 
63904, Israel

שם: פרופ' יובל לוי ושות', עו"ד

כתובת : רחוב נס ציונה 8, ת.ד. 26379, תל אביב, 63904, 
ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 31 סוג: 31

Fish; included in class 31. דגים; הנכללים בסוג 31.           
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REFLECTIX

Trade Mark No. 235738 מספר סימן

Application Date 13/02/2011 תאריך הגשה

 Owners

Name: SEALED AIR CORPORATION (US)

Address: 200 Riverfront Boulevard, Elmwood Park, New 
Jersey, 07407, U.S.A.

Identification No.: 801842

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: 17 סוג: 17

Thermal and acoustical insulation; thermal and 
acoustical insulation comprised of metal foil and/or 
plastic film, all included in class 17

בידוד תרמי ואקוסטי; בידוד תרמי ואקוסטי מורכב מרדיד 
מתכת ו/או סרט פלסטיק; הכל כלול בסוג 17.                         

                                                                        

י"ב אלול תשע"ב - 6930/08/2012



Nova Joya 

נובה ג'ויה 
Trade Mark No. 235769 מספר סימן

Application Date 08/02/2011 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: NOVA JOYA LTD שם: נובה ג'ויה בע"מ

Address: 9 Haomanut St, Park Poleg, Netanya, Israel כתובת : רח' האומנות 9, פארק פולג, נתניה, ישראל

Identification No.: 514436815מספר זיהוי: 514436815

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Vargon Danon & Co. Adv.

Address: 14A' Aba Ahimeir st, Ramat Gan, 52587, Israel

שם: ורגון דנון ושות' עו"ד

כתובת : רח' אבא אחימאיר 14א, רמת גן, 52587, ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 30 סוג: 30

AII pasta products, pizza, pasta and pizza sauces, 
pasta salad sauces, flour products (including pizza 
dough) and products made of cereals; all included in 
class 30.

כל מוצרי פסטה, פיצות, רטבים לפסטה ופיצה, רטבים לסלטי 
פסטה, מוצרי בצק (לרבות בצק לפיצה) ומוצרים העשויים 

מדגנים; הנכללים כולם בסוג 30.                                         
                          

Class: 43 סוג: 43

Food and drink supply services, restaurants and 
coffee shops; all included in class 43.

שירותים להספקת מזון ומשקה, רשת מסעדות ובתי קפה; 
הנכללים כולם בסוג 43.                                     
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25+

Trade Mark No. 235849 מספר סימן

Application Date 17/02/2011 תאריך הגשה

 Owners

Name: Novartis AG

Address: CH-4002 Basel, Switzerland

Identification No.: 45186

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Reinhold Cohn and Partners

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

Ophthalmic medical and surgical equipment and 
apparatus; all included in class 10.

ציוד ומכשור אופתלמי רפואי וכירורגי; הנכללים כולם בסוג 10.   
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גומיפלצת
Trade Mark No. 235911 מספר סימן

Application Date 21/02/2011 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: 30 סוג: 30

Sweets, candy, chewing gums; all included in class 
30.

ממתקים, סוכריות, מסטיקים ללעיסה; כולם נכללים בסוג 30.   
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EDEN FINE ART 

Trade Mark No. 236132 מספר סימן

Application Date 27/02/2011 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: EDEN GALLERY LTD שם: גלריית עדן בע"מ

Address: 10 David Ha'Melech St, Jerusalem, 94101, 
Israel

כתובת : רח' דוד המלך 10, ירושלים, 94101, ישראל

Identification No.: 513297960מספר זיהוי: 513297960

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: 35 סוג: 35

Art gallery services; art galleries; online art gallery; 
online retail store services featuring paintings, 
photographic reproductions of paintings, and prints; 
organize and present artists, works, namely, 
paintings in oil and water, sculptures in ceramics, 
glass, stone, wood, metal and bronze, and mixed 
media including baskets, vases and vessels, for 
marketing and promotional purposes; promoting art 
events by means of providing an online events 
calender, original articles, interviews, and information 
about art, artists and arts events via an internet 
website, all for promotional purposes; arranging and  
conducting trade show exhibitions in the field of art; 
representing artists worldwide; franchising galleries; 
all included in class 35.

שרותי גלריות לאמנות; גלריות אמנות; גלריית אמנות מקוונת; 
שרותי חנות קמעונאית מקוונת להצגה למכירה של תמונות, 
רפרודוקציות צילומיות של תמונות, והדפסים; ארגון וייצוג של 
עבודות של אמנים, דהיינו ציורי שמן ומים, פסלים בקרמיקה, 

זכוכית, אבן, עץ, מתכת וברונזה, ומדיה מעורבת הכוללת סלים, 
ווזות וכלים, למטרות שיווק וקידום מכירות; קידום אירועי אמנות 
באמצעות הצגת יומן אירועים מקוון, מאמרים מקורים , ראיונות, 

ומידע על אמנות, אמנים ואירועי אמנות באמצעות אתר 
אינטרנט, הכול למטרות קידום; ארגון וקיום תערוכות תצוגה 
בתחום האמנות; ייצוג אמנים ברחבי העולם; מתן זיכיונות 

לגלריות; הנכללים כולם בסוג 35.                                         
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EDEN GALLERY 

Trade Mark No. 236133 מספר סימן

Application Date 27/02/2011 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: EDEN GALLERY LTD שם: גלריית עדן בע"מ

Address: רח' דוד המלך 10, ירושלים, 94101, ישראל כתובת : רח' דוד המלך 10, ירושלים, 94101, ישראל

Identification No.: 513297960מספר זיהוי: 513297960

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: 35 סוג: 35

Art gallery services; art galleries; online art gallery; 
online retail store services featuring paintings, 
photographic reproductions of paintings, and prints; 
organize and present artists, works, namely, 
paintings in oil and water, sculptures in ceramics, 
glass, stone, wood, metal and bronze, and mixed 
media including baskets, vases and vessels, for 
marketing and promotional purposes; promoting art 
events by means of providing an online events 
calender, original articles, interviews, and information 
about art, artists and arts events via an internet 
website, all for promotional purposes; arranging and  
conducting trade show exhibitions in the field of art; 
representing artists worldwide; franchising galleries; 
all included in class 35.

שרותי גלריות לאמנות; גלריות אמנות; גלריית אמנות מקוונת; 
שרותי חנות קמעונאית מקוונת להצגה למכירה של תמונות, 
רפרודוקציות צילומיות של תמונות, והדפסים; ארגון וייצוג של 
עבודות של אמנים, דהיינו ציורי שמן ומים, פסלים בקרמיקה, 

זכוכית, אבן, עץ, מתכת וברונזה, ומדיה מעורבת הכוללת סלים, 
ווזות וכלים, למטרות שיווק וקידום מכירות; קידום אירועי אמנות 
באמצעות הצגת יומן אירועים מקוון, מאמרים מקורים , ראיונות, 

ומידע על אמנות, אמנים ואירועי אמנות באמצעות אתר 
אינטרנט, הכול למטרות קידום; ארגון וקיום תערוכות תצוגה 
בתחום האמנות; ייצוג אמנים ברחבי העולם; מתן זיכיונות 

לגלריות; הנכללים כולם בסוג 35.                                         
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SHADOWPROTECT

Trade Mark No. 236241 מספר סימן

Application Date 07/03/2011 תאריך הגשה

 Owners

Name: STORAGECRAFT TECHNOLOGY 
CORPORATION

Address: 121 Election Road, Suite 110, Draper, Utah 
84020, U.S.A.

Identification No.: 801879

( Utah Corporation)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Sanford T. Colb & Co.

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

שם: סנפורד ט. קולב ושות'

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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 9 סוג: 9

Computer software for data and/or system protection, 
recovery, migration, backup, restoration and retrieval; 
all included in Class 9.

תכנת מחשב להגנה, השבה, נדידה, גיבוי, שחזור ואחזור של 
נתונים ו/או מערכות; הכל כלול בסוג 9.                                 
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Trade Mark No. 236281 מספר סימן

Application Date 08/03/2011 תאריך הגשה

Goods/Services סחורות/שירותים
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Class: 7 סוג: 7

Hydraulic jacks; hydraulic rams; power-operated gear 
and bearing pullers; pneumatic grease guns; vacuum 
pumps; portable cable hoists; power-operated puller 
for removal and installation of gears, bearing, wheels, 
pulleys, sleeves, shafts and other friction fitted parts; 
shop cranes; hydraulic transmission jacks; crawler 
track hydraulic presses; hydraulically powered 
clamps for holding work pieces while manufacturing 
operations are being performed thereon, portable 
self-contained air/hydraulic circuit control and 
regulating valve actuator unit utilized as a central 
power source for work clamping devices; power-
operated racks for greasing and repairing vehicles; 
mobile hydraulic vehicle jacks; fluid power products, 
namely, electric, pneumatic and engine driven fluid 
operated pumps, motors, cylinders and linear 
actuators, rams, presses, jacks and structural parts 
therefor; power-operated portable refrigerant 
charging station consisting of controls, gauges and 
valves and associated refrigerant and hoses all sold 
as a unit; power-operated portable torque converter 
not for land machines and air cooler cleaning 
machine; electric oil filter crushes; power-operated 
hand-held crimpers; hydraulic pumping units; 
portable cable hoists; power-operated puller for 
removal and installation of gears, bearings, wheels, 
pulleys, sleeves, shafts and other friction fitted parts; 
shop cranes. machine parts, namely, hydraulic load 
bearing valves, hydraulic check valves, hydraulic Y 
manifold, multiple port hydraulic manifold blocks; 
hydraulic jacks; hydraulic torque tensioners; power-
operated vehicle piece supporting tools for use in the 
service and repair of engines, drive trains and 
suspensions; brake drum and shoe finishing 
machine; power-operated units for mounting vehicle 
wheels and tires; hydraulic controls for plowing and 
grading machines; industrial mixing machine for 
mixing all types of fluids and solids; transmission oil 
cooler flush and flow test machine; fuel and oil filters; 
filters for industrial use as parts of machinery, 
namely, liquid filters, dry gas filters, filter separators, 
coalescers, carbon bed filters, valves being parts of 
machines, namely, butterfly valves, ball valves, gate 
valves; positive displacement pumps; vacuum 
pumps; hydraulic handlers for use with plow and 
grades cutting edge blades; industrial pumps, 
namely, rotary pumps, screw pumps and positive 
displacement pumps; pneumatic and electro-
pneumatic positioners; heat exchangers being parts 
of machines; gear pumps and centrifugal pumps for 
industrial purposes; electric, centrifugal and hydraulic 
pumps for industrial purposes; all included 7.

מגבהים הידראוליים; אילים ברזל הידראוליים; הילוכים 
המופעלים על ידי כח ומושכי נשיאה; רובי גריז פנאומטיים; 
משאבות ואקום; מניפי כבל ניידים; חולץ המופעל על ידי כוח 
עבור הסרה והתקנה של הילוכים, נשיאה, גלגלים, גלגלות, 
שרוולים, פירים וחלקי חכוך אחרים; מנופים לבתי מלאכה; 
מגבהי שידור הידראוליים; סורקי מכבשים הידראוליים; 

מלחציים הידראוליים למטרת החזקת עבודות בזמן שפעילויות 
ייצור מתבצעות, שליטה במעגל הידראולי נייד וויסות אימות 

שסתום המשמש מקור לכח המרכזי של התקני השידוך במקום 
העבודה; מתלים מופעלי כוח לשימון ותיקון כלי רכב; מגבהי 
רכב הידראוליים ניידים; מוצרי חשמל זורם, כלומר, חשמלי, 
פנאומטי ומשאבות מונעות מנוע, המופעלות על ידי נוזל, 
מנועים, צילינדרים ומפעילים לינאריים, אילי ברזל, לוחצים, 

מגבהים וחלקים מבניים; תחנות טעינת קירור ניידים מופעלי כח 
המורכבים משלטים, מדדים, ושסתומים וצינורות קירור שכולם 
נמכרים כיחידה; מומנטים ניידים מופעלי כח ממיר לא עבור 
מכונות קרקע ומכונות קירור וניקוי אויר, מסנן ומוחץ שמן 

חשמלי; מקבצים המופעלים על ידי כוח ומוחזקים ביד; יחידות 
שאיבה הידראוליות; מניפי כבל ניידים; חולץ מופעל כוח עבור 
הסרה והתקנה של הילוכים, מסבים, גלגלים, גלגלות, שרוולים, 
פירים וחלקי חיכוך אחרים; מנופי בית מלאכה. חלקי המכונה, 
כלומר, שסתומי טיעון הידראוליים, שסתומי בדיקה הידראוליים, 
בלוקים הידראוליים מסוג סעפת Y, בלוקים עם מספר יציאות 
מסוג סעפת הידראולי; מגבהים הידראוליים;מותחי סיבוב 

הידראוליים; כלי תמיכה בכלי רכב מופעלי כוח לשימוש בשירות 
ותיקון מנועים, מכווני ומשהי נסיעה, מכונות תוף בלם ומכונת 
גמר הנעל; יחידות מופעלות כח להרכבת גלגלי רכב וצמיגים; 
שלטים הידראוליים עבור מכונת חרישה ודירוג; מכונת ערבוב 
תעשייתי לערבוב כל סוגי הנוזלים והמוצקים; מכונה לבדיקת 

זרימת מקררי שמן; מסנני דלק ושמן; מסננים לשימוש תעשייתי 
כחלק ממכונות, שהינם מסנני נוזל, מסנני גז יבש, מפרידי 
מסנן, קואלסר, מסנני מיטת קרבון, שסתומים שהם חלק של 
מכונות שהינם שסתומי פרפר, שסתומי כדור, שסתומי שער; 
משאבות לתזוזה חיובית; משאבות ואקום; מכוונים הידראוליים 
לשימוש בלהבי חרישה ודירוג; משאבות תעשייתיות, שהינם 
משאבות סיבוביות, משאבות ברגים ומשאבות לתזוזה חיובית; 
מציבי פנאומטיק ואלקטרו פנאומטיק; מחליפי חימום כחלק 
ממכונות; משאבות הילוכים ומשאבות צנטרפוגליות למטרות 
תעשייתיות, משאבות חשמליות, צנטרפוגליות והידראוליות 

לשימוש תעשייתי; כולם נכללים בסוג 7.                               
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    

                      

Class: 9 סוג: 9

Machines and gauges for testing internal combustion 
engines, namely, electrical, ignition, transmission, 
exhaust, carburetor and fuel compression testers and 
analyzers; pressure gauges; vehicle injection nozzle 
testers; OHM meters, voltmeters, capacitor 
analyzers, volt watt meters, voltage continuity testers, 
vacuum gauges, manometers; safety goggles; 
hydraulic pressure gauges; pinion angle level 
gauges; hydraulic in-line pressure testers and 
connector accessories therefor; computers, 

מכונות ומדדים לבדיקת מנועי בעירה פנימיים, שהינם,בודקי 
ומנתחי חשמל, הצתה, שידור, פליטה, קרבורטור ודחיסת דלק; 

 ,OHM מודד לחץ; בודקי זרבובית להזרקת רכב; מוני
וולטמטרים, מנתחי קבלים, מוני ואט וולט, בודקי רציפות 

המתח, מודדי ואקום, מנומטרים; משקפי בטיחות; מודדי לחץ 
 "in line" הידראולי; מודדי רמת זווית כנף; בודקי לחץ הידראולי

ואביזרים המקושרים איתו; מחשבים, מקלדות ומדפסות 
ואביזרים המקושרים לניתוח אבחון מבוקר של מנועי כלי רכב 
ורכבות כונן והמדריכים לשימוש בהם; מוני תזמון של מנועי 
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keyboards and printers and related accessories for 
controlled diagnostic analysis of vehicle engines and 
drive trains and manuals for use therewith; diesel 
engine timing meter; vehicle charging system 
analyzers; electronic ignition analyzers; hydraulic 
system testing units; computerized vehicle engine 
analyzers; hydraulic/fluid flow, pressure and 
temperature testers and structural parts therefor; 
solenoid valves; computer database software for 
selecting vehicle and tool replacement parts; 
electronic battery testers; vacuum gauges for 
refrigeration systems; control panels and manually 
and pyrometrically and galnometrically controlled 
electric switches rheostats, and heating-current 
controllers for regulating or controlling the 
temperature or operating conditions of electric 
furnaces, electric ovens, and electric heat-treating 
furnaces; electric flow meters and pressure or rate of 
flow controllers, and telemeters; mechanical flow 
meters for recording and totalizing with or without 
indicating means; pneumatically operated regulator 
to vary the passage of compressed air through a 
conduit in response to a controlled pressure applied 
thereto; voltage and current regulators and 
compensators, ballasts and reactors. rotary type 
integrating flow meters for steam, air and gas, and 
accessories therefor, namely, liquid gauge glass, 
remote totalizer, flow rate indicator, flow rate 
recorder, flow demand indicator and flow demand 
recorder; voltage sensing relays, and current sensing 
relays; laboratory mixers; data processing and control 
switches and relays; moisture detecting devices for 
oil quench tanks; electric line voltage regulators; 
electrical and electronic equipment, namely, coils, 
transformers, inductors and reactors, electronic 
relays, signal generators, static magnetic voltage 
regulators; electromechanical diameter control units 
for crystal growing furnaces; electrical transmission 
lines, namely, electronic waveguides for transmission 
of radio frequency energy; energy transmission and 
distribution equipment, namely, electrical 
transformers, voltage surge arresters, tap changers, 
and package substations; automatic valves, namely, 
control valves, ball valves, globe valves, butterfly 
valves, plug valves, check valves, eccentric valves, 
knife gate valves, gate valves, isolation valves, 
diverter valves and sleeve valves; control valves for 
regulating the flow of gases and liquids; automatic 
valve assemblies, consistency transmitters, 
solenoids, pneumatic motion transmitters, electric 
transformers; electric pneumatic transducers, 
industrial vapor and steam conditioning valves, 
strainers, air gap drains, and/or setters; boiler water 
regulators; boiler pressure governors; electronic 
blade consistency transmitters for measuring liquid 
mixtures in industry; computer software for assisting 
in valve systems and in specifying valve products; 
electronic digital controller for positioning valves in 
industrial equipment. computer monitor and signal 
conditioners for diagnosing control valve 
performance; electronic valve actuators; coaxial 
cable; hand held computer for use in detecting leaks 
in pressurized cables; electronic validating and 
registering bus fare boxes; ticket and token vending 
machines; revenue collection and security 
equipment, namely, electronic fare collection, storage 
and counting apparatus; portable dynamic signal 

דיזל; מנתחי מערכת טעינה לרכבים, מנתחי הצתה אלקטרונית; 
יחידות לבדיקת מערכת הידראולית; מנתחים ממוחשבים של 
מנועי רכב; בוחני טמפרטורה ולחץ הידראולי/ זרימת נוזל 

והחלקים המבניים שלהם; שסתומים סולנואידים; תוכנת בסיס 
נתונים למחשב לבחירת רכב וחלקים חלופיים; בוחני סוללה 
אלקטרוניים; מדדי ואקום למערכות קירור; מתגים חשמליים 

מבוקרים ראוסטט לוחות בקרה ידניות ופירומטריקל 
וגלנומטריקל, ובקרי זרם חימום- להסדרה או שליטה על 

הטמפרטורה או הפעלת תנאים של תנורים חשמליים, תנורים 
חשמליים ותנורים חשמליים לטיפול חימום; מוני זרימת חשמל 

ולחץ או שיעור של בקרי זרימה, וטלמטרים; מוני זרימה 
מכאניים להקלטה וסיכום עם או ללא ציון אמצעים; רגולטור 
מופעל בפנאומטיק לגיוון מעבר של אוויר דחוס דרך תעלה 

כתגובה ללחץ מבוקר המוחל עליו, מסדירי ומפצי מתח וזרימה 
חשמלית, זבוריות וכורים. מוני זרימת קיטור בסיבוב, אוויר וגז 
והאביזרים שלהם, שהינם משקפיים למדידת נוזל, טוטליזטור 
הפועל על ידי שלט, מסמן שיעור זרימה, מקליט שיעור זרימה, 
מציין ביקוש זרימה ומקליט ביקוש זרימה, ממסרי חיישן חשמל, 
ממסרי זרם חשמל, מערבלים למעבדה, עיבוד נתונים ממסרי 
ומתגי שליטה וממסרים; התקני גילוי לחות למכלי קירור דלק, 
מתקני מתח חשמל באמצעות קו אלקטרי, ציוד אלקטרוני 
וחשמלי שהינם, גלילים, שנאי, סליל השראה, ממסרי 

אלקטרוניים, גנראטורים מאותתים, מתקני מתח מגנט סטטי; 
יחידות לבקרה אלקטרו -מכניות של קוטר לתנורים לגידול 
גביש; קוים לשידור אלקטרי שהינם, גלבוים לשידור אנרגיה 
באמצעות תדר של רדיו; שידור אנרגיה והפצת ציוד, שהינם 
שנאים אלקטרונים, עוצר עליית מתח, שנאים, חבילות תת 

תחנה, שסתומים אוטומטיים, שהינם, שסתומי בקרה, שסתומי 
כדור, שסתומי גלובוס, שסתומי פרפר, שסתומי פקק, שסתומי 
בדיקה, שסתומים אקסצנטריים, שסתומי שער סכין, שסתומי 
שער, שסתומי בידוד, שסתומי הסטייה, שסתומי שרוול, 

שסתומי בקרה להסדר זרימת גזים ונוזלים, שסתומים מאספים 
אוטומטיים, משדרי עקביות, סולנואידים, משדרי תנועה 

פנאומטית, שנאים חשמליים, מתמרים פנאומטיים חשמליים, 
שסתומים תעשייתיים לייצוב קיטור, מסננים, ניקוזי פער אוויר, 
ו/או סטרים, מייצב מרתיח מים; וסתי לחץ רתוח; משדרים 

אלקטרוניים באמצעות עקביות הלהב; משדרים למדידת שילוב 
תערובות בתעשייה; תוכנת מחשב לסיוע מערכות שסתום 
ופירוט מוצרי שסתום; מבקר אלקטרוני דיגיטלי למיקום 

שסתומים בציוד תעשייתי. מסך מחשב ומייצבי איתות לאבחון 
ביצוע של שסתומי בקרה; מפעילי שסתום אלקטרונים; כבל בעל 
ציר משותף; מחשב נישא ביד לשימוש באיתור דליפה בכבלים 
לחוצים; התקנים אלקטרוניים לנתינת תוקף ורישום מכונות 
לספירות כרטיסי אוטובוס; מכונה אוטומטית המופעלת 

באמצעות כרטיסים וסימנים, איסוף רווח וציוד ביטחון, שהינם, 
איסוף אלקטרוני של דמי נסיעות, התקני אחסון וספירה; 

מאבחני אות דינאמי נישאים ביד למדידה וניתוח אותות אודיו 
ווידאו; מתגי בקרה הידראוליים אלקטרוניים למסילות רכבת 
ומעבר; תאורת בטיחות תת-מימית להכוונת תנועת דגים; 

בקרות תאורה אלקטרונית וממירי כוח; ומערכות איתור וסיור 
אלקטרוניות המורכבות מאנטנות, מחשבים, תוכנות מחשב 
הנקראות ע  ידי מכונות, מקלטים מכוונים, מפיצי תדר רדיו 
ומיתוג מכשיר המשיג וממיין אות, מכשיר המשבש תדר רדיו, 
ציוד שידור לשידורים אלחוטיים, רדיו וטלוויזיה, כגון, אנטנות 
ומבנים רכיבים מבניים וחשמליים, כגון, מכשיר מיתוג, מכשיר 
המפזר אותות היוצאים מנקודת חשמל אחת לכמה נקודות, 
מגדלי שידור, קווי תמסורת וכבלים, יחידות התאמה ושליטה, 
כבלים וקווי תשדורת חשמליים המורכבים מסיב- אופטי לצורך 
שידורי אותות שמע ווידאו, מוליכי גל  אופטיים; מוליכי גל  

מטאליים וכבלים חד  צדדיים קואקסלי כולל מחבר סופי; חיישני 
זרימת אוויר, וסתי חום; נורות אזהרה וחירום כגון, נורות 

אזהרה לתעופה; מערכות תאורה לאבטחה; מערכות התראה 
ואזהרה המורכבות בעיקר משנאים חשמליים, מחשב נישא נייד 
לאיתור דליפות בכבלים לחוצים; מכשירי נשיאת מידע אלחוטיים 
וקולטים לשימוש ולאבחון למכוניות; חומרה ותוכנות מחשב 
המשמשים לאיתור גלי רדיו ואיתור כיוון. קולטים ומעבדים 
לשימוש במערכות מעבדות אותות אלו, מאזני משקל, תאים 
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analyzers for the measurement and analysis of audio 
and video signals; railroad and transit electric 
hydraulic control switches; underwater safety lights to 
direct the movement of fish; electronic lighting 
controllers and power converters; electronic 
reconnaissance systems comprised of antennas, 
computers, machine readable computer-programs, 
direction finding receivers, radio frequency 
distribution and switching apparatus, signal 
acquisition and classification apparatus; radio 
jamming apparatus; broadcast equipment for 
wireless transmissions, radio, and television, namely, 
antennas and structural and electrical components, 
parts and accessories therefor, namely, switching 
apparatus, diplexers, towers, transmission lines and 
cables, matching units and control apparatus; 
electrical fiber-optic communication transmission 
lines for audio and video signal transmission; optical 
waveguides; metallic waveguide and coaxial cable 
and end-connectors; air flow sensors; thermostats; 
emergency warning lights, namely, aviation 
obstruction lighting; security lighting systems; beacon 
and obstruction warning systems comprised primarily 
of power converter and flash head and component 
parts; hand held computer for detecting leaks in 
pressurized cables; wireless data carriers and 
receivers for use with vehicle diagnosing and 
monitoring; computer hardware and software used 
for radio signal intercept and direction finding. 
receivers and processors for use with such signal 
processing systems; weighing scales; heating, 
cooling and humidified environmental chambers for 
research, testing and production; electric actuators; 
all included in class 9.

לחימום וקירור ואדים לסביבת עבודה סגורה לשימוש במחקר, 
בחינה וייצור; מפעילים חשמליים; כולם נכללים בסוג 9.           
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    

      Class: 11 סוג: 11

Electric heat-treating furnaces; electric heating units 
for electric furnaces, electric ovens and electric heat-
treating furnaces; dehydrators for continuous drying 
and removal of moisture from compressed air; crystal 
growing furnaces; fluid handling equipment for 
plumbing use, namely, fluid control valves; water 
cooling towers; industrial air cleaners; cable 
pressurization units comprised primarily of air dryers, 
compressors, central office manifolds, distribution 
manifolds, meters and pipe feed access panels, and 
air pipe connectors for use in forcing dry air into 
cables in order to protect the cables from water 
damage; electric dehydrators for continuous drying 
and removal of moisture from compressed air; air 
dryer monitoring and control systems comprised 
primarily of moisture separators, valves, strainers, 
heat exchangers and moisture indicators; cooling 
towers; ventilating fans for industrial use; portable 
electric heaters; electric wall heaters for commercial 
and industrial use; refrigerated air dryers; switching 
valves for desiccant air dryers; electric room heaters; 
fans and ventilators for room ventilation; 
desuperheaters; airport lighting systems comprised 
primarily of lighting units, power converters, internal 
controllers and series controllers; all included in class 
11.

תנורים אלקטרוניים מטפלי חום; יחידות חימום אלקטרוניות 
למחמים אלקטרונים, תנורים חשמליים ותנורים המטפלים בחם; 
מייבשים בעלי יכולת יבוש מתמשך להסרת לחות מאוויר דחוס; 

תנורים לגידול גבישים; נוזל לטיפול בציוד לשימוש 
באינסטלציה, שהינם, שסתומי בקרת נוזל; מגדלי קירור מים; 
מנקי אוויר תעשייתיים; כבלי יחידות המורכבות בעיקר ממייבשי 
אוויר, מדחסים, יריעות משרד מרכזיות, יריעות חלוקה, מטרים 
וצינורות להזנת גישה, וצינורות אוויר מקשרים לשימוש בכדי 

לכפות אוויר יבש לתוך כבלים כדי להגן על הכבלים מנזקי מים; 
מייבשים אלקטרונים להמשך יבוש והסרת לחות מאוויר דחוס; 
מייבש אוויר בעלי שליטה ובקרה מערכות המורכבת בעיקר 
ממפרידי לחות, שסתומים, מסננות, מחליפי חום וגלאי לחות; 
מגדלי קירור; מאווררים עבור שימוש תעשייתי; תנורי חימום 

ניידים וחשמליים, תנורי קיר חשמליים לשימוש מסחרי 
ותעשייתי, מקררי יבוש אוויר; החלפת שסתומים עבור מייבשי 
אוויר סופגים; מחממי חדר אלקטרונים, מאווררים וונטילטורים 

לאוורור החדר, מדללי חום; מערכות תאורה של תעופה 
המורכבות בעיקר מיחידות תאורה, ממירי מתח, יחידות בקרה 
פנימיות וסידרת בקרה; כולם הכלולים בסוג 11.                     
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    

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

י"ב אלול תשע"ב - 7930/08/2012



 Owners

Name: SPX CORPORATION

Address: Ballantyne Corporate Place, Charlotte, North 
Carolina, 28277, U.S.A.

Identification No.: 4548

(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

(If only classification code is indicated, Priority is claimed 
for all goods/services included in that class, and specified 
above under the 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., 02/03/2011, No. 85/255497 ארה"ב, 02/03/2011, מספר 85/255497

Class: 7 סוג: 7

Class: 9 סוג: 9

Class: 11 סוג: 11
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Trade Mark No. 236379 מספר סימן

Application Date 13/03/2011 תאריך הגשה

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 9 סוג: 9

Computer and network management software and 
hardware for use with transmitting, receiving, 
viewing, updating and managing data, inventory and 
material handling, storage and retrieval, shipping and 
receiving, ordering, picking and cycle counting of 
merchandise, asset management and tracking, and 
general data collection; Computer and network 
management software and hardware for the 
management and monitoring of mobile computers; 
Computer and network management software and 
hardware for the management and monitoring of 
cellular phone devices, VoIP communication devices 
used for mobile customer relationship management; 
Computer and network management software and 
hardware for use with payment devices, secure 
identification and control devices; Fixed and portable 
radio frequency identification devices and readers; 
computer and network management software and 
hardware for use with handheld computers, RFID 
readers, speech-directed devices and speech 
recognition used for mobile ticketing, payment 
processing, personal identification collection and 
verification, dispatching and scheduling, equipment 
maintenance, break-fix and repair; Integrated voice 
and data enabled wide area wireless radio; computer 
and network management software and hardware for 
use with GPS-driven mapping and direction finding; 
Linear and area imagers and digital cameras; Mobile 
and fixed computers and monitors for end-to-end 
mobile computing systems for businesses; electronic 
controllers and data processors; wireless local area 
network equipment, namely access points, electronic 
controllers, electronic mini-controllers and antennas; 
handheld and integrated laser scanners, computer 
and network management software and hardware for 
the management and monitoring of rugged handheld 
personal computers; Portable and fixed radio 
frequency receivers and transmitters; computer and 
network management software and hardware all for 
use with the management and monitoring of personal 
digital assistants, vehicle mounted computers and 
electronic personal organizers; Computer operating 
systems and portable radio receivers and 
transmitters, all included in class 9.

תכנה וחמרה לניהול מחשבים ורשתות לשימוש עם שידור, 
קליטה, צפייה, עדכון וניהול של נתונים, מלאי וטיפול בחומרים, 
אחסון וקבלה, משלוח וקיבול, הזמנה, בחירה וספירת מחזורים 
של סחורה, ניהול ועקיבה אחרי רכוש, ואסיפת נתונים כללית; 
תכנה וחמרה לניהול מחשבים ורשתות לניהול ופיקוח על 

מחשבים ניידים; תכנה וחמרה לניהול מחשבים ורשתות לניהול 
 VoIP ופיקוח על התקני טלפון סלולאריים, התקני תקשורת
משומשים לניהול קשר לקוח נייד; תכנה וחמרה לניהול 

מחשבים ורשתות לשימוש עם התקני תשלום, זיהוי בטוח 
והתקני בקרה; התקני וקוראי RFID נייחים וניידים; תכנה 

וחמרה לניהול מחשבים ורשתות לשימוש עם מחשבי כף, קראי  
,RFID התקנים מופעלי-קול והכרת קולות משומשים לכרטוס 
נייד, עיבוד תשלומים, איסוף ואימות זיהוי אישי, שיגור ותזמון, 
אחזקת ציוד, תיקון שבירות; רדיו אלחוטי אזורי אם אפשרות 

לשילוב של קול ונתונים; תכנה וחמרה לניהול מחשבים ורשתות 
לשימוש עם מיפוי וכיוון מונעי-GPS; סורקים ומצלמות 

דיגיטליות ליניאריים ושל שטח; מחשבים ומסכים ניידים ונייחים 
למערכות חישוב ניידות קצה-לקצה לעסקים; בקרים 

אלקטרוניים ומעבדי נתונים; ציוד לרשת מקומית אלחוטית, 
בעיקר, נקודות גישה, בקרים אלקטרוניים, מיני-בקרים 

ומשושות אלקטרוניים; סורקי לייזר משולבים ונישאים בכף היד, 
תכנה וחמרה לניהול מחשבים ורשתות לניהול ופיקוח על 

מחשבי כף אישיים טרשיים; מקלטי ומשדרי תדר רדיו ניידים 
ונייחים; תכנה וחמרה לניהול מחשבים ורשתות הכל לשימוש 
עם ניהול ופיקוח על מחשבי כף, מחשבים ומחשבי כף מותקנים 

ברכב; מערכות הפעלת מחשב ומקלטי ומשדרי תדר רדיו 
ניידים; הכל כלול בסוג 9.                                                   
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 Owners

Name: Psion PLC

Address: 48 Charlotte Street, London W1T 2NS, United 
Kingdom

Identification No.: 801890

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Sanford T. Colb & Co.

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

שם: סנפורד ט. קולב ושות'

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

Class: 42 סוג: 42

Consultation and design services relating to 
computers in the field of mobile customer relationship 
management; Consultation and design services 
relating to computers in the field of mobile ticketing, 
break-fix and repair; Technical consulting and custom 
design of data transmission, reception and 
management systems, and material handling 
systems; technical consulting, design and integration 
services for Radio Frequency Identification systems 
(RFID); consultation and design services relating to 
computers used for transmitting, receiving, viewing, 
updating and managing data, inventory and material 
handling, storage and retrieval, shipping and 
receiving, ordering, picking and cycle counting of 
merchandise, asset management and tracking, 
payment processing, personal identification collection 
and verification, speech recognition, dispatching and 
scheduling, general data collection and equipment 
maintenance; Consultation and design services 
relating to computers in the field of GPS-driven 
mapping and direction finding, all included in class 
42.

שירותי ייעוץ ועיצוב קשורים למחשבים בתחום ניהול קשר לקוח 
נייד; שירותי ייעוץ ועיצוב קשורים למחשבים בתחום כרטוס נייד, 

תיקון שבירות; ייעוץ טכני ועיצוב אישי של מערכות שידור, 
קליטה וניהול של נתונים ומערכות טיפול בחומרים; שירותי ייעוץ 

טכני, עיצוב ושילוב למערכות RFID; שירותי ייעוץ ועיצוב 
קשורים למחשבים משומשים לשידור, קליטה, צפייה, עדכון 

וניהול של נתונים, מלאי וטיפול בחומרים, אחסון וקבלה, משלוח 
וקיבול, הזמנה, בחירה וספירת מחזורים של סחורה, ניהול 

ועקיבה אחרי רכוש, עיבוד תשלומים, איסוף ואימות זיהוי אישי, 
הכרת קולות, שיגור ותזמון, אסיפת נתונים כללית ואחזקת ציוד; 

שירותי ייעוץ ועיצוב קשורים למחשבים בתחום מיפוי וכיוון 
מונעי-GPS; הכל כלול בסוג 42.                                         
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    

                                

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

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

Canada, 08/12/2010, No. 1,507,058 קנדה, 08/12/2010, מספר 1,507,058

Class: 9 סוג: 9

Class: 42 סוג: 42
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BARRICADE

Trade Mark No. 236392 מספר סימן

Application Date 13/03/2011 תאריך הגשה

 Owners

Name: World Wrestling Entertainment, Inc.

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

Identification No.: 18339

(Delaware Corporation)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Pearl Cohen Zedek Latzer

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

שם: פרל כהן צדק לצר

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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 25 סוג: 25

Clothing, namely, tank tops, t-shirts, shirts, sport 
shirts, dress shirts, polo shirts, undershirts, 
sweatshirts, sweaters, pullovers, blouses, jackets, 
raincoats, overcoats, topcoats, trousers, pants, jean 
pants, jogging suits, exercise pants, exercise suits, 
sweatpants, shorts, underwear, boxer shorts, socks, 
clothing ties, pajamas, belts, gloves, Halloween and 
masquerade costumes, wrist bands, bandannas; 
footwear, namely, shoes, sneakers, boots, slippers; 
headwear, namely, hats, caps; all included in class 
25.             

ביגוד, דהיינו, עליוניות, חולצות T, חולצות, חולצות ספורט, 
חולצות צווארון, חולצות פולו, חולצות תחתונות, מיזעים, 

סוודרים, אפודות, חולצות נשים, ג'קטים, מעילי גשם, מעילים 
עליונים, מעילים עליונים, מכנסיים, מכנסיים, מכנסי ג'ינס, 
חליפות ריצה, מכנסי התעמלות, חליפות התעמלות, מכנסי 
מיזע, מכנסים קצרים, תחתונים, תחתוני בוקסר, גרביים, 

עניבות, פיג'מות, חגורות, כפפות, תחפושות ליל כל הקדושים 
ונשפי מסכות,  רצועות לפרק כף היד, בנדנות; הנעלה, דהיינו, 
נעלים, סניקרס, מגפים, נעלי בית; כיסויי ראש, דהיינו, כובעים, 

מצחיות; הנכללים כולם בסוג 25.

י"ב אלול תשע"ב - 8330/08/2012



DYNASENSOR

Trade Mark No. 236430 מספר סימן

Application Date 16/03/2011 תאריך הגשה

 Owners

Name: Parkson Corporation

Address: 1401 W. Cypress Creek Road, Fort Lauderdale, 
Florida, 33309, U.S.A.

Identification No.: 801136

(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: 9 סוג: 9

Ultrasonic sensors and control units for use in sand 
filtration systems used in water and wastewater 
treatment.

חיישנים על קוליים ויחידות בקרה לשימוש במערכות סינון חול 
במים ולטיהור שפכים.                                                       

                  

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

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

U.S.A., 12/08/2012, No. 85135182 ארה"ב, 12/08/2012, מספר 85135182

Class: 9 סוג: 9

י"ב אלול תשע"ב - 8430/08/2012



Trade Mark No. 236493 מספר סימן

Application Date 10/02/2011 תאריך הגשה

International Trademark No. 1068717 מספר סימן בינלאומי

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 11 סוג: 11

Heating, steam generating, refrigerating, drying, air 
conditioning, water supply appliances and sanitary 
installations; air-conditioning apparatus or 
installations; heating and air-conditioning installations 
for vehicles; air or water purifying apparatus and 
machines; sterilizers.

Class: 37 סוג: 37

Construction of permanent buildings; construction 
information; building construction supervision; 
machinery installation, maintenance and repair; 
installation, namely, installation of energy 
architecture to buildings, building sheltering and 
surrounding energy installations.

Class: 40 סוג: 40

Material treatment information, purification of air; 
production of energy; waste treatment 
(transformation); sorting of waste and recyclable 
material (transformation).

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

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

France, 10/08/2010, No. 103759615 צרפת, 10/08/2010, מספר 103759615

Class: 11 סוג: 11

Class: 37 סוג: 37

Class: 40 סוג: 40

י"ב אלול תשע"ב - 8530/08/2012



 Owners

Name: ATOLL ENERGY

Address: 100 route des Houillères, BP 2, F-13590 
MEYREUIL, France

Identification No.: 72112

(France Société à actions simplifiées, SIRET 523 809 
598 00015)

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

י"ב אלול תשע"ב - 8630/08/2012



ZURVANZ

Trade Mark No. 236524 מספר סימן

Application Date 17/03/2011 תאריך הגשה

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

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

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

שלסימונם נועד הסימן למעשה

 Owners

Name: Johnson & Johnson

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

Identification No.: 604

(New Jersey Corporation)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Reinhold Cohn and Partners

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

שם: ריינהולד כהן ושותפיו

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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 5 סוג: 5

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

י"ב אלול תשע"ב - 8730/08/2012



SUVENSA

Trade Mark No. 236538 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; all included in class 5. תכשירים רוקחיים לבני אדם; הנכללים כולם בסוג 5.   

י"ב אלול תשע"ב - 8830/08/2012



מכון הכושר לנפש
Trade Mark No. 236561 מספר סימן

Application Date 21/03/2011 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: Sarah Oren Nerya שם: שרה אורן נריה

Address: 10 Hasida st., kfar-saba, 44246, Israel כתובת : חסידה 10, כפר סבא, 44246, ישראל

Identification No.: 050708411מספר זיהוי: 050708411

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Bustanai, Law Offices

Address: The Platinum Tower 21 Haarbaa St., Tel Aviv, 
64739, Israel

שם: בוסתנאי, עורכי-דין

כתובת : הארבעה 21, תל אביב, 64739, מגדל הפלטינום, 
ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 41 סוג: 41

Personal coaching and training services; 
development of training services for personal 
wellness of individuals; development and training of 
the thought;  counselors training; educational and 
training of groups and individual including, 
conducting classes, seminars, lectures, learning 
forums, conferences and workshops in the field of 
personal wellness.

שירותי אימון והכשרה אישיים; שירותי הכשרה להתפתחות 
הרווחה האישית; פיתוח ואימון חשיבתי; הכשרת מדריכים; 
חינוך והדרכת יחידים וקבוצות, לרבות ריכוז וארגון שיעורים, 
סמינרים, הרצאות, כיתות למידה, כנסים וסדנאות בנושא 

הרווחה האישית.                                                             
                                                                                    
                                                                                    

                                  

י"ב אלול תשע"ב - 8930/08/2012



Trade Mark No. 236562 מספר סימן

Application Date 21/03/2011 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: Sarah Oren Nerya שם: שרה אורן נריה

Address: 10 Hasida st., kfar-saba, 44246, Israel כתובת : חסידה 10, כפר סבא, 44246, ישראל

Identification No.: 050708411מספר זיהוי: 050708411

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Bustanai, Law Offices

Address: The Platinum Tower 21 Haarbaa St., Tel Aviv, 
64739, Israel

שם: בוסתנאי, עורכי-דין

כתובת : הארבעה 21, תל אביב, 64739, מגדל הפלטינום, 
ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 41 סוג: 41

Personal coaching and training services; 
development of training services for personal 
wellness of individuals; development and training of 
the thought;  counselors training; educational and 
training of groups and individual including, 
conducting classes, seminars, lectures, learning 
forums, conferences and workshops in the field of 
personal wellness.

שירותי אימון והכשרה אישיים; שירותי הכשרה להתפתחות 
הרווחה האישית; פיתוח ואימון חשיבתי; הכשרת מדריכים; 
חינוך והדרכת יחידים וקבוצות, לרבות ריכוז וארגון שיעורים, 
סמינרים, הרצאות, כיתות למידה, כנסים וסדנאות בנושא 

הרווחה האישית.                                                             
                                                                                    
                                                                                    

                                  

י"ב אלול תשע"ב - 9030/08/2012



Trade Mark No. 236564 מספר סימן

Application Date 15/03/2011 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: Mayer Benjamin Zeev  שם: בנימין זאב מאיר

Address: 5 Haetrog st, Zur-Moshe, 42810, Israel כתובת : רח' האתרוג 5, צור משה, 42810, ישראל

Identification No.: 022649859מספר זיהוי: 022649859

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Amnon Berezina Adv 

Address: 12 Hatzabar st, Kochav Michael, 79304, Israel

שם: עו"ד אמנון ברזין 

כתובת : רח' הצבר 12, כוכב מיכאל, 79304, ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 41 סוג: 41

Education, providing training, entertainment, sports 
and cultural activities by sport and martiall arts.

חינוך, הענקת אימונים, בידור, פעילות ספורט ותרבות 
באמצעות ספורט ואומנויות לחימה.                                     

              

י"ב אלול תשע"ב - 9130/08/2012



ABIRIBA

Trade Mark No. 236680 מספר סימן

Application Date 27/03/2011 תאריך הגשה

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

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

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

שלסימונם נועד הסימן למעשה

 Owners

Name: Johnson & Johnson

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

Identification No.: 604

(New Jersey Corporation)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Reinhold Cohn and Partners

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

שם: ריינהולד כהן ושותפיו

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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 5 סוג: 5

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

י"ב אלול תשע"ב - 9230/08/2012



ABIZYME

Trade Mark No. 236684 מספר סימן

Application Date 27/03/2011 תאריך הגשה

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

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

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

שלסימונם נועד הסימן למעשה

 Owners

Name: Johnson & Johnson

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

Identification No.: 604

(New Jersey Corporation)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Reinhold Cohn and Partners

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

שם: ריינהולד כהן ושותפיו

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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 5 סוג: 5

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

י"ב אלול תשע"ב - 9330/08/2012



POISE

Trade Mark No. 236700 מספר סימן

Application Date 28/03/2011 תאריך הגשה

 Owners

Name: Kimberly-Clark Worldwide, Inc.

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

Identification No.: 53708

(Delaware Corporation)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Reinhold Cohn and Partners

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

שם: ריינהולד כהן ושותפיו

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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 3 סוג: 3

Liquid soaps, personal wipes.     .סבונים נוזליים, מגבונים אישיים

Class: 5 סוג: 5

Feminine lubricants, vaginal moisturing creams; 
feminine wash preparations used to balance the PH 
level of the vagina for women in menopause to help 
minimize feminine odor, dryness and itching, 
feminine incontinence pads and liners.

חומרי סיכה נשיים, קרמים מלחחים וגינאליים; תכשירי שטיפה 
נשית המשמשת לאיזון רמת ה- PH של הנרתיק לנשים 
במנופאוזה לעזור להקטין ריח, יובש וגירוד נשיים, פדים 

ותחתוניות לחוסר שליטה על הסוגרים.                                 
                                                              

י"ב אלול תשע"ב - 9430/08/2012



Trade Mark No. 236707 מספר סימן

Application Date 17/03/2011 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: Rus Vitaly שם: רוס ויטלי 

Address: כתובת : רח' ברכה תבס 12/15, חיפה, 33393, ישראל

Identification No.: 316807338מספר זיהוי: 316807338

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 41 סוג: 41

Organization and arranging of beuty exhibition, 
organization and arranging of beuty competition all 
regarding to nail, nail art, manicure, pedicure, hair, 
make up and body art.

ארגון וסידור של תערוכות יופי, ארגון וסידור של תחריות יופי 
המתיחסות כולן לציפורניים, אומנות הציפורניים, מניקור, 

פדיקור, ספרות, איפור וציור גוף.                                         
                            

י"ב אלול תשע"ב - 9530/08/2012



Trade Mark No. 236710 מספר סימן

Application Date 21/03/2011 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: Malka Friend  שם: מלכה פריינד

Address: 10/7 Rabbi Meir Baal HaNes St, Ashdod, 
77650, Israel

כתובת : רח' רבי מאיר בעל הנס 7/10, אשדוד, 77650, ישראל

Identification No.: 33580317מספר זיהוי: 33580317

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: 5 סוג: 5

Patches to support the ear while wearing earring to 
reduce damage that might be caused to the earloble, 
all included in class 5.

מדבקות תמיכה לאוזן בעת ענידת עגילים להקטנת הזנק העלול 
להיגרם לתנוך האוזן, הנכללים כולם בסוג 5.                         

                                            

י"ב אלול תשע"ב - 9630/08/2012



ARIEL 3D ACTIVES

Trade Mark No. 236747 מספר סימן

Application Date 30/03/2011 תאריך הגשה

 Owners

Name: The Procter & Gamble Company

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

Identification No.: 462

(Ohio Corporation)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Dr. Shlomo Cohen & Co.

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

שם: ד"ר שלמה כהן ושות'

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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 3 סוג: 3

Bleaching preparations and other substances for 
laundry use; all included in Class 3.

תכשירי הלבנה וחומרים אחרים המשמשים לכביסה; הנכללים 
כולם בסוג 3.                                             

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

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

Switzerland, 15/02/2011, No. 517452011 שוויץ, 15/02/2011, מספר 517452011

Class: 3 סוג: 3

י"ב אלול תשע"ב - 9730/08/2012



INTRIGUANTE

Trade Mark No. 236845 מספר סימן

Application Date 04/04/2011 תאריך הגשה

 Owners

Name: The Procter & Gamble Company

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

Identification No.: 462

(Ohio Corporation)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Dr. Shlomo Cohen & Co.

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

שם: ד"ר שלמה כהן ושות'

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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 3 סוג: 3

Washing and bleaching preparations and other 
substances for laundry use; preparations for the care, 
treatment and beautification of fabrics; cleaning 
preparations.

תכשירי שטיפה והלבנה וחומרים אחרים לשימוש בכביסה; 
תכשירים לטיפוח, טיפול ויפוי של בדים; תכשירי ניקוי.             
                                                                                    

                                

י"ב אלול תשע"ב - 9830/08/2012



SEDUISANTE

Trade Mark No. 236846 מספר סימן

Application Date 04/04/2011 תאריך הגשה

 Owners

Name: The Procter & Gamble Company

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

Identification No.: 462

(Ohio Corporation)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Dr. Shlomo Cohen & Co.

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

שם: ד"ר שלמה כהן ושות'

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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 3 סוג: 3

Washing and bleaching preparations and other 
substances for laundry use; preparations for the care, 
treatment and beautification of fabrics; cleaning 
preparations.

תכשירי שטיפה והלבנה וחומרים אחרים לשימוש בכביסה; 
תכשירים לטיפוח, טיפול ויפוי של בדים; תכשירי ניקוי.             
                                                                                    

                                

י"ב אלול תשע"ב - 9930/08/2012



MYSTERIEUSE

Trade Mark No. 236847 מספר סימן

Application Date 04/04/2011 תאריך הגשה

 Owners

Name: The Procter & Gamble Company

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

Identification No.: 462

(Ohio Corporation)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Dr. Shlomo Cohen & Co.

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

שם: ד"ר שלמה כהן ושות'

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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 3 סוג: 3

Washing and bleaching preparations and other 
substances for laundry use; preparations for the care, 
treatment and beautification of fabrics; cleaning 
preparations.

תכשירי שטיפה והלבנה וחומרים אחרים לשימוש בכביסה; 
תכשירים לטיפוח, טיפול ויפוי של בדים; תכשירי ניקוי.             
                                                                                    

                                

י"ב אלול תשע"ב - 10030/08/2012



PARFUMELLE

Trade Mark No. 236849 מספר סימן

Application Date 04/04/2011 תאריך הגשה

 Owners

Name: The Procter & Gamble Company

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

Identification No.: 462

(Ohio Corporation)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Dr. Shlomo Cohen & Co.

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

שם: ד"ר שלמה כהן ושות'

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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 3 סוג: 3

Washing and bleaching preparations and other 
substances for laundry use; preparations for the care, 
treatment and beautification of fabrics; cleaning 
preparations.

תכשירי שטיפה והלבנה וחומרים אחרים לשימוש בכביסה; 
תכשירים לטיפוח, טיפול ויפוי של בדים; תכשירי ניקוי.             
                                                                                    

                                

י"ב אלול תשע"ב - 10130/08/2012



Trade Mark No. 236851 מספר סימן

Application Date 04/04/2011 תאריך הגשה

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

The mark is a two-dimensional design and its 
registration does not provide protection for the 
bottle's three-dimensional shape.

הסימן הינו דמות דו מימדית ורישומו אינו מקנה הגנה על צורתו 
התלת מימדית של הבקבוק.

 Owners

Name: Globefill Incorporated

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

Identification No.: 801924

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Marc Phillip Bodner, Adv.

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

שם: מרק בדנר, עו"ד

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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 32 סוג: 32

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

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

האמור לעיל                                                                     
                

Class: 33 סוג: 33

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

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

מזוקק, אניסט, שנפס, אוזו, שרי, קירש                                 
                                          

י"ב אלול תשע"ב - 10230/08/2012



Trade Mark No. 236852 מספר סימן

Application Date 04/04/2011 תאריך הגשה

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

The mark is a two-dimensional design and its 
registration does not provide protection for the 
bottle's three-dimensional shape.

הסימן הינו דמות דו מימדית ורישומו אינו מקנה הגנה על צורתו 
התלת מימדית של הבקבוק.

 Owners

Name: Globefill Incorporated

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

Identification No.: 801924

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Marc Phillip Bodner, Adv.

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

שם: מרק בדנר, עו"ד

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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 32 סוג: 32

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

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

האמור לעיל                                                                     
                

Class: 33 סוג: 33

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

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

מזוקק, אניסט, שנפס, אוזו, שרי, קירש                                 
                                          

י"ב אלול תשע"ב - 10330/08/2012



TACROCEL

Trade Mark No. 236903 מספר סימן

Application Date 07/04/2011 תאריך הגשה

 Owners

Name: Novartis AG

Address: Basel, CH-4002, Switzerland

Identification No.: 38909

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Luzzatto & Luzzatto

Address: P.O.B. 5352, Beer Sheva, 84152, Israel

שם: לוצאטו את לוצאטו

כתובת : ת.ד. 5352, באר שבע, 84152, ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 5 סוג: 5

Pharmaceutical preparations, namely 
immunosuppressant preparations.

תכשירי רוקחות, דהיינו תכשירים המדכאים את מערכת 
החיסון.                           

י"ב אלול תשע"ב - 10430/08/2012



Trade Mark No. 236995 מספר סימן

Application Date 03/04/2011 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: Baby-B Quality Product's שם: בייבי בי מוצרי נוחות באיכות בע"מ

Address: P.O.B. 147, Holon, 58101, Israel כתובת : ת.ד. 147, חולון, 58101, ישראל

Identification No.: 513914077מספר זיהוי: 513914077

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 35 סוג: 35

Marketing, sale and import of bags, wallets, bags for 
school, pencil cases, scarfs, towles, bed clothes, 
baby carriers, hair accessories, hats, beach 
accessories.

שרותי שיווק מכירה ויבוא של תיקים, ארנקים, ילקוטים, 
קלמרים, משקפי שמש, צעיפים, מגבות, מצעים, מנשא לתינוק, 
אביזרי שיער, מוצרי חוף, כובעים.                                       

              

Class: 39 סוג: 39

Distribution services of hats, bags, wallets, 
sunglasses, scarfs, hair accessories, baby products.

שירותי הפצה של כובעים, תיקים, ארנקים, משקפי שמש, 
צעיפים, אביזרי שיער, מוצרי תינוקות.                             

י"ב אלול תשע"ב - 10530/08/2012



SCANOX 

Trade Mark No. 237008 מספר סימן

Application Date 04/04/2011 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: OGI Systems Ltd. שם: אוגי מערכות בע"מ

Address: 34 Tuval Street, P.O.B. 1938, Ramat Gan, 
52100, Israel

כתובת : רחוב תובל 34, ת.ד. 1938, רמת גן, 52100, ישראל

Identification No.: 511764797מספר זיהוי: 511764797

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 9 סוג: 9

An Instrument comprising software and hardware for 
analysis of gemstones and/or rough and polished 
diamonds; all included in class 9.

מכשיר המשלב תוכנה וחומרה, לניתוח אבני חן ו/או יהלום גלם 
ומלוטש; הנכללים כולם בסוג 9.                                           

                                                        

י"ב אלול תשע"ב - 10630/08/2012



MONTEFUEGO 

Trade Mark No. 237009 מספר סימן

Application Date 04/04/2011 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: Jacob Gershony  שם: יעקב גרשוני

Address: 14 Hanesher st, Caesarea, Israel כתובת : רח' הנשר 14, קיסריה, ישראל

Identification No.: 000542084מספר זיהוי: 000542084

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Levit & Mayshar, Adv.

Address: South Africa Building 12 Menachem Begin, 
Ramat Gan, 52521, Israel

שם: לויט את מישר, עו"ד

כתובת : בית דרום אפריקה מנחם בגין 12, רמת גן, 52521, 
ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 34 סוג: 34

smokers’ articles; all included in class 34. צרכי מעשנים; הנכללים כולם בסוג 34.                     

י"ב אלול תשע"ב - 10730/08/2012



INOVELON 

Trade Mark No. 237046 מספר סימן

Application Date 07/04/2011 תאריך הגשה

 Owners

Name: Novartis AG

Address: Basel, CH-4002, Switzerland

Identification No.: 38909

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Luzzatto & Luzzatto

Address: P.O.B. 5352, Beer Sheva, 84152, Israel

שם: לוצאטו את לוצאטו

כתובת : ת.ד. 5352, באר שבע, 84152, ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 5 סוג: 5

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

תכשירי רוקחות לטיפול באפילפסיה, במחלות והפרעות 
במערכת העצבים המרכזית, ובמחלות והפרעות נוירולוגיות.     
                                                                                    

      

י"ב אלול תשע"ב - 10830/08/2012



אינובלון
Trade Mark No. 237047 מספר סימן

Application Date 07/04/2011 תאריך הגשה

 Owners

Name: Novartis AG

Address: Basel, CH-4002, Switzerland

Identification No.: 38909

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Luzzatto & Luzzatto

Address: P.O.B. 5352, Beer Sheva, 84152, Israel

שם: לוצאטו את לוצאטו

כתובת : ת.ד. 5352, באר שבע, 84152, ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 5 סוג: 5

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

תכשירי רוקחות לטיפול באפילפסיה, במחללות והפרעות 
במערכת העצבים המרכזית, ובמחלות והפרעות נוירולוגיות.     
                                                                                    

      

י"ב אלול תשע"ב - 10930/08/2012



Trade Mark No. 237053 מספר סימן

Application Date 10/04/2011 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: NATURAL ACTIVE SKIN HEALTH LTD שם: נצ'וראל אקטיב סקין הילת בע"מ

Address: P.O.B. 121, Tirat Ha Carmel, 39100, Israel כתובת : ת.ד. 121, טירת כרמל, 39100, ישראל

Identification No.: 514576651מספר זיהוי: 514576651

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Ilan Troyanovsky 

Address: P.O.B. 25121, Haifa, 31250, Israel

שם: עו"ד אילן טרויאנובסקי 

כתובת : ת.ד. 25121, חיפה, 31250, ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 3 סוג: 3

Scouring and abrasive preparations; soaps; 
perfumery, essential oils, cosmetics, hair lotions; 
dentifrices.

מריקה ושפשוף; סבונים; בשמים, שמנים אתריים, תכשירי 
קוסמטיקה, תרחיצים לשיער; משחות שיניים.                         

              

Class: 5 סוג: 5

Dietetic substances adapted for medical use, food for 
babies; plasters, materials for dressings.

חומרים דיאטטיים המותאמים לשימוש רפואי, מזון לתינוקות; 
אספלניות, חומרי חבישה.                                         

Class: 44 סוג: 44

Medical services; hygienic and beauty care for 
human beings or animals.

שירותים רפואיים; טיפולים היגיינים וטיפולי יופי לבני אדם או 
לבעלי חיים.   

י"ב אלול תשע"ב - 11030/08/2012



Trade Mark No. 237097 מספר סימן

Application Date 14/04/2011 תאריך הגשה

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 3 סוג: 3

Cosmetics, namely, compacts, concealers, blushes, 
mascaras, make-up foundations, eye pencils, 
eyebrow pencils, lipsticks, lip foundation, lip gloss, lip 
pencils, non-medicated lip balm, eye shadow, eye-
liners, artificial eyelashes, eyebrow gloss, nail polish, 
nail polish top coat, nail polish base coat, artificial 
fingernails, and rouges; bath items, namely, crystals, 
foam, gels, oil, pearls, and powder; hair products, 
namely, shampoos, conditioners, gel, lighteners, 
lotions, mascara, mousse, and pomades; skin care 
products, namely, astringent for cosmetic purposes, 
bath gel, bath oil, beauty masks, bubble bath, eye 
make-up remover, facial scrubs, make-up remover, 
shower gel, massage oil, shaving cream, skin 
clarifiers, skin soap, skin emollients and anti-wrinkle 
cream; skin care preparations, namely, moisturizers, 
body lotions and creams; oils, namely, aromatherapy 
oils, perfume oil and suntan oil, essential oils for 
personal use, essential oils for household use
; Fragrances, namely, perfume, cologne, home 
fragrance sprays, home fragrance sticks; lotions, 
namely, suntan, skin, hair, and facial lotions; 
potpourri, and incense; all included in class 3.

מוצרי קוסמטיקה, שהינם פודריות, תכשירים קוסמטיים 
המכסים פגמים בעור הפנים, סומק, תמרוקים לריסים, 

קרם-בסיס לאיפור, עפרונות עיניים, עפרונות לגבות, שפתונים, 
קרם-בסיס לשפתיים, ברק לשפתיים, עפרונות לשפתיים, צרי 
לשפתיים לא רפואי, צלליות לעיניים, עפרונות איפור לעיניים, 
ריסים מלאכותיים, ברק לגבות, לכת ציפורניים, לכת ציפורניים 
מגן, לכת ציפורניים בסיסי, ציפורניים מלאכותיות, ואודמים; 
פריטים לאמבטיה, שהינם גבישים, קצף, ג'ל, שמן, פנינים, 
ואבקות; מוצרים לשיער, שהינם שמפו, מייצבי שיער, ג'ל, 

מאירים, תחליבים, מסקרות, תכשירים קוסמטיים בצורת קצף, 
ומשחות לשיער; מוצרי טיפול בעור, שהינם חומרים המכווצים 
את העור ומסירים שמנים מהעור לצורכים קוסמטיים, ג'ל 

לאמבטיה, שמנים לאמבטיה, מסכות יופי, אמבט קצף, מסירי 
איפור עיניים, קרם גרגירים לפנים, מסירי איפור, ג'ל למקלחת, 
שמן עיסוי, קרם גילוח, מזככי עור, סבונים לעור, תחליבים לעור 
וקרם נגד קמטים; תכשירים שאינם רפואיים לטיפול בעור, 
שהינם קרם לחות, קרם גוף וקרמים; שמנים, שהינם שמנים 
ארומוטרפיים, שמן ריח, שמן לשיזוף, שמנים אתריים לשימוש 
אישי, שמנים אתריים לשימוש במשקי בית; ריחניות, שהינם 
בושם, מי-קולון, תרסיסי ריח ביתיים, מקלות ריח ביתיים; 

תחליבים, שהינם תחליבים לשיזוף, עור, שיער, ותחליבי פנים; 
תערובות בשמים, וקטורות; הנכללים כולם בסוג 3.           

Class: 9 סוג: 9

Eyewear, namely, reading glasses and sunglasses; 
eyeglass cases, eyeglass and sunglass chains, 
goggles; all included in class 9.   

התקנים להרכבה על העיניים, שהינם משקפי קריאה ומשקפי 
שמש; נרתיקים למשקפיים, שרשראות למשקפים ומשקפי 

שמש, משקפת; הנכללים כולם בסוג 9.

Class: 14 סוג: 14

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

Class: 18 סוג: 18

Purses, wallets, handbags, wallets, clutches, 
business card cases, backpacks, tote bags, shoulder 
bags, credit card cases, luggage, attache cases, 
traveling bags, carry-on bags, sports bags, book 
bags, school bags, suitcases, duffle bags, clutches, 
fanny packs, rucksacks, beach bags, garment bags 
for travel, bags for campers, bags for climbers, 
toiletry cases sold empty, Cosmetic bags sold empty, 
and umbrellas; all included in class 18.

ארנקי נשים, ארנקי גברים, תיקי יד, תיקי לפיתה, קופסאות 
לכרטיסי ביקור, תרמילים, תיק גדול לסחיבת חפצים, תיקי 

כתף, קופסאות לכרטיסי אשראי, מזוודות, תיקי מנהלים, תיקי 
נסיעה, מזוודה נישאת, תיקי ספורט, תיקים לספרים, תרמילי 
בית ספר, מזוודות, קיטבג, תיקי מותניים, תרמילי גב, תיקי 

חוף, תיקים מתקפלים לנשיאת בגדים, תיקים למחנאות, תיקים 
למטפסים, תיקים לתמרוקים הנמכרים ריקים, תיקים למוצרי 

קוסמטיקה הנמכרים ריקים ומטריות; הנכללים כולם בסוג 18.   
                    

י"ב אלול תשע"ב - 11130/08/2012



 Owners

Name: R&R Apparel Company, LLC

Address: 3411 Silverside Road, Wilmington , Delaware, 
19810, U.S.A.

Identification No.: 801942

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: 25 סוג: 25

Clothing, namely, suits, stockings, hosiery, socks, 
shorts, shirts, blouses, tops, slacks, trousers, skirts, 
dresses, jackets, coats, raincoats, capes, slickers, 
overalls, waistcoats, scarves, mufflers, sun visors, 
dressing gowns, bathrobes, tuxedos, pajamas, 
sweaters, cardigans, vests, belts, gloves, aprons, 
tights, jeans, ties, ascots, hats, caps, slacks, lingerie, 
swimsuits, athletic wear, namely, shorts, leotards, 
sneakers, headbands, warm-up suits, footwear; all 
included in class 25.                                                     
                        

בגדים, שהינם חליפות, גרביונים, לבנים, גרביים, מכנסים 
קצרים, חולצות, חולצות מעל חגורה, עליוניות, מכנסיים, מכנסי 
בד, חצאיות, שמלות, מקרטונים, מעילים, מעילי גשם, שכמיות, 
מעילי גשם, סרבלים, אפודות, רדידים, צעיפים, סכי שמש, 
חלוקי בית, חלוקי רחצה, טוקסידו, חליפות שינה, סוודרים, 

קרדיגנים, אפודות, חגורות, כפפות, סינרים, מכנסיים צמודיים, 
מכנסי ג'ינס, עניבות, עניבות רחבות שוליים, כובעים, כובעי 
מצחייה, לבני נשים, בגדי ים, ביגוד לפעילות ספורטיבית, 
שהינם מכנסיים קצרים, בגדי גוף, נעלי ספורט, סרטי מצח, 

אימוניות, הנעלה; הנכללים כולם בסוג 25.

י"ב אלול תשע"ב - 11230/08/2012



Trade Mark No. 237098 מספר סימן

Application Date 14/04/2011 תאריך הגשה

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 3 סוג: 3

Cosmetics, namely, compacts, concealers, blushes, 
mascaras, make-up foundations, eye pencils, 
eyebrow pencils, lipsticks, lip foundation, lip gloss, lip 
pencils, non-medicated lip balm, eye shadow, eye-
liners, artificial eyelashes, eyebrow gloss, nail polish, 
nail polish top coat, nail polish base coat, artificial 
fingernails, and rouges; bath items, namely, crystals, 
foam, gels, oil, pearls, and powder; hair products, 
namely, shampoos, conditioners, gel, lighteners, 
lotions, mascara, mousse, and pomades; skin care 
products, namely, astringent for cosmetic purposes, 
bath gel, bath oil, beauty masks, bubble bath, eye 
make-up remover, facial scrubs, make-up remover, 
shower gel, massage oil, shaving cream, skin 
clarifiers, skin soap, skin emollients and anti-wrinkle 
cream; skin care preparations, namely, moisturizers, 
body lotions and creams; oils, namely, aromatherapy 
oils, perfume oil and suntan oil, essential oils for 
personal use, essential oils for household use
; Fragrances, namely, perfume, cologne, home 
fragrance sprays, home fragrance sticks; lotions, 
namely, suntan, skin, hair, and facial lotions; 
potpourri, and incense; all included in class 3.

מוצרי קוסמטיקה, שהינם פודריות, תכשירים קוסמטיים 
המכסים פגמים בעור הפנים, סומק, תמרוקים לריסים, 

קרם-בסיס לאיפור, עפרונות עיניים, עפרונות לגבות, שפתונים, 
קרם-בסיס לשפתיים, ברק לשפתיים, עפרונות לשפתיים, צרי 
לשפתיים לא רפואי, צלליות לעיניים, עפרונות איפור לעיניים, 
ריסים מלאכותיים, ברק לגבות, לכת ציפורניים, לכת ציפורניים 
מגן, לכת ציפורניים בסיסי, ציפורניים מלאכותיות, ואודמים; 
פריטים לאמבטיה, שהינם גבישים, קצף, ג'ל, שמן, פנינים, 
ואבקות; מוצרים לשיער, שהינם שמפו, מייצבי שיער, ג'ל, 

מאירים, תחליבים, מסקרות, תכשירים קוסמטיים בצורת קצף, 
ומשחות לשיער; מוצרי טיפול בעור, שהינם חומרים המכווצים 
את העור ומסירים שמנים מהעור לצורכים קוסמטיים, ג'ל 

לאמבטיה, שמנים לאמבטיה, מסכות יופי, אמבט קצף, מסירי 
איפור עיניים, קרם גרגירים לפנים, מסירי איפור, ג'ל למקלחת, 
שמן עיסוי, קרם גילוח, מזככי עור, סבונים לעור, תחליבים לעור 
וקרם נגד קמטים; תכשירים שאינם רפואיים לטיפול בעור, 
שהינם קרם לחות, קרם גוף וקרמים; שמנים, שהינם שמנים 
ארומוטרפיים, שמן ריח, שמן לשיזוף, שמנים אתריים לשימוש 
אישי, שמנים אתריים לשימוש במשקי בית; ריחניות, שהינם 
בושם, מי-קולון, תרסיסי ריח ביתיים, מקלות ריח ביתיים; 

תחליבים, שהינם תחליבים לשיזוף, עור, שיער, ותחליבי פנים; 
תערובות בשמים, וקטורות הנכללים כולם בסוג 3.             

Class: 9 סוג: 9

Eyewear, namely, reading glasses and sunglasses; 
eyeglass cases, eyeglass and sunglass chains, 
goggles; all included in class 9.   

התקנים להרכבה על העיניים, שהינם משקפי קריאה ומשקפי 
שמש; נרתיקים למשקפיים, שרשראות למשקפים ומשקפי 

שמש, משקפת; הנכללים כולם בסוג 9.

Class: 14 סוג: 14

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

Class: 18 סוג: 18

Purses, wallets, handbags, wallets, clutches, 
business card cases, backpacks, tote bags, shoulder 
bags, credit card cases, luggage, attaché cases, 
traveling bags, carry-on bags, sports bags, book 
bags, school bags, suitcases, duffle bags, clutches, 
fanny packs, rucksacks, beach bags, garment bags 
for travel, bags for campers, bags for climbers, 
toiletry cases sold empty, cosmetic bags sold empty, 
and umbrellas; all included in class 18.

ארנקי נשים, ארנקי גברים, תיקי יד, תיקי לפיתה, קופסאות 
לכרטיסי ביקור, תרמילים, תיק גדול לסחיבת חפצים, תיקי 

כתף, קופסאות לכרטיסי אשראי, מזוודות, תיקי מנהלים, תיקי 
נסיעה, מזוודה נישאת, תיקי ספורט, תיקים לספרים, תרמילי 
בית ספר, מזוודות, קיטבג, תיקי מותניים, תרמילי גב, תיקי 

חוף, תיקים מתקפלים לנשיאת בגדים, תיקים למחנאות, תיקים 
למטפסים, תיקים לתמרוקים הנמכרים ריקים, תיקים למוצרי 

קוסמטיקה הנמכרים ריקים ומטריות; הנכללים כולם בסוג 18.   
                    

י"ב אלול תשע"ב - 11330/08/2012



 Owners

Name: R&R Apparel Company, LLC

Address: 3411 Silverside Road, Wilmington , Delaware, 
19810, U.S.A.

Identification No.: 801942

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: 25 סוג: 25

Clothing, namely, suits, stockings, hosiery, socks, 
shorts, shirts, blouses, tops, slacks, trousers, skirts, 
dresses, jackets, coats, raincoats, capes, slickers, 
overalls, waistcoats, scarves, mufflers, sun visors, 
dressing gowns, bathrobes, tuxedos, pajamas, 
sweaters, cardigans, vests, belts, gloves, aprons, 
tights, jeans, ties, ascots, hats, caps, slacks, lingerie, 
swimsuits, athletic wear, namely, shorts, leotards, 
sneakers, headbands, warm-up suits, footwear; all 
included in class 25.                                                     
                        

בגדים, שהינם חליפות, גרביונים, לבנים, גרביים, מכנסים 
קצרים, חולצות, חולצות מעל חגורה, עליוניות, מכנסיים, מכנסי 
בד, חצאיות, שמלות, מקרטונים, מעילים, מעילי גשם, שכמיות, 
מעילי גשם, סרבלים, אפודות, רדידים, צעיפים, סכי שמש, 
חלוקי בית, חלוקי רחצה, טוקסידו, חליפות שינה, סוודרים, 

קרדיגנים, אפודות, חגורות, כפפות, סינרים, מכנסיים צמודיים, 
מכנסי ג'ינס, עניבות, עניבות רחבות שוליים, כובעים, כובעי 
מצחייה, לבני נשים, בגדי ים, ביגוד לפעילות ספורטיבית, 
שהינם מכנסיים קצרים, בגדי גוף, נעלי ספורט, סרטי מצח, 

אימוניות, הנעלה; הנכללים כולם בסוג 25.

י"ב אלול תשע"ב - 11430/08/2012



PROMINAD

Trade Mark No. 237107 מספר סימן

Application Date 14/04/2011 תאריך הגשה

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

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

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

שלסימונם נועד הסימן למעשה

 Owners

Name: Johnson & Johnson

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

Identification No.: 604

(New Jersey Corporation)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Reinhold Cohn and Partners

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

שם: ריינהולד כהן ושותפיו

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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 5 סוג: 5

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

י"ב אלול תשע"ב - 11530/08/2012



Chantilly

Trade Mark No. 237108 מספר סימן

Application Date 14/04/2011 תאריך הגשה

 Owners

Name: IMG Fragrance Brands, LLC

Address: 400 Lyster Avenue, Saddle Brook, NJ, U.S.A.

Identification No.: 801943

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Pearl Cohen Zedek Latzer

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

שם: פרל כהן צדק לצר

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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 3 סוג: 3

Perfumery, toilet preparations and cosmetic 
preparations; all included in class 03.

בשמים, תכשירי טואלט ותכשירי קוסמטיקה; הנכללים כולם 
בסוג 03.                                                 

י"ב אלול תשע"ב - 11630/08/2012



Trade Mark No. 237143 מספר סימן

Application Date 17/04/2011 תאריך הגשה

 Owners

Name: HeartWare, Inc. 

Address: 14000 NW 57th Court, Miami Lakes, FL, 33014, 
U.S.A.

Identification No.: 801950

(a Delaware corporation)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Reinhold Cohn and Partners

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

שם: ריינהולד כהן ושותפיו

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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 9 סוג: 9

Batteries and battery chargers; medical software that 
records and analyzes data received from the patient 
worn monitor.

סוללות ומטענים של סוללות; תוכנה רפואית שמקליטה ומנתחת 
נתונים המתקבלים ממוניטור המולבש על המטופל.                 

                              

Class: 10 סוג: 10

Circulatory assist pumps for use as ventricular assist 
devices implanted by cardio and vascular surgeons; 
Medical instruments to measure blood pressure, 
cardiac output and other physiological and 
cardiovascular parameters; medical controllers used 
to measure the preformance parameters of cardiac 
devices during treatment; heart monitors; wireless 
controllers to monitor cardiac function; all used with 
cardiac assist devices for treating patients with heart 
disease; electrical controllers, namely, testing and 
measuring equipment for measuring performance 
parameters; all used with cardiac assist devices for 
treating patients with heart disease.

משאבות עזר למחזוריות הדם לשימוש כהתקני עזר לחדרי 
הלב המושתלים על ידי מנתחי לב וכלי דם; מכשירים רפואיים 
למדידת לחץ דם, פלט לב ופרמטרים פיזיולוגיים ושל הלב וכלי 
הדם; בקרים רפואיים בשימוש למדידת פרטמטרים של ביצוע 

של התקני לב בזמן טיפול; מוניטורים של הלב; בקרים 
אלחוטיים לניטור תפקוד הלב; הכל בשימוש עם התקנים 

לעזרה ללב לטיפול במטופלים עם מחלת לב; בקרים חשמליים, 
דהיינו, ציוד בדיקה ומדידה למדידת פרמטרים של ביצוע; הכל 
בשימוש עם התקני עזר ללב לטיפול במטופלים עם מחלת לב.   
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    

                            

Class: 18 סוג: 18

Satchels, shoulders bags. ילקוטים, תיקי כתף.               

י"ב אלול תשע"ב - 11730/08/2012



Trade Mark No. 237158 מספר סימן

Application Date 18/04/2011 תאריך הגשה

 Owners

Name: JT International S.A.

Address: Geneva, Switzerland

Identification No.: 38682

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Dr. Shlomo Cohen & Co.

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

שם: ד"ר שלמה כהן ושות'

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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 34 סוג: 34

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

טבק, בין מעובד ובין שאינו מעובד; טבק עישון, טבק מקטרת, 
טבק לגלגול ביד, טבק לעיסה, אבקת טבק לחה; סיגריות, 

סיגרים, סיגריות קטנות; חומרים עבור עישון הנמכרים בנפרד 
או בתערובת עם טבק, שאינם למטרות רפואיות או למטרות 
ריפוי; חומרי הרחה; פריטי עישון הכלולים בסוג 34; ניירות 

סיגריות, שפורפרות סיגריות וגפרורים; הנכללים כולם בסוג 34. 
                                                                                    

                                                              

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

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

Romania, 05/01/2011, No. 201100041 רומניה, 05/01/2011, מספר 201100041

Class: 34 סוג: 34

י"ב אלול תשע"ב - 11830/08/2012



XELJANZ

Trade Mark No. 237162 מספר סימן

Application Date 20/04/2011 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 preparation for the treatment of 
immunological and inflammatory diseases and 
disorders.

תכשיר פרמצבטי לטיפול במחלות והפרעות אימונולוגיות 
ודלקתיות.                                                                       

                  

י"ב אלול תשע"ב - 11930/08/2012



OUD ABSOLU

Trade Mark No. 237165 מספר סימן

Application Date 21/04/2011 תאריך הגשה

 Owners

Name: L'OREAL (UK) Limited

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

Identification No.: 71495

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Dr. Shlomo Cohen & Co.

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

שם: ד"ר שלמה כהן ושות'

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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 3 סוג: 3

Perfumery, namely, perfumed soaps, perfumes, eaux 
de toilette, eaux de Cologne; deodorants for personal 
use; essential oils for personal use; scented bath and 
shower gels; scented lotions, creams and gels for 
body care; all in relation to oud.

תכשירי בישום, שהינם, סבונים מבושמים, בשמים, מי טואלט, 
מי קולון; דאודורנטים לשימוש אישי; שמנים חיוניים לשימוש 

אישי; ג'ל ריחני לאמבטיה ולמקלחת; תחליבים ריחניים, קרמים 
וג'ל לטיפוח הגוף; הכל ביחס לעוד.                                       

                                                      

י"ב אלול תשע"ב - 12030/08/2012



Trade Mark No. 237238 מספר סימן

Application Date 16/02/2011 תאריך הגשה

International Trademark No. 1071829 מספר סימן בינלאומי

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 12 סוג: 12

Joints, knuckle joints, couplings for land vehicles, in 
particular couplings for tension and compression 
stress, including for air, steam, water and power 
conduits for linking two vehicles; components for rail-
mounted and non-rail-mounted land vehicles, namely 
coupling devices, including couplings for power, 
energy, material, data and electricity transfer, and for 
air, steam, water and fibreoptic conduits between 
land vehicles; parts of all above goods, included in 
this class.

Class: 37 סוג: 37

Repair and maintenance of couplings, in particular 
automatic couplings for the mechanical engaging and 
disengaging of objects compelled in opposite 
directions, including cranes, pipes or pontoons, for 
forming a rigid connection, including for air, steam, 
water and power conduits between these objects; 
repair and maintenance of vehicles, in particular rail-
mounted vehicles and superstructures therefor; repair 
and maintenance of joints, knuckle joints, shock 
absorbers, energy dissipation links and couplings for 
land vehicles, in particular couplings for tension and 
compression stress, including for air, steam, water 
and power conduits for linking two vehicles; repair 
and maintenance of parts for the aforesaid goods.

Class: 42 סוג: 42

Consultancy with regard to railway engineering.

Goods/Services for which priority is claimed סחורות/שירותים לגביהם נטען דין קדימה
(If only classification code is indicated, Priority is claimed 
for all goods/services included in that class, and specified 
above under the 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, 31/08/2010, No. 
009342346

איחוד האירופי לסימני מסחר, 31/08/2010, מספר 
009342346

Class: 12 סוג: 12

Class: 37 סוג: 37

Class: 42 סוג: 42

י"ב אלול תשע"ב - 12130/08/2012



 Owners

Name: Voith Patent GmbH

Address: Sankt Pöltener Straße 43, 89522 Heidenheim, 
Germany

Identification No.: 72310

(Germany GmbH)

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

י"ב אלול תשע"ב - 12230/08/2012



Trade Mark No. 237350 מספר סימן

Application Date 26/04/2011 תאריך הגשה

 Owners

Name: GENERAL MOTORS LLC

Address: 300 Renaissance Center, Detroit, Michigan, 
48265-3000, U.S.A.

Identification No.: 800714

a Delaware Limited Liability Company

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Sanford T. Colb & Co.

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

שם: סנפורד ט. קולב ושות'

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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 12 סוג: 12

Automotive parts and components incorporated into 
a motor land vehicle designed to reduce CO2 
emissions and increase fuel economy, namely 
engine, transmission, suspension, driveshaft, brakes, 
tires, wheels, rocker extensions, fuel control module, 
spoiler, aero panels, grill closeouts, grill air shutters, 
air baffles, air dam, all included in class 12

חלקי רכב ורכיבים כלולים בכלי רכב יבשתי מעוצבים להפחית 
פליטת פחמן דו-חמצני ולהגדיל חסכון דלק, דהיינו, מנוע, תיבת 
הילוכים, מתלה, מוט הנעה, בלמים, צמיגים, גלגלים, הארכת 
כסנוע, מודול בקרת דלק, ספוילר, אירופנלים, סגירת סורגים, 
תריסי אוויר סורגים, וסתי זרם אוויר, סכר אוויר; הכל כלול בסוג 
                                                                               .12

                                                      

י"ב אלול תשע"ב - 12330/08/2012



VYSINARA

Trade Mark No. 237373 מספר סימן

Application Date 26/04/2011 תאריך הגשה

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

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

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

שלסימונם נועד הסימן למעשה

 Owners

Name: Johnson & Johnson

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

Identification No.: 604

(New Jersey Corporation)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Reinhold Cohn and Partners

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

שם: ריינהולד כהן ושותפיו

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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 5 סוג: 5

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

י"ב אלול תשע"ב - 12430/08/2012



Trade Mark No. 237403 מספר סימן

Application Date 26/04/2011 תאריך הגשה

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

The shape of the bottle does not constitute a part of 
the mark..

דמות הבקבוק  אינה מהווה חלק מהסימן.

Ownersבעלים

Name: VARDA BEVERAGES LTD. שם: ורדה משקאות בע"מ

Address: Binyamina, Israel כתובת : בנימינה, ישראל

Identification No.: 513532929מספר זיהוי: 513532929

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Zvi Cohen, Adv.

Address: 90 Hachashmonaim Street, P.O.B. 20483, Tel 
Aviv, 61204, Israel

שם: צבי כהן, עו"ד

כתובת : החשמונאים 90, ת.ד. 20483, תל אביב, 61204, 
ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 33 סוג: 33

Alcoholic beverages; all included in class 33. משקאות אלכוהוליים; הנכללים כולם בסוג 33.             

י"ב אלול תשע"ב - 12530/08/2012



FOXTRACK 

Trade Mark No. 237417 מספר סימן

Application Date 26/04/2011 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: Elbit Systems EW and Sigint - Elisra Ltd. שם: אלביט מערכות ל"א וסיגינט - אלישרא בע"מ

Address: 48 Mivtza Kadesh St., Bnei Brak, 51217, Israel כתובת : רח' מבצע קדש 48, בני ברק, 51217, ישראל

Identification No.: 520035874מספר זיהוי: 520035874

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

Ground surveillance radar; portable and vehicle 
mountable ground surveillance radar for border 
guard, battlefield surveillance and security; hardware 
and software associated with the aforementioned 
products.

ראדאר השגחה יבשתי; ראדאר השגחה יבשתי נייד ומורכב על 
כלי רכב עבור הגנת גדר גבול, השגחה בשדה קרב ואבטחה; 
חומרות ותוכנות מחשב הקשורות עם מוצרים הנזכרים לעיל.     
                                                                                    

                  

י"ב אלול תשע"ב - 12630/08/2012



ORIGEM

Trade Mark No. 237501 מספר סימן

Application Date 28/04/2011 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: Janssen R&D Ireland

Address: Eastgate Village, Eastgate, Little Island, County 
Cork, Ireland

Identification No.: 801442

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Reinhold Cohn and Partners

Address: 26a Habarzel St. Ramat Hahayal, P.O.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 pharmaceutical preparations; all included in 
class 5.

תכשירים רוקחיים לבני אדם; הנכללים כולם בסוג 5.               
            

י"ב אלול תשע"ב - 12730/08/2012



SCIELO

Trade Mark No. 237503 מספר סימן

Application Date 28/04/2011 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: Janssen R&D Ireland

Address: Eastgate Village, Eastgate, Little Island, County 
Cork, Ireland

Identification No.: 801442

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Reinhold Cohn and Partners

Address: 26a Habarzel St. Ramat Hahayal, P.O.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 pharmaceutical preparations; all included in 
class 5.

תכשירים רוקחיים לבני אדם; הנכללים כולם בסוג 5.               
            

י"ב אלול תשע"ב - 12830/08/2012



FIDIZO

Trade Mark No. 237517 מספר סימן

Application Date 01/05/2011 תאריך הגשה

 Owners

Name: HELSINN HEALTHCARE SA

Address: Via Pian Scairolo 9, 6912 Lugano, Switzerland

Identification No.: 19026

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Dr. Yitzhak Hess & Partners

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

שם: ד"ר יצחק הס ושותפיו

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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 5 סוג: 5

Anti-emetic drugs, drugs for the treatment of cancer, 
carcinoma, leukemia, lymphoma, melanoma; anti-
tumour drugs and anticancer drugs; pharmaceutical 
preparations for the treatment of oncological 
diseases and the side effects of treatment: All 
included in Class 5.

תרופות נגד בחילות, תרופות לטיפול בסרטן, קרצינומה, 
לאוקימיה, לימפומה, מלנומה; תרופות למניעת גידולים ומניעת 
סרטן; תכשירי רוקחות לטיפול במחלות אונקולוגיות ותופעות 
הלוואי מהטיפול; הנכללים כולם בסוג 5.                               
                                                                                    

                      

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

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

Switzerland, 20/12/2010, No. 63939/2010 שוויץ, 20/12/2010, מספר 63939/2010

Class: 5 סוג: 5

י"ב אלול תשע"ב - 12930/08/2012



AKYNZEO

Trade Mark No. 237518 מספר סימן

Application Date 01/05/2011 תאריך הגשה

 Owners

Name: HELSINN HEALTHCARE SA

Address: Via Pian Scairolo 9, 6912 Lugano, Switzerland

Identification No.: 19026

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Dr. Yitzhak Hess & Partners

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

שם: ד"ר יצחק הס ושותפיו

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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 5 סוג: 5

Anti-emetic drugs, drugs for the treatment of cancer, 
carcinoma, leukemia, lymphoma, melanoma; anti-
tumour drugs and anticancer drugs; pharmaceutical 
preparations for the treatment of oncological 
diseases and the side effects of treatment: All 
included in Class 5.

תרופות נגד בחילות, תרופות לטיפול בסרטן, קרצינומה, 
לאוקימיה, לימפומה, מלנומה; תרופות למניעת גידולים ומניעת 
סרטן; תכשירי רוקחות לטיפול במחלות אונקולוגיות ותופעות 
הלוואי מהטיפול; הנכללים כולם בסוג 5.                               
                                                                                    

                      

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

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

Switzerland, 20/12/2010, No. 63941/2010 שוויץ, 20/12/2010, מספר 63941/2010

Class: 5 סוג: 5

י"ב אלול תשע"ב - 13030/08/2012



AROKARIS

Trade Mark No. 237519 מספר סימן

Application Date 01/05/2011 תאריך הגשה

 Owners

Name: HELSINN HEALTHCARE SA

Address: Via Pian Scairolo 9, 6912 Lugano, Switzerland

Identification No.: 19026

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Dr. Yitzhak Hess & Partners

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

שם: ד"ר יצחק הס ושותפיו

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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 5 סוג: 5

Anti-emetic drugs, drugs for the treatment of cancer, 
carcinoma, leukemia, lymphoma, melanoma; anti-
tumour drugs and anticancer drugs; pharmaceutical 
preparations for the treatment of oncological 
diseases and the side effects of treatment: All 
included in Class 5.

תרופות נגד בחילות, תרופות לטיפול בסרטן, קרצינומה, 
לאוקימיה, לימפומה, מלנומה; תרופות למניעת גידולים ומניעת 
סרטן; תכשירי רוקחות לטיפול במחלות אונקולוגיות ותופעות 
הלוואי מהטיפול; הנכללים כולם בסוג 5.                               
                                                                                    

                      

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

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

Switzerland, 20/12/2010, No. 63942/2010 שוויץ, 20/12/2010, מספר 63942/2010

Class: 5 סוג: 5

י"ב אלול תשע"ב - 13130/08/2012



KABOOM

Trade Mark No. 237522 מספר סימן

Application Date 01/05/2011 תאריך הגשה

 Owners

Name: Church & Dwight Co., Inc.

Address: 469 North Harrison Street, Princeton, NJ, 
08543, U.S.A.

Identification No.: 800570

A Delaware Corporation

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Sanford T. Colb & Co.

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

שם: סנפורד ט. קולב ושות'

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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 5 סוג: 5

Household deodorizing preparations for laundry, 
carpets, upholstery and hard surfaces; air fresheners; 
odor neutralizing preparations for use on laundry, 
carpeting and textiles; deodorizers for pet litter; 
household disinfectants; mildew removers; 
disinfectant bathroom cleaning preparations; 
disinfectant toilet bowl cleaning preparations; 
disinfectant soaps; all included in Class 5.

תכשירי הפגת ריחות ביתיים לכביסה, שטיחים, ריפוד 
ומשטחים קשים; מטהרי אוויר; תכשירי נטרול ריחות לשומוש 
בכביסה, שטיחים ואריגים; מפגי ריחות לקופסת פסולת של 

חיות מחמד; מחטאים ביתיים; מסרי עובש; תכשירי חיטוי לניקוי 
שירותים; תכשירי חיטוי לניקוי אסלות; סבונים מחטאים; הכל 
כלול בסוג 5.                                                                   
                                                                                    

                                                                      

י"ב אלול תשע"ב - 13230/08/2012



KABOOM

Trade Mark No. 237523 מספר סימן

Application Date 01/05/2011 תאריך הגשה

 Owners

Name: Church & Dwight Co., Inc.

Address: 469 North Harrison Street, Princeton, NJ, 
08543, U.S.A.

Identification No.: 800570

A Delaware Corporation

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Sanford T. Colb & Co.

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

שם: סנפורד ט. קולב ושות'

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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 3 סוג: 3

Cleaning, polishing, scouring and abrasive 
preparations; soaps; degreasing preparations; 
laundry detergents, laundry additives, laundry pre-
treatment products, bleaching preparations and other 
substances for laundry use; stain removing 
preparations; carpet and floor cleaning preparations; 
dishwashing detergents; disposable wipes 
impregnated with chemicals and compounds for 
household use; cleaning preparations for bathtubs, 
showers, sinks, tile, grout and toilet bowls; all 
included in Class 3.

תכשירי ניקוי, הברקה, שפשוף ומירוט; סבונים; תכשירי הסרת 
שומן; תכשירי ניקוי כביסה, תוספי כביסה, מוצרי טיפול מוקדם 
לכביסה, תכשירי הלבנה וחומרים אחרים לשימוש בכביסה; 

תכשירי הסרת כתמים; תכשירי ניקוי שטיחים ורצפות; תכשירי 
ניקוי כלים; מגבונים חד-פעמיים מוחדרים בכימיקאלים 

ותרכובות לשימוש ביתי; תכשירי ניקוי לאמבטיות, מקלחות, 
כיורים, אריחים, רובה ואסלות; הכל כלול בסוג 3.                   
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                  

י"ב אלול תשע"ב - 13330/08/2012



OLYSIO

Trade Mark No. 237578 מספר סימן

Application Date 04/05/2011 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: Janssen R&D Ireland

Address: Eastgate Village, Eastgate, Little Island, County 
Cork, Ireland

Identification No.: 801442

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Reinhold Cohn and Partners

Address: 26a Habarzel St. Ramat Hahayal, P.O.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 pharmaceutical preparations; all included in 
class 5.

תכשירים רוקחיים לבני אדם; הנכללים כולם בסוג 5.               
            

י"ב אלול תשע"ב - 13430/08/2012



Trade Mark No. 237582 מספר סימן

Application Date 28/04/2011 תאריך הגשה

Base for International Trademark No. 1086872 בסיס לסימן מסחר בינלאומי מס.

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 6 סוג: 6

Common matals and alloys thereof; items of common 
metals and alloys thereof; ornaments of common 
metals and alloys thereof; art works of common 
metals and alloys thereof, including statues and 
statuettes; accessories of common metals and alloys 
thereof which are not jewelry; all included in class 6.

מתכות פשוטות וסגסוגותיהן; חפצים העשויים ממתכות פשוטות 
וסגסוגותיהן; קישוטים העשויים ממתכות פשוטות וסגסוגותיהן; 
יצירות אומנות העשויות ממתכות פשוטות וסגסוגותיהן, לרבות, 

פסלים ופסלונים; אביזרים שהם לא תכשיטים העשויים 
ממתכות פשוטות וסגסוגותיהן; הנכללים כולם בסוג 6.             

                                                                    

Class: 14 סוג: 14

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

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

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

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

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

                                                        

י"ב אלול תשע"ב - 13530/08/2012



Ownersבעלים

Name: Dan Taieb  שם: דן טייב

Address: דרך השלום 7, תל אביב-יפו, 67892, ישראל כתובת : דרך השלום 7, תל אביב-יפו, 67892, ישראל

Identification No.: 317854545מספר זיהוי: 317854545

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Ariel Dubinsky, Adv.

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

שם: אריאל דובינסקי, עו"ד

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

י"ב אלול תשע"ב - 13630/08/2012



Trade Mark No. 237588 מספר סימן

Application Date 01/05/2011 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: aviel biton שם: אביאל ביטון

Address: כתובת : יוחנן הסנדלר 12/26, ראשון לציון, 75304, ישראל

Identification No.: 3335847מספר זיהוי: 3335847

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Inbal Zehavi, Adv

Address: 9 Belinson st, 4th floor, kfar saba, 44350, Israel

שם: ענבל זהבי, עו"ד

כתובת : רחי בלינסון 7, קומה 4, כפר סבא, 44350, ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 19 סוג: 19

Asphalt, tar, pitch, clay; all included in class 19. אספלט, זפת וחמר; הנכללים כולם בסוג 19.                         
    

י"ב אלול תשע"ב - 13730/08/2012



LIPTRUZET

Trade Mark No. 237596 מספר סימן

Application Date 05/05/2011 תאריך הגשה

 Owners

Name: Schering Corporation

Address: Kenilworth, New Jersey, U.S.A.

Identification No.: 609

(New Jersey Corporation)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Dr. Shlomo Cohen & Co.

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

שם: ד"ר שלמה כהן ושות'

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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 5 סוג: 5

Pharmaceutical preparations for the treatment of 
cardiovascular diseases and disorders.

תכשירים רוקחיים לטיפול במחלות והפרעות של הלב וכלי 
הדם.                                                                   

י"ב אלול תשע"ב - 13830/08/2012



ZOLETORV

Trade Mark No. 237597 מספר סימן

Application Date 05/05/2011 תאריך הגשה

 Owners

Name: Schering Corporation

Address: Kenilworth, New Jersey, U.S.A.

Identification No.: 609

(New Jersey Corporation)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Dr. Shlomo Cohen & Co.

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

שם: ד"ר שלמה כהן ושות'

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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 5 סוג: 5

Pharmaceutical preparations for the treatment of 
cardiovascular diseases and disorders.

תכשירים רוקחיים לטיפול במחלות והפרעות של הלב וכלי 
הדם.                                                                   

י"ב אלול תשע"ב - 13930/08/2012



21 MEN

Trade Mark No. 237608 מספר סימן

Application Date 05/05/2011 תאריך הגשה

 Owners

Name: Forever 21, Inc.

Address: Los Angeles, California, U.S.A.

Identification No.: 59873

(Delaware Corporation)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Reinhold Cohn and Partners

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

שם: ריינהולד כהן ושותפיו

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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 9 סוג: 9

Sunglasses for men. משקפי שמש לגברים.     

Class: 18 סוג: 18

Athletic bags; messenger bags, wallets for men. תיקי אתלטיקה; תיקי שליחים, ארנקים לגברים.             

י"ב אלול תשע"ב - 14030/08/2012



Trade Mark No. 237649 מספר סימן

Application Date 23/02/2011 תאריך הגשה

International Trademark No. 1073895 מספר סימן בינלאומי

Based on foreign registration מבוסס על רישום בחו"ל

European Community Trade Mark 
No. 9380742

איחוד האירופי לסימני מסחר מספר: 
9380742

Dated 28/02/2011 (Section 16) מיום 28/02/2011 (סעיף 16) 

 Owners

Name: Siemens Aktiengesellschaft

Address: Wittelsbacherplatz 2, 80333 München, Germany

Identification No.: 71515

(Germany Joint Stock Company)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Reinhold Cohn and Partners

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

שם: ריינהולד כהן ושותפיו

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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 9 סוג: 9

Electrotechnical and electric apparatus for recording, 
broadcasting, transmission, reception, reproduction 
and processing of sounds, signals and/or images; 
electrotechnical and electric apparatus for the 
recording, processing, sending, transmission, 
relaying, storage and output of messages and data; 
computers; data-processing programs.

Class: 12 סוג: 12

Rail vehicles and parts therefor (included in this 
class).

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

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

European Community Trade Mark, 16/09/2010, No. 
009380742

איחוד האירופי לסימני מסחר, 16/09/2010, מספר 
009380742

Class: 9 סוג: 9

Class: 12 סוג: 12

י"ב אלול תשע"ב - 14130/08/2012



Trade Mark No. 237652 מספר סימן

Application Date 30/03/2011 תאריך הגשה

International Trademark No. 1073921 מספר סימן בינלאומי

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 5 סוג: 5

Diagnostic preparations for medical purposes; 
cultures of microorganisms for medical and 
veterinary use; nutritive substances for 
microorganisms; blood plasma; blood for medical 
purposes; vaccines; veterinary preparations.

Class: 9 סוג: 9

Diagnostic apparatus, not for medical purposes; 
diaphragms for scientific apparatus.

Class: 10 סוג: 10

Reagents, kits and diagnostic apparatus for medical 
purposes, namely, reagent and kits and diagnostic 
apparatus for the detection of cancer, genetic 
diseases, cardiologic diseases, infection diseases 
and for detection of predisposition to cancers, genetic 
diseases, cardiologic diseases, infection diseases 
and for assessment of risk of developing neurological 
diseases.

Class: 42 סוג: 42

Biological research, bacteriological research, 
chemical research, cosmetic research, mechanical 
research, technical research.

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

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

European Community Trade Mark, 30/09/2010, No. 
009413949

איחוד האירופי לסימני מסחר, 30/09/2010, מספר 
009413949

Class: 5 סוג: 5

Class: 9 סוג: 9

Class: 10 סוג: 10

Class: 42 סוג: 42

י"ב אלול תשע"ב - 14230/08/2012



Conditions/Disclaimers

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

 Owners

Name: RARECELLS

Address: 101, rue de Sèvres, F-75280 Paris cedex 06, 
France

Identification No.: 72459

(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

י"ב אלול תשע"ב - 14330/08/2012



Trade Mark No. 237669 מספר סימן

Application Date 09/03/2011 תאריך הגשה

International Trademark No. 1065198 מספר סימן בינלאומי

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 3 סוג: 3

Perfumery goods; disinfectant soaps; articles for 
body and beauty care; dentifrices; cosmetic creams; 
cosmetic preparations for skincare; lotions for 
cosmetic purposes; medicated soaps; mouth 
washes, not for medical use; oils for cosmetic 
purposes; preparations for shaving; shaving soaps; 
cleansing milk for toilet purposes; soaps; shampoos; 
toiletries; tissues impregnated with cosmetic lotions.

Class: 16 סוג: 16

Tissues of paper for removing make-up; paper 
towels.

Class: 21 סוג: 21

Brushes; cosmetic brushes; towel holders; towel rails 
and towel rings; metal boxes for dispensing 
serviettes; soap boxes; soap holders; soap 
dispensers.

י"ב אלול תשע"ב - 14430/08/2012



 Owners

Name: T.D.G. Vertriebs GmbH & Co. KG

Address: Alter Wandrahm 10, 20457 Hamburg, Germany

Identification No.: 75401

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Reinhold Cohn and Partners

Address: 26a Habarzel St. Ramat Hahayal, P.O.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 אלול תשע"ב - 14530/08/2012



TERN

Trade Mark No. 237680 מספר סימן

Application Date 08/05/2011 תאריך הגשה

 Owners

Name: MOBILITY HOLDINGS LIMITED

Address: Room1201,12th Floor, 185 Wanchai Road, 
Wanchai, Hong Kong

Identification No.: 801993

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Shilon Zuckerstein & Co.

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

שם: שילון צוקרשטיין ושות' 

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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 12 סוג: 12

Bicycles; bicycle saddles; covers for bicycle saddles, 
bicycle seat posts; air pumps for bicycles for the 
inflation of tyres; bicycle trailers, bicycle stands; 
baskets adapted for bicycles; pedals for bicycles; 
covers for foot pedals on cycles; bicycle hubs; fitted 
bicycle covers; pannier bags for bicycles; water bottle 
holders for bicycles; bicycle carriers for vehicles; 
bicycle parts, namely, brakes, bells, chains, 
handlebar grips, grip tape, chain guards for bicycles; 
steering devices for bicycles, namely, handlebar 
stems and handleposts; mudguards for bicycles; 
saddlebags for bicycles; bicycle wheels, hubs, rims 
and structural parts therefore.

אופניים; מושב אופניים; כיסוי למושב אופניים, עמוד של מושב 
אופניים; משאבת אוויר לאופנים לניפוח צמיגים; קרון נגרר 

לאופנים, דוכן לאופניים; סלסילה המותאמת לאופניים; דוושות 
לאופנים; כיסויים לדוושות לרגל לאופניים; צלחות גלגל 

לאופניים; כיסויי אופניים מותאמים; סלי משא גדולים לאופניים; 
מחזיקי בקבוק מים לאופניים; מנשאים לאופניים לכלי רכב; 
חלקי אופניים, כלומר בלמים, פעמונים,שרשראות, מאחזים 
לידיים, נייר דביק למאחזים, מגני שרשרת לאופניים; מכשירי 
ניווט לאופניים, כלומר זרועות של ידיות אחיזה ועמודי ידיות 

האחיזה; מגן בוץ לאופניים; שקי מושב לאופניים; גלגלי אופניים, 
צלחות גלגלי אופניים, עיטורי שוליים וחלקים מבניים.               
                                                                                    

        

י"ב אלול תשע"ב - 14630/08/2012



CLORIZA

Trade Mark No. 237683 מספר סימן

Application Date 08/05/2011 תאריך הגשה

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

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

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

שלסימונם נועד הסימן למעשה

 Owners

Name: Johnson & Johnson

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

Identification No.: 604

(New Jersey Corporation)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Reinhold Cohn and Partners

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

שם: ריינהולד כהן ושותפיו

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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 5 סוג: 5

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

י"ב אלול תשע"ב - 14730/08/2012



SULEK

Trade Mark No. 237684 מספר סימן

Application Date 08/05/2011 תאריך הגשה

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

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

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

שלסימונם נועד הסימן למעשה

 Owners

Name: Johnson & Johnson

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

Identification No.: 604

(New Jersey Corporation)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Reinhold Cohn and Partners

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

שם: ריינהולד כהן ושותפיו

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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 5 סוג: 5

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

י"ב אלול תשע"ב - 14830/08/2012



CIESSA

Trade Mark No. 237685 מספר סימן

Application Date 08/05/2011 תאריך הגשה

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

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

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

שלסימונם נועד הסימן למעשה

 Owners

Name: Johnson & Johnson

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

Identification No.: 604

(New Jersey Corporation)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Reinhold Cohn and Partners

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

שם: ריינהולד כהן ושותפיו

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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 5 סוג: 5

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

י"ב אלול תשע"ב - 14930/08/2012



QUIVERA

Trade Mark No. 237686 מספר סימן

Application Date 08/05/2011 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 pharmaceutical preparations for the 
treatment of metabolic diseases, diabetes, 
cardiovascular diseases, central nervous system 
diseases, pain, infectious diseases, cancer and 
viruses; all included in class 5.

תכשירים רוקחיים לבני אדם לטיפול במחלות מטבוליות, סכרת, 
מחלות של הלב וכלי הדם, מחלות של מערכת העצבים 

המרכזית, כאבים, מחלות זיהומיות, סרטן ווירוסים; הנכללים 
כולם בסוג 5.                                                                   

                            

י"ב אלול תשע"ב - 15030/08/2012



CLARIS

Trade Mark No. 237702 מספר סימן

Application Date 11/05/2011 תאריך הגשה

 Owners

Name: SAINT-GOBAIN VIDROS S.A.

Address: 482 Av. Santa Marina, 3rd Floor, Sao Paulo 
05036903, Brazil

Identification No.: 801997

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Sanford T. Colb & Co.

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

שם: סנפורד ט. קולב ושות'

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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 21 סוג: 21

Houseware, kitchenware, dining set, baking pan, 
salad recipient, mugs, plates, cups, dessert cups, 
platters, cup saucers, glasses, kitchen molds, bowl 
sets, plate sets, dessert sets, glass jars, glass pots, 
coffee sets, tea sets, platter covers, pot covers, mold 
covers, vessels, tureen (soup bowl), tureen covers, 
pizzas molds, domestic trays, plate bases, glass 
recipients for kitchen use; all included in Class 21.

כלי בית, כלי מטבח, מערכת אכילה, תבנית אפייה, מיכלי סלט, 
ספלים, צלחות, כוסות, כוסות קינוח, מגשים, תחתיות כוס, 

כוסות זכוכית, דפוסי מטבח, מערכות קערות, מערכות צלחות, 
מערכות קינוח, צנצנות זכוכית, סירי זכוכית, מערכות קפה, 

מערכות תה, מכסי מגש, מכסי סיר, מכסי דפוס, כלים, קערות 
עמוקות (קערות מרק), מכסי קערה עמוקה, דפוסי פיצה, 

מגשים ביתיים, בסיסי צלחת, מיכלי זכוכית לשימוש מטבחי; 
הכל כלול בסוג 21.                                                       

י"ב אלול תשע"ב - 15130/08/2012



Trade Mark No. 237703 מספר סימן

Application Date 11/05/2011 תאריך הגשה

 Owners

Name: INTERNATIONAL FINANCIAL REPORTING 
STANDARDS FOUNDATION

Address: 1st Floor 30 Cannon Street, London, 
EC4M6XH, United Kingdom

Identification No.: 801998

A Delaware Corporation

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Luzzatto & Luzzatto

Address: P.O.B. 5352, Beer Sheva, 84152, Israel

שם: לוצאטו את לוצאטו

כתובת : ת.ד. 5352, באר שבע, 84152, ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 16 סוג: 16

Books featuring accounting standards and principles; 
 printed forms, written articles, graphs, periodical 
newsletters and pamphlets all pertaining to 
accounting standards and principles; all included in 
class 16.

ספרים המציגים סטנדרטים ועקרונות בחשבונאות; טפסים 
מודפסים, מאמרים כתובים, גרפים, עלוני חדשות תקופתיים 
וחוברות כולם משתייכים לסטנדרטים ועקרונות בחשבונאות; 

הנכללים כולם בסוג 16.                                                     
                        

Class: 35 סוג: 35

Promoting public awareness of the need for 
harmonization and supervision of accounting 
standards and principles on an international basis; all 
included in class 35.

קידום מודעות בציבור לצורך ביצירת הרמוניה ופיקוח בעניין 
סטנדרטים ועקרונות בחשבונאות אשר בבסיסם יהיו 

בינלאומיים; הנכללים כולם בסוג 35.                                   
                              

י"ב אלול תשע"ב - 15230/08/2012



IFRS

Trade Mark No. 237704 מספר סימן

Application Date 11/05/2011 תאריך הגשה

 Owners

Name: INTERNATIONAL FINANCIAL REPORTING 
STANDARDS FOUNDATION

Address: 1st Floor 30 Cannon Street, London, 
EC4M6XH, United Kingdom

Identification No.: 801998

A Delaware Corporation

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Luzzatto & Luzzatto

Address: P.O.B. 5352, Beer Sheva, 84152, Israel

שם: לוצאטו את לוצאטו

כתובת : ת.ד. 5352, באר שבע, 84152, ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 16 סוג: 16

Books featuring accounting standards and principles; 
and printed forms, written articles, graphs, periodical 
newsletters and pamphlets all pertaining to 
accounting standards and principles; all included in 
class 16.

ספרים המציגים סטנדרטים ועקרונות בחשבונאות; כמו גם 
טפסים מודפסים, מאמרים כתובים, גרפים, עלוני חדשות 
תקופתיים וחוברות כולם משתייכים לסטנדרטים ועקרונות 

בחשבונאות; הנכללים כולם בסוג 16.                                   
                                  

Class: 35 סוג: 35

Promoting public awareness of the need for 
harmonization and supervision of accounting 
standards and principles on an international basis; all 
included in class 35.

קידום מודעות בציבור לצורך ביצירת הרמוניה ופיקוח בעניין 
סטנדרטים ועקרונות בחשבונאות אשר בבסיסם יהיו 

בינלאומיים; הנכללים כולם בסוג 35.                                   
                              

י"ב אלול תשע"ב - 15330/08/2012



SULISENT

Trade Mark No. 237711 מספר סימן

Application Date 11/05/2011 תאריך הגשה

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

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

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

שלסימונם נועד הסימן למעשה

 Owners

Name: Johnson & Johnson

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

Identification No.: 604

(New Jersey Corporation)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Reinhold Cohn and Partners

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

שם: ריינהולד כהן ושותפיו

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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 5 סוג: 5

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

י"ב אלול תשע"ב - 15430/08/2012



SOTEZA

Trade Mark No. 237715 מספר סימן

Application Date 11/05/2011 תאריך הגשה

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

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

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

שלסימונם נועד הסימן למעשה

 Owners

Name: Johnson & Johnson

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

Identification No.: 604

(New Jersey Corporation)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Reinhold Cohn and Partners

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

שם: ריינהולד כהן ושותפיו

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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 5 סוג: 5

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

י"ב אלול תשע"ב - 15530/08/2012



Trade Mark No. 237735 מספר סימן

Application Date 29/03/2011 תאריך הגשה

International Trademark No. 1074294 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: NOKEN DESIGN, S.A.

Address: Carretera Viver - Puerto Burriana, Km 63,500, 
E-12540 Villarreal (Castellón), Spain

Identification No.: 72483

(España Sociedad Anónima)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Simon Lavie

Address: 21 Herzog Street, Jerusalem, 92387, Israel

שם: שמעון לביא

כתובת : רחוב הרצוג 21, ירושלים, 92387, ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 6 סוג: 6

Hardware and ironmongery; water-pipes of metal, 
water-pipe valves of metal, floor tiles of metal and 
paving blocks of metal, metal bath cabinets.

Class: 11 סוג: 11

Water distribution apparatus, taps, sanitary 
installations including hand-washing bowls, bath 
tubs, showers, bidets, water closets (toilets), shower 
cubicles.

י"ב אלול תשע"ב - 15630/08/2012



Trade Mark No. 237746 מספר סימן

Application Date 29/03/2011 תאריך הגשה

International Trademark No. 1074398 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: NOKEN DESIGN, S.A.

Address: Carretera Viver - Puerto Burriana, Km 63,500, 
E-12540 Villarreal (Castellón), Spain

Identification No.: 72483

(España Sociedad Anónima)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Simon Lavie

Address: 21 Herzog Street, Jerusalem, 92387, Israel

שם: שמעון לביא

כתובת : רחוב הרצוג 21, ירושלים, 92387, ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 6 סוג: 6

Hardware and ironmongery; water-pipes of metal, 
water-pipe valves of metal, floor tiles of metal and 
paving blocks of metal, metal bath cabinets..

Class: 11 סוג: 11

Water distribution apparatus, taps, sanitary 
installations including hand-washing bowls, bath 
tubs, showers, bidets, water closets (toilets), shower 
cubicles.

י"ב אלול תשע"ב - 15730/08/2012



NISTRA

Trade Mark No. 237813 מספר סימן

Application Date 17/05/2011 תאריך הגשה

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

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

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

שלסימונם נועד הסימן למעשה

 Owners

Name: Johnson & Johnson

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

Identification No.: 604

(New Jersey Corporation)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Reinhold Cohn and Partners

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

שם: ריינהולד כהן ושותפיו

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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 5 סוג: 5

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

י"ב אלול תשע"ב - 15830/08/2012



Trade Mark No. 237859 מספר סימן

Application Date 03/03/2011 תאריך הגשה

International Trademark No. 0798500 מספר סימן בינלאומי

Conditions/Disclaimers

The mark is limited to the colours  word Navy blue, 
red, white. as shown in the  mark.

 Owners

Name: SPÓŁDZIELNIA MLECZARSKA "MLEKOVITA" 
w WYSOKIEM MAZOWIECKIEM

Address: ul. Ludowa 122, PL-18-200 WYSOKIE 
MAZOWIECKIE, Poland

Identification No.: 72548

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Drori-Werzansky-Orland & Co.

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

שם: דרורי-וירז'נסקי-אורלנד עו"ד

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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 29 סוג: 29

Milk, milk products.

י"ב אלול תשע"ב - 15930/08/2012



TULIP

Trade Mark No. 237951 מספר סימן

Application Date 12/05/2011 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: TULIP WINERY LTD שם: יקב טוליפ בע"מ

Address: 24th Hacarmel st, kiriat tivon, Israel כתובת : רח' הכרמל 24, קרית טבעון, ישראל

Identification No.: 513526467מספר זיהוי: 513526467

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Oren Uzan

Address: 5 Ma'ale Hashichrur St., Haifa, 33284, Israel

שם: עו"ד, אורן אוזן

כתובת : מעלה השחרור 5, חיפה, 33284, ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 33 סוג: 33

All goods included in class 33. כל הטובין הנכללים תחת סוג 33.     

י"ב אלול תשע"ב - 16030/08/2012



Trade Mark No. 237952 מספר סימן

Application Date 12/05/2011 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: TULIP WINERY LTD שם: יקב טוליפ בע"מ

Address: רח' הכרמל 24, קרית טבעון, ישראל כתובת : רח' הכרמל 24, קרית טבעון, ישראל

Identification No.: 513526467מספר זיהוי: 513526467

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Oren Uzan

Address: 5 Ma'ale Hashichrur St., Haifa, 33284, Israel

שם: עו"ד, אורן אוזן

כתובת : מעלה השחרור 5, חיפה, 33284, ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 33 סוג: 33

All goods included in class 33. כל הטובין הנכללים תחת סוג 33.     

י"ב אלול תשע"ב - 16130/08/2012



CONTENT TAG

תו תוכן
Trade Mark No. 237972 מספר סימן

Application Date 26/05/2011 תאריך הגשה

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

Ownersבעלים

Name: Alfred Adler Institute שם: המכון ע"ש אלפרד אדלר בישראל

Address: 15 Har Sinai St., Herzliya, Israel כתובת : הר סיני 15, הרצליה, 46223, ישראל

Identification No.: 68133מספר זיהוי: 68133

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: 9 סוג: 9

Computer software and hardware, including (But not 
limited to) computer games; content recorded on 
audible and/or visual media including (But not limited 
to) various cassettes and compact discs ; all included 
in class 9

תוכנות וחומרות מחשב, לרבות (אך לא רק) משחקי מחשב; 
תכנים מוקלטים על מדיית שמע ו/או מדיה חזותית לרבות (אך 
לא רק) קלטות ותקליטורים למיניהם ; הנכללים כולם בסוג 9     
                                                                                    

                                    

Class: 28 סוג: 28

Toys, game objects, games (But not limited to) 
coaching games and guidance (directive) games, 
self-awareness games (individual, pairs and multi-
players games), card games, box games, board 
games, playing cards, playthings ; all included in 
class 28

צעצועים, חפצי משחק; משחקים לרבות (אך לא רק) משחקי 
קואצ'ינג ומשחקי הכוונה (הנחייה), משחקים למודעות עצמית 
(משחקי יחיד, זוגות ורבי משתתפים); משחקי קלפים; משחקי 
קופסא; משחקי לוח; קלפי משחק; כלי משחק ; הנכללים כולם 

בסוג 28                                                               

י"ב אלול תשע"ב - 16230/08/2012



Trade Mark No. 237973 מספר סימן

Application Date 26/05/2011 תאריך הגשה

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

Ownersבעלים

Name: Alfred Adler Institute שם: המכון ע"ש אלפרד אדלר בישראל

Address: 15 Har Sinai St., Herzliya, Israel כתובת : הר סיני 15, הרצליה, 46223, ישראל

Identification No.: 68133מספר זיהוי: 68133

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: 9 סוג: 9

Computer software and hardware, including (But not 
limited to) computer games; content recorded on 
audible and/or visual media including (But not limited 
to) various cassettes and compact discs ; all included 
in class 9

תוכנות וחומרות מחשב, לרבות (אך לא רק) משחקי מחשב; 
תכנים מוקלטים על מדיית שמע ו/או מדיה חזותית לרבות (אך 
לא רק) קלטות ותקליטורים למיניהם; הנכללים כולם בסוג 9     
                                                                                    

                                      

Class: 28 סוג: 28

Toys, game objects, games (But not limited to) 
coaching games and guidance (directive) games, 
self-awareness games (individual, pairs and multi-
players games), card games, box games, board 
games, playing cards, playthings ; all included in 
class 28

צעצועים, חפצי משחק; משחקים לרבות (אך לא רק) משחקי 
קואצ'ינג ומשחקי הכוונה (הנחייה), משחקים למודעות עצמית 
(משחקי יחיד, זוגות ורבי משתתפים); משחקי קלפים; משחקי 
קופסא; משחקי לוח; קלפי משחק; כלי משחק; הנכללים כולם 
בסוג 28                                                                 
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Trade Mark No. 237985 מספר סימן

Application Date 25/03/2011 תאריך הגשה

International Trademark No. 1075327 מספר סימן בינלאומי

Goods/Services סחורות/שירותים

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 gymnastic, 
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, 25/02/2011, No. MI2011C001986 MI2011C001986 איטליה, 25/02/2011, מספר

Class: 25 סוג: 25

י"ב אלול תשע"ב - 16430/08/2012



Conditions/Disclaimers

The mark is limited to the colours  word Black, light 
blue, white, orange, yellow, pink, green and grey. as 
shown in the  mark.

 Owners

Name: MONCLER S.R.L.

Address: Via Stendhal, 47, I-20144 MILANO, Italy

Identification No.: 72570

(Italy 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 אלול תשע"ב - 16530/08/2012



Trade Mark No. 237998 מספר סימן

Application Date 28/03/2011 תאריך הגשה

International Trademark No. 1075495 מספר סימן בינלאומי

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 3 סוג: 3

Bleaching preparations, washing preparations and 
laundry bleach, all for laundry use, laundry detergent, 
laundry pre - soak; laundry soap; laundry fabric 
softeners; cleaning, polishing, scouring and abrasive 
preparations; facial, body and hand soaps; 
perfumery, essential oils, cosmetics, body and hand 
lotions; hair lotions; shampoo; hair spray.

Class: 5 סוג: 5

Pharmaceutical preparations for treating back, spinal 
or other muscular or joint conditions;  sanitary 
preparations for medical purposes; dietetic food  
adapted for medical use, food for babies; ointments 
for therapeutic purposes focusing on the back, spine, 
muscles and joints; ointments for pain relief; 
analgesic preparations; adhesive patches containing 
preparations for pain relief and other therapeutic 
purposes focusing on the back, spine, muscles and 
joints; ointments for medical and pharmaceutical 
purposes, namely, anti- inflammatory ointments; 
plasters for medical purposes, gauze and 
bandagesfor dressings; material for stopping teeth, 
dental wax; disinfectants for sanitary purposes; 
preparations for destroying vermin; fungicides, 
herbicides.

Class: 10 סוג: 10

Orthopedic apparatus; apparatus for spinal system 
energy activation; massage apparatus.

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

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

Switzerland, 05/10/2010, No. 608806 שוויץ, 05/10/2010, מספר 608806

Class: 3 סוג: 3

Class: 5 סוג: 5

Class: 10 סוג: 10

י"ב אלול תשע"ב - 16630/08/2012



 Owners

Name: STUDIO MODERNA SA

Address: Via Ferruccio Pelli 13, CH-6900 Lugano, 
Switzerland

Identification No.: 72579

(Suisse / Switzerland Société anonyme (SA) / Joint stock 
company under the Laws of Switzerland)

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
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OR דלעת ערמונים
Trade Mark No. 238074 מספר סימן

Application Date 19/05/2011 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: ORIGENE SEEDS LTD. שם: אוריג'ין זרעים בע"מ

Address: קיבוץ גבעת ברנר, 60948, ישראל כתובת : קיבוץ גבעת ברנר, 60948, ישראל

Identification No.: 513714683מספר זיהוי: 513714683

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Hermann, Makov & Co., Advs.

Address: Gibor Sport Tower, 21 Floor 7-9 Menachem 
Begin St, Ramat Gan, 52521, Israel

שם: הרמן, מקוב ושות', עו"ד

כתובת : בית גיבור ספורט, קומה 21 דרך מנחם בגין 7-9, רמת 
גן, 52521, ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 31 סוג: 31

Pumpkin with an especially high level of sweetness 
(above 10% brix) and an aroma that reminds 
chestnuts; included in class 31.

דלעת בעלת מתיקות גבוהה במיוחד (בריקס גבוה מ-10%) 
וארומה שמזכירה ערמונים; הנכללים כולם בסוג 31.               
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ZI

Trade Mark No. 238086 מספר סימן

Application Date 19/05/2011 תאריך הגשה

 Owners

Name: FlameHalt Technologies Inc 

Address: 102-1819 Granville Street, Halifax, Nova Scotia, 
B3J 3R1, Canada

Identification No.: 72613

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: 2 סוג: 2

Fire retardant paints; water- based and epoxy-based 
fire retardant coatings for building construction 
materials; fire retardant coatings for use on 
aluminum, fiberglass, plaster, sheetrock, wood, 
lumber, solid wood beams and steel; all included in 
class 2.

צבעים מעכבי אש, ציפויים מעכבי אש מבוססי מים ומבוססי 
אפוקסי עבור חומרי בניית בנינים, ציפויים מעכבי אש לשימוש 
על אלומניום, פיברגלס, טיח, לוחות גבס, עץ, לבידי עץ, קורות 
עץ מוצק ופלדה; הנכללים כולם בסוג 2.                               
                                                                                

Class: 19 סוג: 19

Materials for fire protection, namely fire-resistant 
composite panels made of wood pulp or cellulose 
fibers; chemically treated paper products containing a 
fire retardant chemical; chemically treated cellulose 
products containing a fire retardant chemical; all 
included in class 16.

חומר עבור הגנת אש, דהיינו פנלי תרכובת נוגדן אש העשויים 
ממוך עץ או סיבי תאית, מוצרי נייר מטופלים כימית המכילים 
חומר כימי נוגד אש, מוצרי תאים מטופלים כימית המכילים 

חומר כימי נוגד אש; הנכללים כולם בסוג 16.                         
                                                                                    

                                                    

Class: 24 סוג: 24

Chemically treated textiles containing a fire retardant 
chemical; all included in class 24.

חומרי טקסטיל מטופלים כימית המכילים חומר כימי נוגד אש; 
הנכללים כולם בסוג 24.                                 

Goods/Services for which priority is claimed סחורות/שירותים לגביהם נטען דין קדימה
(If only classification code is indicated, Priority is claimed 
for all goods/services included in that class, and specified 
above under the 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., 20/11/2010, No. 85/183,213 ארה"ב, 20/11/2010, מספר 85/183,213

Class: 2 סוג: 2

Class: 24 סוג: 24

U.S.A., 15/08/2012, No. 85/183/213 ארה"ב, 15/08/2012, מספר 85/183/213

Class: 19 סוג: 19
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קלינקל
Trade Mark No. 238090 מספר סימן

Application Date 24/05/2011 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: D.P.L. DISPOSABLE PRODUCTS INDUSTRIES 
LIMITED

שם: די.פי.אל. תעשיות מוצרים חד פעמיים בע"מ

Address: P.O.B. 3565, Caesarea, 38900, South Industrial 
Zone, Israel

כתובת : רח' האשל 29, ת.ד. 3565, קיסריה, 38900, איזור 
תעשיה דרומי, ישראל

Identification No.: 511773319מספר זיהוי: 511773319

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Yigal Arnon & Co., Advs.

Address: 31 Hillel Street P.o.b. 69, Jerusalem, 91000, 
Israel

שם: יגאל ארנון ושות', עו"ד

כתובת : רחוב הלל 31, ת.ד. 69, ירושלים, 91000, ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 3 סוג: 3

Wipes, cloths, pads, and sponges impregnated with 
cleaning, polishing, scouring and abrasive 
preparations; scouring and abrasive preparations; 
wipes, cloths, pads and sponges impregnated with 
preparations of limescale removers and rust 
removers, and preparations whic prevent the build-up 
of stains, limescale and rust; cleaning, washing, 
polishing, scouring, brasive, disinfecting and 
bleaching preparations and stains, limescale and rust 
removing preparations; all included in class 3.

מטליות, בדים, רפידות וספוגים ספוגים בחומרים ותכשירים 
לניקוי, להברקה, למירוק ולשפשוף; מטליות, בדים, רפידות, 
וספוגים ספוגים בתכשירים להסרת אבנית ולהסרת חלודה, 
ותכשירים המונעים היווצרות של כתמים, אבנית וחלודה; 

תכשירים לניקוי, לשטיפה, להברקה, למירוק, לשפשוף, לחיטוי, 
להלבנה או להסרת כתמים, אבנית וחלודה; הנכללים כולם בסוג 
                                                                                 .3
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    

  

Class: 5 סוג: 5

Wipes, cloths, pads, and sponges for sanitary 
purposes; wipes, cloths, pads, and sponges 
impregnated with antiseptic preparations, disinfectant 
and antibacterial preparations; wipes, cloths, pads, 
and sponges impregnated with medicated 
preparations; all included in class 5.

מטליות, בדים, רפידות וספוגים למטרות סניטריות; מטליות, 
בדים, רפידות וספוגים ספוגים בחומרי חיטוי או בתכשירים 
אנטיבקטרחאליים; מטליות, בדים, רפידות וספוגים הספוגים 

בתכשירים תרופתיים; הנכללים כולם בסוג 5.                         
                                                                                    

                                          

Class: 21 סוג: 21

Instruments, wipes, cloths, pads, and sponges for 
cleaning, dusting, polishing, and scouring and for 
household use; gloves for household purposes; all 
included in class 21.

כלים, מטליות בדים, רפידות וספוגים לניקוי, לאיבוק, להברקה 
ולמירוק ולשימוש ביתי; כפפות לשימוש ביתי; הנכללים כולם 

בסוג 21.                                                                         
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Trade Mark No. 238098 מספר סימן

Application Date 31/05/2011 תאריך הגשה

 Owners

Name: Chongqing Yuan Innovation Technology Co., 
Ltd.

Address: Fenghuang, Shapingba District, Chongqing, 
People's Republic of China

Identification No.: 802019

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Shilon Zuckerstein & Co.

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

שם: שילון צוקרשטיין ושות' 

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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 37 סוג: 37

Construction information; factory construction; 
construction; mining extraction; upholstering; motor 
vehicle maintenance and repair; vehicle wash; 
vehicle service stations [refuelling and maintenance]; 
retreading of tires; machinery installation, 
maintenance and repair.

מידע על בנייה;בניית מפעל; בנייה; הוצאת כרייה; ריפוד; 
תחזוקה ותיקון של כלי רכב ממונע; שטיפת רכב; תחנת שירות 

לרכב (תדלוק ותחזוקה); חידוש צמיגים; התקנת מכונות, 
תחזוקה ותיקון.                                                               
                                                                                    

                                                    

Goods/Services for which priority is claimed סחורות/שירותים לגביהם נטען דין קדימה
(If only classification code is indicated, Priority is claimed 
for all goods/services included in that class, and specified 
above under the 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, 02/03/2011, No. 
9164745

סין, 02/03/2011, מספר 9164745

Class: 37 סוג: 37
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Trade Mark No. 238128 מספר סימן

Application Date 18/03/2011 תאריך הגשה

International Trademark No. 1076096 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: ACTIU BERBEGAL Y FORMAS, S.A.

Address: Parque Tecnologico Actiu,,Autovia CV.80 - 
Salida O, E-03420 CASTALLA (ALICANTE), Spain

Identification No.: 72630

(España Sociedad Anónima)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Reinhold Cohn and Partners

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

שם: ריינהולד כהן ושותפיו

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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 20 סוג: 20

Furniture, mirrors, picture frames; filing cabinets.

Class: 35 סוג: 35

Import-export services; services involving retail sale, 
wholesale and/or sales via global computer networks 
of furniture for office use and fittings thereto; 
assistance for the operation of commercial 
companies under franchises.
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Trade Mark No. 238131 מספר סימן

Application Date 19/03/2011 תאריך הגשה

International Trademark No. 1076113 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: Dr. Ernst HALLAS

Address: Dechant-Reuder-Str. 9, 91301 Forchheim, 
Germany

Identification No.: 72632

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Reinhold Cohn and Partners

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

שם: ריינהולד כהן ושותפיו

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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 32 סוג: 32

Mineral water; syrups and other preparations for 
making beverages.

Class: 33 סוג: 33

Alcoholic beverages (except beer).

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

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

Germany, 27/10/2010, No. 30 2010 042 457.5/32 גרמניה, 27/10/2010, מספר 457.5/32 042 2010 30

Class: 32 סוג: 32

Class: 33 סוג: 33
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Trade Mark No. 238133 מספר סימן

Application Date 27/01/2011 תאריך הגשה

International Trademark No. 1076176 מספר סימן בינלאומי

Conditions/Disclaimers

The mark is limited to the colours  word Cobalt blue 
(RAL 5013) and silver grey (PMS 877C). as shown in 
the  mark.

 Owners

Name: SKYY SPIRITS, LLC

Address: One Beach Street,,Suite 300, San Francisco, 
CA 94133, U.S.A.

Identification No.: 72633

(California (USA) Limited Liability Company)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 33 סוג: 33

Alcoholic beverages (except beers).

Class: 43 סוג: 43

Public house services; bar and restaurant services; 
self-services restaurants; snack bar and canteen 
services; wine bars; cafes; cafeterias; takeaway 
services; catering for the provision of food and drink.

Goods/Services for which priority is claimed סחורות/שירותים לגביהם נטען דין קדימה
(If only classification code is indicated, Priority is claimed 
for all goods/services included in that class, and specified 
above under the 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, 29/10/2010, No. TO2010C003447 TO2010C003447 איטליה, 29/10/2010, מספר

Class: 33 סוג: 33

Class: 43 סוג: 43
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Trade Mark No. 238134 מספר סימן

Application Date 25/01/2011 תאריך הגשה

International Trademark No. 1076184 מספר סימן בינלאומי

Conditions/Disclaimers

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

Registration of this mark shall give no right to the 
exclusive use of the SINCE 1962. separately, but in 
the combination of the mark.

 Owners

Name: OJSC Zarubezhenergoproekt

Address: Smirnov St., 105 B, RU-153034 Ivanovo, 
Russian Federation

Identification No.: 72631

(Russian Federation Open Joint Stock Company)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 37 סוג: 37

Construction, maintenance and repair of energy 
objects; installation, maintenance and repair of 
energy equipment; machinery installation, 
maintenance and repair; building sealing; building 
insulating; repair information; construction 
information; building construction supervision; rental 
of construction equipment; rental of bulldozers, 
cranes (construction equipment), excavators; vehicle 
repair; demolition of buildings; factory construction; 
interference suppression in electrical apparatus.

Class: 42 סוג: 42

Industrial analysis and research services; technical 
project studies; engineering; technical research; 
calibration (measuring); architectural consultation; 
quality control; geological surveys; urban planning; 
construction drafting; design and development of 
computer hardware and software; consultancy in the 
field of energy-saving; surveying.

Goods/Services for which priority is claimed סחורות/שירותים לגביהם נטען דין קדימה
(If only classification code is indicated, Priority is claimed 
for all goods/services included in that class, and specified 
above under the 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, 30/08/2010, No. 2010727790 רוסיה, 30/08/2010, מספר 2010727790

Class: 37 סוג: 37

Class: 42 סוג: 42

י"ב אלול תשע"ב - 17530/08/2012



Trade Mark No. 238149 מספר סימן

Application Date 26/04/2011 תאריך הגשה

International Trademark No. 1076431 מספר סימן בינלאומי

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 9 סוג: 9

DVD, CD-ROM or videotapes containing cartoons.

Class: 16 סוג: 16

Paper, cardboard, not included in other classes; 
printed matter, namely books, playing cards, note 
books, newspaper and magazines, comics; 
stationery; adhesives for stationery; plastic materials 
for packaging (not included in other classes).

Class: 28 סוג: 28

Games and playthings, namely toy figurines and toy 
characters, stuffed toys, animals and figures, action 
figures, toy models, board games, video games. 

Class: 30 סוג: 30

Chocolate; chocolate products, namely chocolate 
candies, chocolate eggs, chocolate bars. 

Class: 35 סוג: 35

Advertising via press, TV, web and radio. 

Class: 38 סוג: 38

Internet related telecommunications,, including 
communication and data interchange services for the 
purposes of e-commerce; electronic transmission 
services of data, images and documents via 
computer networks; delivery of messages by 
elecronic transmission. 

Class: 41 סוג: 41

Education and entertainment services provided via 
the internet, namely provision of an interative 
enterainment website, provision of online non-
downloadable video games via a web site. 

Goods/Services for which priority is claimed סחורות/שירותים לגביהם נטען דין קדימה
(If only classification code is indicated, Priority is claimed 
for all goods/services included in that class, and specified 
above under the 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 אלול תשע"ב - 17630/08/2012



Conditions/Disclaimers

The mark is limited to the colours Orange, white and 
gray, as shown in the mark.

 Owners

Name: MAGIC PRODUCTION GROUP (M.P.G.) SA

Address: Findel Business Center,,Complexe B, Rue de 
Trèves, L-2632 FINDEL, Luxembourg

Identification No.: 71917

(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

Benelux, 29/10/2010, No. 1212732 בנלוקס, 29/10/2010, מספר 1212732

Class: 9 סוג: 9

Class: 16 סוג: 16

Class: 28 סוג: 28

Class: 30 סוג: 30

Class: 35 סוג: 35

Class: 38 סוג: 38

Class: 41 סוג: 41
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Trade Mark No. 238181 מספר סימן

Application Date 18/04/2011 תאריך הגשה

International Trademark No. 1059485 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: F. Hoffmann-La Roche AG

Address: Grenzacherstrasse 124, CH-4070 Basel, 
Switzerland

Identification No.: 72668

(Switzerland Corporation)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Reinhold Cohn and Partners

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

שם: ריינהולד כהן ושותפיו

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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 5 סוג: 5

Pharmaceutical oncology  preparations.

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

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

Switzerland, 26/10/2010, No. 607424 שוויץ, 26/10/2010, מספר 607424

Class: 5 סוג: 5
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SOVRIAD

Trade Mark No. 238198 מספר סימן

Application Date 05/06/2011 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: Janssen R&D Ireland

Address: Eastgate Village, Eastgate, Little Island, County 
Cork, Ireland

Identification No.: 801442

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Reinhold Cohn and Partners

Address: 26a Habarzel St. Ramat Hahayal, P.O.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 pharmaceutical preparations; all included in 
class 5.

תכשירים רוקחיים לבני אדם; הנכללים כולם בסוג 5.               
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Trade Mark No. 238201 מספר סימן

Application Date 05/06/2011 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: M.K.S.Y. RESTAURANTS MANAGEMENT LTD שם: מ.ק.ס.י ניהול מסעדות בע"מ

Address: 7 Shenkar, Herzelia Pituach, Israel כתובת : שנקר 7, הרצליה פיתוח, ישראל

Identification No.: 513746263מספר זיהוי: 513746263

מ.ק.ס.י ניהול מסעדות בע"מ

Address for serviceהמען למסירת הודעות

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

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

שם: איתן, מהולל & שדות, עו"ד ועו"פ

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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 43 סוג: 43

Provision of food and drinks services, restaurants, 
pubs, bars, bistro, wine bar, coffee-house services, 
catering, take-away and delivery services of food and 
drinks.

אספקת שירותי מזון ומשקאות, מסעדות, פאבים, בארים, 
ביסטרו, בר-יין, שירותי בתי קפה, קייטרינג, שירותי טייק-אווי 
ומשלוחים של מזון ומשקאות.                                             
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PLAYSTATION VITA

Trade Mark No. 238221 מספר סימן

Application Date 05/06/2011 תאריך הגשה

 Owners

Name: Kabushiki Kaisha Sony Computer 
Entertainment (a.t.a. Sony Computer Entertainment 
Inc.)

Address: 1-7-1 Konan, Minato-ku, Tokyo, Japan

Identification No.: 42209

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: 16 סוג: 16

Addressing machines; adhesive tapes for stationery 
or household purposes; albums; ball-point pens; 
blueprinting machines; bookmarkers; books; 
calendars; cards, stationary; crayons; diaries; electric 
pencil sharpeners; electric staplers for offices; felt 
writing pens; geographical maps; hand towels of 
paper; handkerchiefs of paper; hygienic paper; inking 
ribbons; instruction manuals; magazines; mechanical 
pencils; memo pads containing adhesive on one side 
of the sheets for attachment to surfaces; newsletters; 
newspapers; note books; pen cases; pencils; 
photograph stands; photographs; picture postcards; 
pocket memorandum books; printing paper; toilet 
paper; filter paper; postcard paper; rubber erasers; 
rulers for stationery and office use; seals, stationery; 
sketchbooks; specification manuals for video game 
programs; stands for pens and pencils; stapling 
presses, non-electric; stickers, stationary; strategic 
manuals for video games; table napkins of paper; 
towels of paper; writing pads; all included in class 16.

מכונות להדפסת כתובות; סרטי דבק לצרכי כתיבה או לשימוש 
ביתי; אלבומים; עטים כדוריים; מכונות להכנת שרטוטים; 

סימניות; ספרים; לוחות שנה; כרטיסים, צרכי כתיבה; צבעים; 
יומנים; מחדדי עפרונות חשמליים; מהדקים חשמליים 

למשרדים; עטי לבד לכתיבה; מפות גיאוגרפיות; מגבות יד 
מנייר; ממחטות מנייר; נייר היגייני; סרטי דיו; חוברות הוראה; 
כתבי עת; עפרונות מכאניים; פנקסי תזכורת המכילים חומרי 
דבק בצד אחד של הגיליונות עבור הדבקה למשטחים; עלוני 

חדשות; עיתונים; מחברות; קלמרים לעטים; עפרונות; מעמדים 
לתצלומים; תצלומים; גלויות דואר עם תמונות; ספרי ממורנדום 
לכיס; נייר הדפסה; נייר טואלט; נייר מסנן; נייר לגלויות דואר; 
מחקי גומי; סרגלים לצרכי כתיבה ולשימוש משרדי; חותמות, 
צורכי כתיבה; פנקסי שרטוטים; מדריכי מפרט לתוכניות משחק 
וידאו; מעמדים לעטים ולעפרונות; מכבשי הידוק, לא חשמליים; 
מדבקות, צורכי כתיבה; מדריכי אסטרטגיה עבור משחקי וידאו; 
מפיות נייר; מגבות נייר; פנקסי כתיבה; הנכללים כולם בסוג 16  
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PLAYSTATION VITA

Trade Mark No. 238222 מספר סימן

Application Date 05/06/2011 תאריך הגשה

 Owners

Name: Kabushiki Kaisha Sony Computer 
Entertainment (a.t.a. Sony Computer Entertainment 
Inc.)

Address: 1-7-1 Konan, Minato-ku, Tokyo, Japan

Identification No.: 42209

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: 28 סוג: 28

Amusement machines for use in amusement parks 
other than arcade video game machines; hand-held 
games with liquid crystal displays; cards for trading 
card games; astronaut-shaped toys; mini-car toys; 
radio control receivers and transmitters for model 
toys; motor controllers for model toys; toy model 
rockets; model toys; toy action figures; molded toy 
figures; dolls; dice games; chess games; dominoes; 
playing cards; trading card games; game cards; 
game equipment; archery bows; baseball gloves; 
bowling bags; boxing gloves; chest expanders; golf 
bags; golf ball markers; golf clubs; golf tees; guts for 
rackets for tennis or badminton; paragliders; racket 
cases for tennis or badminton; rackets for tennis or 
badminton; roller skates; ski bindings; ski cases; surf 
boards; waterskis; all included in class 28.

מכונות שעשוע לשימוש בפארקי שעשועים חוץ ממכונות 
למשחקי וידיאו ארקאדה; משחקים המוחזקים ביד עם  צגי 
גביש נוזלי; קלפים למשחקי החלפת קלפים; צעצועים בצורות 
אסטרונאוטים; צעצועי מכוניות-זעירות; מקלטים ומשדרים עם 
בקרה אלחוטית לצעצועי דגם; בקרי מנוע לצעצועי דגם; רקטות 
צעצועי דגם; צעצועי דגם; צעצועי דמות אקשן; צעצועי דמות 

מעוצב; בובות; משחקי קוביות; משחקי שחמט; דומינו; קלפים; 
משחקי החלפת קלפים; קלפי משחק; ציוד משחק; קשתות 
לקליעה בחץ וקשת; כפפות בייסבול; שקי באולינג (כדורת); 

כפפות אגרוף; מתקנים להרחבת החזה; שקי גולף; סמני כדורי 
גולף; מקלות גולף; תלוליות גולף; גידים (מיתרים) עבור 
מחבטות טניס או בדמינטון; מצנחי רחיפה; נרתיקים עבור 
מחבטות טניס או בדמינטון; מחבטות לטניס או לבדמינטון; 
גלגיליות; מחברי סקי; נרתיקי סקי; קרשי גלישה; מגלשי 

סקי-מים; הנכללים כולם בסוג 28.                                       
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PLAYSTATION VITA

Trade Mark No. 238223 מספר סימן

Application Date 05/06/2011 תאריך הגשה

 Owners

Name: Kabushiki Kaisha Sony Computer 
Entertainment (a.t.a. Sony Computer Entertainment 
Inc.)

Address: 1-7-1 Konan, Minato-ku, Tokyo, Japan

Identification No.: 42209

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: 42 סוג: 42

Computer rental; computer software design; 
computer programming; maintenance of computer 
software; computer software design, computer 
programming or maintenance of computer software 
for amusement apparatus adapted for use with 
television receivers only; creating or maintaining of 
websites for others; data conversion from physical to 
electronic media; data conversion of computer 
programs and data [not physical conversion]; 
designing of machines; designing of consumer video 
game consoles adopted for use with an external 
display screen or monitor; duplication of computer 
programs; installation of computer software; 
providing computer programs; providing information 
about computer software design, computer 
programming, or maintenance of computer software 
for defending system from unlawful computer access 
and for protecting security of computer networks; 
rental of computer programs; rental of cd-roms 
featuring programs for computer system security of 
video game consoles adopted for use with television 
for personal use; rental of server's memory; all 
included in class 42.

השכרת מחשבים; עיצוב תוכנות מחשב; תכנות מחשבים; 
אחזקת תוכנות מחשב; עיצוב תוכנות מחשב, תכנות מחשבים 

או אחזקת תוכנות מחשב עבור התקני בידור המותאמים 
לשימוש עם מקלטי טלוויזיה בלבד; בניית ואחזקת אתרי 
אינטרנט עבור אחרים; המרת נתונים ממדיה פיזית למדיה 
אלקטרונית; המרת נתונים של תוכניות מחשב ונתונים [לא 

המרה פיזית]; עיצוב מכונות; עיצוב של קונסולות משחקי וידיאו 
לצרכן המותאמות לשימוש עם צג תצוגה חיצוני או מוניטור; 
שיכפול תוכניות מחשב; התקנת תוכנות מחשב; אספקת 

תוכניות מחשב; מתן מידע אודות עיצוב תוכנות מחשב, תכנות 
מחשבים, או אחזקת תוכנות מחשב להגנת מערכת נגד גישה 
לא חוקית למחשבים ולשמירת בטיחות של רשתות מחשב; 
 CD-ROM השכרת תוכניות מחשב; השכרת תקליטורי

המציגים תוכניות לבטיחות מערכת מחשבים של קונסולות 
משחקי וידיאו המותאמות לשימוש עם טלוויזיה לשימוש אישי; 
השכרת זיכרון שרתים; הנכללים כולם בסוג 42.                     
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PLAYSTATION VITA

Trade Mark No. 238224 מספר סימן

Application Date 05/06/2011 תאריך הגשה

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 41 סוג: 41

Amusement park and theme park services; arranging 
and conducting of concerts; arranging and 
conducting of seminars; arranging and conducting of 
workshops for training; booking of seats for shows; 
booking of theatre tickets; cinema presentations; 
conducting seminars in the field of video games; 
game services provided on-line from a computer 
network; information relating to entertainment and 
education, provided on-line from a computer 
database or the internet; mobile library services; 
online electronic publishing of books and periodicals; 
organization of video games; organization of 
competitions of video games; planning or 
arrangement of showing movies, shows, plays or 
musical performances; production of radio or 
television programs; production of sound and image 
recordings on sound and image carriers; providing 
on-line electronic publications, not downloadable; 
provision of non-downloadable films, movies and 
television programs via an online video-on-demand 
service; publication of books, of magazines, of 
journals, of newspapers, of periodicals, of catalogs, 
of brochures; publication of electronic newspapers 
accessible via a global computer network; reference 
libraries of literature and documentary records; rental 
of consumer video game consoles for use with an 
external display screen or monitor; rental of motion 
pictures; television entertainment; ticket reservation 
and booking services for entertainment, sporting and 
cultural events; video recording services; providing 
game services via the internet or computer networks; 
providing game services for enabling temporary use 
of game programs transmitted by accessing networks 
and to play repeatedly until power supply 
disconnection of consumer video game consoles for 
use with an external display screen or monitor; 
providing information about rental of electronic 
magazines and other electronic publications; rental of 
memory medium recorded game programs for video 
game consoles for use with an external display 
screen or monitor and electronic game machines with 
liquid crystal display; rental of toys; all included in 
class 41

שירותי פארק שעשועים ושירותי פארק המעוצב סביב נושא 
מסוים; ארגון וניהול קונצרטים; ארגון וניהול סמינרים; ארגון 
וניהול סדנאות להכשרה; הזמנת מקומות למופעים; הזמנת 
כרטיסי תיאטרון; הצגות קולנוע; ניהול סמינרים בתחום של 
משחקי וידיאו; שירותי משחק הניתנים באופן מקוון מרשת 
מחשבים; מידע הנוגע לבידור ולחינוך, הניתן באופן מקוון 

ממאגר מידע מחשבי או מהאינטרנט; שירותי ספרייה ניידת; 
הוצאה לאור אלקטרונית של ספרים וכתבי עת באופן מקוון; 
ארגון משחקי וידאו; ארגון תחרויות משחקי וידאו; תכנון או 
ארגון הצגת סרטים, מופעים, הצגות או הופעות מוזיקליות; 

הפקת תוכניות רדיו או טלוויזיה; הפקת הקלטות קול ודמות על 
נושאי קול ודמות; אספקת פרסומים אלקטרוניים מקוונים, שלא 
ניתנים להורדה; אספקת סרטים, סרטי קולנוע ותוכניות טלוויזיה 

שלא ניתנים להורדה באמצעות שירות מקוון של 
וידיאו-על-פי-דרישה; הוצאה לאור של ספרים, מגזינים, יומנים, 
עיתונים, כתבי-עת, קטלוגים, חוברות; הוצאה לאור של עיתונים 
אלקטרוניים הנגישים באמצעות רשת מחשב גלובלית; ספריות 
עיון לספרות ולרשומות תיעודיות; השכרת קונסולות משחקי 
וידיאו לצרכן לשימוש עם צג תצוגה חיצוני או מוניטור; השכרת 
סרטי קולנוע; בידור טלוויזיוני; שירותי הזמנת כרטיסים והזמנת 
מקומות מראש לאירועי בידור, ספורט ותרבות; שירותי הקלטת 
וידאו; אספקת שירותי משחק באמצעות האינטרנט או רשתות 
מחשבים; אספקת שירותי משחק לאפשור שימוש זמני של 
תוכניות משחק הנמסרות על ידי גישה לרשתות ולשחק שוב 
ושוב עד לניתוק אספקת הכוח של קונסולות משחקי וידיאו 
לצרכן לשימוש עם צג תצוגה חיצוני או מוניטור; מתן מידע 

אודות השכרה של מגזינים אלקטרוניים ופרסומים אלקטרוניים 
אחרים; השכרת תוכניות משחק המוקלטות על מדיום זיכרון 
עבור קונסולות משחקי וידיאו לשימוש עם צג תצוגה חיצוני או 
מוניטור ומכונות משחקים אלקטרוניים עם צגי גביש נוזלי; 

השכרת צעצועים; הנכללים כולם בסוג 41.                             
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                  

י"ב אלול תשע"ב - 18430/08/2012



 Owners

Name: Kabushiki Kaisha Sony Computer 
Entertainment (a.t.a. Sony Computer Entertainment 
Inc.)

Address: 1-7-1 Konan, Minato-ku, Tokyo, Japan

Identification No.: 42209

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

י"ב אלול תשע"ב - 18530/08/2012



PLAYSTATION VITA

Trade Mark No. 238225 מספר סימן

Application Date 05/06/2011 תאריך הגשה

Goods/Services סחורות/שירותים

י"ב אלול תשע"ב - 18630/08/2012



Class: 9 סוג: 9

Optical apparatus and instruments; batteries for 
hand-held games with liquid crystal displays; straps 
for mobile phones; cleaning tapes for video tape 
recorders; head cleaning tapes for audio recorder or 
video recorder; optical pickup lens cleaning discs; 
cleaning discs for DVD; digital cameras; 
headphones; earphones; microphones; consumer 
electronic products, namely, audio amplifiers, audio 
speakers, audio receivers, electrical audio and 
speaker cables and connectors, home theater 
systems, audio decoders, video decoders, power 
conversion devices, power converters and power 
inverters; mobile computer terminal devices; remote 
controllers for mobile computer terminals; 
headphones for mobile computer terminals; mouse 
for mobile computer terminals; keyboards for mobile 
computer terminals; batteries for mobile computer 
terminals; earphones for mobile computer terminals; 
microphones for mobile computer terminals; memory 
cards for mobile computer terminals; handset cradles 
for mobile computer terminals; downloadable game 
programs via mobile computer terminals; other 
downloadable computer programs via mobile 
computer terminals; game programs for mobile 
phones; keyboards for computers; optical mouse; 
consumer video game consoles for use with an 
external display screen or monitor; game programs 
for consumer video game consoles for use with an 
external display screen or monitor; game programs 
for hand-held games with liquid crystal displays; 
game controllers for consumer video game consoles 
for use with an external display screen or monitor; 
headphones for consumer video game consoles for 
use with an external display screen or monitor; 
mouse for consumer video game consoles for use 
with an external display screen or monitor; keyboards 
for consumer video game consoles for use with an 
external display screen or monitor; batteries for 
consumer video game consoles for use with an 
external display screen or monitor; earphones for 
consumer video game consoles for use with an 
external display screen or monitor; microphones for 
consumer video game consoles for use with an 
external display screen or monitor; memory cards for 
consumer video game consoles for use with an 
external display screen or monitor; handset cradles 
for consumer video game consoles for use with an 
external display screen or monitor; phonograph 
records; downloadable music files via the Internet; 
exposed cinematographic films; electronic 
publications; mouse exclusively for use with hand-
held games with liquid crystal displays; keyboards 
exclusively for use with hand-held games with liquid 
crystal displays; memory cards exclusively for use 
with hand-held games with liquid crystal displays; 
headphones exclusively for use with hand-held 
games with liquid crystal displays; earphones 
exclusively for use with hand-held games with liquid 
crystal displays; microphones exclusively for use with 
hand-held games with liquid crystal displays; mounts 
connectable to AC adapters and D-terminal cables 
exclusively for hand-held games with liquid crystal 
displays; mounts exclusively for hand-held games 
with liquid crystal displays; all included in class 9.

התקנים ומכשירים אופטיים; סוללות עבור משחקים המוחזקים 
ביד עם צגי גביש נוזלי; רצועות עבור מכשירי טלפון ניידים; 
קלטות ניקוי עבור מקליטי קלטות וידיאו; קלטות לניקוי 

ראשי-מקול עבור מקליטי אודיו או מקליטי וידיאו; דיסקים לניקוי 
עדשות ראש-מקול אופטיות ; דיסקים לניקוי DVD; מצלמות 
דיגיטליות; אוזניות לראש; אוזניות; מיקרופונים; מוצרי צריכה 
אלקטרוניים, דהיינו, מגברי אודיו, רמקולי אודיו, קולטי אודיו, 
כבלים ומחברים חשמליים לאודיו ולרמקולים, מערכות קולנוע 
ביתי, מכשירי פענוח אודיו, מכשירי פענוח וידיאו, מכשירים 
להמרת כוח, ממירי כוח ושנאי כוח; מכשירי מסוף מחשב 

ניידים; שלטי רחוק עבור מסופי מחשב ניידים; אוזניות-ראש 
עבור מסופי מחשב ניידים; עכבר עבור מסופי מחשב ניידים; 

מקלדות עבור מסופי מחשב ניידים; סוללות עבור מסופי מחשב 
ניידים; אוזניות עבור מסופי מחשב ניידים; מיקרופונים עבור 

מסופי מחשב ניידים; כרטיסי זיכרון עבור מסופי מחשב ניידים; 
עריסות למערכות יד עבור מסופי מחשב ניידים; תוכנות 

משחקים הניתנות להורדה באמצעות מסופי מחשב ניידים; 
תוכנות מחשב אחרות הניתנות להורדה באמצעות מסופי 
מחשב ניידים; תוכנות משחקים עבור מכשירי טלפון ניידים; 

מקלדות למחשבים; עכבר אופטי; קונסולות עבור משחקי וידיאו 
לצרכן לשימוש עם צג תצוגה חיצוני או מוניטור; תוכנות משחק 
עבור קונסולות למשחקי וידיאו לצרכן לשימוש עם צג תצוגה 

חיצוני או מוניטור; תוכנות משחק עבור משחקים המוחזקים ביד 
עם צגי גביש נוזלי; בקרי משחק עבור קונסולות למשחקי וידיאו 
לצרכן לשימוש עם צג תצוגה חיצוני או מוניטור; אוזניות-ראש 
עבור קונסולות למשחקי וידיאו לצרכן לשימוש עם צג תצוגה 
חיצוני או מוניטור; עכבר עבור קונסולות למשחקי וידיאו לצרכן 

לשימוש עם צג תצוגה חיצוני או מוניטור; מקלדות עבור 
קונסולות למשחקי וידיאו לצרכן לשימוש עם צג תצוגה חיצוני או 
מוניטור; סוללות עבור קונסולות למשחקי וידיאו לצרכן לשימוש 

עם צג תצוגה חיצוני או מוניטור; אוזניות עבור קונסולות 
למשחקי וידיאו לצרכן לשימוש עם צג תצוגה חיצוני או מוניטור; 
מיקרופונים עבור קונסולות למשחקי וידיאו לצרכן לשימוש עם 
צג תצוגה חיצוני או מוניטור; כרטיסי זיכרון עבור קונסולות 

למשחקי וידיאו לצרכן לשימוש עם צג תצוגה חיצוני או מוניטור; 
עריסות למערכות יד עבור קונסולות למשחקי וידיאו לצרכן 

לשימוש עם צג תצוגה חיצוני או מוניטור; תקליטי פונוגרף; קבצי 
מוזיקה הניתנים להורדה באמצעות האינטרנט; פרסומים 
אלקטרוניים; עכבר לשימוש באופן בלעדי עם משחקים 

המוחזקים ביד עם צגי גביש נוזלי; מקלדות לשימוש באופן 
בלעדי עם משחקים המוחזקים ביד עם צגי גביש נוזלי; כרטיסי 
זיכרון לשימוש באופן בלעדי עם משחקים המוחזקים ביד עם 

צגי גביש נוזלי; אוזניות-ראש לשימוש באופן בלעדי עם 
משחקים המוחזקים ביד עם צגי גביש נוזלי; אוזניות לשימוש 
באופן בלעדי עם משחקים המוחזקים ביד עם צגי גביש נוזלי; 
מיקרופונים לשימוש באופן בלעדי עם משחקים המוחזקים ביד 

עם צגי גביש נוזלי; הרכבות לחיבור למתאמי AC וכבלי 
מסוף-D לשימוש באופן בלעדי עם משחקים המוחזקים ביד עם 
צגי גביש נוזלי; הרכבות לשימוש באופן בלעדי עם משחקים 

המוחזקים ביד עם צגי גביש נוזלי; הנכללים כולם בסוג 9.         
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    

                                                              

י"ב אלול תשע"ב - 18730/08/2012



 Owners

Name: Kabushiki Kaisha Sony Computer 
Entertainment (a.t.a. Sony Computer Entertainment 
Inc.)

Address: 1-7-1 Konan, Minato-ku, Tokyo, Japan

Identification No.: 42209

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

י"ב אלול תשע"ב - 18830/08/2012



מילה שלנו בטון
Trade Mark No. 238244 מספר סימן

Application Date 30/05/2011 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: HERZEL HACHAMOV & SONS INVESTMENTS 
DEVELOPMENTS & CONSTRUCTIONS LTD

שם: הרצל חכמוב ובניו השקעות פיתוח ובנייה בע"מ

Address: 26 Kheil Ha-Tothanim st, Rishon Le- Tsiyon, 
75702, Israel

כתובת : חיל התותחנים 26, הרצל חכמוב, ראשון לציון, 75702, 
ישראל

Identification No.: 512300468מספר זיהוי: 512300468

Address for serviceהמען למסירת הודעות

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

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

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

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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 36 סוג: 36

Real estate project management; building 
construction financing; real estate development 
financing; real estate services; all included in class 
36.

 ניהול של פרוייקטים בתחום הנדל"ן; מימון הקמת מבנים; מימון 
פיתוח נדל"ן; שירותי נדל"ן; הנכללים כולם בסוג 36.               

                                                                    

י"ב אלול תשע"ב - 18930/08/2012



Trade Mark No. 238298 מספר סימן

Application Date 21/03/2011 תאריך הגשה

International Trademark No. 1076764 מספר סימן בינלאומי

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 5 סוג: 5

Dietetic substances and food for medical and clinical 
purposes; formulated milk, food and food substances 
for babies; food and food substances for medical 
purposes for children and patients; food and food 
substances for pregnant women and nursing mothers 
for medical purposes; nutritional and dietetic 
supplements for medical purposes; vitamin 
preparations, preparations containing minerals; 
dietetic confectionery for medical purposes..

Class: 10 סוג: 10

Enteral tube feeding apparatus and instrument, 
probes, pouches, tubes, pumps for enteral nutrition.

Class: 16 סוג: 16

Publications, magazines, journals, periodicals, 
printed matter; instructional and teaching material 
(except apparatus) all for the aforementioned in the 
fields of healthcare and nutrition.

י"ב אלול תשע"ב - 19030/08/2012



Class: 29 סוג: 29

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

Class: 30 סוג: 30

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

Class: 32 סוג: 32

Still water, sparkling or aerated water, processed 
water, spring water, mineral water, flavored water; 
fruit-flavored beverages and beverages containing 
fruits, fruit juices and vegetable juices, nectars, 
lemonades, soda water and other non-alcoholic 
beverages; syrups, extracts and essences and other 
preparations for making non-alcoholic beverages 
(except for essential oils); beverages containing milk 
ferments; beverages containing soya; non-alcoholic 
beverages containing malt; isotonic beverages.

י"ב אלול תשע"ב - 19130/08/2012



Class: 41 סוג: 41

Providing training for staff, arranging of courses, 
seminars, conferences, exhibitions; editing and 
publishing of books, pamphlets, newspapers, and 
production of films and recordings; education on 
nutrition, all educational services in connection with 
nutrition and food, especially transmission of 
information and suggestions in connection with food, 
nutrition and dietetics.

Class: 42 סוג: 42

Scientific research and development in connection 
with food, dietetics and weight reduction.

Class: 44 סוג: 44

Advisory services in the field of health, food and 
nutrition; medical services and provision of 
information in the field of medicine; dietetic advice 
and advice in the field of food in general; planning 
and monitoring of weight loss programs; information 
on consulting services and advisory services in the 
field of medicine, psychology and for changing eating 
habits and physical exercises; health clinics; nursing 
and medical care services; sanatoriums; 
convalescent homes; clinics.

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

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

Switzerland, 23/09/2010, No. 606333 שוויץ, 23/09/2010, מספר 606333

Class: 5 סוג: 5

Class: 10 סוג: 10

Class: 16 סוג: 16

Class: 29 סוג: 29

Class: 30 סוג: 30

Class: 32 סוג: 32

Class: 41 סוג: 41

Class: 42 סוג: 42

Class: 44 סוג: 44

י"ב אלול תשע"ב - 19230/08/2012



Conditions/Disclaimers

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

 Owners

Name: Société des Produits Nestlé S.A.

Address: CH-1800 Vevey, Switzerland

Identification No.: 72240

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Reinhold Cohn and Partners

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

שם: ריינהולד כהן ושותפיו

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

י"ב אלול תשע"ב - 19330/08/2012



Trade Mark No. 238317 מספר סימן

Application Date 27/04/2011 תאריך הגשה

International Trademark No. 1077054 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: BEIQI FOTON MOTOR CO., LTD.

Address: Laoniuwan Village North,,Shayang Road, 
Shahe Town,, 102206 Beijing, People's Republic of China

Identification No.: 71964

(P.R. China 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: 12 סוג: 12

Automobiles; vehicles for locomotion by land, air, 
water or rail, namely, tractors, coaches, fork lift 
trucks, lifting vehicles, trailers (vehicles) hose cars, 
casting carriages, concrete mixing vehicles, 
sprinkling trucks, buses, omnibuses, sports cars, 
vehicles for military transport and automobiles for 
engineering; tyres; motorcycles; bicycles; funiculars; 
trolleys; sleighs (vehicles); trucks; tilting cars.

Class: 35 סוג: 35

Import-export agencies; auctioneering for others; 
sales promotion for others; procurement services for 
others, namely purchasing goods and services for 
others; accounting; auditing; rental of vending 
machines; tax preparation services; drawing up of 
statements of accounts.

י"ב אלול תשע"ב - 19430/08/2012



Trade Mark No. 238346 מספר סימן

Application Date 01/04/2011 תאריך הגשה

International Trademark No. 1077441 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: Unilever Plc

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

Identification No.: 71326

(Public Limited Company)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Dr. Shlomo Cohen & Co.

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

שם: ד"ר שלמה כהן ושות'

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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 29 סוג: 29

Olive oils, fats, spreads and dressings.

Goods/Services for which priority is claimed סחורות/שירותים לגביהם נטען דין קדימה
(If only classification code is indicated, Priority is claimed 
for all goods/services included in that class, and specified 
above under the 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, 23/03/2011, No. 2576236 ממלכה מאוחדת, 23/03/2011, מספר 2576236

Class: 29 סוג: 29
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WRECK-IT RALPH

Trade Mark No. 238389 מספר סימן

Application Date 13/06/2011 תאריך הגשה

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 9 סוג: 9

Apparatus for recording, transmission or reproduction 
of sound or images; pre-recorded optical and 
magneto-optical discs, CDs and DVDs; audio books 
featuring fiction; audio books featuring non-fiction; 
audio recordings featuring music, stories, dramatic 
performances, non-dramatic performances, learning 
activities for children, and games; downloadable 
ringtones and sound recordings featuring music and 
other sounds, all for wireless communications 
devices; audio and visual recordings featuring live-
action entertainment, animated entertainment, music, 
stories, and games for children; musical recordings; 
video game software; computer game software; 
computer software featuring learning activities for 
children; chips containing musical recordings; 
computer hardware and peripheral devices; mouse 
pads; wrist and arm rests for use with computers; 
calculators; electrical and optical cables; electronic 
personal organizers; personal digital assistants; 
camcorders; cameras; digital cameras; optical and 
magneto-optical disc players and recorders for audio, 
video and computer data; radios; television sets; 
video game machines for use with televisions; audio 
speakers; headphones; earphones; walkie-talkies; 
pagers; telephones; videophones; head sets for 
cellular telephones; adapters for cellular telephones; 
batteries for cellular telephones; cellular telephone 
cases; face plates for cellular telephones; 
eyeglasses; sunglasses; eyeglass and sunglass 
cases; binoculars; decorative magnets; graduated 
rulers; all included  in Class 9.

מנגנון הקלטה, שידור או הפקת שמע או תמונות; דיסקים 
אופטיים, מגנטו- אופטיים, דיסקים וDVD שהוקלטו מראש; 
ספרי שמע מסוג סיפורת; ספרי שמע מסוג לא-סיפורת וספרי 

עיון; הקלטות שמע המכילות מוזיקה, סיפורים, הופעות 
דרמטיות, הופעות לא-דרמטיות, פעילויות למידה לילדים 

ומשחקים; רינגטונים להורדה והקלטות סאונד המכילות מוזיקה 
וצלילים נוספים, כולם עבור מכשירי קשר אלחוטיים; הקלטות 
קול ווידאו המכילות בידור ואקשן בשידור חי, הנפשות, מוזיקה, 
סיפורים ומשחקים לילדים; הקלטות מוזיקליות; תוכנות משחקי 
וידאו; תוכונת משחקי מחשב; תוכנות מחשב המכילות פעילויות 

למידה לילדים; שבבים המכילים הקלטות מוזיקה; חומרת 
מחשב ומכשירים נלווים; פדים לעכבר; משענות לפרק כף היד 

והזרוע לשימוש עם מחשב; מחשבונים; כבלים חשמליים 
ואופטיים; ארגוניות אלקטרוניות אישיות; עזרים דיגיטליים 

אישיים; מסרטות; מצלמות; מצלמות דיגיטליות; נגנים אופטיים 
ומגנטו-אופטיים ומכשירי הקלטה עבור אודיו, וידאו ונתוני 

מחשב; מכשירי רדיו; מערכות טלויזיה; מכשירי משחקי וידאו 
לשימוש עם הטלויזיה; רמקולים לשמע; אוזניות; מכשירי קשר; 

ביפרים; טלפונים; טלפונים עם וידאו; ערכות של אוזניות 
ומיקרופון עבור טלפונים סלולאריים; מתאמים עבור טלפונים 
סלולאריים; בטריות עבור טלפונים סלולאריים; נרתיקים עבור 
טלפונים סלולאריים; כיסויים לטלפונים סלולאריים; משקפיים; 
משקפי שמש; נרתיקים למשקפיים ומשקפי שמש; משקפות; 

מגנטים דקורטיביים; סרגלי מדידה; הנכללים כולם בסוג 9.       
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    

                              

Class: 41 סוג: 41

Production, presentation, distribution, and rental of 
motion picture films; production, presentation, 
distribution, and rental of television and radio 
programs; production, presentation, distribution, and 
rental of sound and visual recordings; production of 
entertainment shows and interactive programs for 
distribution via audio and visualmedia, and electronic 
means; production and provision of entertainment, 
news, and entertainment information via 
communication and computer networks; amusement 
park and theme park services; educational and 
entertainment services rendered in or relating to 
theme parks, namely, live stage shows, live 
amusement park shows, live performances by 
costumed characters, and presentation of live 
theatrical performances; presentation of live stage 
shows; presentation of live show performances; 
theater productions; entertainer services, namely, live 
appearances by a professional entertainer; all 
included  in Class 41.

הפקה, הצגה, הפצה והשכרה של סרטי קולנוע; הפקה, הצגה, 
הפצה והשכרה של תכניות טלויזיה ורדיו; הפקה, מצגת, הפצה 

והשכרה של הקלטות סאונד ווידאו; הפקת תוכניות בידור 
ותכניות אינטראקטיביות להפצה באמצעות אודיו, מדיה 

ויזואלית ואמצעים אלקטרוניים; הפקה ואספקה של  בידור, 
חדשות, ובידור אינפורמטיבי באמצעות תקשורת ורשתות 

מחשב; שירותי פארק שעשועים ופארק נושא; שירותים חינוכיים 
ובידוריים הנערכים או קשורים לפארק נושא, בייחוד הופעות 
חיות על במות, הופעות חיות בפארק נושא, הופעות חיות על 
ידי דמויות מחופשות והצגת הופעות חיות של תיאטרון; הצגת 
הופעות חיות על במה; הצגת הופעות חיות; הפקות תיאטרון; 

שירותי בדרן; בייחוד, הופעה חיה על ידי בדרן מקצועי; 
הנכללים כולם בסוג 41.                                                     
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 Owners

Name: Disney Enterprises, Inc.

Address: Burbank, California, U.S.A.

Identification No.: 39499

(Delaware Corporation)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Dr. Shlomo Cohen & Co.

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

שם: ד"ר שלמה כהן ושות'

כתובת : רחוב אבן גבירול 124, ת.ד. 11490, תל אביב, 61114, 
ישראל
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Trade Mark No. 238406 מספר סימן

Application Date 14/06/2011 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: Hoogel Ltd שם: חוגל בע"מ

Address: 3 Israel Bek St., Tel Aviv, 67019, Israel כתובת : רח' ישראל בק 3, תל אביב, 67019, ישראל

Identification No.: 513773952מספר זיהוי: 513773952

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: 35 סוג: 35

Website services regarding advertising, marketing 
and sales of content for the entertainment field for 
adults and children, activity groups, lectures and 
experiences expanding new horizons, courses, 
private lessons, hobbies, sports, challenges, events 
and camp activities; all included in class 35.

שירותי אתר אינטרנט לפרסום, שיווק ומכירה של תכנים בנוגע 
לתחום הבידור למבוגרים וילדים, קבוצות פעילות, הרצאות 

והרחבת חוויות חדשות, קורסים, שיעורים פרטיים, תחביבים, 
ספורט, אתגרים, אירועים וקייטנות; הנכללים כולם בסוג 35.     
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SHE SHY

Trade Mark No. 238408 מספר סימן

Application Date 05/06/2011 תאריך הגשה

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 3 סוג: 3

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

סבונים; בשמים; שמנים אתריים; תכשירי קוסמטיקה; תרחיצים 
לגוף ולשיער; קצף אמבט; שמפו; מעצבי שיער; קרמים; ג'לים; 
תחליבים; מלחים; אבקות; תכשירי טואלטיקה; אפטר-שייב; 
תכשירי איפור; דאודורנטים לשימוש אישי; מוצרים לטיפול 

וטיפוח של הפנים והגוף; משחות שיניים; כולם כלולים בסוג 3.   
                                                                                    

                                        

Class: 6 סוג: 6

Common metals and their alloys; small items of metal 
hardware, namely, busts, candlesticks, ashtrays, 
bracelets, cigarette cases, coffee pots, decorative 
boxes, figures, figurines, sculptures, statues, 
statuettes, shields, medals, trophy cups, plates, 
symbols, key holders, works of art and Judaica 
articles; advertising articles, boxes, cases and 
containers for jewelry and works of art, covers, 
chains, signboards, registration boards, stands, 
display boards, all made of common metals; door, 
window and wall hanging articles made of common 
metals; all included in class 6

מתכות פשוטות וסגסוגותיהן: פריטים קטנים של מוצרי מתכת 
דהיינו, פסלים, פמוטים, מאפרות, צמידים, קופסאות סיגריות, 
קנקני קפה, תיבות דקורטיביות, דמויות, עיצובי דמויות, קישוטי 
פסלים, פסלים, פסלונים, מגינים, מדליות, גביעי פרס, לוחיות, 
סמלים, מחזיקי מפתחות, עבודות אומנות ופריטי יודאיקה; 
פריטי פרסום, קופסאות, נרתיקים ומיכלים עבור תכשיטים 
ועבודות אומנות, כיסויים, שרשראות, שלטים, לוחות רישום, 
מעמדים, לוחות תצוגה, כולם עשויים ממתכת רגילה; פריטי 
דלת, חלון ותלייה על קיר העשויים ממתכת פשוטה; כולם 

כלולים בסוג 6.                                                                 
                                                                                    

      

Class: 9 סוג: 9

Television sets; cinematographic home sets; 
television receivers; radios; DVD’s; video players; 
stereo sets; computers; portable computers; printers; 
scanners; screens; modems; keyboards; mousse; 
computer peripheral equipment; magnetic or optic 
data carriers; apparatus for transmission, recording 
or reproduction of sound, image or data; electronic 
multimedia equipment; portable entertainment 
systems; car entertainment systems; MP3 players; 
portable DVD players; portable entertainment 
multimedia systems; telephones; cellular phones; 
digital dictionary; navigation systems; GPS systems; 
electronic games and computer games; 
loudspeakers; facsimile machines; headphones, 
batteries; chargers for batteries; tuners; amplifiers; 
photocopying machines; irons; steam irons; anti-theft 
warning apparatus; calculating machines; protective 
gloves and helmets; spectacles; sunglasses; 
binoculars; cases for spectacles; hair appliances, 
namely hair irons, electronic hot combs, electric hot 
curlers, hand-held curling irons, straighteners, hair 
braiders and hot rollers; steam cleaning apparatus; 
measuring and weighing apparatus; life-saving and 
protective apparatus, as far as included in class 9 ; 
all included in class 9

מערכות טלוויזיה; מערכות קולנוע ביתיות; מקלטי טלוויזיה; 
מכשירי רדיו; תכשירי DVD; מכשירי וידאו; מערכות סטריאו; 
מחשבים; מחשבים נישאים; משגוחי מחשב; מדפסות; סורקים; 
צגים; מודמים; מקלדות; עכברים; ציוד מחשב היקפי; נושאי 
נתונים מגנטיים ואופטיים; התקנים להעברה, הקלטה או 

שעתוק של צליל, דמות או נתונים; ציוד מולטימדיה אלקטרוני; 
מערכות בידור ניידות; מערכות בידור לרכב; מנגני MP3, נגני 
MP3 ניידים; מערכות מולטימדיה בידורית ניידות; מכשירי 
טלפון; מכשירי טלפון סלולרי; מילונים דיגיטאליים; מערכות 
ניווט; מערכות GPS; משחקים אלקטרוניים ומשחקי מחשב; 
רמקולים; מכשירי פקסימיליה; אוזניות; סוללות; התקני טעינת 
סוללה; טיונרים; מגברים; מכונות צילום מסמכים; מגהצים; 

מגהצי קיטור; התקני התראה נגד גניבה; מכונות חישוב; כפפות 
וקסדות הגנה; משקפיים; משקפי  שמש; עדשות; נרתיקים 

עבור משקפיים; מכשירים לשיער, דהיינו התקני החלקת שיער, 
מסרקי חום חשמליים, מתלתלי שיער חשמליים, צבתות סלסול 

חשמליים המופעלות ידנית, מחלקי שיער, מקלעות שיער 
וגלגיליות חמות; מכשירי ניקוי בקיטור; התקני מדידה ושקילה; 
התקני הצלה והגנה ככל שנכללים בסוג 9; כולם כלולים בסוג 9.
                                                                                     
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    

                                                                    

Class: 14 סוג: 14

All goods included in class 14. כל הטובין הכלולים בסוג 14.           
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Class: 18 סוג: 18

All goods included in class 18. כל הטובין הכלולים בסוג 18.           

Class: 25 סוג: 25

All goods included in class 25. כל הטובין הכלולים בסוג 25.           

Class: 35 סוג: 35

Retail and wholesale services; production services 
for others; store services; advertising and 
management services; business management and 
operation; office functions; distribution services; 
import and trading services; sales promotion 
services; business consulting services; business 
information services; public relations services; 
electronic commerce services; purchase and rental of 
advertising space; sponsorship services; direct mail 
advertising; all of the aforementioned services mainly 
refer to bleaching preparations and other substances 
for laundry use; cleaning, polishing, scouring and 
abrasive preparations; soaps; perfumery, essential 
oils, cosmetics, hair lotions; dentifrices; common 
metals and their alloys; small items of metal 
hardware, namely, busts, candlesticks, ashtrays, 
bracelets, cigarette cases, coffee pots, decorative 
boxes, figures, figurines, sculptures, statues, 
statuettes, shields, medals, trophy cups, plates, 
symbols, key holders, works of art and Judaica 
articles; advertising articles, boxes, cases and 
containers for jewelry and works of art, covers, 
chains, signboards, registration boards, stands, 
display boards, all made of common metals; door, 
window and wall hanging articles made of common 
metals; jewelry made of common metals; television 
sets; cinematographic home sets; television 
receivers; radios; DVD's; video players; stereo sets; 
computers; portable computers; printers; scanners; 
screens; modems; keyboards; mouses; computer 
peripheral equipment; magnetic or optic data carriers; 
apparatus for transmission, recording or reproduction 
of sound, image or data; electronic multimedia 
equipment; portable entertainment systems; car 
entertainment systems; MP3 players; portable DVD 
players; portable entertainment multimedia systems; 
telephones; cellular phones; digital dictionary; 
navigation systems; GPS systems; electronic games 
and computer games; loudspeakers; facsimile 
machines; headphones, batteries; chargers for 
batteries; tuners; amplifiers; photocopying machines; 
irons; steam irons; anti-theft warning apparatus; 
calculating machines; protective gloves and helmets; 
spectacles; sunglasses; binoculars; cases for 
spectacles; hair appliances; namely hair irons, 
electronic hot combs, electric hot curlers, hand-held 
curling irons, straighteners, hair braiders and hot 
rollers; steam cleaning apparatus; measuring and 
weighing apparatus; life-saving and protective 
apparatus, as far as included in class 9; precious 
metals and their alloys and goods in precious metals 
or coated therewith, not included in other classes; 
jewelry, precious stones; horological and 
chronometric instruments; paper, cardboard and 
goods made from these materials, not included in 
other classes; printed matter; albums; gift paper; 
writing materials and paper goods; wastepaper 

שירותי מכירה קמעונאית וסיטונאית; שירותי חנויות; שירותי 
פרסום וניהול; הפעלת וניהול עסקים; פעולות משרדיות; שירותי 
הפצה; שירותי יבוא ומסחר; שירותי קידום מכירות; שירותי 
מסחר אלקטרוני; קניה והשכרה של שטחי פרסום; שירותי 
הענקת חסות; פרסום בדיוור ישיר; כל השירותים דלעיל 

מייחסים בעיקר לתכשירי הלבנה וחומרים אחרים המשמשים 
לכביסה; תכשירי ניקוי, צחצוח, מריקה ושפשוף; סבונים; 

בשמים, שמנים אתריים, תכשירי קוסמטיקה, תרחיצים לשיער; 
משחות שיניים; מתכות פשוטות וסגסוגותיהן; פריטים קטנים 
של מוצרי מתכת, דהיינו פסלים, מאפרות, צמידים, קופסאות 
סיגריות; קנקני קפה, תיבות דקורטיביות, דמויות, עיצובי 

דמויות, קישוטי פסלים, פסלים, פסלונים, מגינים, מדליות, גביעי 
פרס, לוחיות, סמלים, מחזיקי מפתחות, עבודות אומנות ופריטי 
יודאיקה; פריטי פרסום, קופסאות, נרתיקים ומיכלים עבור 

תכשיטים ועבודות אומנות, כיסויים, שרשראות, שלטים, לוחות 
רישום, מעמדים, לוחות תצוגה, כולם עשויים ממתכת רגילה; 
פריטי דלת, חלון ותלייה על קיר העשויים ממתכת פשוטה; 

מוצרים העשויים ממתכת פשוטה; מערכות טלוויזיה; מערכות 
 ;DVD קולנוע ביתיות; מקלטי טלוויזיה; מכשירי רדיו; תכשירי
מכשירי וידאו; מערכות סטריאו; מחשבים; מחשבים נישאים; 
משגוחי מחשב; מדפסות; סורקים; צגים; מודמים; מקלדות; 
עכברים; ציוד מחשב היקפי; נושאי נתונים מגנטיים ואופטיים; 
התקנים להעברה, הקלטה או שעתוק של צליל, דמות או 
נתונים; ציוד מולטימדיה אלקטרוני; מערכות בידור ניידות; 

מערכות בידור לרכב; מנגני MP3, נגני MP3 ניידים; מערכות 
מולטימדיה בידורית ניידות; מכשירי טלפון; מכשירי טלפון 
 ;GPS סלולרי; מילונים דיגיטאליים; מערכות ניווט; מערכות
משחקים אלקטרוניים ומשחקי מחשב; רמקולים; מכשירי 

פקסימיליה; אוזניות; סוללות; התקני טעינת סוללה; טיונרים; 
מגברים; מכונות צילום מסמכים; מגהצים; מגהצי קיטור; התקני 

התראה נגד גניבה; מכונות חישוב; כפפות וקסדות הגנה; 
משקפיים; משקפי שמש; עדשות; נרתיקים עבור משקפיים; 
מכשירים לשיער, דהיינו התקני החלקת שיער, מסרקי חום 
חשמליים, מתלתלי שיער חשמליים, צבתות סלסול חשמליים 
המופעלות ידנית, מחליקי שיער, מקלעות שיער וגלגיליות 
חמות; מכשירי ניקוי בקיטור; התקני מדידה ושקילה; התקני 

הצלה והגנה ככל שנכללים בסוג 9; מתכות יקרות וסגסוגותיהן 
וטובין העשויים ממתכות יקרות או המצופים בהן, אשר אינם 
נכללים בסוגים אחרים; תכשיטים, אבנים יקרות; שעונים 

ומכשירים כרונומטריים; נייר, קרטון וטובין העשויים מחומרים 
אלו, שאינם נכללים בסוגים אחרים; דברי דפוס; אלבומים; נייר 
מתנה; חומרי כתיבה ומוצרי נייר; סלי פסולת; נרתיקים עבור 
חומרי כתיבה; מגבות ומוצרי נייר; מגבות, מפיות, ממחטות, 
מפות שולחן, טיטולי נייר ותאית; מוצרים מודפסים, במיוחד 
הדפסי אומנות, גלויות, כרטיסי תזכיר, כרזות, ספרים, יומני 
שנה, קטלוגים, פנקסים, כרטיסי משחק ותוויות, תצלומים; 

חומרי הדברה עבור ומוצרי נייר וחומרי כתיבה; ציוד אומנים כגון 
מברשות, צבעים, עפרונות צבעוניים, מכונות כתיבה וציוד 
משרד (למעט רהיטים); עזרי לימוד וחומרי הוראה (למעט 

התקנים); צרכי כריכת ספרים, מכשירי כתיבה; חומרי פלסטיק 
עבור אריזה (שאינם נכללים בסוגים אחרים); אותיות דפוס; 

גלופות; עור וחיקויי עור, וטובין העשויים מחומרים אלו ושאינם 
נכללים בסוגים אחרים; עורות בעלי חיים; גלדים, תיבות ותיקי 
נסיעה; מטריות, שמשיות ומקלות הליכה; שוטים רתמות 

ואוכפים; אריגים ומוצרי אריגה, שאינם נכללים בסוגים אחרים; 
כיסויי מיטה ושולחן; דברי הלבשה, הנעלה וכיסויי ראש; 

שטיחים, מרבדים, מחצלאות, לינולאום וחומרים אחרים לכיסוי 

י"ב אלול תשע"ב - 20030/08/2012



Ownersבעלים

Name: Michal Negrin Designs Ltd. שם: מיכל נגרין עיצובים בע"מ

Address: 5 29th of November Street, Bat Yam, 59648, 
Israel

כתובת : רחוב כ"ט בנובמבר 5, בת ים, 59648, ישראל

Identification No.: 511842536מספר זיהוי: 511842536

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

baskets; cases for writing materials; towels, napkins, 
handkerchiefs, paper tablecloths, paper and cellulose 
diapers; printed goods, especially art prints, 
postcards, note cards, posters, books, calendars, 
catalogs, notebooks, playing cards and stickers; 
photographs; adhesives for paper goods and writing 
materials; artists' supplies such as brushes, paints, 
colored pencils; typewriters and office equipment 
(except furniture); teaching aids and instructional 
material (except apparatus); bookbinding, stationery; 
plastic materials for packaging (not included in other 
classes); printers' type; printing blocks; leather and 
imitations of leather, and goods made of these 
materials and not included in other classes; animal 
skins, hides; trunks and traveling bags; umbrellas, 
parasols and walking sticks; whips, harness and 
saddlery; textiles and textile goods, not included in 
other classes; bed and table covers; clothing, 
footwear, headgear; carpets, rugs, mats and matting, 
linoleum, and other material for covering existing 
floors; wall hangings (non-textile); games and 
playthings; gymnastic and sporting articles not 
included in other classes; decorations for Christmas 
trees; tobacco; smokers' articles; matches; all 
included in class 35.                  

רצפות קיימות; וילאות קיר (שאינם מאריג); משחקים וצעצועים; 
צרכי התעמלות וספורט שאינם נכללים בסוגים אחרים; קישוטים 
לעצי חג המולד; טבק; צרכי מעשנים; גפרורים; כולם כלולים 

בסוג 35.

                                                                                     
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    

                                                                          

י"ב אלול תשע"ב - 20130/08/2012



SLAP

Trade Mark No. 238424 מספר סימן

Application Date 15/06/2011 תאריך הגשה

 Owners

Name: Howard Montag Group LLC

Address: 2200 W Houston Street, Broken Arrow, 
Oklahoma, 74012, U.S.A.

Identification No.: 802041

(a Limited Liability Company of Oklahoma)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Reinhold Cohn and Partners

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

שם: ריינהולד כהן ושותפיו

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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 14 סוג: 14

Watches; all included in class 14. שעונים; הנכללים כולם בסוג 14.           

י"ב אלול תשע"ב - 20230/08/2012



LIFESENSE

Trade Mark No. 238518 מספר סימן

Application Date 12/06/2011 תאריך הגשה

 Owners

Name: Eaton Corporation

Address: 1111 Superior Avenue, Cleveland, Ohio, 44114, 
U.S.A.

Identification No.: 8804

(Ohio Corporation)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Wolff, Bregman and Goller

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

שם: וולף, ברגמן וגולר

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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 17 סוג: 17

Condition monitoring hose or flexible tubing for 
hydraulic, construction, industrial, commercial or 
agricultural applications; included in class 17.

זרנוק השגחת מצב או שפורפרת גמישה עבור יישומי 
הידראוליקה, בניה, תעשייה, מסחר או חקלאות; הנכללים בסוג 
                                                                               .17

            

י"ב אלול תשע"ב - 20330/08/2012



Trade Mark No. 238564 מספר סימן

Application Date 23/06/2011 תאריך הגשה

 Owners

Name: Augenbraun & Associates

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

Identification No.: 802056

A Limited Liability Company organized in the State of 
Connecticut

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Sanford T. Colb & Co.

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

שם: סנפורד ט. קולב ושות'

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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 35 סוג: 35

Brand imagery consulting services; Business 
consulting and information services; Business 
development consulting services; Marketing 
consulting; all included in Class 35.

שירותי ייעוץ דימוי מותג, ייעוץ עסקי ושירותי מידע, שירותי 
ייעוץ פיתוח עסקי, ייעוץ שיווק; הכל כלול בסוג 35 .                 
                                                                                    

                            

י"ב אלול תשע"ב - 20430/08/2012



Trade Mark No. 238583 מספר סימן

Application Date 27/04/2011 תאריך הגשה

International Trademark No. 1078432 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: Clariant AG

Address: Rothausstrasse 61, CH-4132 Muttenz, 
Switzerland

Identification No.: 72782

(Suisse Société anonyme)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Reinhold Cohn and Partners

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

שם: ריינהולד כהן ושותפיו

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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 1 סוג: 1

Chemical products for use in industry and science.

Class: 4 סוג: 4

Unprocessed waxes, waxes for use in industry; 
polyolefin waxes; wax mixtures (for use in industry); 
wax solutions (for use 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)

Switzerland, 11/01/2011, No. 614471 שוויץ, 11/01/2011, מספר 614471

Class: 1 סוג: 1

Class: 4 סוג: 4

י"ב אלול תשע"ב - 20530/08/2012



Trade Mark No. 238752 מספר סימן

Application Date 26/06/2011 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: MIKEL ENTERPRISE AND INVESTMENTS IN 
ISRAEL LTD

שם: מייקאל יזום והשקעות בישראל בע"מ

Address: P.O.B. 697, BEER SHEVA, Israel כתובת : ת.ד. 697, באר שבע, ישראל

Identification No.: 514496322מספר זיהוי: 514496322

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: LIMOR LUGASY, ATTORNEY 

Address: HERZEL 6 ST, BEER SHEVA, Israel

שם: עו"ד לימור לוגסי

כתובת : רח' הרצל 6, באר שבע, ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 35 סוג: 35

Import, distribution and addictive natural yogurt 
based on 100% of milk tastes sweet variety of 
additions, fresh fruit; all included in class 35.

יבוא, שיווק וממכר יוגורט טבעי על בסיס חלב 100% וטעמים 
ומגוון תוספות מתוקות, פירות טריים; הנכללים כולם בסוג 35.   

                                                                    

י"ב אלול תשע"ב - 20630/08/2012



Trade Mark No. 238754 מספר סימן

Application Date 26/06/2011 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: M.Doukhi import & marketing Ltd שם: מ.דוכי יבוא ושווק (1975 ) (2009 ) בע"מ

Address: Hagdod 22 st, ako, Israel כתובת : רח' הגדוד 22, עכו, ישראל

Identification No.: 514358969מספר זיהוי: 514358969

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Alaa qasum, adv 

Address: P.O.B. 14533, sakhnim, 30810, Israel

שם: עלאא קסום, עו"ד 

כתובת : ת.ד. 14533, סח`נין, 30810, ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 11 סוג: 11

Sanitary material; included in class 11. כלים סניטריים; הנכללים כולם בסוג 11.         

Class: 19 סוג: 19

Ceramics, porzellan, marble; included in class 19. קרמיקה, פורצלן, שיש; הנכללים כולם בסוג 19.                 

Class: 35 סוג: 35

Import and trade of ceramics, porzellan, marble and 
sanitary materials; included in class 35.

יבוא ושווק של מוצרי קרמיקה, פורצלן, שיש וכלים סניטריים; 
הנכללים כולם בסוג 35.                                 

י"ב אלול תשע"ב - 20730/08/2012



 ICY HOT

Trade Mark No. 238766 מספר סימן

Application Date 01/07/2011 תאריך הגשה

 Owners

Name: Sanofi

Address: Paris, France

Identification No.: 2044

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

Pain relief products; all included in class 5. מוצרים לשיכוך כאבים; הנכללים כולם בסוג 5.           

י"ב אלול תשע"ב - 20830/08/2012



Trade Mark No. 238767 מספר סימן

Application Date 01/07/2011 תאריך הגשה

 Owners

Name: Sanofi

Address: Paris, France

Identification No.: 2044

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

Pain relief products; all included in class 5. מוצרים לשיכוך כאבים; הנכללים כולם בסוג 5.           

י"ב אלול תשע"ב - 20930/08/2012



Trade Mark No. 238780 מספר סימן

Application Date 20/05/2011 תאריך הגשה

International Trademark No. 1079387 מספר סימן בינלאומי

Conditions/Disclaimers

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

 Owners

Name: Gilead Sciences Limited

Address: IDA Business and Technology Park, Carrigtohill, 
Cork, Ireland

Identification No.: 72850

(IRELAND LIMITED COMPANY)

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 and veterinary preparations; 
pharmaceuticals for the treatment of HIV infection; 
antivirals; drugs for use in the treatment of infectious 
diseases.

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

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

European Community Trade Mark, 22/02/2011, No. 
009755703

איחוד האירופי לסימני מסחר, 22/02/2011, מספר 
009755703

Class: 5 סוג: 5

י"ב אלול תשע"ב - 21030/08/2012



Trade Mark No. 238797 מספר סימן

Application Date 21/02/2011 תאריך הגשה

International Trademark No. 1079556 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: Miltenyi Biotec GmbH

Address: Friedrich-Ebert-Str. 68, 51429 Bergisch 
Gladbach, Germany

Identification No.: 72859

(Deutschland GmbH)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Marc Phillip Bodner, Adv.

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

שם: מרק בדנר, עו"ד

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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 5 סוג: 5

Pharmaceutical preparations for extracorporeal 
plasma therapy, immunological preparations, 
preparations for apheresis, solutions for 
extracorporeal plasma therapy, preparations for 
anticoagulation.

Class: 10 סוג: 10

Medical instruments and apparatus for extracorporeal 
plasma therapy,particularly  adsorbers; plastic 
containers and bags especially made for medical 
waste;  tubing sets and filters for medical purposes, 
namely, blood filters.

Class: 44 סוג: 44

Medical services, particularly in the field of 
extracorporeal plasma therapy.

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

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

European Community Trade Mark, 26/08/2010, No. 
009335233

איחוד האירופי לסימני מסחר, 26/08/2010, מספר 
009335233

Class: 5 סוג: 5

Class: 10 סוג: 10

Class: 44 סוג: 44

י"ב אלול תשע"ב - 21130/08/2012



Trade Mark No. 238837 מספר סימן

Application Date 20/04/2011 תאריך הגשה

International Trademark No. 1080126 מספר סימן בינלאומי

Conditions/Disclaimers

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

 Owners

Name: GILEAD SCIENCES LIMITED

Address: IDA Business and Technology Park,Carrigtohill, 
Co. Cork, Ireland

Identification No.: 71546

(A limited liability company)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: 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

Pharmaceuticals.

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

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

Ireland, 05/01/2011, No. 2011/00010 אירלנד, 05/01/2011, מספר 2011/00010

Class: 5 סוג: 5

י"ב אלול תשע"ב - 21230/08/2012



Trade Mark No. 238922 מספר סימן

Application Date 29/06/2011 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: HARMONIA LABAIT LTD שם: הרמוניה לבית בע"מ

Address: Poleg Industrial Zone, P.O.B. 8796, Natanya, 
Israel

כתובת : אזור תעשיה פולג, ת.ד. 8796, נתניה, ישראל

Identification No.: 513616433מספר זיהוי: 513616433

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: adv, michael hayoun

Address: 5a' Giborei israel, P.O.B. 8841, Netanya, Israel

שם: עו"ד מיכאל חיון 

כתובת : רח' גיבורי ישראל 5א', ת.ד. 8841, נתניה, ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 35 סוג: 35

Retail store of household utenslis, ornaments, home 
textiles, furniture complements, garden furniture; all 
included in class 35.

שירותי מכירה של כלי בית, חפצי נוי, טקסטיל לבית, ריהוט 
משלים, ריהוט גן; הנכללים כולם בסוג 35.                             

                                            

י"ב אלול תשע"ב - 21330/08/2012



Trade Mark No. 239000 מספר סימן

Application Date 06/01/2011 תאריך הגשה

International Trademark No. 1081088 מספר סימן בינלאומי

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 1 סוג: 1

Chemicals used in industry, scientific and cosmetics, 
in particular for odorants and flavourings; chemical 
preparations and substances for use in the 
manufacture of pharmaceutical products; chemical 
bases and intermediates, adjuvants, active 
substances and solvents for the chemical industry, 
the cosmetic and household chemical industries, and 
pharmacy, included in this class; chemical photo-
protective and sun-protection substances, included in 
this class; sunburn protection chemicals for industrial 
purposes; mixtures of artificial sweeteners for 
industrial purposes; organo-chemical preparations 
used in industry, science and photography; acids for 
industrial purposes; organic acids; alcohol for 
industrial purposes; chemical preparations for 
industrial purposes; fruit ether.

Class: 3 סוג: 3

Soaps; soap powders; and personal care 
preparations made therefrom.

Class: 5 סוג: 5

Tinctures, extracts and flavourings for 
pharmaceutical purposes; odorants, dyes and 
flavourings for health care, included in this class; 
drugs for medical and pharmaceutical purposes; 
acids for pharmaceutical purposes; alcohol for 
medical and pharmaceutical purposes; air sanitizing 
preparations; air fresheners, namely receptacles for 
perfuming air; preparations for air fresheners; 
deodorizing room sprays; air purifying preparations; 
bath salts for medical purposes; chemically 
homogenous odorants for health care products; air 
sanitizers and air fresheners, namely cleaning 
sprays, compressed air and cans for cleaning and 
removing dust.

Class: 32 סוג: 32

Essences for making beverages; essences for syrup 
for making beverages; non-alcoholic drinks; fruit 
juices; fruit essences; lemonades; syrups for 
lemonade; lemonade essences; fondant essences; 
bases, essences, extracts and distillates for non-
alcoholic beverages; flavoured mineral waters; syrup 
for making beverages; natural fruit juice bases; 
flavour concentrates for non-alcoholic beverages.

י"ב אלול תשע"ב - 21430/08/2012



 Owners

Name: Bell Flavors & Fragrances Duft und Aroma 
GmbH

Address: Schimmel-Straße 1, 04205 Leipzig, Germany

Identification No.: 72944

(Germany GmbH)

Class: 33 סוג: 33

Alcoholic essences, alcoholic distillates and extracts, 
and fruit extracts for alcoholic beverages; bases, 
essences, flavour concentrates, extracts and 
distillates for alcoholic beverages; fruit wines; 
liqueurs (alcoholic); extracts for alcoholic punch; 
liqueurs; extracts for liqueurs; essences for liqueurs.

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

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

European Community Trade Mark, 08/07/2010, No. 
9232811

איחוד האירופי לסימני מסחר, 08/07/2010, מספר 9232811

Class: 1 סוג: 1

Class: 3 סוג: 3

Class: 5 סוג: 5

Class: 32 סוג: 32

Class: 33 סוג: 33

י"ב אלול תשע"ב - 21530/08/2012



Trade Mark No. 239018 מספר סימן

Application Date 07/06/2011 תאריך הגשה

International Trademark No. 1081440 מספר סימן בינלאומי

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

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

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

שלסימונם נועד הסימן למעשה

 Owners

Name: GILEAD SCIENCES LIMITED

Address: IDA Business and Technology Park,Carrigtohill, 
Co. Cork, Ireland

Identification No.: 71546

(A limited liability company)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: 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

Pharmaceuticals.

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

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

Ireland, 18/03/2011, No. 2011/00489 אירלנד, 18/03/2011, מספר 2011/00489

Class: 5 סוג: 5

י"ב אלול תשע"ב - 21630/08/2012



Trade Mark No. 239019 מספר סימן

Application Date 07/06/2011 תאריך הגשה

International Trademark No. 1081441 מספר סימן בינלאומי

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

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

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

שלסימונם נועד הסימן למעשה

 Owners

Name: GILEAD SCIENCES LIMITED

Address: IDA Business and Technology Park,Carrigtohill, 
Co. Cork, Ireland

Identification No.: 71546

(A limited liability company)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: 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

Pharmaceuticals.

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

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

Ireland, 18/03/2011, No. 2011/00488 אירלנד, 18/03/2011, מספר 2011/00488

Class: 5 סוג: 5

י"ב אלול תשע"ב - 21730/08/2012



Trade Mark No. 239020 מספר סימן

Application Date 07/06/2011 תאריך הגשה

International Trademark No. 1081442 מספר סימן בינלאומי

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

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

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

שלסימונם נועד הסימן למעשה

 Owners

Name: GILEAD SCIENCES LIMITED

Address: IDA Business and Technology Park,Carrigtohill, 
Co. Cork, Ireland

Identification No.: 71546

(A limited liability company)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: 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

Pharmaceuticals.

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

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

Ireland, 18/03/2011, No. 2011/00486 אירלנד, 18/03/2011, מספר 2011/00486

Class: 5 סוג: 5

י"ב אלול תשע"ב - 21830/08/2012



Trade Mark No. 239042 מספר סימן

Application Date 30/06/2011 תאריך הגשה

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 21 סוג: 21

Disposable gloves for use in catering, domestic 
gloves, dusting gloves, gardening gloves, gloves for 
cleaning, gloves for domestic use, gloves for 
household purposes, gloves for polishing, gloves for 
washing, household gloves, household gloves for 
cleaning purposes, housework gloves, oven gloves, 
oven gloves for household purposes, plastic 
disposable gloves for household purposes, rubber 
gloves for domestic use, rubber gloves for household 
use, anti-static cloths for household use, cleaning 
cloths, cloths for dusting, cloths for polishing, cloths 
for wiping, dish cloths for cleaning, disposable cloths 
for cleaning, floor cloths, oven cloths, polishing 
cloths, scouring cloths, sponge cloths for cleaning, 
washing up apparatus, abrasive pads for kitchen 
(cleaning) purposes, abrasive sponges for kitchen 
(cleaning) use, pads for cleaning, pads for scouring 
(cleaning) purposes, sponges for household cleaning, 
surface cleaning brushes.

כפפות חד פעמיות לשימוש בהסעדה, כפפות לשימוש ביתי, 
כפפות הסרת אבק, כפפות לשימוש בגינון, כפפות עבור ניקוי, 
כפפות לשימוש מקומי, כפפות לשימוש בבית, כפפות עבור 
הבקרה, כפפות עבור רחצה, כפפות לשימוש בפנים הבית, 
כפפות לשימוש ביתי למטרות ניקוי, כפפות לעבודות הבית, 
כפפות לתנור למטרות ביתיות, כפפות חד פעמיות מפלסטיק 
למטרות ביתיות, כפפות גומי לשימוש מקומי, כפפות גומי, 
כפפות גומי לישמוש ביתי, אריגים נגד הצטברות חשמל 

לשימוש ביתי, אריגי ניקוי, אריגים עבור הסרת אבק, אריגים 
עבור הברקה, אריגים עבור ניגוד, אריגי כלי עבור ניקוי, אריגים 
חד פעמיים עבור ניקוי, אריגי רצפה, אריגי תנור, אריגי הבקרה, 

אריגי מירוק, אריגי ספןג עבור ניקוי, התקני רחיצה, כריות 
מירוק למטרות המטבח (ניקוי), ספוגי מירוק לשימוש במטבח 
(ניקוי), כריות עבור ניקוי, כריות למטרות צחצוח (ניקוי), ספוגים 
לניקוי הבית, מברשות ניקוי משטח.                                     
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    

                                

Class: 24 סוג: 24

Cotton cloths, dish cloths of textile for drying, 
disposable cloths, glass-cloth (towels), household 
cloths for drying dishes, household cloths for drying 
glasses, sponge cloths.

אריג כותנה, אריגי כלי מטקסטיל עבור יבוש, אריגים חד 
פעמיים, אריגי זכוכית (מגבות), אריגי בית ליבוש כלים, אריגי 
בית ליבוש כלי זכוכית, אריגי ספוג.                                       

                                  

י"ב אלול תשע"ב - 21930/08/2012



 Owners

Name: BM Polyco Ltd

Address: Crown Road, Enfield, Middlesex, EN1 1TX, 
United Kingdom

Identification No.: 72968

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 אלול תשע"ב - 22030/08/2012



Arcosteel

ארקוסטיל
Trade Mark No. 239054 מספר סימן

Application Date 03/07/2011 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: Millennium Marketing - Intertrade (1999) Ltd. שם: מילניום מרקטינג - אינטרטרייד (1999) בע"מ

Address: רחוב שארית ישראל, 37, תל-אביב, ישראל כתובת : רחוב שארית ישראל, 37, תל-אביב, ישראל

Identification No.: 512752023מספר זיהוי: 512752023

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: M. Firon and Co.

Address: Beit Orek, 10 th. floor 16 Abba Hilel Silver 
Stree, Ramat Gan, 52506, Israel

שם: מ. פירון ושות'

כתובת : בית עורק, קומה 10 רחוב אבא הלל סילבר 16, רמת גן, 
52506, ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 8 סוג: 8

Cutlery; included in class 8. סכו"ם; הנכללים כולם בסוג 8.     

Class: 21 סוג: 21

Home equipment and kitchen utensils; all included in 
class 21.

כלי בית וכלי מטבח; הנכללים כולם בסוג 21.                         
                    

Class: 35 סוג: 35

Buisness management; retail and wholesale services 
for kitchen utensils and home equipment;; import, 
commerce, marketing, sale, advertising and 
managing stores for kitchen utensils and home 
equipment; all included in class 35.

ניהול עסקים; שירותי מכירה קמעונאית וסיטונאית של כלים 
וציוד למטבח ולבית; ייבוא, מסחר, שיווק, מכירה, פרסום וניהול 
חנויות לממכר כלים וציוד למטבח ולבית; הנכללים כולם בסוג 
                                                                               .35

                                  

י"ב אלול תשע"ב - 22130/08/2012



Trade Mark No. 239116 מספר סימן

Application Date 11/04/2011 תאריך הגשה

International Trademark No. 1081463 מספר סימן בינלאומי

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 21 סוג: 21

Glasses (receptacles); ice buckets and coolers not of 
precious metal; serving trays not of precious metal; 
menu card holders; heat-insulated containers; 
cocktail shakers; accessories for serving wine, 
namely bottle holders. 

Class: 32 סוג: 32

Beer; mineral and aerated waters; fruit drinks and 
fruit juices; syrups and other preparations for making 
beverages; lemonades; fruit nectars, non-alcoholic; 
soda water; aperitifs, non-alcoholic.

Class: 33 סוג: 33

Alcoholic beverages, except beer; cider; digesters 
(liqueurs and spirits) wines; spirits; alcoholic extracts 
or essences; champagnes; sparkling wine.

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

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

France, 19/10/2010, No. 10 3 775 526 צרפת, 19/10/2010, מספר 526 775 3 10

Class: 21 סוג: 21

Class: 32 סוג: 32

Class: 33 סוג: 33

י"ב אלול תשע"ב - 22230/08/2012



 Owners

Name: MHCS

Address: 9 avenue de Champagne, F-51200 Epernay, 
France

Identification No.: 72708

(FRANCE Société en Commandite Simple)

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

י"ב אלול תשע"ב - 22330/08/2012



Trade Mark No. 239170 מספר סימן

Application Date 08/06/2011 תאריך הגשה

International Trademark No. 1082122 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: LEGAL BOX S.A.

Address: c/o FIDUCIOR S.A., Rue Saint-Leger 19, CH-
1204 Geneve, Switzerland

Identification No.: 74803

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 38 סוג: 38

Electronic mail services, services for sending 
electronic registered letters, electronic contracts, 
electronic invoices, electronic pay statements.

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

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

France, 01/06/2011, No. 11 3 836 166 צרפת, 01/06/2011, מספר 166 836 3 11

Class: 38 סוג: 38

י"ב אלול תשע"ב - 22430/08/2012



Trade Mark No. 239177 מספר סימן

Application Date 01/03/2011 תאריך הגשה

International Trademark No. 1082202 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: SANOFI

Address: 20 avenue Raymond Aron, F-94260 Antony, 
France

Identification No.: 72294

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 5 סוג: 5

Glucose control solutions (reagent for medical 
purposes).

Class: 9 סוג: 9

Computer software for recording results of blood 
tests from a blood sugar level meter, designed for 
diabetics.

Class: 10 סוג: 10

Blood glucose meters and component parts thereof, 
namely strips, lancets.

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

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

France, 03/09/2010, No. 10 3 764 181 צרפת, 03/09/2010, מספר 181 764 3 10

Class: 5 סוג: 5

Class: 9 סוג: 9

Class: 10 סוג: 10

י"ב אלול תשע"ב - 22530/08/2012



Trade Mark No. 239178 מספר סימן

Application Date 01/03/2011 תאריך הגשה

International Trademark No. 1082203 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: SANOFI

Address: 20 avenue Raymond Aron, F-94260 Antony, 
France

Identification No.: 72294

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 5 סוג: 5

Glucose control solutions (reagent for medical 
purposes).

Class: 9 סוג: 9

Computer software for recording results of blood 
tests from a blood sugar level meter, designed for 
diabetics.

Class: 10 סוג: 10

Blood glucose meters and component parts thereof, 
namely strips, lancets.

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

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

France, 03/09/2010, No. 10 3 764 182 צרפת, 03/09/2010, מספר 182 764 3 10

Class: 5 סוג: 5

Class: 9 סוג: 9

Class: 10 סוג: 10

י"ב אלול תשע"ב - 22630/08/2012



Trade Mark No. 239179 מספר סימן

Application Date 01/03/2011 תאריך הגשה

International Trademark No. 1082204 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: SANOFI

Address: 20 avenue Raymond Aron, F-94260 Antony, 
France

Identification No.: 72294

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 5 סוג: 5

Glucose control solutions (reagent for medical 
purposes).

Class: 9 סוג: 9

Computer software for recording results of blood 
tests from a blood sugar level meter, designed for 
diabetics.

Class: 10 סוג: 10

Blood glucose meters and component parts thereof, 
namely strips, lancets.

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

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

France, 03/09/2010, No. 10 3 764 195 צרפת, 03/09/2010, מספר 195 764 3 10

Class: 5 סוג: 5

Class: 9 סוג: 9

Class: 10 סוג: 10

י"ב אלול תשע"ב - 22730/08/2012



applitime

Trade Mark No. 239237 מספר סימן

Application Date 06/07/2011 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: Guy Amit שם: גיא עמית

Address: Rotem 7/8, Givataim, 53367, Israel כתובת : רותם 7/8, גבעתיים, 53367, ישראל

Identification No.: 038226486מספר זיהוי: 038226486

Name: shmulik buzin שם: שמוליק בוזין

Address: Wolfson 5, Holon, 58344, Israel כתובת : וולפסון 5, חולון, 58344, ישראל

Identification No.: 028424687מספר זיהוי: 028424687

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 42 סוג: 42

Design and develop mobile applications,design and 
develop mobile web,develop solutions and develop 
services to the mobile media; all included in class 42.

עיצוב ופיתוח אפליקציות ויישומים סלולריים, עיצוב ופיתוח 
אתרי אינטרנט סלולריים, שירותי פיתוח פתרונות ופיתוח 
שירותים למדיה הסלולרית; הנכללים כולם בסוג 42.       

י"ב אלול תשע"ב - 22830/08/2012



SHOHAM

שוהם
Trade Mark No. 239238 מספר סימן

Application Date 06/07/2011 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: Israel Rab שם: ישראל ראב

Address: Harabbi MNadvorna 12/3, Beitar Ellite, 90500, 
Israel

כתובת : רח' הרבי מנדבורנא 12/3, ביתר עלית, 90500, ישראל

Identification No.: 204894836מספר זיהוי: 204894836

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 25 סוג: 25

Men's, women's, infants, children's apparel ,namely , 
scarves, ties, shirts, sweat shirts, blouses, pullovers, 
vests, sweaters, jackets, coats, raincoats, gloves, 
belts, hats, caps, head coverings, skullcaps, 
underwear, swim wear, footwear, slippers, shoes, 
boots, socks, tights, night gowns, pajamas, shorts, 
trousers, pants, sweat pants, sweat pants, skirts, 
jumpers, dresses, suits; all included in class 25.

הלבשה של גברים, נשים, תינוקות וילדים, כלומר, צעיפים, 
עניבות, חולצות, חולצות טריקו, חולצות פולו, חולצות סווצ'ר, 

אפודות, סוודרים, ז'קטים, מעילים, מעילי גשם, כפפות, חגורות, 
כובעים, כובעי שמש, כיסוי ראש, כיפות, הלבשה תחתונה, בגדי 
ים, נעלי בית, נעליים, מגפיים, גרביים, גרביונים, כותונות לילה, 
פיג'מות, מכנסיים, מכנסיים קצרים, מכנסי טרנינג, חצאיות, 

סרפנים שמלות, שמלות ערב, חליפות; הנכללים כולם בסוג 25. 
                            

י"ב אלול תשע"ב - 22930/08/2012



PLAYCAST

Trade Mark No. 239244 מספר סימן

Application Date 07/07/2011 תאריך הגשה

Base for International Trademark No. 1106861 בסיס לסימן מסחר בינלאומי מס.

Ownersבעלים

Name: PLAYCAST MEDIA SYSTEMS LTD שם: פלייקסט מדיה סיסטמס בע"מ

Address: 1 Leshem st, Kiryat Gat, 82000, Israel כתובת : רח' לשם 1, קרית גת, 82000, ישראל

Identification No.: 513985648מספר זיהוי: 513985648

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Gross, Kleinhendler, Hodak, Halevy, Greenberg & 
Co

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

שם: גרוס, קלינהנדלר, חודק, הלוי, גרינברג ושות'

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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 9 סוג: 9

Computer software for use in servers; software for 
provision of electronic games; software for video 
optimization; video game software; computer game 
software; video game remote control units; all 
included in class 9.

תוכנת מחשב לשימוש בשרתים; תוכנה לאספקת משחקים 
אלקטרוניים; תוכנה לאופטימיזציה של וידאו; תוכנת משחק 
וידאו; תוכנת משחק מחשב; מתקני שלטים למשחקי וידאו; 

הנכללים כולם בסוג 9.                                                       
                                            

Class: 38 סוג: 38

Broadcasting services, television broadcasting, 
streaming of audio and video material over computer 
networks, including the internet, wireless and wired 
networks; providing networking services for 
establishing multiple-user accessincluding to a wide 
area network and a local area network; all included in 
class 38.

שירותי שידור, שידורי טלוויזיה, הזרמת חומרי וידאו ואודיו על 
רשתות מחשבים, כולל אינטרנט, רשתות אלחוטיות וקוויות; 
אספקת שירותי רשת על מנת להקים גישה למשתמשים רבים 
לרבות תקשורת רחבה (WAN) או מקומית (LAN); הנכללים 
כולם בסוג 38.                                                                 
                                                                                    

                                    

Class: 41 סוג: 41

Entertainment services; entertainment services which 
provides temporary use of non-downloadable 
computer games and video games via various 
devices (including but not limited to, via computers, 
mobile communication devices, digital televisions); 
multimedia entertainment production services; online 
video game services; video production services; 
distribution of entertainment media; distribution of 
video game programming to cable television 
systems, wireless services providers and global 
computer network service providers; distribution of 
video game programming for others; all included in 
class 41.

שירותי בידור; שירותי בידור המאפשרים שימוש זמני במשחקי 
מחשב ובמשחקי וידאו (אשר אינם ניתנים להורדה) באמצעות 
מגוון מכשירים (כולל, ובין היתר, באמצעות מחשבים, מכשירי 
תקשורת וניידים, טלוויזיות דיגיטאליות); שירותי הפקת בידור 
במולטימדיה; שירותי משחקי וידאו מקוונים; שירותי הפקת 
וידאו; הפצה של מדיות בידור; הפצה של שיבוץ משחקי וידאו 
למערכות טלוויזיה בכבלים, לספקי שירותים אלחוטיים, ולספקי 

רשתות מחשב גלובאליות; הפצת משחקי וידאו לאחרים; 
הנכללים כולם בסוג 41.                                                     
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    

    

י"ב אלול תשע"ב - 23030/08/2012



AURA

Trade Mark No. 239252 מספר סימן

Application Date 18/07/2011 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: 9 סוג: 9

Respirators other than for artificial respiration; all 
included in class 9.

מכשירי הנשמה למעט עבור הנשמה מלאכותית; 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., 11/02/2011, No. 85240142 ארה"ב, 11/02/2011, מספר 85240142

Class: 9 סוג: 9

י"ב אלול תשע"ב - 23130/08/2012



פרה פרה
Trade Mark No. 239278 מספר סימן

Application Date 11/07/2011 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: Elad Zalmanovich שם: אלעד זלמנוביץ

Address: P.O.B. 7052, GEDERA, 70700, Israel כתובת : ת.ד. 7052, גדרה, 70700, ישראל

Identification No.: 025458530מספר זיהוי: 025458530

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Ovad Basha

Address: P.O.B. 9500, TEL AVIV, 61094, Israel

שם: עובד באשה, עו"ד

כתובת : ת.ד. 9500, תל אביב, 61094, ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 29 סוג: 29

Meat, fish and chicken; all included in class 29. בשר, דגים ועופות; הנכללים כולם בסוג 29.                     

י"ב אלול תשע"ב - 23230/08/2012



SH'BAM

Trade Mark No. 239302 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.                                                     
                                                                                    
                                                                                    

                                                                    

י"ב אלול תשע"ב - 23330/08/2012



BAY CLUB HOTEL

מלון ביי קלאב
Trade Mark No. 239308 מספר סימן

Application Date 14/07/2011 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: ATLAS HOTELS LTD. שם: רשת מלונות אטלס בע"מ

Address: 287 Hayrkon St., Tel Aviv, 63504, Israel כתובת : הירקון 287, תל אביב, 63504, ישראל

Identification No.: 511228629מספר זיהוי: 511228629

חברה פרטית

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 43 סוג: 43

Hotels services; included in class 43. שרותי מלונאות; הנכללים כולם בסוג 43.     

י"ב אלול תשע"ב - 23430/08/2012



Trade Mark No. 239319 מספר סימן

Application Date 12/05/2011 תאריך הגשה

International Trademark No. 1082375 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: LANCOME PARFUMS ET BEAUTE & CIE

Address: 29 rue du Faubourg Saint-Honoré, F-75008 
PARIS, France

Identification No.: 72200

(FRANCE SOCIETE EN NOM COLLECTIF)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 3 סוג: 3

Perfumes, toilet water; bath and shower gels and 
salts for non-medical use; toilet soap; body 
deodorants; cosmetics particularly face, body and 
hand creams, milks, lotions, gels and powders; 
tanning and after-sun milks, gels and oils 
(cosmetics); make-up 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)

France, 27/12/2010, No. 10/3.793.346 צרפת, 27/12/2010, מספר 10/3.793.346

Class: 3 סוג: 3

י"ב אלול תשע"ב - 23530/08/2012



Trade Mark No. 239320 מספר סימן

Application Date 21/06/2011 תאריך הגשה

International Trademark No. 1082379 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: Kurt Braunhofer

Address: Graben 27, A-1010 Wien, Austria

Identification No.: 73043

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 32 סוג: 32

Mineral and aerated waters and other non-alcoholic 
drinks; Fruit drinks and fruit juices; Syrups and other 
preparations for making beverages.

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

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

European Community Trade Mark, 27/12/2010, No. 
009627225

איחוד האירופי לסימני מסחר, 27/12/2010, מספר 
009627225

Class: 32 סוג: 32

י"ב אלול תשע"ב - 23630/08/2012



Trade Mark No. 239322 מספר סימן

Application Date 14/06/2011 תאריך הגשה

International Trademark No. 1082403 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: BAYADERA MANAGEMENT LIMITED

Address: Karpenisiou, 30, P.C., CY-1660 Nicosia, Cyprus

Identification No.: 73044

(Cyprus Limited Liability Company)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 33 סוג: 33

Wine; spirits (beverages) and liqueurs; cocktails.

י"ב אלול תשע"ב - 23730/08/2012



Trade Mark No. 239326 מספר סימן

Application Date 16/06/2011 תאריך הגשה

International Trademark No. 1082462 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: Xilinx, Inc.

Address: 2100 Logic Drive, San Jose, CA 95124, U.S.A.

Identification No.: 72345

(California, United States Corporation)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 9 סוג: 9

Computer hardware, namely, integrated circuits; 
integrated circuit, namely, field programmable gate 
array with embedded processor; computer software 
for use in connection with the foregoing.

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

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

U.S.A., 13/06/2011, No. 85344927 ארה"ב, 13/06/2011, מספר 85344927

Class: 9 סוג: 9

י"ב אלול תשע"ב - 23830/08/2012



Trade Mark No. 239327 מספר סימן

Application Date 10/06/2011 תאריך הגשה

International Trademark No. 1082474 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: KANGNAI GROUP CO., LTD.

Address: Kangnai Industrial Garden,,China Shoe 
Capital,Wenz, 325000 Zhejiang, People's Republic of 
China

Identification No.: 73045

(China Corporation)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 18 סוג: 18

Pelts; unworked or semi-worked leather; leather 
leads; bags for sports; valises; purses; handbags; 
travelling sets (leather ware); umbrellas; clothing for 
pets.

י"ב אלול תשע"ב - 23930/08/2012



Trade Mark No. 239331 מספר סימן

Application Date 10/06/2011 תאריך הגשה

International Trademark No. 1082505 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: SAGE ELECTROCHROMICS, INC.

Address: 2150 AIRPORT DRIVE,SUITE 2, FAIRBAULT, 
MN 55021, U.S.A.

Identification No.: 73048

(New Jersey, United States CORPORATION)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 19 סוג: 19

Electrochromic building glass.

י"ב אלול תשע"ב - 24030/08/2012



Trade Mark No. 239335 מספר סימן

Application Date 11/05/2011 תאריך הגשה

International Trademark No. 1082577 מספר סימן בינלאומי

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 35 סוג: 35

Employment agency services for part-time and 
permanent staff; selection, recruitment and 
placement of temporary, short-term and permanent 
staff; employment agency services, especially on-line 
provision of employment advertisements and 
employment descriptions; running tests 
(psychological) and analyzing the results thereof 
(linked directly to matters relating to employment 
agencies and matters relating to personnel and 
recruitment); project management, also in the form of 
outsourcing.

Class: 41 סוג: 41

Teaching; providing of training; conducting 
personalised workshops and seminars on-line, in the 
field of job seeking techniques, establishing a 
network of contacts (networking), and career 
management; running training programs on office 
work, secretarial work, word processing, data input 
and information systems management.

Class: 42 סוג: 42

Consulting on computers and computer programming 
and information technology infrastructure; computer 
programming for others; design and development of 
computers and computer software; engineering; help 
desk services for queries in the field of information 
technology; consulting in the field of information 
technology.

Goods/Services for which priority is claimed סחורות/שירותים לגביהם נטען דין קדימה
(If only classification code is indicated, Priority is claimed 
for all goods/services included in that class, and specified 
above under the 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. 615192 שוויץ, 20/12/2010, מספר 615192

Class: 35 סוג: 35

Class: 41 סוג: 41

Class: 42 סוג: 42

י"ב אלול תשע"ב - 24130/08/2012



 Owners

Name: Adecco SA

Address: Château Bonmont, CH-1275 Chéserex, 
Switzerland

Identification No.: 73051

(Société anonyme (SA))

י"ב אלול תשע"ב - 24230/08/2012



Trade Mark No. 239336 מספר סימן

Application Date 30/05/2011 תאריך הגשה

International Trademark No. 1082609 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: 35 סוג: 35

Advertising; business management; business 
administration; office functions; retail store services 
for clothing, footwear, headgear, soap, perfumes, 
essential oils, cosmetics, hair lotions, jewelry and 
bags; on-line retail store services for clothing, 
footwear, headgear, soap, perfumes, essential oils, 
cosmetics, hair lotions, jewelry and 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)

Switzerland, 23/12/2010, No. 614961 שוויץ, 23/12/2010, מספר 614961

Class: 35 סוג: 35

י"ב אלול תשע"ב - 24330/08/2012



Trade Mark No. 239340 מספר סימן

Application Date 24/05/2011 תאריך הגשה

International Trademark No. 1082647 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: WOONGJIN COWAY CO., LTD.

Address: 658 Yugu-ri,,Yugu-eup, Gongju, 
Choongcheongnam-do, Republic of Korea

Identification No.: 73055

(Republic of Korea Corporation)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 11 סוג: 11

Water purifying apparatus and machines for 
household purposes; filters for water purifying 
apparatus and machines for household purposes; 
water purifying apparatus and machines for industrial 
purposes; filters for water purifying apparatus and 
machines for industrial purposes; filters for drinking 
water; bidets; air conditioning installations; air 
conditioning apparatus; water conduits installations; 
sanitary apparatus and installations; air driers; air 
sterilisers; air filtering installations; air purifying 
apparatus and machines; air cleaners; air 
deodorising apparatus; industrial dehumidifiers; water 
filtering apparatus; water softening apparatus; 
deodorising apparatus not for personal use; 
humidifiers; electric water purifying apparatus and 
machines for household purposes; filters for electric 
water purifying apparatus and machines for 
household purposes; refrigerators for cosmetics 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)

Republic of Korea, 26/04/2011, No. 4020110022472 דרום קוריאה, 26/04/2011, מספר 4020110022472

Class: 11 סוג: 11

י"ב אלול תשע"ב - 24430/08/2012



Trade Mark No. 239355 מספר סימן

Application Date 11/04/2011 תאריך הגשה

International Trademark No. 1082838 מספר סימן בינלאומי

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 9 סוג: 9

Heat regulators; glass covered with electric 
conductors; thermostats; transmitting devices; 
transmitters (telecommunications); time recording 
apparatus; recorded computer programmes; 
recorded computer software; semiconductors.

Class: 11 סוג: 11

Heating elements; heating plates (boards); electric 
radiators; immersion heaters; heating (heaters for 
vehicles); table cookers; filaments (electric, heating); 
heating apparatus for defrosting windows of vehicles; 
electric heating apparatus; heating apparatus, 
heating installations.

Class: 17 סוג: 17

Compositions to prevent the radiation of heat.

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

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

Cyprus, 07/04/2011, No. 79207 קפריסין, 07/04/2011, מספר 79207

Class: 9 סוג: 9

Cyprus, 07/04/2011, No. 79208 קפריסין, 07/04/2011, מספר 79208

Class: 11 סוג: 11

Cyprus, 07/04/2011, No. 79209 קפריסין, 07/04/2011, מספר 79209

Class: 17 סוג: 17

Czech Republic, 13/10/2010, No. 316906 הרפובליקה הצ'כית, 13/10/2010, מספר 316906

Class: 9 סוג: 9

Class: 11 סוג: 11

Class: 17 סוג: 17

י"ב אלול תשע"ב - 24530/08/2012



 Owners

Name: NASTORE LIMITED

Address: Acropoleos 59-61 Avenue,,Savvides Center, 
CY-2012 Nicosia, Cyprus

Identification No.: 73061

(Cyprus Private company limited by shares)

י"ב אלול תשע"ב - 24630/08/2012



Trade Mark No. 239356 מספר סימן

Application Date 13/05/2011 תאריך הגשה

International Trademark No. 1082878 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: Bayerische Motoren Werke Aktiengesellschaft

Address: Petuelring 130, 80809 München, Germany

Identification No.: 73062

(Germany Aktiengesellschaft (joint stock company))

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 9 סוג: 9

Apparatus for recording, transmission and 
reproduction of sound and images; data processing 
apparatus and computers; computer programs and 
computer software (recorded); electronic components 
for motor vehicles.

Class: 38 סוג: 38

Telecommunication services in the field of electronic 
data transmission and transmission of information via 
satellite and computer, communication via satellites 
and local networks, communications by computer 
terminals and in connection with car radios, 
communication by worldwide communication 
networks (Internet); transmission of data, 
communication and informations by satellites, 
computers, electronic data transmission networks, 
Internet and other electronic devices.

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

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

Germany, 25/01/2011, No. 302011005434.7/09 גרמניה, 25/01/2011, מספר 302011005434.7/09

Class: 9 סוג: 9

Class: 38 סוג: 38

י"ב אלול תשע"ב - 24730/08/2012



Trade Mark No. 239359 מספר סימן

Application Date 14/06/2011 תאריך הגשה

International Trademark No. 1082916 מספר סימן בינלאומי

Conditions/Disclaimers

The mark is limited to the colours  word Red - PMS 
code 186; grey - PMS code COOL GRAY 9. as 
shown in the  mark.

 Owners

Name: Bavaria N.V.

Address: De stater 1, NL-5737 RV Lieshout, Netherlands

Identification No.: 72814

(The Netherlands Naamloze Vennootschap)

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; energy 
drinks.

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

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

Benelux, 25/02/2011, No. 1220380 בנלוקס, 25/02/2011, מספר 1220380

Class: 32 סוג: 32

י"ב אלול תשע"ב - 24830/08/2012



Trade Mark No. 239362 מספר סימן

Application Date 20/04/2011 תאריך הגשה

International Trademark No. 1082957 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: Apple Inc.

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

Identification No.: 71318

(California, United States Corporation)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 9 סוג: 9

Computer software for production, processing, 
recording, and editing of music and audio; computer 
software for music authoring.

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

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

Colombia, 20/10/2010, No. 2010.130.079 קולומביה, 20/10/2010, מספר 2010.130.079

Class: 9 סוג: 9

Computer hardware; computer software; computer 
software for use in authoring, editing, playing, storing 
and organizing audio, video and still images; 
computer software for music authoring

י"ב אלול תשע"ב - 24930/08/2012



Trade Mark No. 239364 מספר סימן

Application Date 06/06/2011 תאריך הגשה

International Trademark No. 1082991 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: Coty Germany GmbH

Address: Fort Malakoff Park,,Rheinstrasse 4E, 55116 
MAINZ, Germany

Identification No.: 71330

(Germany GmbH)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 3 סוג: 3

Soaps; perfumery; essential oils; cosmetics; hair 
lotions; toiletries; dentifrices.

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

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

Germany, 07/12/2010, No. 30 2010 071 555.3/03 גרמניה, 07/12/2010, מספר 555.3/03 071 2010 30

Class: 3 סוג: 3

י"ב אלול תשע"ב - 25030/08/2012



Trade Mark No. 239366 מספר סימן

Application Date 16/06/2011 תאריך הגשה

International Trademark No. 1083040 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: Cortina Systems, Inc.

Address: 1376 Bordeaux Drive, Sunnyvale CA 94089, 
U.S.A.

Identification No.: 73067

(Delaware, United States Corporation)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 9 סוג: 9

Computer software for controlling and programming 
semiconductor chips for use in the field of data and 
telecommunications networks; computer and 
telecommunications hardware, namely, modules, 
chips and subsystems for use in connection with data 
and telecommunication networks.

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

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

U.S.A., 17/12/2010, No. 85200868 ארה"ב, 17/12/2010, מספר 85200868

Class: 9 סוג: 9

semiconductor chips for use in the field of data and 
telecommunications networks; computer and 
telecommunications hardware, namely, modules, 
chips and subsystems for use in connection with data 
and telecommunication networks

י"ב אלול תשע"ב - 25130/08/2012



Trade Mark No. 239367 מספר סימן

Application Date 09/06/2011 תאריך הגשה

International Trademark No. 1083056 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: DAIKYO SEIKO, LTD.

Address: 38-2, Sumida 3-chome,,Sumida-ku, Tokyo 131-
0031, Japan

Identification No.: 73068

(Japan Corporation)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 10 סוג: 10

Medical retaining caps for preventing rubber closures 
that seal mouths of medicine containers from coming 
off; medical sealing caps with built-in rubber closure 
for sealing mouths of medicine containers.

Class: 20 סוג: 20

Plastic retaining caps for preventing rubber closures 
that seal mouths of packaging containers from 
coming off; plastic sealing caps with built-in rubber 
closure for sealing mouths of packaging containers; 
plastic lids for packaging containers.

י"ב אלול תשע"ב - 25230/08/2012



Trade Mark No. 239368 מספר סימן

Application Date 15/03/2011 תאריך הגשה

International Trademark No. 1083078 מספר סימן בינלאומי

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 9 סוג: 9

Helmets, spectacles, sunglasses, sleeves for 
spectacles, chains for spectacles, headlamps, bells, 
protective articles, emergency lights, neon signs, 
optical mirrors.

Class: 12 סוג: 12

Bicycles; bells, brakes, chains, handlebars, frames, 
saddles, saddle covers, mirrors, directional signals, 
wheels and mudguards, all for bicycles.

Class: 25 סוג: 25

Sportswear, singlets, caps, culottes, gloves, socks, 
leotards, jackets, cagoules, trousers, chemisettes, 
jerseys, sweat shirts, sports footwear and, in general, 
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)

Spain, 22/09/2010, No. 2.947.389 ספרד, 22/09/2010, מספר 2.947.389

Class: 9 סוג: 9

Class: 12 סוג: 12

Class: 25 סוג: 25

י"ב אלול תשע"ב - 25330/08/2012



 Owners

Name: ORBEA, S. COOP. LTDA.

Address: Polígono Industrial Goitondo, 48, E-48269 
MALLABIA (Bizkaia), Spain

Identification No.: 73069

(España Sociedad Cooperativa Limitada)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Reinhold Cohn and Partners

Address: 26a Habarzel St. Ramat Hahayal, P.O.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 אלול תשע"ב - 25430/08/2012



Trade Mark No. 239374 מספר סימן

Application Date 20/05/2011 תאריך הגשה

International Trademark No. 1083133 מספר סימן בינלאומי

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 6 סוג: 6

Pipelines, porches of metal, shading installations of 
metal, fire doors of metal.

Class: 7 סוג: 7

Electric and electronic control devices for machines 
or motors and engines, power transmission devices 
such as wheel and crank mechanisms; fans, 
actuators for windows, doors, tailboards, automatic 
locking devices for doors, electric motors.

Class: 9 סוג: 9

Fire engines; clothing for protection against fire; fire 
extinguishing apparatus; fire extinguishing 
installations; remote control devices; smoke 
detectors; alarms; sprinkler systems; fire blankets; 
smoke, fire, wind, damp, water, temperature sensors; 
data processing equipment; programs recorded on 
data carriers.

Class: 11 סוג: 11

Fans; ventilation, smoke extraction windows and 
flaps; filters; heating, ventilation, fire alarm and 
smoke extraction installations.

Class: 35 סוג: 35

Organisational and professional business 
consultancy.

Class: 37 סוג: 37

Installation, repair and/or maintenance of fire alarm 
installations, air-conditioning installations, fire 
extinguishing installations, ventilation installations 
and/or smoke removal installations.

Class: 40 סוג: 40

Metal removing and shaping of iron, non-ferrous 
metals and plastics.

Class: 42 סוג: 42

Design of fire alarm, smoke extraction, fire-
extinguishing and/or air-conditioning installations.

י"ב אלול תשע"ב - 25530/08/2012



 Owners

Name: D+H Mechatronic AG

Address: Georg-Sasse-Str. 28-32, 22949 Ammersbek, 
Germany

Identification No.: 73073

(AG)

י"ב אלול תשע"ב - 25630/08/2012



Trade Mark No. 239376 מספר סימן

Application Date 08/06/2011 תאריך הגשה

International Trademark No. 1083177 מספר סימן בינלאומי

Goods/Services סחורות/שירותים

י"ב אלול תשע"ב - 25730/08/2012



Class: 12 סוג: 12

Vehicles; apparatus for locomotion by land; 
suspension shock absorbers for vehicles, anti-theft 
devices for vehicles, headrest for vehicle seats, 
automobiles, shock absorbers for automobiles, 
automobile hoods, automobile bodies, automobile 
chains, automobile chassis, bumpers for 
automobiles, sun shields and visors for automobiles, 
anti-theft alarms for vehicles, reversing alarms for 
vehicles, horns for vehicles, luggage carriers for 
vehicles, tires for vehicle wheels, torsion bars for 
vehicles, connecting rods for land vehicles, other 
than parts of motors and engines, transmissions for 
land vehicles, caps for vehicle gas tanks, 
windshields, pickup trucks, light trucks, trucks, hoods 
for vehicles, hoods for vehicle engines, bodies for 
vehicles, crankcases for land vehicle components 
(other than for motors), safety belts for vehicle seats, 
anti-skid chains, driving chains for land vehicles, 
transmission chains for land vehicles, hydraulic 
circuits for vehicles, torque converters for land 
vehicles, reduction gears for land vehicles, direction 
signals for vehicles, electric motors for land vehicles, 
electric vehicles, clutches for land vehicles, children 
safety seats for vehicles, gearing for land vehicles, 
hub caps, casings for pneumatic tires (tyres), balance 
weights for vehicle wheels, axles for vehicles, axle 
journals, windshield wipers, brake linings for vehicles, 
brake shoes for vehicles, brake segments for 
vehicles, brakes for vehicles, bands for wheel hubs, 
elevating tailgates (parts of land vehicles), vehicle 
covers, seat covers for vehicles, vehicle wheel rims, 
motors for land vehicles, driving motors for land 
vehicles, hubs for vehicle wheels, mudguards, 
vehicle bumpers, air pumps (vehicle accessories), 
doors for vehicles, ski carriers for cars, propulsion 
mechanisms for land vehicles, trailers (vehicles), 
trailer hitches for vehicles, shock absorbing springs 
for vehicles, vehicle suspension springs, rearview 
mirrors, vehicle wheels, freewheels for land vehicles, 
security harnesses for vehicle seats, vehicle seats, 
sports cars, tractors, sleighs (vehicles), tramcars, 
transmission shafts for land vehicles, transmissions 
for land vehicles, turbines for land vehicles, anti-glare 
devices for vehicles, upholstery, upholstery for 
vehicles, tires for vehicle wheels, windows for 
vehicles, steering wheels for vehicles; vehicles for 
locomotion by land; motor cars, cars powered by a 
combination of thermic and electrical energy; cycles, 
bicycles, motorized scooters, motorcycles and 
tricycles.

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

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

France, 06/06/2011, No. 11/3836750 צרפת, 06/06/2011, מספר 11/3836750

Class: 12 סוג: 12

י"ב אלול תשע"ב - 25830/08/2012



 Owners

Name: RENAULT s.a.s.

Address: F-92100 BOULOGNE-BILLANCOURT, France

Identification No.: 73074

(France Société par actions simplifiée)

י"ב אלול תשע"ב - 25930/08/2012



Trade Mark No. 239377 מספר סימן

Application Date 21/06/2011 תאריך הגשה

International Trademark No. 1083178 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: LANCOME PARFUMS ET BEAUTE & CIE

Address: 29 rue du Faubourg Saint-Honoré, F-75008 
PARIS, France

Identification No.: 72200

(FRANCE SOCIETE EN NOM COLLECTIF)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 3 סוג: 3

Perfumes, toilet water; bath and shower gels and 
salts for non-medical use; toilet soap; body 
deodorants; cosmetics particularly face, body and 
hand creams, milks, lotions, gels and powders; 
tanning and after-sun milks, gels and oils 
(cosmetics); make-up products; shampoos; gels, 
mousses, balms and products in the form of aerosols 
for hair care and hair styling; hair sprays; hair dyes 
and bleaching products; hair waving and setting 
products; essential oils.

י"ב אלול תשע"ב - 26030/08/2012



Trade Mark No. 239378 מספר סימן

Application Date 05/05/2011 תאריך הגשה

International Trademark No. 1083205 מספר סימן בינלאומי

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 9 סוג: 9

Apparatus and instruments for conducting, switching, 
transforming, accumulating, regulating or controlling 
electricity; electric installations for the remote control 
of industrial operations, chips (integrated circuits), 
computer software, recorded; computer peripheral 
devices, computer operating programs, recorded, 
interfaces for computers, transmitters 
(telecommunication), transmitters of electronic 
signals; high-frequency apparatus; radar apparatus; 
measuring devices, electric; precision measuring 
apparatus; measuring apparatus; distance measuring 
apparatus; distribution consoles (electricity); 
distribution boxes (electricity); distribution boards 
(electricity); control panels (electricity); connectors, 
connectors.

Class: 35 סוג: 35

Business management of energy production and 
distribution.

Class: 42 סוג: 42

Consultancy in the field of energy-saving; services 
provided by designers, particularly by Web site 
designers; creating and maintaining web sites for 
others; hosting computer sites (web sites); services 
of engineers; engineering; installation, integration 
and maintenance of computer software; data 
conversion of computer programs and data [not 
physical conversion]; installation of computer 
software; computer programming; computer software 
consultancy; services provided by an application 
service provider (ASP); rental of computer 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)

Switzerland, 07/02/2011, No. 612362 שוויץ, 07/02/2011, מספר 612362

Class: 9 סוג: 9

Class: 35 סוג: 35

Class: 42 סוג: 42

י"ב אלול תשע"ב - 26130/08/2012



 Owners

Name: Schefer, Karsten

Address: Höhenstrasse 8, CH-8342 Wernetshausen, 
Switzerland

Identification No.: 73075

י"ב אלול תשע"ב - 26230/08/2012



Trade Mark No. 239381 מספר סימן

Application Date 10/06/2011 תאריך הגשה

International Trademark No. 1083244 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: Pan American World Airways, Inc.

Address: 44 Industrial Park Drive, Dovern NH 03820, 
U.S.A.

Identification No.: 73077

(Delaware, United States CORPORATION)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 41 סוג: 41

Entertainment services in the nature of an on-going 
dramatic television program; provision of 
entertainment information about on-going dramatic 
television program via the internet; entertainment 
services, namely, providing online electronic games.

י"ב אלול תשע"ב - 26330/08/2012



Trade Mark No. 239386 מספר סימן

Application Date 27/05/2011 תאריך הגשה

International Trademark No. 1083290 מספר סימן בינלאומי

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 12 סוג: 12

Vehicles; apparatus for locomotion by land; 
suspension shock absorbers for vehicles, anti-theft 
devices for vehicles, headrest for vehicle seats, 
automobiles, shock absorbers for automobiles, 
automobile hoods, automobile bodies, automobile 
chains, automobile chassis, bumpers for 
automobiles, sun shields and visors for automobiles, 
anti-theft alarms for vehicles, reversing alarms for 
vehicles, horns for vehicles, luggage carriers for 
vehicles, tires for vehicle wheels, torsion bars for 
vehicles, connecting rods for land vehicles, other 
than parts of motors and engines, transmissions for 
land vehicles, caps for vehicle gas tanks, 
windshields, pickup trucks, light trucks, trucks, hoods 
for vehicles, hoods for vehicle engines, bodies for 
vehicles, crankcases for land vehicle components 
(other than for motors), safety belts for vehicle seats, 
anti-skid chains, driving chains for land vehicles, 
transmission chains for land vehicles, hydraulic 
circuits for vehicles, torque converters for land 
vehicles, reduction gears for land vehicles, direction 
signals for vehicles, electric motors for land vehicles, 
electric vehicles, clutches for land vehicles, children's 
safety seats for vehicles, gearing for land vehicles, 
hub caps, casings for pneumatic tires (tyres), balance 
weights for vehicle wheels, axles for vehicles, axle 
journals, windshield wipers, brake linings for vehicles, 
brake shoes for vehicles, brake segments for 
vehicles, brakes for vehicles, bands for wheel hubs, 
elevating tailgates (parts of land vehicles), vehicle 
covers, seat covers for vehicles, rims for vehicle 
wheels, motors for land vehicles, driving motors for 
land vehicles, hubs for vehicle wheels, mudguards, 
vehicle bumpers, air pumps (vehicle accessories), 
doors for vehicles, ski carriers for cars, propulsion 
mechanisms for land vehicles, trailers (vehicles), 
trailer hitches for vehicles, shock absorbing springs 
for vehicles, vehicle suspension springs, rearview 
mirrors, vehicle wheels, freewheels for land vehicles, 
security harnesses for vehicle seats, vehicle seats, 
sports cars, tractors, sleighs (vehicles), tramcars, 
transmission shafts for land vehicles, transmissions 
for land vehicles, turbines for land vehicles, anti-glare 
devices for vehicles, upholstery, upholstery for 
vehicles, tires for vehicle wheels, windows for 
vehicles, steering wheels for vehicles; vehicles for 
locomotion by land; motor cars, cars powered by a 
combination of thermic and electrical energy.

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

י"ב אלול תשע"ב - 26430/08/2012



 Owners

Name: RENAULT s.a.s.

Address: F-92100 BOULOGNE-BILLANCOURT, France

Identification No.: 73074

(France Société par actions simplifiée)

(If only classification code is indicated, Priority is claimed 
for all goods/services included in that class, and specified 
above under the 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, 23/05/2011, No. 11/3833394 צרפת, 23/05/2011, מספר 11/3833394

Class: 12 סוג: 12

י"ב אלול תשע"ב - 26530/08/2012



Trade Mark No. 239387 מספר סימן

Application Date 15/06/2011 תאריך הגשה

International Trademark No. 1083294 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: Amusement Art LLC.

Address: 332 S. Clark Dr, Beverly Hills CA 90211, U.S.A.

Identification No.: 73080

(California, United States LTD LIABILITY COMPANY)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 3 סוג: 3

Cosmetics and make-up; eau de cologne; eau de 
parfum; eau-de-toilette; nail varnish; nail color; nail 
care products; cosmetics, namely, foundation, 
powder, blusher, eye shadow, eye liner, mascara, 
eyebrow pencil, lip color, lip gloss, and lip base; 
perfume.

י"ב אלול תשע"ב - 26630/08/2012



Trade Mark No. 239388 מספר סימן

Application Date 13/05/2011 תאריך הגשה

International Trademark No. 0153563 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: SCHIESSER AKTIENGESELLSCHAFT

Address: 78315 RADOLFZELL, Germany

Identification No.: 73081

(Germany corporation (joint stock company))

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 24 סוג: 24

Knitted fabrics.

Class: 25 סוג: 25

Underwear made of knitted fabric.

י"ב אלול תשע"ב - 26730/08/2012



Trade Mark No. 239390 מספר סימן

Application Date 20/06/2011 תאריך הגשה

International Trademark No. 0154378 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: FESTINA LOTUS, S.A.

Address: Via Layetana, 20 4°, E-08003 BARCELONA, 
Spain

Identification No.: 73082

(España Sociedad Anónima)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 14 סוג: 14

All clock and watch-making products, watches or 
movements for watches, watch parts.

י"ב אלול תשע"ב - 26830/08/2012



Trade Mark No. 239391 מספר סימן

Application Date 26/04/2011 תאריך הגשה

International Trademark No. 0302015 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: AUTOMOBILES PEUGEOT, Société anonyme

Address: 75, avenue de la Grande-Armée, F-75116 
PARIS, France

Identification No.: 73083

(société anonyme)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 12 סוג: 12

Land vehicles of all kinds, spare parts and 
accessories thereof.

י"ב אלול תשע"ב - 26930/08/2012



Trade Mark No. 239396 מספר סימן

Application Date 15/04/2011 תאריך הגשה

International Trademark No. 0505949 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: MAPRO INTERNATIONAL MACCHINE 
PNEUMATICHE ROTATIVE S.p.A.

Address: Via Enrico Fermi, 3, I-20054 NOVA MILANESE, 
Italy

Identification No.: 73086

(ITALY JOINT STOCK COMPANY)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 7 סוג: 7

Compressors, booster compressor, vacuum pumps, 
cyclonic separators, side channel blowers, oil 
separators.

י"ב אלול תשע"ב - 27030/08/2012



Trade Mark No. 239398 מספר סימן

Application Date 10/06/2011 תאריך הגשה

International Trademark No. 0572855 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: Premier Trademarks AG

Address: Huobmattstrasse 3, CH-6045 Meggen, 
Switzerland

Identification No.: 73088

(Switzerland corporation joint stock company)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 14 סוג: 14

Timepieces (clocks, wall clocks, watches).

י"ב אלול תשע"ב - 27130/08/2012



Trade Mark No. 239399 מספר סימן

Application Date 14/04/2011 תאריך הגשה

International Trademark No. 0613165 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: Pilkington Deutschland AG

Address: Haydnstrasse 19, 45884 Gelsenkirchen, 
Germany

Identification No.: 73089

(Germany Aktiengesellschaft (Corporation))

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 21 סוג: 21

Glass plates, especially of steel-poor silica glass, as 
a semi-finished good (except glass used in building).

י"ב אלול תשע"ב - 27230/08/2012



Trade Mark No. 239404 מספר סימן

Application Date 09/05/2011 תאריך הגשה

International Trademark No. 0798023 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: YÜNTEKS TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET 
LİMİTED ŞİRKETİ

Address: General Ali Rıza Gürcan Cd. No: 32,Metropol 
Center, Merter/İstanbul, Turkey

Identification No.: 73092

(TURKEY LIMITED COMPANY)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 23 סוג: 23

Yarns and threads for textile use; threads for sewing, 
embroidery, and knitting, cotton threads, elastic 
threads.

י"ב אלול תשע"ב - 27330/08/2012



Trade Mark No. 239407 מספר סימן

Application Date 05/04/2011 תאריך הגשה

International Trademark No. 0906581 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: AGROQUIMICOS DE LEVANTE, S.A.

Address: Polígono Industrial Castilla,,vial 5, s/n, E-46380 
CHESTE (Valencia), Spain

Identification No.: 73095

(España Sociedad Anónima)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Reinhold Cohn and Partners

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

שם: ריינהולד כהן ושותפיו

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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 5 סוג: 5

Disinfectants, soil sterilizing preparations, tablets for 
fumigation; preparations for destroying vermin, 
fungicides, herbicides, insecticides and parasiticides.

י"ב אלול תשע"ב - 27430/08/2012



Trade Mark No. 239408 מספר סימן

Application Date 24/05/2011 תאריך הגשה

International Trademark No. 0909739 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: Deutsche Kahneisen Gesellschaft mbH

Address: Nobelstrasse 49/55, 12057 Berlin, Germany

Identification No.: 73096

(company with limited liability)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 6 סוג: 6

Anchor rails, mountings for anchor rails and 
attachments for them, hammerhead bolts and nuts, 
slide nuts, all above goods of metal, excluding 
profiles with a round or round similar cross-section 
and reinforcing rods for concrete.

י"ב אלול תשע"ב - 27530/08/2012



Trade Mark No. 239411 מספר סימן

Application Date 10/06/2011 תאריך הגשה

International Trademark No. 0975165 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: KAFRI YONATAN

Address: Piazzetta del Bene, 1, I-50123 Firenze, Italy

Identification No.: 73099

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 41 סוג: 41

Organisation of congresses.

Class: 43 סוג: 43

Hotel and restaurant services, hotels comprising 
centres for body treatments, thermal baths, centres 
for physical treatments.

Class: 44 סוג: 44

Centres for body treatments, thermal baths, centres 
for physical treatments.

י"ב אלול תשע"ב - 27630/08/2012



Trade Mark No. 239412 מספר סימן

Application Date 27/04/2011 תאריך הגשה

International Trademark No. 0986845 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: BHS tabletop AG

Address: Ludwigsmühle,, 95100 Selb, Germany

Identification No.: 73100

(Aktiengesellschaft)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 8 סוג: 8

Cutlery, forks and spoons.

Class: 21 סוג: 21

Household and kitchen utensils and containers; 
glassware, porcelain and earthenware, not included 
in other classes; works of art made of glass, 
porcelain and earthenware not included in other 
classes; tableware, kitchenware and cookware; 
tableware made of glass, porcelain and earthenware 
for professional catering, in particular in hotels, 
restaurants canteens and hospitals.

י"ב אלול תשע"ב - 27730/08/2012



Trade Mark No. 239414 מספר סימן

Application Date 18/05/2011 תאריך הגשה

International Trademark No. 1016498 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: Obschestvo s ogranichennoy 
otvetstvennostyu "Rosalko"

Address: d. 20a, ul. Roshchinskaya,,mkr. Vostraykovo,,g, 
Do, RU-142006 Moscow region, Russian Federation

Identification No.: 73101

(RU Closed Joint Stock Company)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 33 סוג: 33

Vodka.

י"ב אלול תשע"ב - 27830/08/2012



ORTHO VISION

Trade Mark No. 239464 מספר סימן

Application Date 26/07/2011 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

Medical diagnostic equipment used in hospitals, 
namely, immunohemotology analyzer apparatus for 
blood screening, blood typing, detection of assays 
associated with blood screening and blood typing 
used in the transfusion medicine market; all included 
in class 10.

ציוד דיאגנוסטי רפואי שבשימוש בבתי חולים, דהיינו, מכשיר 
לאיבחון אימונוהימטולוגי לסקירת דם, סוג דם, איתור של 

תבחינים המזוהים עם סקירת דם וסוג דם המשמשים בשוק 
תרופות העירוי; הנכללים כולם בסוג 10.                               
                                                                                    

                          

י"ב אלול תשע"ב - 27930/08/2012



PIC

Trade Mark No. 239480 מספר סימן

Application Date 27/07/2011 תאריך הגשה

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 5 סוג: 5

Materials for dressings, gauze, gauze pads, 
bandages of all kinds, adhesive bandages for 
medical purposes, plasters, waterproof and impact 
resistant plasters; medicated patches; plasters 
impregnated with transdermally active preparations; 
bandages and dressings for medical purposes, 
absorbent cotton of all kinds; hygienic bandages, 
tampons and ocular bandages; disinfectants; room 
fragrance; balsam solutions and essences for rooms; 
saline solutions, materials for diagnostic tests for 
medical purposes and diagnostic reagents, first-aid 
kits; all included in class 5.

חומרי חבישה; גזות, רפידות גאזה, תחבושות מכל הסוגים, 
תחבושות דביקות למטרות רפואיות, פלסטרים, פלסטרים 

חסינים למים ועמידים בפגיעה; מדבקות תרופתיות; פלסטרים 
מוספגים עם תכשירים הפעילים דרך העור; תחבושות וחומרי 

חבישה למטרות רפואיות, צמר גפן סופג מכל הסוגים; 
תחבושות היגייניות, טמפונים ותחבושות עיניות; חומרי חיטוי; 
ניחוחות לחדר; תמיסות ומיצויי צרי לחדרים; תמיסות מי מלח, 
חומרים לבדיקות אבחוניות למטרות רפואיות ומגיבים אבחוניים, 
ערכות עזרה-ראשונה; הנכללים כולם בסוג 5.                         
                                                                                    
                                                                                    

                          

Class: 10 סוג: 10

Hypodermic syringes; disposable syringes; needles 
for injections, pen nibs; catheters, syringes of all 
kinds for medical purposes; orthopedic articles; 
thermometers and measuring instruments for medical 
purposes; arterial blood pressure measuring 
apparatus, pressure measuring apparatus, 
stethoscopes; aerosol apparatus and fittings therefor; 
inhalers and fittings therefor; rigid bandages for 
orthopaedic purposes; humidifiers and vapourisers 
for medical purposes; reusable heat-releasing neck 
cushions for medical purposes, pads for medical 
purposes; apparatus for diagnostic medical tests, 
including in kit form;first-aid equipment, including in 
kit form; heating pads for medical purposes; thermal 
compresses and dressings for first aid for medical 
purposes; heating blankets and heating cushions for 
medical purposes; instant ice for first aid and for 
medical purposes; disposable containers for 
diagnostic purposes; ear plugs; disposable gloves for 
examination, gloves for medical and surgical 
purposes, tourniquets; therapeutic devices for 
administering oxygen; urinals, furniture for medical 
purposes and hospitals; disposable medical and 
surgical products, including sheets for medical and 
surgical purposes, draw-sheets for sick beds, surgical 
drapes and operating covers, liquid-proof coverings 
of textile or not of textile and/or film for beds, medical 
examination tables and stretchers, covers for 
covering the entire human body and/or limited areas 
of the body; all included in class 10.

מזרקים תת-עוריים; מזרקים חד פעמיים; מחטים להזרקות, 
חודי עט; צנתרים, מזרקים מכל הסוגים למטרות רפואיות; 
פריטים אורתופדים; מדי חום וכלי מדידה למטרות רפואיות; 

מכשירי מדידת לחץ דם עורקי, מכשירי מדידת לחץ, 
סטטוסקופים; מכשירי תרסיס ומתאמים עבורם; משאפים 
ומתאמים עבורם; תחבושות קשיחות למטרות אורתופדיות; 
מכשירי לחות ומכשירי אדים למטרות רפואיות; כריות צוואר 
משחררות חום הניתנות לשימוש חוזר למטרות רפואיות, 
רפידות למטרות רפואיות; מכשירים לבדיקות רפואיות 

אבחוניות, כולל בצורת ערכה; ציוד עזרה ראשונה, כולל בצורת 
ערכה; רפידות חימום למטרות רפואיות; קומפרסים ותחבושות 
תרמיים לעזרה ראשונה למטרות רפואיות; שמיכות חימום 
וכריות חימום למטרות רפואיות; קרח מיידי לעזרה ראשונה 
ולמטרות רפואיות; מיכלים חד פעמיים למטרות אבחוניות; 
אטמי אזניים; כפפות חד פעמיות לבדיקה, כפפות למטרות 
רפואיות וכירורגיות, חוסמי עורקים; התקנים טיפוליים למתן 
חמצן; משתנות, ריהוט למטרות רפואיות ובתי חולים; מוצרים 
רפואיים וכירורגיים חד פעמיים, כולל סדינים למטרות רפואיות 
וכירורגיות, סדיני-משיכה למיטות חולים, וילונות כירורגיים 

וכיסויי ניתוח, כיסויים חסינים לנוזל מטקסטיל או לא מטקסטיל 
ו/או פילם למיטות, שולחנות ואלונקות בדיקה רפואית, כיסויים 
לכיסוי כל הגוף האנושי ו/או אזורים מוגבלים של הגוף; הנכללים 
כולם בסוג 10.                                                                 
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    

                      

Class: 11 סוג: 11

Humidifiers and vaporisers, not for medical purposes; 
sterilizers; all included in class 11.

מכשירי לחות ומכשירי אדים, לא למטרות רפואיות; מעקרים; 
הנכללים כולם בסוג 11.                                     

י"ב אלול תשע"ב - 28030/08/2012



 Owners

Name: ARTSANA S.p.A.

Address: Como, Italy

Identification No.: 3311

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Reinhold Cohn and Partners

Address: 26a Habarzel St. Ramat Hahayal, P.O.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 אלול תשע"ב - 28130/08/2012



Trade Mark No. 239505 מספר סימן

Application Date 16/03/2011 תאריך הגשה

International Trademark No. 1083448 מספר סימן בינלאומי

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 9 סוג: 9

Spectacles, lenses, spectacle frames, sunglasses, 
sunglasse lenses, sunglasse frames, magnifying 
glasses, contact lenses, corrective ophthalmic 
lenses, antireflection spectacles for sports use, 
goggles for sports, containers for contact lenses, 
cases and containers for spectacles and sunglasses, 
chains and short ropes for spectacles; television sets, 
hi-fi stereophonic equipments, radio, sound systems, 
amplifiers, video cameras, digital video cameras; 
MP3 players, MP4 players, headphones for MP3 and 
MP4 players, frames for digital photos; digital frames, 
netbooks, E-books, phones, mobile phones, 
smartphones, portable computers, computers, tablet 
computers; computer cases, mobile phone cases, 
smartphone cases, portable computer cases, 
headphone cases, MP3 and mp4 player cases; 
armbands specially adapted for carrying MP3 and 
MP4 players.

Class: 18 סוג: 18

Leatherboard; bags (envelops, pouches) of leather 
for packaging, attache cases, backpacks, band of 
leather, cases of leather, leather straps, purses; key 
cases; key holder made of leather and initation of 
leather; wallet made of leatherand imitation of 
leather; trunks and travelling bags; umbrellas; hand 
bag, articles of hide; leather and imitation of leather; 
suitcases; rucksacks; change purses; briefcases; 
briefcases made of hide and of hide substitues; 
clutch bags; anumal skins, hide and pelts; key cses 
made of hide.

Class: 25 סוג: 25

Clothing, footwear, headgear.

י"ב אלול תשע"ב - 28230/08/2012



 Owners

Name: G.M. Studio Design & Fashion S.r.l.

Address: Via Pietro Colletta, 22, I-20135 MILANO (MI), 
Italy

Identification No.: 72590

(Italy Limited Liability Company)

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

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

European Community Trade Mark, 21/02/2011, No. 
9751264

איחוד האירופי לסימני מסחר, 21/02/2011, מספר 9751264

Class: 9 סוג: 9

Class: 18 סוג: 18

Class: 25 סוג: 25

י"ב אלול תשע"ב - 28330/08/2012



Trade Mark No. 239518 מספר סימן

Application Date 25/01/2011 תאריך הגשה

International Trademark No. 1083586 מספר סימן בינלאומי

Conditions/Disclaimers

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

Registration of this mark shall give no right to the 
exclusive use of the The words whose transliteration 
is "OSNOVAN V 1962 GODY". separately, but in the 
combination of the mark.

 Owners

Name: OJSC Zarubezhenergoproekt

Address: Smirnov St., 105 B, RU-153034 Ivanovo, 
Russian Federation

Identification No.: 72631

(Russian Federation Open Joint Stock Company)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 37 סוג: 37

Construction, maintenance and repair of wave 
energy power plants; installation, maintenance and 
repair of energy generating installations; machinery 
installation, maintenance and repair; building sealing; 
building insulating; repair information; construction 
information; building construction supervision; rental 
of construction equipment; rental of bulldozers, 
cranes (construction equipment), excavators; vehicle 
repair; demolition of buildings; factory construction; 
interference suppression in electrical apparatus.

Class: 42 סוג: 42

Industrial analysis and research services; technical 
project studies; engineering; technical research; 
calibration (measuring); architectural consultation; 
quality control; geological surveys; urban planning; 
construction drafting; design and development of 
computer hardware and software; consultancy in the 
field of energy-saving; surveying.

Goods/Services for which priority is claimed סחורות/שירותים לגביהם נטען דין קדימה
(If only classification code is indicated, Priority is claimed 
for all goods/services included in that class, and specified 
above under the 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, 30/08/2010, No. 2010727789 רוסיה, 30/08/2010, מספר 2010727789

Class: 37 סוג: 37

Class: 42 סוג: 42

י"ב אלול תשע"ב - 28430/08/2012



Trade Mark No. 239523 מספר סימן

Application Date 01/03/2011 תאריך הגשה

International Trademark No. 1083657 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: SANOFI

Address: 20 avenue Raymond Aron, F-94260 Antony, 
France

Identification No.: 72294

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 5 סוג: 5

Glucose control solutions (reagents for medical 
purposes).

Class: 9 סוג: 9

Computer software for recording blood test results 
from a blood glucose monitor, for diabetics.

Class: 10 סוג: 10

Blood glucose monitors and parts thereof, namely 
strips, lancets.

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

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

France, 03/09/2010, No. 10 3 764 199 צרפת, 03/09/2010, מספר 199 764 3 10

Class: 5 סוג: 5

Class: 9 סוג: 9

Class: 10 סוג: 10

י"ב אלול תשע"ב - 28530/08/2012



DSF

Trade Mark No. 239557 מספר סימן

Application Date 31/07/2011 תאריך הגשה

Base for International Trademark No. 1090796 בסיס לסימן מסחר בינלאומי מס.

Ownersבעלים

Name: Kilolambda Technologies Ltd. שם: קילולמבדה טכנולוגיות בע"מ

Address: 22a Raoul Wallenberg st., P.O.B. 58089, Tel 
Aviv, 61580, Israel

כתובת : רח' ראול ולנברג 22א, ת.ד. 58089, תל אביב, 61580, 
ישראל

Identification No.: 513078444מספר זיהוי: 513078444

חברה פרטית

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: 1 סוג: 1

Chemical substances and preparations used for 
preparation of optical components.

חומרים ותכשירים כימיים המשמשים להכנת רכיבים אופטיים.   
                                                      

Class: 9 סוג: 9

Optical goods, namely optical glass, optical lenses, 
contact lenses, camera lenses, eyeglasses, 
sunglasses, mirrors and components for optical 
goods.

מוצרי אופטיקה, בעיקר זכוכית אופטית, עדשות אופטיות, 
עדשות מגע, עדשות מצלמה, משקפיים, משקפי שמש, מראות 
ורכיבים למוצרים אופטיים.                                                 

Class: 19 סוג: 19

Windows, window panes, window glass and glass for 
building.

חלונות, שמשות לחלונות, זכוכית לחלונות וזכוכית לבניין.         
    

Class: 21 סוג: 21

Glass for vehicle windows. זכוכית לחלונות כלי רכב.       

י"ב אלול תשע"ב - 28630/08/2012



Trade Mark No. 239562 מספר סימן

Application Date 17/07/2011 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: Yenot bitan שם: יינות ביתן בע"מ

Address: כתובת : רח' הפנינים 38 אזור התעשייה הצפוני, אשקלון, ישראל

Identification No.: 512017989מספר זיהוי: 512017989

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Linor Krief Iawyer

Address: Hgdud haivri 10/313, ashkelon, Israel

שם: לינור קריאף, עו"ד 

כתובת : רח' הגדוד העברי 10/313, אשקלון, ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 35 סוג: 35

Chain of supermarkets and retail; all included in class 
35.                   

שירות רשת של סופרמרקטים רשתות שיווק וקמעונאות; 
הנכללים כולם בסוג 35.

י"ב אלול תשע"ב - 28730/08/2012



Trade Mark No. 239574 מספר סימן

Application Date 19/07/2011 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: Shlomi Tahori Investments Ltd שם: שלומי טהורי השקעות בע"מ

Address: 78 Rothschild st, Rishon Lezion, Israel כתובת : רח' רוטשילד 78, ראשון לציון, ישראל

Identification No.: 512922766מספר זיהוי: 512922766

Name: Shlomi Tahori  שם: שלומי טהורי

Address: 7a Yaffo Rd, Shachaf House, Tel Aviv, 66841, 
Israel

כתובת : רח' דרך יפו 7א', בית שתף, תל אביב, 66841, ישראל

Identification No.: 059753038מספר זיהוי: 059753038

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 36 סוג: 36

Insurance; finance; investments; real estate; all 
included in class 36.     

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

י"ב אלול תשע"ב - 28830/08/2012



Trade Mark No. 239576 מספר סימן

Application Date 20/07/2011 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: DANYA COSMETICS LTD. שם: דניה קוסמטיקס בע"מ

Address: 16 Hakadar Street, Industrial Area, Natanya, 
42377, Israel

כתובת : רחוב הקדר 16, אזור התעשיה, נתניה, 42377, ישראל

Identification No.: 511068405מספר זיהוי: 511068405

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Robert Fishman & Co.,  Advs.

Address: Gibor Sport Tower, 7 Menahem Begin St., 
Ramat Gan, 52521, Israel

שם: רוברט פישמן ושות', עו"ד

כתובת : בית גיבור ספורט, רח' מנחם בגין 7, רמת גן, 52521, 
ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 3 סוג: 3

Cosmetics, perfumes, soaps, hair lotions, essential 
oils, bath preparations, shower preparations; all 
included in class 3.

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

                              

י"ב אלול תשע"ב - 28930/08/2012



FORBIDDEN

Trade Mark No. 239578 מספר סימן

Application Date 20/07/2011 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: CASTRO MODEL LTD. שם: קסטרו מודל בע"מ

Address: 31 Ort Israel Street, Bat Yam, 59590, Israel כתובת : רחוב אורט ישראל 31, בת ים, 59590, ישראל

Identification No.: 520037649מספר זיהוי: 520037649

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Yaval Yanku, Adv 

Address: 31 Ort Israel st, Bat Yam, 59590, Israel

שם: עו"ד יובל ינקו 

כתובת : רח' אורט ישראל 31, בת ים, 59590, ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 3 סוג: 3

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

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

י"ב אלול תשע"ב - 29030/08/2012



TA YETER-COMPOSITE 

ת"א יתר-מאגר
Trade Mark No. 239590 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 אלול תשע"ב - 29130/08/2012



TA - MALA 

ת"א - מעלה
Trade Mark No. 239591 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 אלול תשע"ב - 29230/08/2012



LIVESCREEN

Trade Mark No. 239632 מספר סימן

Application Date 01/08/2011 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: Celltick Technologies Ltd. שם: סלטיק טכנולוגיות תוכנה בע"מ

Address: 32 Maskit Street, P.O.B. 12878, Herzliya, 
46733, Israel

כתובת : משכית 32, ת.ד. 12878, הרצליה, 46733, ישראל

Identification No.: 512907239מספר זיהוי: 512907239

יצרן

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

Computer apparatus and instruments; computer 
hardware; computer software; computer peripherals; 
electronic and online manuals; all included in class 
09.

מכשירים והתקנים למחשב; חומרה למחשב; תוכנה למחשב; 
ציוד הקפי למחשב; מדריכים אלקטרוניים מקוונים; הנכללים  
כולם בסוג 09.                                                                 

        

Class: 35 סוג: 35

Advertising; business management; business 
administration, namely by means of mobile 
telecommunications and the Internet; all included in 
class 35.

פרסומות; ניהול עסקים; טיפול בעסקים, דהיינו באמצעות 
טלקומוניקציה סלולרית והאינטרנט; הנכללים כולם בסוג 35.     
                                                                                  

Class: 38 סוג: 38

Telecommunications services, namely transferring 
and disseminating information and data via computer 
networks and the Internet; all included in class 38.

שירותי טלקומוניקציה, דהיינו העברה והפצת מידע ונתונים 
באמצעות רשותות מחשב ובאינטרנט; הנכללים כולם בסוג 38.  
                                                                                     

          

Class: 41 סוג: 41

Education services; training services; entertainment 
services; sporting and cultural activities and 
electronic games services, namely relating to 
services provided from a computer database or by 
means of the Internet; video and audio equipment 
rental services; radio and television entertainment 
services; all included in class 41.

שירותי חינוך; הענקת אימונים; בידור; פעילות ספורט ותרבות 
ומשחקים אלקטרוניים, דהיינו שירותים הניתנים ממאגר מידע 
של מחשב או באמצעות האינטרנט, שירותי השכרת ציוד ווידיאו 
ואודיו; שירותי בידור ברדיו ובטלוויזיה; הנכללים כולם בסוג 41. 
                                                                                    
                                                                                    

                                            

Class: 42 סוג: 42

Scientific and technological services, research and 
design relating thereto; industrial analysis and 
research service, namely, design and development of 
computer hardware and software; all included in 
class 42.

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

          

י"ב אלול תשע"ב - 29330/08/2012



Trade Mark No. 239633 מספר סימן

Application Date 01/08/2011 תאריך הגשה

 Owners

Name: NGK SPARK PLUG CO.,LTD.

Address: 14-18 TAKATSUJI-CHO, Mizuho-Ku, Nagoya 
City, Japan

Identification No.: 4551

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

Ignition apparatus and their accessories being parts 
of internal combustion engines of all kinds, namely 
spark plugs, glow plugs, spark plug caps, spark plug 
cables and spark plug ignition coils; all included in 
class 7.

מנגנוני הצתה ואביזרים עבורם, המהווים חלקים של מנועי 
בערה פנימיים מכל סוגים, דהיינו מצתים, מצתי להט, כובעי 

מצת, כבלים למצתים וסלילי הצתה למצת; הנכללים כולם בסוג 
                                                                                 .7

                                    

י"ב אלול תשע"ב - 29430/08/2012



Trade Mark No. 239634 מספר סימן

Application Date 01/08/2011 תאריך הגשה

 Owners

Name: NGK SPARK PLUG CO.,LTD.

Address: 14-18 TAKATSUJI-CHO, Mizuho-Ku, Nagoya 
City, Japan

Identification No.: 4551

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

Ignition apparatus and their accessories being parts 
of internal combustion engines of all kinds, namely 
spark plugs, glow plugs, spark plug caps, spark plug 
cables and spark plug ignition coils; all included in 
class 7.

מנגנוני הצתה ואביזרים עבורם, המהווים חלקים של מנועי 
בערה פנימיים מכל סוגים, דהיינו מצתים, מצתי להט, כובעי 

מצת, כבלים למצתים וסלילי הצתה למצת; הנכללים כולם בסוג 
                                                                                 .7

                                    

י"ב אלול תשע"ב - 29530/08/2012



Trade Mark No. 239639 מספר סימן

Application Date 01/08/2011 תאריך הגשה

 Owners

Name: Buffalo Grill

Address: RN 20, Avrainville 91630, France

Identification No.: 802115

Société Anonyme à Directoire et Conseil de Surveillance 
(SA)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Marc Phillip Bodner, Adv.

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

שם: מרק בדנר, עו"ד

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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 43 סוג: 43

Services for providing food and drink; bar services; 
restaurant services; self-service restaurants; food 
and drink catering; hotel services; temporary 
accommodation reservation services

שירותים להספקת מזון ומשקה; שירותי בר; שירותי מסעדה; 
שירותי מסעדות בשירות עצמי; קייטרינג של מאכלים ומשקאות; 
שירותי מלון; שירותי הזמנות דיור זמני                                 

                                                    

י"ב אלול תשע"ב - 29630/08/2012



VERIFYLE

Trade Mark No. 239643 מספר סימן

Application Date 02/08/2011 תאריך הגשה

 Owners

Name: Verifyle, Inc. 

Address: P.O. Box 513, Saratoga, CA, 95071, U.S.A.

Identification No.: 802117

(Delaware Corporation)

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: 42 סוג: 42

Providing on-line, non-downloadable, Internet-based 
software for use in editing, sharing, creating, 
transmitting, organizing and modifying electronic 
documents; providing on-line, non-downloadable, 
Internet-based software for use in creating forums 
and discussion groups between users relating to 
shared electronic documents; all included in class 42.

מתן שירותי תוכנה בזמן אמת, ללא הורדה למחשב, מבוססת 
אינטרנט לצורך עריכה, שיתוף, יצירה, העברה, ארגון ושינוי של 

מסמכים אלקטרוניים; מתן שירותי תוכנה בזמן אמת, ללא 
הורדה למחשב, מבוססת אינטרנט לצורך בניית פורומים 
וקבוצות דיון בין משתמשים בקשר למסמכים אלקטרוניים 

משותפים;  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., 02/02/2011, No. 85/232,286 ארה"ב, 02/02/2011, מספר 85/232,286

Class: 42 סוג: 42

י"ב אלול תשע"ב - 29730/08/2012



ATRA

Trade Mark No. 239651 מספר סימן

Application Date 26/07/2011 תאריך הגשה

 Owners

Name: Reynolds Consumer Products, Inc.

Address: 6641 West Broad Street, Richmond, Virginia, 
23230, U.S.A.

Identification No.: 69569

(Delaware Corporation)

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: 20 סוג: 20

Fastener in the nature of a clip made primarily of 
plastic for retaining and tensioning cellular ground 
support webbing tendons; all included in class 20.

תפסן מסוג מהדק העשוי בעיקר מפלסטיק לאחיזה ומתיחה של 
גידי רישות לתומכה תאית קרקעית; הנכללים כולם בסוג 20.     
                                                                                    

            

י"ב אלול תשע"ב - 29830/08/2012



Trade Mark No. 239654 מספר סימן

Application Date 27/07/2011 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: Nativ - Eshkol Ltd. שם: נתיב אשכול בע"מ 

Address: כתובת : כוכב מיכאל, 79304, ישראל

Identification No.: 511697195מספר זיהוי: 511697195

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 30 סוג: 30

Flour and preparations made from cereals; all 
included in class 30.

קמח ומוצרים העשויים מדגנים; הנכללים כולם בסוג 30.           
                          

י"ב אלול תשע"ב - 29930/08/2012



Trade Mark No. 239655 מספר סימן

Application Date 27/07/2011 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: Zebra United Ltd. שם: זברה יונייטד בע"מ

Address: Sapir st, P.O.B. 15080, Ashdod, Ad Halom, 
Israel

כתובת : רח' ספיר, ת.ד. 15080, אשדוד, אזור תעשיה עד הלום, 
ישראל

Identification No.: 513891234מספר זיהוי: 513891234

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Shlomi Fridman

Address: Tchernichovsky 16, Kfar Saba, Israel

שם: עו"ד שלומי פרידמן

כתובת : רח' טשרניחובסקי 16, כפר סבא, ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 25 סוג: 25

Clothing, apparel, undergarments, pyjamas; all 
included in class 25.

ביגוד, הלבשה תחתונה, הלבשת מיטה, פיג'מות; הנכללים 
כולם בסוג 25.           

י"ב אלול תשע"ב - 30030/08/2012



Trade Mark No. 239656 מספר סימן

Application Date 27/07/2011 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: Zebra United Ltd. שם: זברה יונייטד בע"מ

Address: רח' ספיר, P.O.B. 15080,  אשדוד, אזור תעשיה עד
הלום, ישראל

כתובת : רח' ספיר, ת.ד. 15080, אשדוד, אזור תעשיה עד הלום, 
ישראל

Identification No.: 513891234מספר זיהוי: 513891234

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Shlomi Fridman

Address: Tchernichovsky 16, Kfar Saba, Israel

שם: עו"ד שלומי פרידמן

כתובת : רח' טשרניחובסקי 16, כפר סבא, ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 25 סוג: 25

Clothing, apparel, undergarments, pyjamas; all 
included in class 25.

ביגוד, הלבשה תחתונה, הלבשת מיטה, פיג'מות; הנכללים 
כולם בסוג 25.           

י"ב אלול תשע"ב - 30130/08/2012



Trade Mark No. 239659 מספר סימן

Application Date 28/07/2011 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: Steve Luk  שם: סטיב לוק

Address: Sasha Argov 31 st, Tel Aviv, Israel כתובת : רח' סשה ארגוב 31, תל אביב, ישראל

Identification No.: 025216417מספר זיהוי: 025216417

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Steinmetz, Haring, Gurman & Co., Advs.

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

שם: שטיינמץ, הרינג, גרמן ושות', עו"ד

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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 43 סוג: 43

Bar, restaaurant and events services; all included in 
class 43.

שירותי בר, ומסעדה ואירועים; הנכללים כולם בסוג 43.           
                  

י"ב אלול תשע"ב - 30230/08/2012



Trade Mark No. 239666 מספר סימן

Application Date 02/08/2011 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: Danshar (1963) Ltd. שם: דנשר (1963) בע"מ

Address: Hamelacha 12, Rosh Haain, Israel כתובת : המלאכה 12, ראש העין, ישראל

Identification No.: 520040239מספר זיהוי: 520040239

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Marc Phillip Bodner, Adv.

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

שם: מרק בדנר, עו"ד

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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 3 סוג: 3

Shower gel, body lotion, body cream, hand cream, 
foot cream, body scrub, bath salt, body mud, 
shampoo, hair conditioner, face cream, eye cream, 
face mask

ג'ל רחצה, תחליב גוף, קרם גוף, קרם ידיים, קרם רגליים, 
פילינג לגוף, מלחי אמבט, בוץ לגוף, שמפו, מרכך שיער, קרם 
פנים, קרם עיניים, מסכה לפנים                                   

י"ב אלול תשע"ב - 30330/08/2012



Trade Mark No. 239674 מספר סימן

Application Date 31/07/2011 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: G. Kid ltd שם: ג. קיד בע"מ

Address: Tel-Aviv-Yafo, Ramat Hahayal, Israel כתובת : הברזל 3, תל אביב-יפו, רמת החייל, ישראל

Identification No.: 512971615מספר זיהוי: 512971615

חברה פרטית

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Omer Luboschits, Adv 

Address: 3th Habarzel st, Ramat Hahayal, Tel Aviv, 
69710, Israel

שם: אומר לובושיץ, עו"ד 

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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 35 סוג: 35

Sales marketing management services and 
consulting in the advertising trade and media; all 
included in class 35

שירותי ניהול, שיווק, מכירה וייעוץ בתחום הפרסום, המסחר 
והמדיה; הנכללים כולם בסוג טובין 35.                                 

            

י"ב אלול תשע"ב - 30430/08/2012



Trade Mark No. 239681 מספר סימן

Application Date 03/08/2011 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: 21 סוג: 21

Canisters; receptacles, bottles and containers for 
water; all included in class 21

כלי אחסון, כלי קיבול, בקבוקים ומיכלים למים; הנכללים בסוג 
                                               21

י"ב אלול תשע"ב - 30530/08/2012



REWOQUAT

Trade Mark No. 239683 מספר סימן

Application Date 03/08/2011 תאריך הגשה

 Owners

Name: Evonik Goldschmidt Rewo GmbH

Address: Max-Wolf-Strasse 7, 36396 Steinau an der 
Strasse, Germany

Identification No.: 802118

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Reinhold Cohn and Partners

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

שם: ריינהולד כהן ושותפיו

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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 1 סוג: 1

Chemical products for industrial use, namely 
additives and auxiliary agents for the treatment of 
textile surfaces, textile fibres and nonwovens during 
and after the production process; chemical 
ingredients, additives and auxiliary agents for the 
manufacturing of household cleansers and for 
cleaning agents and for rinse aids for a broad variety 
of surfaces; all included in class 1.

מוצרים כימיים לשימוש תעשייתי, דהיינו תוספים וגורמים 
מסייעים לטיפול של משטחי טקסטיל, סיבי טקסטיל ובדים לא 
ארוגים במהלך ולאחר תהליך ההפקה; רכיבים כימיים, תוספים 
וגורמים מסייעים לייצור של חומרי ניקוי למשק בית ולגורמי נקיון 
ולעזרי שטיפה למגוון רחב של משטחים; הנכללים כולם בסוג 
                                                                                 .1
                                                                                    

                                                    

י"ב אלול תשע"ב - 30630/08/2012



Trade Mark No. 239691 מספר סימן

Application Date 21/06/2011 תאריך הגשה

International Trademark No. 1084027 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: BOLE OÜ

Address: P. Süda 10-8, EE-10118 Tallinn, Estonia

Identification No.: 73164

(The Republic of Estonia Private Limited Company)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 19 סוג: 19

Building materials, not of metal, floors, parquet 
flooring, flooring slabs, floor trims, wood panels, 
removable partition panels (of wood), wall slabs, 
wainscotting, grids, gratings.

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

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

European Community Trade Mark, 13/01/2011, No. 
009655853

איחוד האירופי לסימני מסחר, 13/01/2011, מספר 
009655853

Class: 19 סוג: 19

י"ב אלול תשע"ב - 30730/08/2012



Trade Mark No. 239699 מספר סימן

Application Date 10/06/2011 תאריך הגשה

International Trademark No. 1084059 מספר סימן בינלאומי

Conditions/Disclaimers

The mark is limited to the colours  word Red 
(Pantone 1815 CVC) and white. as shown in the  
mark.

 Owners

Name: TOSCA Ltd.

Address: 85-87 Gen. Eduard I. Totleben Blvd.,,Floor 
3.,Kras, BG-1606 Sofia, Bulgaria

Identification No.: 73166

(Bulgaria single member private limited liability company)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 43 סוג: 43

Coffee-house and snack-bar services; coffee shops; 
fast-food restaurants and snackbars; bars; 
restaurants; cafe-restaurants.

י"ב אלול תשע"ב - 30830/08/2012



Trade Mark No. 239700 מספר סימן

Application Date 09/05/2011 תאריך הגשה

International Trademark No. 1084061 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: F O V S S.r.l.

Address: Via Piave, 124, I-32040 Lozzo di Cadore, Italy

Identification No.: 73167

(Italia Società a responsabilità limitata)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 9 סוג: 9

Spectacles; spectacle cases, spectacle frames and 
spectacle glasses.

Class: 18 סוג: 18

Leather goods.

Class: 25 סוג: 25

Clothing, footwear and headgear.

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

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

European Community Trade Mark, 03/02/2011, No. 
009617011

איחוד האירופי לסימני מסחר, 03/02/2011, מספר 
009617011

Class: 9 סוג: 9

Class: 18 סוג: 18

Class: 25 סוג: 25

י"ב אלול תשע"ב - 30930/08/2012



Trade Mark No. 239703 מספר סימן

Application Date 07/06/2011 תאריך הגשה

International Trademark No. 1084076 מספר סימן בינלאומי

Conditions/Disclaimers

The mark is limited to the colours  word Dodger blue 
(1589FF). as shown in the  mark.

 Owners

Name: PACIFIC STAR INTERNATIONAL HOLDING 
S.A.

Address: Calle 53 E,,Erbanizacion Marbella,,MMG 
Tower, flat, PANAMA, Republic of Panama

Identification No.: 73170

(Republic of Panama Société Anonyme)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 36 סוג: 36

Financing services.

Class: 37 סוג: 37

Shipbuilding.

Class: 39 סוג: 39

Marine transport.

Goods/Services for which priority is claimed סחורות/שירותים לגביהם נטען דין קדימה
(If only classification code is indicated, Priority is claimed 
for all goods/services included in that class, and specified 
above under the 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, 08/04/2011, No. 154982 יון, 08/04/2011, מספר 154982

Class: 36 סוג: 36

Class: 37 סוג: 37

Class: 39 סוג: 39

י"ב אלול תשע"ב - 31030/08/2012



Trade Mark No. 239726 מספר סימן

Application Date 24/06/2011 תאריך הגשה

International Trademark No. 1084352 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: UBS AG

Address: Bahnhofstrasse 45, CH-8001 Zürich, 
Switzerland

Identification No.: 73182

(Suisse Société anonyme (SA))

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 36 סוג: 36

Online services of an investment bank, provision of 
all services via the Internet, similar computer-based 
networks or wireless networks.

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

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

Switzerland, 20/05/2011, No. 616133 שוויץ, 20/05/2011, מספר 616133

Class: 36 סוג: 36

י"ב אלול תשע"ב - 31130/08/2012



Trade Mark No. 239727 מספר סימן

Application Date 07/07/2011 תאריך הגשה

International Trademark No. 1084364 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: Nikola Rikov

Address: Rue de Savoie 10, CH-1207 Genève, 
Switzerland

Identification No.: 73183

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 34 סוג: 34

Tobacco; smokers' articles; matches.

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

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

Switzerland, 11/01/2011, No. 610618 שוויץ, 11/01/2011, מספר 610618

Class: 34 סוג: 34

י"ב אלול תשע"ב - 31230/08/2012



Trade Mark No. 239732 מספר סימן

Application Date 25/05/2011 תאריך הגשה

International Trademark No. 1084394 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: WATSON PRODUCTIONS

Address: SUITE 5,60 PLANT AVENUE, HAUPPAUGE 
NY 11788, U.S.A.

Identification No.: 73185

(New York, United States Ltd Liability Company)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 12 סוג: 12

Mobile cart or kiosk for the sale of items including 
duty-free goods and non-duty free 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., 29/11/2010, No. 85186589 ארה"ב, 29/11/2010, מספר 85186589

Class: 12 סוג: 12

י"ב אלול תשע"ב - 31330/08/2012



Trade Mark No. 239736 מספר סימן

Application Date 30/05/2011 תאריך הגשה

International Trademark No. 1084452 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: MHCS

Address: 9 avenue de Champagne, F-51200 Epernay, 
France

Identification No.: 72708

(FRANCE Société en Commandite Simple)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 33 סוג: 33

Alcoholic beverages, except beer; wines, sparkling 
wines, champagnes, cider, digesters (liqueurs and 
spirits); spirits; alcoholic extracts or essences.

Class: 43 סוג: 43

Services for providing food and drink; bar services; 
food and drink catering; hotels.

Goods/Services for which priority is claimed סחורות/שירותים לגביהם נטען דין קדימה
(If only classification code is indicated, Priority is claimed 
for all goods/services included in that class, and specified 
above under the 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, 30/11/2010, No. 103786420 צרפת, 30/11/2010, מספר 103786420

Class: 33 סוג: 33

Class: 43 סוג: 43

י"ב אלול תשע"ב - 31430/08/2012



Trade Mark No. 239738 מספר סימן

Application Date 07/06/2011 תאריך הגשה

International Trademark No. 1084465 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: E. REMY MARTIN & C°

Address: 20, rue de la Société Vinicole, F-16100 Cognac, 
France

Identification No.: 71722

(France société par actions simplifiée)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 33 סוג: 33

Wine brandy having the guaranteed label of origin 
(AOC) Cognac.

Goods/Services for which priority is claimed סחורות/שירותים לגביהם נטען דין קדימה
(If only classification code is indicated, Priority is claimed 
for all goods/services included in that class, and specified 
above under the 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, 03/01/2011, No. 11 3 794 477 צרפת, 03/01/2011, מספר 477 794 3 11

Class: 33 סוג: 33

י"ב אלול תשע"ב - 31530/08/2012



Trade Mark No. 239741 מספר סימן

Application Date 13/05/2011 תאריך הגשה

International Trademark No. 1084531 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: Iqoo Electronic Technology Co., Ltd

Address: 283#, BBK Road, 
Wusha,,Chang'An,,Dongguan, Guangdong, People's 
Republic of China

Identification No.: 73191

(China Corporation)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 9 סוג: 9

Computers; notebook computers; electronic 
publications, downloadable; phototelegraphy 
apparatus; aerials; transmitters of electronic signals; 
intercommunication apparatus; navigational 
instruments; telephone apparatus; portable 
telephones; radios; megaphones; apparatus for 
games adapted for use with an external display 
screen or monitor; camcorders; cameras 
(photography); transparency projection apparatus; 
transformers (electricity); fluorescent screens; 
galvanic cells; chargers for electric batteries.

י"ב אלול תשע"ב - 31630/08/2012



Trade Mark No. 239744 מספר סימן

Application Date 27/04/2011 תאריך הגשה

International Trademark No. 1084564 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: SHANDONG RUIFENG CHEMICAL CO., LTD.

Address: Yiyuan Economic Development Zone,,Zibo, 
Shandong Province, People's Republic of China

Identification No.: 73194

(China Corporation)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 1 סוג: 1

Plastics made of synthetic resins, unprocessed; 
acrylic resins, unprocessed; synthetic resins, 
unprocessed; artificial resins, unprocessed; industrial 
chemicals; plasticizers; flame retardant additives; 
celluloid; glue for industrial purposes.

Class: 17 סוג: 17

Synthetic rubber; liquid rubber; acrylic resins (semi-
finished products); artificial resins (semi-finished 
products); plastic substances, semi-processed; 
padding materials of rubber or plastics; stuffing of 
rubber or plastic; synthetic resins (semi-finished 
products); gum, raw or partly processed; rubber 
solutions.

י"ב אלול תשע"ב - 31730/08/2012



Trade Mark No. 239747 מספר סימן

Application Date 17/06/2011 תאריך הגשה

International Trademark No. 1084603 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: LABORATOIRES SVR

Address: ZAC de la Tremblaie, Rue de la Mare a Blot, F-
91220 Le Plessis Pate, France

Identification No.: 74563

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 3 סוג: 3

Perfumery goods, toilet soap, essential oils, 
cosmetics, lotions and cosmetic preparations for the 
hair, deodorants and antiperspirants for personal use 
(perfumery).

Class: 5 סוג: 5

Pharmaceutical preparations for the skin and the 
hair, dermatological 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)

France, 14/01/2011, No. 11 3 797 527 צרפת, 14/01/2011, מספר 527 797 3 11

Class: 3 סוג: 3

Class: 5 סוג: 5

י"ב אלול תשע"ב - 31830/08/2012



Trade Mark No. 239749 מספר סימן

Application Date 19/04/2011 תאריך הגשה

International Trademark No. 1084630 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: MicroAire Surgical Instruments, LLC

Address: 1641 Edlich Drive, Charlottesville, VA 22911, 
U.S.A.

Identification No.: 73198

(Delaware, United States LTD Liability Company)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 10 סוג: 10

Surgical devices and instruments; surgical 
instruments and apparatus; surgical implants 
comprising artificial materials and associated surgical 
instrument sets; surgical apparatus, namely, 
pneumatically and electrically operated surgical 
motors, reamers, irrigators, power consoles, 
screwdrivers, cables and hoses, and pneumatically 
operated impactors; battery operated surgical 
instruments, namely, drills, saws, reamers, 
screwdrivers, irrigators, wire drivers, battery packs, 
battery chargers and power consoles; surgical burs; 
surgical saw blades; surgical rasps; surgical drills; 
surgical twist drills; surgical taps; surgical pins; 
surgical cutters; surgical reamers; surgical chisels; 
surgical osteotomes; surgical gouges; endoscopic 
carpal tunnel release blades; endoscopic carpal 
tunnel release endoscopes; irrigation tubing; suction 
lipoplasty tubing; surgical cannula; surgical wire 
guides; bioabsorbable soft tissue fixation systems; 
surgical apparatus, namely, pneumatically and 
electrically operated surgical instruments, namely, 
drills, buffs, saws and wire drivers, surgical irrigators, 
endoscopic carpal tunnel release surgical 
instruments, pneumatically and electrically operated 
lipoplasty surgical instruments and parts thereof; 
sterilization cases and accessory trays for surgical 
instruments; surgical K-wires, surgical pins and 
surgical wire and pin protectors.

י"ב אלול תשע"ב - 31930/08/2012



Trade Mark No. 239751 מספר סימן

Application Date 15/04/2011 תאריך הגשה

International Trademark No. 1084656 מספר סימן בינלאומי

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 9 סוג: 9

Recorded mechanical, magnetic, magneto-optical, 
optical and electronic carriers and memories for 
sound and/or images and/or text and/or data ; 
encoded permit and access cards (smart cards); 
computer game programs; databases; computer 
software; netware; firmware; computers, including 
portable computers, in the form of laptops, notebooks 
or other hand-held computers; gaming consoles, 
including portable gaming consoles, for electronic 
games programmes; modems (routers, home 
gateways) for the distribution of information signals 
(sound and/or images and/or text) in home networks, 
recording and play-back apparatus, including 
portable apparatus, for information signals (sound 
and/or images and/or text); set-top boxes, media 
centres; radio and television receivers, including for 
mobile fitting in motor vehicles, and/or portable 
and/or in the form of plug-ins; mobile telephones, 
including with additional features, such as cameras, 
Internet access, personal computers; navigation 
devices and GPS receivers;communication devices, 
including mobile devices, for information signals 
transmitted and/or received via wireless data 
networks, in particular the Internet.

Class: 38 סוג: 38

Broadcasting, distribution and transmission of 
telecommunications and data signals via digital and 
analog wireless and/or cable networks, including via 
online and offline operations and via computers; 
interactive electronic communications on the Internet; 
data transmission, namely sending of messages, 
recommendations and information; data services, 
namely providing access to data via available 
transmission and reception frequencies.

Class: 41 סוג: 41

Publication and issuing of electronically displayable 
text, graphic, picture and sound information being 
accessible by data networks.

Class: 42 סוג: 42

Computer programming and creation of graphics; 
design of databases.

י"ב אלול תשע"ב - 32030/08/2012



Conditions/Disclaimers

The mark is limited to the colours  word Light grey, 
dark grey, red, green, yellow, blue (background 
white). as shown in the  mark.

 Owners

Name: HbbTV Association

Address: c/o European Broadcasting Union, L'Ancienne-
Route 17A, Le Grand-Saconnex, CH-1218, Switzerland

Identification No.: 76111

(Switzerland Association)

Goods/Services for which priority is claimed סחורות/שירותים לגביהם נטען דין קדימה
(If only classification code is indicated, Priority is claimed 
for all goods/services included in that class, and specified 
above under the 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, 15/10/2010, No. 
009448366

איחוד האירופי לסימני מסחר, 15/10/2010, מספר 
009448366

Class: 9 סוג: 9

Class: 38 סוג: 38

Class: 41 סוג: 41

Class: 42 סוג: 42

י"ב אלול תשע"ב - 32130/08/2012



Trade Mark No. 239752 מספר סימן

Application Date 31/03/2011 תאריך הגשה

International Trademark No. 1084677 מספר סימן בינלאומי

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 41 סוג: 41

Education services in the nature of providing courses 
of instruction at the undergraduate, graduate, 
postgraduate and professional levels, first and 
second specialized master courses, executive master 
courses and distributing course materials in 
connection therewith and providing educational 
speakers, conducting classes, conferences, master 
courses and workshop on various topics in different 
educational disciplines, namely, economics, law, 
business, sciences, social sciences and studies, 
culture care, statistics; providing of training in 
different educational disciplines, namely, inn the field 
of economics, law, business, sciences, social 
sciences and studies, culture care, statistics at the 
undergraduate, graduate, post-graduate, professional 
levels, at the first and second specialized master 
course, and at the executive master courses; 
entertainment in the nature of live music concerts, 
orchestra performances, presentation and production 
of plays, live stage performances in the nature of 
lectures for hire in the field of music, philosophy, 
religion and education and art exhibitions, 
entertainment in the nature of sporting activities, 
namely, university sporting events, tournaments and 
competitions, namely, swimming meets, soccer 
competitions, golf and tennis tournaments; 
professional consultancy for others in different 
educational disciplines, namely, economics, law, 
business, sciences, social sciences and studies, 
cultural studies, statistics

Class: 42 סוג: 42

Scientific and technological services namely, 
research and design in the field integrated system 
architecture that allows for the rapid development of 
highly interactive and customizable learning 
applications; industrial analysis and research 
services in different educational disciplines in the 
field of economics, business, law, sciences, social 
sciences and studies, culture care, statistics; design 
and development of computer hardware and 
software.

י"ב אלול תשע"ב - 32230/08/2012



 Owners

Name: Università Commerciale Luigi Bocconi

Address: Via Sarfatti, 25, I-20136 Milano, Italy

Identification No.: 73201

(ITALIA UNIVERSITA NON STATALE LEGALMENTE 
RICONOSCIUTA SENZA SCOPO DI LUCRO, LEGGE 
234/91)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Reinhold Cohn and Partners

Address: 26a Habarzel St. Ramat Hahayal, P.O.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 אלול תשע"ב - 32330/08/2012



Trade Mark No. 239755 מספר סימן

Application Date 31/03/2011 תאריך הגשה

International Trademark No. 1084710 מספר סימן בינלאומי

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 41 סוג: 41

Education services in the nature of providing courses 
of instruction at the undergraduate, graduate, 
postgraduate and professional levels, first and 
second specialized master courses, executive master 
courses and distributing course materials in 
connection therewith and providing educational 
speakers, conducting classes, conferences, master 
courses and workshop on various topics in different 
educational disciplines, namely, economics, law, 
business, sciences, social sciences and studies, 
culture care, statistics; providing of training in 
different educational disciplines, namely, inn the field 
of economics, law, business, sciences, social 
sciences and studies, culture care, statistics at the 
undergraduate, graduate, post-graduate, professional 
levels, at the first and second specialized master 
course, and at the executive master courses; 
entertainment in the nature of live music concerts, 
orchestra performances, presentation and production 
of plays, live stage performances in the nature of 
lectures for hire in the field of music, philosophy, 
religion and education and art exhibitions, 
entertainment in the nature of sporting activities, 
namely, university sporting events, tournaments and 
competitions, namely, swimming meets, soccer 
competitions, golf and tennis tournaments; 
professional consultancy for others in different 
educational disciplines, namely, economics, law, 
business, sciences, social sciences and studies, 
cultural studies, statistics.

Class: 42 סוג: 42

Scientific and technological services namely, 
research and design in the field integrated system 
architecture that allows for the rapid development of 
highly interactive and customizable learning 
applications; industrial analysis and research 
services in different educational disciplines in the 
field of economics, business, law, sciences, social 
sciences and studies, culture care, statistics; design 
and development of computer hardware and 
software.

י"ב אלול תשע"ב - 32430/08/2012



 Owners

Name: Università Commerciale Luigi Bocconi

Address: Via Sarfatti, 25, I-20136 Milano, Italy

Identification No.: 73201

(ITALIA UNIVERSITA NON STATALE LEGALMENTE 
RICONOSCIUTA SENZA SCOPO DI LUCRO, LEGGE 
234/91)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Reinhold Cohn and Partners

Address: 26a Habarzel St. Ramat Hahayal, P.O.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 אלול תשע"ב - 32530/08/2012



Trade Mark No. 239756 מספר סימן

Application Date 27/05/2011 תאריך הגשה

International Trademark No. 1084727 מספר סימן בינלאומי

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 9 סוג: 9

Data processing equipment including computers, 
laptop computers and mobile devices; computer 
operating programs recorded, computer programs for 
controlling, antivirus software, databases recorded on 
magnetic and optical data media.

Class: 16 סוג: 16

Printed materials including instructional and teaching 
materials [except apparatus], instructional materials 
on using computer software and databases.

Class: 35 סוג: 35

Advertising including intermediary services for sale of 
goods; commercial information agencies; issuing and 
publication of publicity materials including in a global 
computer network such as the Internet; organization 
of exhibitions for commercial and advertising 
purposes.

Class: 42 סוג: 42

Technical computer software design, development, 
updating; computer software design; computer 
software design for scanning and removing computer 
viruses and malicious software; computer software 
consultancy; computer design; rental of computer 
software; recovery of computer data.

Goods/Services for which priority is claimed סחורות/שירותים לגביהם נטען דין קדימה
(If only classification code is indicated, Priority is claimed 
for all goods/services included in that class, and specified 
above under the 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 אלול תשע"ב - 32630/08/2012



Conditions/Disclaimers

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

 Owners

Name: Kaspersky Lab ZAO

Address: Ul. Geroyev Panfilovtsev 10, RU-125363 
Moscow, Russian Federation

Identification No.: 72501

(Russian Federation Close Corporation)

Russian Federation, 19/04/2011, No. 2011712017 רוסיה, 19/04/2011, מספר 2011712017

Class: 9 סוג: 9

Class: 16 סוג: 16

Class: 35 סוג: 35

Class: 42 סוג: 42

י"ב אלול תשע"ב - 32730/08/2012



Trade Mark No. 239759 מספר סימן

Application Date 20/05/2011 תאריך הגשה

International Trademark No. 1084754 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: Fieldpoint B.V.

Address: Paasheuvelweg 16, NL-1105 BH Amsterdam, 
Netherlands

Identification No.: 75543

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 11 סוג: 11

Water filters.

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

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

Poland, 27/04/2011, No. 384701 פולין, 27/04/2011, מספר 384701

Class: 11 סוג: 11

י"ב אלול תשע"ב - 32830/08/2012



Trade Mark No. 239766 מספר סימן

Application Date 20/04/2011 תאריך הגשה

International Trademark No. 1084839 מספר סימן בינלאומי

Conditions/Disclaimers

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

 Owners

Name: UBIQUITY

Address: 361 avenue des Romarins -,Ecoparc, F-34130 
SAINT AUNES, France

Identification No.: 73209

(Société à responsabilité limitée (SARL))

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 7 סוג: 7

Fuel economizers for electric ignition engines.

י"ב אלול תשע"ב - 32930/08/2012



Trade Mark No. 239767 מספר סימן

Application Date 21/06/2011 תאריך הגשה

International Trademark No. 1084866 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: BOLE OÜ

Address: P. Süda 10-8, EE-10118 Tallinn, Estonia

Identification No.: 73164

(The Republic of Estonia Private Limited Company)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 19 סוג: 19

Building materials, not of metal, floors, parquet 
flooring, flooring slabs, floor trims, wood panels, 
removable partition panels (of wood), wall slabs, 
wainscotting, grids, gratings.

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

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

European Community Trade Mark, 21/12/2010, No. 
009615733

איחוד האירופי לסימני מסחר, 21/12/2010, מספר 
009615733

Class: 19 סוג: 19

י"ב אלול תשע"ב - 33030/08/2012



Trade Mark No. 239771 מספר סימן

Application Date 29/06/2011 תאריך הגשה

International Trademark No. 1084894 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: C.F.E.B. SISLEY

Address: 16, avenue George V, F-75008 PARIS, France

Identification No.: 73212

(France société par actions simplifiée)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 3 סוג: 3

Soap, perfumery, essential oils, cosmetics, hair 
lotions, dentifrices.

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

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

France, 15/02/2011, No. 11 3 806 533 צרפת, 15/02/2011, מספר 533 806 3 11

Class: 3 סוג: 3

י"ב אלול תשע"ב - 33130/08/2012



Trade Mark No. 239772 מספר סימן

Application Date 04/07/2011 תאריך הגשה

International Trademark No. 0607334 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: DI GIO' S.r.l.

Address: Via Italia, 40, I-20900 MONZA (MB), Italy

Identification No.: 73213

(ITALY LIMITED LIABILITY COMPANY)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 24 סוג: 24

Fabrics, wall fabrics and fabrics for furnishing; bed 
and table covers; household linen; small and large 
beach towels; wall hangings of textile; textile articles 
not included in other classes.

Class: 25 סוג: 25

Clothing of all kinds, including articles for the beach, 
gymnastics, sports and leisure; footwear; 
underclothing and clothing accessories, namely 
gloves, belts, neckties, hats, sashes for wear and 
scarves.

י"ב אלול תשע"ב - 33230/08/2012



Trade Mark No. 239773 מספר סימן

Application Date 04/07/2011 תאריך הגשה

International Trademark No. 0634360 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: DI GIO' S.r.l.

Address: Via Italia, 40, I-20900 MONZA (MB), Italy

Identification No.: 73213

(ITALY LIMITED LIABILITY COMPANY)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 25 סוג: 25

Bridal gowns, formal dress and clothing of all types; 
footwear; underwear and clothing accessories, 
namely gloves, belts, neckties, hats and special 
headwear, sashes for wear, pocket handkerchiefs 
and scarves.

י"ב אלול תשע"ב - 33330/08/2012



Trade Mark No. 239776 מספר סימן

Application Date 20/06/2011 תאריך הגשה

International Trademark No. 0764360 מספר סימן בינלאומי

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 9 סוג: 9

Batteries and cells, photographic machines and 
apparatus, optical apparatus and instruments, 
spectacles (eyeglasses and goggles), straps for 
portable telephone (cellular phone), telephone 
machines and apparatus, wire communication 
machines and apparatus, transmission machines and 
apparatus (for telecommunication), broadcasting 
machines and apparatus, radio communication 
machines and apparatus, radio application machines 
and apparatus, remote control telemetering machines 
and apparatus, audio frequency machines and 
apparatus, video frequency machines and apparatus, 
sound recorded magnetic cards, sheets and tapes, 
recorded compact discs (audio), recorded digital 
audio tapes, programmed data encoded CD-ROM for 
computers, electronic agendas, computers, electronic 
machines and apparatus, arcade video game 
machines, amusement machines and apparatus for 
use in amusement parks, slot machines, electric flat 
irons, electric hair-curlers, electric buzzers, recorded 
video discs and tapes, recorded compact discs 
(audio-video), inflatable swimming floats, 
programmed data encoded cartridges for consumer 
video games, consumer video games.

Class: 16 סוג: 16

Paper and cardboard (other than "paper articles"), 
shopping bags of paper, industrial packaging 
containers of paper, hygienic paper, towels of paper, 
table napkins of paper, hand towels of paper, 
handkerchiefs of paper, babies' diapers of paper, 
magazines (publications), printed matter, paintings 
and calligraphic works, photographs, photograph 
stands, playing cards, stationery and study materials, 
pastes and other adhesives for stationery or 
household purposes, typewriters, mimeographs, 
water tanks (for live fish).

י"ב אלול תשע"ב - 33430/08/2012



 Owners

Name: KABUSHIKI KAISHA SHOGAKUKAN 
SHUEISHA PRODUCTION (also trading as 
Shogakukan-Shueisha Productions Co., Ltd.)

Address: 30, Kanda Jinbocho 2-Chome,,Chiyoda-Ku, 
Tokyo 101-8415, Japan

Identification No.: 73214

Class: 25 סוג: 25

Outerclothing, coats, sweaters and the like, T-shirts, 
shirts and the like, nightwear, underwear 
(underclothing), swimwear (bathing suits), swimming 
caps (bathing caps), Japanese traditional clothing, 
aprons (for wear), collar protectors (for wear), socks 
and stockings, shawls, scarves (scarfs), gloves and 
mittens (wear), babies' diapers of textile, neckties, 
neckerchiefs, bandanas (neckerchiefs), mufflers, ear 
muffs, hoods, helmets (wear), headgear for wear, 
waistbands, belt for clothing, sandals, footwear.

Class: 28 סוג: 28

Toy Christmas trees and other toys, dolls, 
prefabricated swimming pools, skipping ropes, 
swings, gymnastic and sporting articles not included 
in other classes, fishing tackle, game machines and 
apparatus, billiard equipment, dice, sugoroku games 
(Japanese parcheesi), chess games, conjuring 
apparatus, dominoes, mah-jong.

Class: 30 סוג: 30

Bread, pastry and confectionery, artificial coffee, 
coffee, beverages with chocolate base, cocoa, tea, 
miso (fermented soybean paste), Worcester sauce, 
ketchup, soy sauce (soya sauce), vinegar, vinegar 
mixes, soba-tsuyu (dipping soup for soba noodles), 
salad dressings, white sauce, mayonnaise, sauces 
for barbecued meat, cube sugar, fructose (for food), 
crystal sugar (not confectionery), maltose (for food), 
honey (for food), glucose for food, powdered starch 
syrup (for food), starch syrup (for food), table salt 
mixed with sesame seeds, cooking salt, roasted and 
ground sesame seeds, celery salt, chemical 
seasonings, oat flakes, cereal preparations, 
sandwiches, sushi, takoyaki (fried balls of batter mix 
with small pieces of octopus), hamburgers 
(prepared), pizzas (prepared), hot dogs (prepared), 
instant confectionery mixes, ice cream mixes, 
sherbet mixes.

Class: 32 סוג: 32

Mineral water, syrups for beverages, aerated water 
(soda water), carbonated drinks (refreshing 
beverages), non-alcoholic fruit juice beverages, 
vegetable juices (beverages), whey beverages.

י"ב אלול תשע"ב - 33530/08/2012



Trade Mark No. 239779 מספר סימן

Application Date 19/05/2011 תאריך הגשה

International Trademark No. 0887411 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: HOTELBEDS SPAIN, S.L.U.

Address: Complejo Mirall Balear,,Camí de Son Fangos, 
100,,T, E-07007 PALMA DE MALLORCA (BALEARES), 
Spain

Identification No.: 73216

(ESPAÑA SOCIEDAD LIMITADA UNIPERSONAL)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 39 סוג: 39

Marine transport services for persons and goods; 
storage, warehousing and packaging of goods; 
distribution (delivery) of goods; forwarding agents, 
freight forwarding; transport brokerage; loading and 
unloading services; transport services, logistics 
services concerning transport and distribution; 
shipbroking services; shipbrokers; transport and 
warehousing information; consulting services in the 
field of transport, consulting services in the field of 
logistics (transport) and distribution; services typical 
of a travel agency.

Class: 43 סוג: 43

Services provided by persons or establishments 
whose purposes is to prepare food and drink for 
consumption, and services providing 
accommodation, lodging and food in hotels, boarding 
houses or other establishments furnishing temporary 
board and lodging; accommodation booking services 
for travellers, mainly provided by travel agencies or 
brokers.

י"ב אלול תשע"ב - 33630/08/2012



Trade Mark No. 239780 מספר סימן

Application Date 04/07/2011 תאריך הגשה

International Trademark No. 0950319 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: Medice Arzneimittel Pütter GmbH & Co. KG

Address: Kuhloweg 37, 58638 Iserlohn, Germany

Identification No.: 73217

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 5 סוג: 5

Preparations for treating attention hyperactivity 
disorder (ADHD) and hyperkinetic disorder.

י"ב אלול תשע"ב - 33730/08/2012



POLAROID

Trade Mark No. 239794 מספר סימן

Application Date 04/08/2011 תאריך הגשה

 Owners

Name: PLR IP Holdings, LLC

Address: 4350 Baker Road, Minnetonka, MN, 55343, 
U.S.A.

Identification No.: 70781

(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: 11 סוג: 11

Book lights; ceiling lights; electric light bulbs; electric 
lights for Christmas trees; electric night lights; 
fluorescent electric light bulbs; fluorescent lamp 
tubes; fluorescent lamps; fluorescent lighting tubes; 
incandescent light bulbs; incandescent lamps; 
infrared lighting fixtures; infrared lamps; infrared lamp 
fixtures; lamp casings; lamps; LED and HID light 
fixtures; light fixtures; LED light bulbs; LED lights for 
lighting purposes incorporated into key chains, small 
toys or other similar personal items; light bulbs; 
flashlights; flashlight holders; tactical flashlights; 
miniature light bulbs; floodlights; outdoor lighted 
holiday ornaments; outdoor lighting, namely, paver 
lights; outdoor portable lighting products, namely, 
headlamps; solar collectors; solar energy based 
cooling apparatus; solar light fixtures, namely, indoor 
and outdoor solar powered lighting units and fixtures; 
heating and cooling panels used for indoor heating 
and cooling purposes; spotlights; television studio 
lighting apparatus; air conditioners; air purifiers; 
automotive headlamps, ceiling fans; ceiling lights; 
clothes dryers; cooking ovens; dehumidifiers; 
humidifiers; furnaces; all included in class 11.

אורות לספרים; אורות לתקרה; נורות חשמליות; אורות 
חשמליים לעצי חג מולד; אורות לילה חשמליים; נורות פלורסנט 
חשמליות; צינורות מנורת פלורסנט; מנורות פלורסנט; צינורות 
תאורת פלורסנט; נורות זוהרות; מנורות זוהרות; גופי תאורת 
אינפרא אדום; מנורות אינפרא אדום; גופי מנורת אינפרא אדום; 
כיסויי מנורה; מנורות; גופי תאורה LED ו- HID; גופי תאורה; 
נורות LED; אורות LED למטרות תאורה המשולבים בתוך 
מחזיקי מפתחות, צעצועים קטנים או פריטים אישיים דומים 
אחרים; נורות; פנסים; מחזיקי פנסים; פנסים טקטיים; נורות 
מיניאטוריות; זורקי-אור; קישוטי חג מוארים לשימוש בחוץ; 
תאורה בחוץ, דהיינו, אורות ריצוף; מוצרי תאורה ניידים 

לשימוש בחוץ, דהיינו, מנורות ראש; אוגרים סולאריים; מתקן 
קירור על בסיס אנרגיה סולארית; גופי תאורה סולאריים, דהיינו, 
יחידות וגופי תאורה המונעים סולארית לשימוש בתוך הבית 
ובחוץ; לוחות חימום וקירור המשמשים למטרות חימום וקירור 
בתוך הבית; אורות זרקורים; מתקן תאורה של אולפן טלוויזיה; 
מזגנים; מטהרי אוויר; פנסי חזית הרכב, מאווררי תקרה; אורות 
תקרה; מייבשי בגדים; תנורי בישול; מייבשי אויר; מלחלחי אויר; 
כבשן; הנכללים כולם בסוג 11.                                           
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    

          

י"ב אלול תשע"ב - 33830/08/2012



Trade Mark No. 239795 מספר סימן

Application Date 04/08/2011 תאריך הגשה

 Owners

Name: lia sophia International GmbH

Address: Muehlentalstrasse 38, 8200 Schaffhausen, 
Switzerland

Identification No.: 800890

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Reinhold Cohn and Partners

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

שם: ריינהולד כהן ושותפיו

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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 35 סוג: 35

Business consultation services and business 
advisory services to independent sales 
representatives in the field of retail jewelry sales; all 
included in class 35.

שירותי יעץ עסקי ושירותי ייעוץ עסקי לנציגי מכירות עצמאיים 
בתחום של מכירות תכשיטים קמעונאיות; הנכללים כולם בסוג 
                                                                               .35

                    

י"ב אלול תשע"ב - 33930/08/2012



Cellpy

Trade Mark No. 239827 מספר סימן

Application Date 08/08/2011 תאריך הגשה

Base for International Trademark No. 1118605 בסיס לסימן מסחר בינלאומי מס.

Ownersבעלים

Name: CELLPY COM. LTD שם: סלפי קום. בע"מ

Address: 14 Avraham Ben David Street, Bnei-Brak, 
51614, Israel

כתובת : אברהם בן דוד 14, בני ברק, 51614, ישראל

Identification No.: 514640432מספר זיהוי: 514640432

כן

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Fisher Weiler Group

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

שם: פישר וילר גרופ

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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 9 סוג: 9

Data processing system, namely system for 
arranging data, re-arranging data according to user 
input and usage statistic, and displaying the data 
over the Internet and local networks; Computer 
software for data processing, namely for arranging 
data, re-arranging data according to user input and 
usage statistic, and for displaying the data over the 
Internet and local networks. All included in class 9

מערכת עיבוד נתונים, לרבות מערכת לארגון נתונים, ארגון 
מחדש של נתונים בהתאם לקלט משתמש וסטטיסטיקה של 
שימוש, והצגה של הנתונים באינטרנט וברשתות מקומיות; 

תוכנת מחשב לעיבוד נתונים, לרבות ארגון נתונים, ארגון מחדש 
של נתונים בהתאם לקלט משתמש וסטטיסטיקה של שימוש, 
והצגה של הנתונים באינטרנט וברשתות מקומיות, הנכללים 

כולם בסוג 9.                                                                   
                                                                                    

                  

Class: 42 סוג: 42

Technological services in the field of data processing, 
namely providing for the benefit of others, services of 
 arranging data, re-arranging data according to user 
input and usage statistic, and displaying the data 
over the Internet and local networks; Support 
services for clients using technological services in the 
field of data processing.

שירותים טכנולוגיים בתחום עיבוד מידע, דהיינו, אספקה של 
שירותי ארגון נתונים וארגון מחדש של נתונים לתועלתם של 
אחרים, בהתאם לקלט של משתמש וסטטיסטיקה של שימוש, 
והצגה של הנתונים באינטרנט וברשתות מקומיות; שירותי 

תמיכה ללקוחות המשתמשים בשירותי עיבוד הנתונים.             
                                                                                    
                                                                                    

        

י"ב אלול תשע"ב - 34030/08/2012



Trade Mark No. 239834 מספר סימן

Application Date 09/08/2011 תאריך הגשה

 Owners

Name: Ningbo Goodwill Foreign Trade Co., Ltd.

Address: Room 2408, No. 666, Jinyu Road, Yinzhou 
District, Ningbo City, Zhejiang Province, People's 
Republic of China

Identification No.: 802125

Ningbo Goodwill Foreign Trade Co., Ltd.

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Dr. Mark Friedman Ltd.

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

שם: ד"ר מרק פרידמן בע"מ

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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 25 סוג: 25

Coats; trousers; layettes; girdles; football shoes; 
footwear; hats; hosiery; gloves; scarfs; all included in 
class 25.                     

מעילים, מכנסיים, ביגוד תינוקות, חגורות, נעלי כדורגל, הנעלה, 
כובעים, גרביים ובגדים תחתונים, כפפות, צעיפים;  הנכללים 

כולם בסוג 25.

י"ב אלול תשע"ב - 34130/08/2012



אלקון
Trade Mark No. 239835 מספר סימן

Application Date 09/08/2011 תאריך הגשה

 Owners

Name: Novartis AG

Address: Basel, CH-4002, Switzerland

Identification No.: 38909

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Reinhold Cohn and Partners

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

שם: ריינהולד כהן ושותפיו

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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 9 סוג: 9

Optical apparatus and instruments; contact lenses; 
all included in class 9.

מכשירים והתקנים אופטיים; עדשות מגע; הנכללים כולם בסוג 
                                       .9

י"ב אלול תשע"ב - 34230/08/2012



ALCON

Trade Mark No. 239836 מספר סימן

Application Date 09/08/2011 תאריך הגשה

 Owners

Name: Novartis AG

Address: Basel, CH-4002, Switzerland

Identification No.: 38909

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Reinhold Cohn and Partners

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

שם: ריינהולד כהן ושותפיו

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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 9 סוג: 9

Optical apparatus and instruments; contact lenses; 
all included in class 9.

מכשירים והתקנים אופטיים; עדשות מגע; הנכללים כולם בסוג 
                                       .9

י"ב אלול תשע"ב - 34330/08/2012



GT86

Trade Mark No. 239839 מספר סימן

Application Date 10/08/2011 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 אלול תשע"ב - 34430/08/2012



פיקס קאר
Trade Mark No. 239845 מספר סימן

Application Date 04/08/2011 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: MACCABICARE LTD שם: מכביקאר בע"מ

Address: 2 Koyfman st., Tel Aviv, 68012, Israel כתובת : קויפמן 2, תל אביב, 68012, ישראל

Identification No.: 513671297מספר זיהוי: 513671297

Address for serviceהמען למסירת הודעות

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

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

שם: עמית, פולק, מטלון ושות', עו"ד

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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 5 סוג: 5

Dental filling materials, namely adhesives for 
dentures; all included in class 5.

חומרים למילוי שיניים, לאמור משחה להדבקת שיניים תותבות; 
הנכללים כולם בסוג 5.             

י"ב אלול תשע"ב - 34530/08/2012



FIX CARE

Trade Mark No. 239846 מספר סימן

Application Date 04/08/2011 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: MACCABICARE LTD שם: מכביקאר בע"מ

Address: 2 Koyfman st., Tel Aviv, 68012, Israel כתובת : קויפמן 2, תל אביב, 68012, ישראל

Identification No.: 513671297מספר זיהוי: 513671297

Address for serviceהמען למסירת הודעות

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

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

שם: עמית, פולק, מטלון ושות', עו"ד

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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 5 סוג: 5

Dental filling materials, namely adhesives for 
dentures; all included in class 5.

חומרים למילוי שיניים, לאמור משחה להדבקת שיניים תותבות; 
הנכללים כולם בסוג 5.             

י"ב אלול תשע"ב - 34630/08/2012



רי קאר
Trade Mark No. 239847 מספר סימן

Application Date 04/08/2011 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: MACCABICARE LTD שם: מכביקאר בע"מ

Address: 2 Koyfman st., Tel Aviv, 68012, Israel כתובת : קויפמן 2, תל אביב, 68012, ישראל

Identification No.: 513671297מספר זיהוי: 513671297

Address for serviceהמען למסירת הודעות

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

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

שם: עמית, פולק, מטלון ושות', עו"ד

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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 5 סוג: 5

Nutritional additives for medical purposes, namely 
mucus dissolving tablets (composed of N-ACETYL- 
CYSTEINE); all included in class 5.

תוספי תזונה למטרות רפואיות, לאמור טבליות מתמוססות 
לכיוח (מורכבות מ-N-ACETYL-CYSTEINE); הנכללים כולם 

בסוג 5.                                                       

י"ב אלול תשע"ב - 34730/08/2012



RE CARE

Trade Mark No. 239848 מספר סימן

Application Date 04/08/2011 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: MACCABICARE LTD שם: מכביקאר בע"מ

Address: 2 Koyfman st., Tel Aviv, 68012, Israel כתובת : קויפמן 2, תל אביב, 68012, ישראל

Identification No.: 513671297מספר זיהוי: 513671297

Address for serviceהמען למסירת הודעות

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

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

שם: עמית, פולק, מטלון ושות', עו"ד

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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 5 סוג: 5

Nutritional additives for medical purposes, namely 
mucus dissolving tablets (composed of N-ACETYL- 
CYSTEINE); all included in class 5.

תוספי תזונה למטרות רפואיות, לאמור טבליות מתמוססות 
לכיוח (מורכבות מ-N-ACETYL-CYSTEINE); הנכללים כולם 

בסוג 5.                                                       

י"ב אלול תשע"ב - 34830/08/2012



THE SPLATTERS

Trade Mark No. 239853 מספר סימן

Application Date 10/08/2011 תאריך הגשה

Base for International Trademark No. 1112045 בסיס לסימן מסחר בינלאומי מס.

Ownersבעלים

Name: SPIKY SNAIL LTD. שם: ספייקי סנייל בע"מ

Address: 5 Remez St., Ramat Gan, Israel כתובת : רח' רמז 5, רמת גן, ישראל

Identification No.: 514412436מספר זיהוי: 514412436

חברה פרטית

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Luzzatto & Luzzatto

Address: P.O.B. 5352, Beer Sheva, 84152, Israel

שם: לוצאטו את לוצאטו

כתובת : ת.ד. 5352, באר שבע, 84152, ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 9 סוג: 9

Computer game software; video game programs; 
downloadable computer game programs; interactive 
computer game programs; downloadable game 
software for wireless devices; downloadable game 
software for cellular telephones; all included in class 
9.

תוכנות משחקי מחשב; תוכנות משחקי וידאו; תוכנות מחשב 
למשחקים להורדה; תוכנות למשחקי מחשב אינטראקטיביים; 
תוכנות משחק להורדה עבור מכשירים אלחוטיים; תוכנות 

משחק להורדה עבור טלפונים סלולאריים; הנכללים כולם בסוג 
                                                                           .9

Class: 41 סוג: 41

Entertainment services, namely, providing on-line 
computer games, on-line game services, provision of 
on-line information in the field of computer games; 
game services provided on-line from a computer 
network or mobile phone network; all included in 
class 41.

שירותי בידור, דהיינו, אספקת משחקי מחשב מקוונים, שירותי 
משחקים מקוונים, אספקת מידע מקוון בתחום של משחקי 
מחשב; שירותי משחקים מקוונים הניתנים באמצעות רשת 

מחשבים או רשת טלפונים ניידים; הנכללים כולם בסוג 41.       
                                                                                    

                        

י"ב אלול תשע"ב - 34930/08/2012



KRYSTEXXA

Trade Mark No. 239854 מספר סימן

Application Date 10/08/2011 תאריך הגשה

 Owners

Name: Savient Pharmaceuticals, Inc.

Address: One Tower Center 14th Floor, East Brunswick, 
NJ, U.S.A.

Identification No.: 29681

(Delaware Corporation)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Hanni Rosenzweig & Co.

Address: 100 Hachashmonaim St., P.O.B. 20651, Tel 
Aviv, 61201, Israel

שם: הני רוזנצוויג ושות'

כתובת : רח' החשמונאים 100, ת.ד. 20651, תל אביב, 61201, 
ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 5 סוג: 5

Pharmaceutical preparations for the treatment of 
elevated levels of uric acid in the body and/or body 
fluids; biological and pharmaceutical preparations for 
the treatment of rheumatological conditions; all 
included in class 5

תכשירים רפואיים לטיפול ברמות מועלות של חומצת שטן בגוף 
ו\ או בנוזלי הגוף ; תכשירים ביולוגיים ורפואיים לטיפול במצבים 
ראומאטולוגיים ; הנכללים כולם בסוג 5                                 
                                                                                    

                                  

י"ב אלול תשע"ב - 35030/08/2012



FDB

Trade Mark No. 239855 מספר סימן

Application Date 10/08/2011 תאריך הגשה

 Owners

Name:  First Databank, Inc.

Address: 701 Gateway Blvd, Suite 600, CA 94080, U.S.A.

Identification No.: 802128

(Missouri Corporation)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Dr. Shlomo Cohen & Co.

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

שם: ד"ר שלמה כהן ושות'

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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 9 סוג: 9

Computer software, diskettes, magnetic tapes and 
cds used for providing a database in the field of drug 
information including clinical information in order to 
assist and improve medication-related decisions to 
enhance clinical care; all goods included in class 9.

תוכנת מחשב, דיסקטים, סרטי הקלטה וקלטות די.וי. די 
המשמשים כמאגר נתונים בתחום התרופות והקליניקה 

הרפואית על-מנת לסייע ולשפר את השירות וקבלת ההחלטות 
של שירותים רפואיים; הנכללים כולם בסוג 9.                         
                                                                                    

                                                

Class: 35 סוג: 35

Providing database in the field of drug information 
including clinical information in order to assist and 
improve medication-related decisions to enhance 
clinical care; all services in class 35.

אספקת מאגר נתונים בתחום התרופות והקליניקה הרפואית 
על-מנת לסייע ולשפר את השירות וקבלת ההחלטות של 

שירותים רפואיים; כל השירותים נכללים בסוג 35.                   
                                                                                    

      

י"ב אלול תשע"ב - 35130/08/2012



PAINTMANAGER

Trade Mark No. 239863 מספר סימן

Application Date 11/08/2011 תאריך הגשה

 Owners

Name: PPG INDUSTRIES OHIO, INC.

Address: Cleveland, Ohio, U.S.A.

Identification No.: 47146

(Delaware Corporation)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

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

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

שם: גי.אי. ארליך (1995) בע"מ

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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 9 סוג: 9

Computer software for use in the refinish industry ; all 
included in class 9

תוכנת מחשב לשימוש בתעשיית החידוש; הנכללים כולם בסוג 
                                               9

י"ב אלול תשע"ב - 35230/08/2012



Trade Mark No. 239866 מספר סימן

Application Date 11/08/2011 תאריך הגשה

 Owners

Name: KIA MOTORS CORPORATION

Address: 231, Yangjae-dong, Seocho-gu, Seoul, 
Republic of Korea

Identification No.: 18226

Address for serviceהמען למסירת הודעות

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

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

שם: איתן, מהולל & שדות, עו"ד ועו"פ

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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 12 סוג: 12

Passenger car; trucks; motor buses; minibuses; four 
wheeled drive cars; vans; minivans

מכוניות נוסעים; משאיות; אוטובוסים ממונעים; מיניבוסים; כלי 
רכב 4X4; טנדרים; מיניוואן       

י"ב אלול תשע"ב - 35330/08/2012



Trade Mark No. 239867 מספר סימן

Application Date 11/08/2011 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: TACTICAL ARMS LTD שם: טקטיקל ארמס בע"מ

Address: Light Industrial, P.O.B. 15032, Ashdod, 77521, 
Israel

כתובת : אזור התעשייה הקלה, ת.ד. 15032, אשדוד, 77521, 
ישראל

Identification No.: 514030832מספר זיהוי: 514030832

חברה פרטית

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Pearl Cohen Zedek Latzer

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

שם: פרל כהן צדק לצר

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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 13 סוג: 13

Modular light weight military vests for carrying 
weapons and ammunition; tactical vests and belts for 
carrying weapons and ammunition; carrying bags for 
weapons; ammunition and grenade bags; holsters; 
firearm accessories, namely, gunstocks; grips for 
small arms; gun mounts; mounts for gun sights; 
flashlight mounts; laser mounts; magazines for 
weapons; bipod stands for firearms; sling straps for 
firearms; sights; pistol carbine conversions; small 
arms; Airsoft guns not for recreational use; airsoft 
guns, namely, non-weapon replicas of firearms that 
use compressed air as the projectile; Plastic airsoft 
BBs and plastic airsoft spheres for use as 
ammunition; safe sticks; rail system; picatinny rail; 
Rail mount adaptor; Firearm magazine holders; Rifle 
magazine clamps; Component parts for pistols; Stock 
adaptors; Belt mounted rail; rail covers; magazine 
loaders for use with firearms; Telescope adaptor; 
Cheek piece; parts and fittings for weapons; Pistol 
shell; all in Class 13.

וסטים מודולריים צבאיים קלי-משקל לנשיאת כלי נשק 
ותחמושת; וסטים וחגורות טקטיים לנשיאת כלי נשק ותחמושת; 

תיקי נשיאה לנשקים; תיקים לתחמושת ורימונים; נרתיקי 
אקדח; אביזרים לכלי-נשק, דהיינו, קתות רובים; ידיות 

לכלי-נשק קטנים; כנים לרובים; כנים לכוונות  רובים; כנים 
לפנס; כנים ללייזר; מחסניות לנשקים; מעמד דו-רגלי לנשקים; 
רצועות תלייה לכלי נשק; כוונות; ממירי אקדח רובה; נשקים 
קטנים;  רובי איירסופט לא לשימוש בשעות הפנאי; רובי 
איירסופט, דהיינו, העתקים של כלי-נשק שאינם נשקים 
 BB המשתמשים באוויר דחוס כקליע; כדורי איירסופט

מפלסטיק וכדורי איירסופט מפלסטיק לשימוש כתחמושת; 
מקלות בטחון; מערכת תלייה; מסילת פיקטיני; מתאם כן תלייה; 
מחזקי מחסניות כלי-נשק; אוגדני מחסנית לרובה; חלקי רכיבים 
לאקדחים; מתאמים לקתות; חגורת כן תלייה; כיסויים למתלה; 
מטעני מחסניות לשימוש עם כלי נשק; מתאם טלסקופי; משענת 
לחי; חלקים ומתאמים לנשקים; תרמילי אקדחים; כולם בסוג 
                                                                               .13
                                                                                    
                                                                                    

                                                            

י"ב אלול תשע"ב - 35430/08/2012



RONI

Trade Mark No. 239868 מספר סימן

Application Date 11/08/2011 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: TACTICAL ARMS LTD שם: טקטיקל ארמס בע"מ

Address: Light Industrial, P.O.B. 15032, Ashdod, 77521, 
Israel

כתובת : אזור התעשייה הקלה, ת.ד. 15032, אשדוד, 77521, 
ישראל

Identification No.: 514030832מספר זיהוי: 514030832

חברה פרטית

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Pearl Cohen Zedek Latzer

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

שם: פרל כהן צדק לצר

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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 13 סוג: 13

Modular light weight military vests for carrying 
weapons and ammunition; tactical vests and belts for 
carrying weapons and ammunition; carrying bags for 
weapons; ammunition and grenade bags; holsters; 
firearm accessories, namely, gunstocks; grips for 
small arms; gun mounts; mounts for gun sights; 
flashlight mounts; laser mounts; magazines for 
weapons; bipod stands for firearms; sling straps for 
firearms; sights; pistol carbine conversions; small 
arms; Airsoft guns not for recreational use; airsoft 
guns, namely, non-weapon replicas of firearms that 
use compressed air as the projectile; Plastic airsoft 
BBs and plastic airsoft spheres for use as 
ammunition; safe sticks; rail system; picatinny rail; 
Rail mount adaptor; Firearm magazine holders; Rifle 
magazine clamps; Component parts for pistols; Stock 
adaptors; Belt mounted rail; rail covers; magazine 
loaders for use with firearms; Telescope adaptor; 
Cheek piece; parts and fittings for weapons; Pistol 
shell; all in Class 13.

וסטים מודולריים צבאיים קלי-משקל לנשיאת כלי נשק 
ותחמושת; וסטים וחגורות טקטיים לנשיאת כלי נשק ותחמושת; 

תיקי נשיאה לנשקים; תיקים לתחמושת ורימונים; נרתיקי 
אקדח; אביזרים לכלי-נשק, דהיינו, קתות רובים; ידיות 

לכלי-נשק קטנים; כנים לרובים; כנים לכוונות  רובים; כנים 
לפנס; כנים ללייזר; מחסניות לנשקים; מעמד דו-רגלי לנשקים; 
רצועות תלייה לכלי נשק; כוונות; ממירי אקדח רובה; נשקים 
קטנים;  רובי איירסופט לא לשימוש בשעות הפנאי; רובי 
איירסופט, דהיינו, העתקים של כלי-נשק שאינם נשקים 
 BB המשתמשים באוויר דחוס כקליע; כדורי איירסופט

מפלסטיק וכדורי איירסופט מפלסטיק לשימוש כתחמושת; 
מקלות בטחון; מערכת תלייה; מסילת פיקטיני; מתאם כן תלייה; 
מחזקי מחסניות כלי-נשק; אוגדני מחסנית לרובה; חלקי רכיבים 
לאקדחים; מתאמים לקתות; חגורת כן תלייה; כיסויים למתלה; 
מטעני מחסניות לשימוש עם כלי נשק; מתאם טלסקופי; משענת 
לחי; חלקים ומתאמים לנשקים; תרמילי אקדחים; כולם בסוג 
                                                                               .13
                                                                                    
                                                                                    

                                                            

י"ב אלול תשע"ב - 35530/08/2012



Trade Mark No. 239871 מספר סימן

Application Date 11/08/2011 תאריך הגשה

 Owners

Name: Erbak-Uludag Mesrubat ve Gida Sanayi 
Anonim Sirketi

Address: Bursa, Turkey

Identification No.: 57335

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Reinhold Cohn and Partners

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

שם: ריינהולד כהן ושותפיו

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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 32 סוג: 32

Mineral water, soda water, spring water, fruit and 
vegetable concentrations, non-alcoholic beverages, 
energy drinks; all included in class 32.

מים מינרליים, מי סודה, מי מעיין, תרכיזי פירות וירקות, 
משקאות שאינם אלכוהוליים, שתיית אנרגיה; הנכללים כולם 

בסוג 32.                                                         

י"ב אלול תשע"ב - 35630/08/2012



BEROXXIDE

Trade Mark No. 239872 מספר סימן

Application Date 11/08/2011 תאריך הגשה

 Owners

Name: Novartis AG

Address: Basel, CH-4002, Switzerland

Identification No.: 38909

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Reinhold Cohn and Partners

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

שם: ריינהולד כהן ושותפיו

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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 5 סוג: 5

Contact lens solutions; all included in class 5. תמיסות לעדשות מגע; הנכללים כולם בסוג 5.                   

י"ב אלול תשע"ב - 35730/08/2012



EDUCATION THROUGH INSPIRATION

Trade Mark No. 239873 מספר סימן

Application Date 11/08/2011 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: 41 סוג: 41

Educational services, namely, conducting classes, 
seminars, focus groups, workshops and conferences, 
to help prepare and train students for their careers as 
eye care professionals and the distribution of printed 
course materials therewith; all included in class 41.

שירותי חינוך, דהיינו, הנחיית שיעורים, סמינרים, קבוצות 
מיקוד, סדנאות וועידות, כעזרה בהכנה ובאימון סטודנטים 

לקריירות שלהם כמומחי טיפול בעיניים וחלוקה של חומרי קורס 
מודפסים עבור אלה; הנכללים כולם בסוג 41.                         
                                                                                    

                    

י"ב אלול תשע"ב - 35830/08/2012



Trade Mark No. 239875 מספר סימן

Application Date 29/06/2011 תאריך הגשה

International Trademark No. 1084917 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: HANGZHOU GENERAL RUBBER FACTORY

Address: Haichao Road,,Wangjiangmenwai,,Shangcheng 
District, Hangzhou City, Zhejiang, People's Republic of 
China

Identification No.: 73228

(P.R. China Corporation)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 12 סוג: 12

Tires for vehicle wheels; tires for bicycles, cycles; 
casings for pneumatic tires (tyres); pneumatic tires 
(tyres); vehicle wheel tires (tyres); automobile tires 
(tyres); inner tubes for bicycles, cycles.

י"ב אלול תשע"ב - 35930/08/2012



Trade Mark No. 239876 מספר סימן

Application Date 09/06/2011 תאריך הגשה

International Trademark No. 1084935 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: Ifraimov Talkhum Khaevich

Address: Kv.75, korp.5 d.44, Shchelkovskoe sh., RU-
105215 Moscow, Russian Federation

Identification No.: 73229

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 25 סוג: 25

Footwear.

י"ב אלול תשע"ב - 36030/08/2012



Trade Mark No. 239879 מספר סימן

Application Date 22/06/2011 תאריך הגשה

International Trademark No. 1085018 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 apparatus, namely flow cytometers and 
computer software therefor.

י"ב אלול תשע"ב - 36130/08/2012



Trade Mark No. 239880 מספר סימן

Application Date 01/07/2011 תאריך הגשה

International Trademark No. 1085036 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: TREX COMPANY, INC.

Address: 160 EXETER DRIVE, WINCHESTER VA 
22603, U.S.A.

Identification No.: 73232

(Delaware, United States CORPORATION)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 19 סוג: 19

Composite lumber consisting of encapsulated wood 
fiber in a polymer matrix.

י"ב אלול תשע"ב - 36230/08/2012



Trade Mark No. 239881 מספר סימן

Application Date 05/07/2011 תאריך הגשה

International Trademark No. 1085040 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: JIANGMEN PENGCHENG HELMETS LTD.

Address: Seventh No. 01 Dongsheng Road,,Gonghe 
Town,,Heshan, Guangdong Province, People's Republic 
of China

Identification No.: 73233

(Organized and existing under the laws of China 
Corporation of China)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 9 סוג: 9

Protective helmets; clothing for protection against 
accidents, irradiation and fire; shoes for protection 
against accidents, irradiation and fire; protective 
helmets for sports; gloves for protection against 
accidents; knee-pads for workers; bullet-proof 
waistcoats (vests (am.)); anti-dazzle shades.

י"ב אלול תשע"ב - 36330/08/2012



Trade Mark No. 239882 מספר סימן

Application Date 06/05/2011 תאריך הגשה

International Trademark No. 1085065 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: Ford Motor Company

Address: One American Road,, Dearborn, MI 48126, 
U.S.A.

Identification No.: 73234

(Delaware, United States Corporation)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 12 סוג: 12

Electronic braking systems for automobiles.

Goods/Services for which priority is claimed סחורות/שירותים לגביהם נטען דין קדימה
(If only classification code is indicated, Priority is claimed 
for all goods/services included in that class, and specified 
above under the 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., 08/11/2010, No. 85171622 ארה"ב, 08/11/2010, מספר 85171622

Class: 12 סוג: 12

י"ב אלול תשע"ב - 36430/08/2012



Trade Mark No. 239890 מספר סימן

Application Date 29/06/2011 תאריך הגשה

International Trademark No. 1085093 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: Ag Leader Technology, Inc.

Address: 2202 South Riverside Drive, Ames IA 50010, 
U.S.A.

Identification No.: 73236

(Iowa, United States CORPORATION)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 9 סוג: 9

Computer software for processing, managing, 
storing, displaying, distributing, and analyzing data in 
the field of agriculture.

Goods/Services for which priority is claimed סחורות/שירותים לגביהם נטען דין קדימה
(If only classification code is indicated, Priority is claimed 
for all goods/services included in that class, and specified 
above under the 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., 30/12/2010, No. 85207840 ארה"ב, 30/12/2010, מספר 85207840

Class: 9 סוג: 9

י"ב אלול תשע"ב - 36530/08/2012



Trade Mark No. 239892 מספר סימן

Application Date 11/04/2011 תאריך הגשה

International Trademark No. 1085097 מספר סימן בינלאומי

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 1 סוג: 1

Chemicals or chemical additives for use in industry, 
science, photography as well as in agriculture, 
horticulture and forestry, in particular organic base 
chemicals, industrial fermentation chemicals, 
chemicals of biological origin, biosourced chemicals; 
base chemicals for the pharmaceutical and cosmetic 
industry, agricultural chemicals; fine chemicals and 
biochemicals; oleochemicals and chemical auxiliaries 
for the manufacture of petrol, products for dissolving 
petrol; chemicals for civil engineering industry; 
chemical fertilizers, growth regulators for plants; 
chemicals for cattle breeding, for the wine-growing 
industry, the textile industry and the paper and food 
industry; chemicals for preserving foodstuffs; artificial 
resins, especially, unprocessed (in particular in the 
form of powder, liquids, pastes or granules); 
polyester resins; chemicals for the manufacture of 
paints; chemicals for the manufacture of cleaning 
products, detergent compositions; chemicals for 
purification purposes included in this class, solvents 
for use in industry; unprocessed plastics, 
polymerization resins, including absorbent 
polymerization resins, superabsorbents, in particular 
for use in the field of hygiene for the manufacture of 
hygiene articles and equipment; polymers, including 
absorbent polymers, superabsorbents and solubles, 
especially for the manufacture of cables and 
chemicals for preserving foodstuffs and crops; 
tanning substances; artificial and synthetic resins, 
unprocessed; adhesives for use in industry; fat 
solvents; fire extinguishing compositions; tempering 
and soldering preparations; tanning substances; 
adhesives for use in industry; refrigerants; 
plasticizers; coolants for vehicle engines; acetone, 
ethyl acetate; ethylene glycol; ether not for 
pharmaceutical purposes; glycerine for industrial 
purposes; lactic acid, propanol, polyethylene glycol, 
propylene glycol, propylene glycol methyl ether, 
ethanol, methanol, butanol, butanediol, chemical 
antifreezes, urea, isopropyl alcohol; monomers, 
polymers, all in particular of biological origin, all in 
particular biosourced.

י"ב אלול תשע"ב - 36630/08/2012



 Owners

Name: METABOLIC EXPLORER

Address: Biopole Clermont Limagne, F-63360 SAINT-
BEAUZIRE, France

Identification No.: 71572

(Société Anonyme)

Class: 42 סוג: 42

Scientific engineering and research in connection 
with chemicals, organisms and bioprocesses; 
scientific research and development; chemical, 
biochemical, biological and bacteriological research 
and analysis; technical advice provided by engineers 
in connection with integrating experimental and 
computer research and development processes; 
services for analytical modeling of biological systems, 
in particular developing and maintaining integrated 
computer models that simulate the functioning, 
executability and regulating of components, such as 
genes, proteins and metabolites, in living organisms 
and cells under various conditions; services for 
research, development, design and engineering 
design in connection with science and industry; 
services for analytical modeling of biological systems; 
providing information and advice in connection with 
analytical modeling, genetics, proteins, metabolites, 
pharmaceuticals, biology and chemistry; design, 
development, maintenance and updating of computer 
software.

Class: 45 סוג: 45

Licensing of technology and intellectual property; 
exploitation and administration of rights in connection 
with patents, trademarks, medicines, biosourced 
chemicals, biodrugs, genetics, genes and 
biotechnology, and copyrights; information and 
advisory services in connection with all of the 
aforementioned services, including such services 
provided online from a computer network or over the 
Internet.

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

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

France, 10/11/2010, No. 103781238 צרפת, 10/11/2010, מספר 103781238

Class: 1 סוג: 1

Class: 42 סוג: 42

Class: 45 סוג: 45

י"ב אלול תשע"ב - 36730/08/2012



Trade Mark No. 239894 מספר סימן

Application Date 14/04/2011 תאריך הגשה

International Trademark No. 1085112 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: DORCO CO., LTD.

Address: 931, Golim-Dong, Cheoin-Gu,,Yongin-Si, 
Kyunggi-Do, Republic of Korea

Identification No.: 73239

(KR Limited Company)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 8 סוג: 8

Non-electric razors; razors; razor blades; shaving 
cases; razor cases; kitchen knives; scissors for 
kitchen use.

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

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

Republic of Korea, 04/03/2011, No. 4020110010812 דרום קוריאה, 04/03/2011, מספר 4020110010812

Class: 8 סוג: 8

י"ב אלול תשע"ב - 36830/08/2012



Trade Mark No. 239898 מספר סימן

Application Date 06/07/2011 תאריך הגשה

International Trademark No. 1085187 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: Mackays Stores Limited

Address: Caledonia House,,5 Inchinnan Drive,,Inchinnan 
Busi, Inchinnan, Renfrewshire PA4 9AF, United Kingdom

Identification No.: 73241

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 25 סוג: 25

Clothing, footwear, headgear.

י"ב אלול תשע"ב - 36930/08/2012



Trade Mark No. 239900 מספר סימן

Application Date 26/05/2011 תאריך הגשה

International Trademark No. 1085208 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. T1015719E T1015719E סינגפור, 26/11/2010, מספר

Class: 16 סוג: 16

Class: 41 סוג: 41

י"ב אלול תשע"ב - 37030/08/2012



Trade Mark No. 239903 מספר סימן

Application Date 21/05/2011 תאריך הגשה

International Trademark No. 1085285 מספר סימן בינלאומי

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 1 סוג: 1

Chemicals used in industry; unprocessed artificial 
resins, unprocessed plastics; adhesives used in 
industry.

Class: 16 סוג: 16

Adhesives for stationery or household purposes.

Class: 17 סוג: 17

Raw or semi-worked rubber; gutta-percha; raw or 
partly processed gum; asbestos; raw or partly 
processed mica; plastics in extruded form for use in 
manufacture; packing, stopping and insulating 
materials; flexible pipes, 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)

Germany, 25/03/2011, No. 30 2011 017 842.9/16 גרמניה, 25/03/2011, מספר 842.9/16 017 2011 30

Class: 1 סוג: 1

Class: 16 סוג: 16

Class: 17 סוג: 17

י"ב אלול תשע"ב - 37130/08/2012



Conditions/Disclaimers

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

 Owners

Name: Henkel AG & Co. KGaA

Address: Henkelstraße 67, 40589 Düsseldorf, Germany

Identification No.: 72190

(Germany AG & Co. KGaA)

י"ב אלול תשע"ב - 37230/08/2012



Trade Mark No. 239904 מספר סימן

Application Date 29/06/2011 תאריך הגשה

International Trademark No. 1085291 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: Ag Leader Technology, Inc.

Address: 2202 South Riverside Drive, Ames IA 50010, 
U.S.A.

Identification No.: 73236

(Iowa, United States CORPORATION)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 9 סוג: 9

Computer software for processing, managing, 
storing, displaying, distributing, and analyzing data in 
the field of agriculture.

Goods/Services for which priority is claimed סחורות/שירותים לגביהם נטען דין קדימה
(If only classification code is indicated, Priority is claimed 
for all goods/services included in that class, and specified 
above under the 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., 30/12/2010, No. 85207815 ארה"ב, 30/12/2010, מספר 85207815

Class: 9 סוג: 9

י"ב אלול תשע"ב - 37330/08/2012



Trade Mark No. 239906 מספר סימן

Application Date 07/06/2011 תאריך הגשה

International Trademark No. 1085299 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: Henkel AG & Co. KGaA

Address: Henkelstraße 67, 40589 Düsseldorf, Germany

Identification No.: 72190

(Germany AG & Co. KGaA)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 3 סוג: 3

Cosmetics; preparations for caring, cleaning, tinting, 
colouring, bleaching, fixing and permanent waving of 
the hair, hair lotions.

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

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

Germany, 28/01/2011, No. 30 2011 005 242.5/03 גרמניה, 28/01/2011, מספר 242.5/03 005 2011 30

Class: 3 סוג: 3

י"ב אלול תשע"ב - 37430/08/2012



Trade Mark No. 239907 מספר סימן

Application Date 12/07/2011 תאריך הגשה

International Trademark No. 1085323 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: Fogal AG

Address: Talacker 41, CH-8001 Zürich, Switzerland

Identification No.: 73245

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 25 סוג: 25

Clothing, footwear, headgear.

י"ב אלול תשע"ב - 37530/08/2012



Trade Mark No. 239909 מספר סימן

Application Date 05/07/2011 תאריך הגשה

International Trademark No. 1085351 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: Shenzhen Chemmer Enterprise Co., Ltd.

Address: Hekeng Industrial Center,,Pingdi 
Town,,Longgang Di, Guangdong, People's Republic of 
China

Identification No.: 73246

(P.R. China Corporation)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 1 סוג: 1

Adhesives for industrial purposes; viscose; glue for 
industrial purposes; curing agent.

Goods/Services for which priority is claimed סחורות/שירותים לגביהם נטען דין קדימה
(If only classification code is indicated, Priority is claimed 
for all goods/services included in that class, and specified 
above under the 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, 21/03/2011, No. 
9239407

סין, 21/03/2011, מספר 9239407

Class: 1 סוג: 1

י"ב אלול תשע"ב - 37630/08/2012



Trade Mark No. 239910 מספר סימן

Application Date 02/06/2011 תאריך הגשה

International Trademark No. 1085353 מספר סימן בינלאומי

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 9 סוג: 9

Computer hardware; computer server software; 
computer search engine software; and instructional 
manuals in electronic format sold as a unit therewith.

Class: 16 סוג: 16

Printed matter, namely, manuals, white papers, 
books, magazines, newsletters and user guides on 
the subject of information technology.

Class: 35 סוג: 35

Business consulting services.

Class: 38 סוג: 38

Providing multiple user access to global computer 
networks for the transfer and dissemination of a wide 
range of information, providing on-line electronic 
bulletin boards for transmission of messages among 
computer users in the fields of computer operation 
and networking and information technology; 
information transmission services for peer to peer 
networking and file sharing via digital communication 
networks.

Class: 41 סוג: 41

Educational services, namely, providing training, 
tutorials, classes and seminars in the field of 
computers, computer software and computer 
networks and the development and operation of 
cloud computing networks.

Class: 42 סוג: 42

Computer software consulting and design services 
for others; computer hardware consulting and design 
services for others; technical support services, 
namely, troubleshooting of computer hardware, 
software and computer network problems, 
maintenance of computer software; application 
service provider services (ASP), namely hosting 
software applications of others; information 
technology consultation.

י"ב אלול תשע"ב - 37730/08/2012



 Owners

Name: Splunk Inc.

Address: 250 Brannan Street, 2nd Floor, San Francisco 
CA 94107, U.S.A.

Identification No.: 73247

(Delaware, United States CORPORATION)

י"ב אלול תשע"ב - 37830/08/2012



Trade Mark No. 239915 מספר סימן

Application Date 31/03/2011 תאריך הגשה

International Trademark No. 1085486 מספר סימן בינלאומי

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 41 סוג: 41

Education services in the nature of providing courses 
of instruction at the undergraduate, graduate, 
postgraduate and professional levels, first and 
second specialized master courses, executive master 
courses and distributing course materials in 
connection therewith and providing educational 
speakers, conducting classes, conferences, master 
courses and workshop on various topics in different 
educational disciplines, namely, economics, law, 
business, sciences, social sciences and studies, 
culture care, statistics; providing of training in 
different educational disciplines, namely, inn the field 
of economics, law, business, sciences, social 
sciences and studies, culture care, statistics at the 
undergraduate, graduate, post-graduate, professional 
levels, at the first and second specialized master 
course, and at the executive master courses; 
entertainment in the nature of live music concerts, 
orchestra performances, presentation and production 
of plays, live stage performances in the nature of 
lectures for hire in the field of music, philosophy, 
religion and education and art exhibitions, 
entertainment in the nature of sporting activities, 
namely, university sporting events, tournaments and 
competitions, namely, swimming meets, soccer 
competitions, golf and tennis tournaments; 
professional consultancy for others in different 
educational disciplines, namely, economics, law, 
business, sciences, social sciences and studies, 
cultural studies, statistics.

Class: 42 סוג: 42

Scientific and technological services namely, 
research and design in the field integrated system 
architecture that allows for the rapid development of 
highly interactive and customizable learning 
applications; industrial analysis and research 
services in different educational disciplines in the 
field of economics, business, law, sciences, social 
sciences and studies, culture care, statistics; design 
and development of computer hardware and 
software.

י"ב אלול תשע"ב - 37930/08/2012



Conditions/Disclaimers

The mark is limited to the colours  word Blue - 
Pantone 294. as shown in the  mark.

 Owners

Name: Università Commerciale Luigi Bocconi

Address: Via Sarfatti, 25, I-20136 Milano, Italy

Identification No.: 73201

(ITALIA UNIVERSITA NON STATALE LEGALMENTE 
RICONOSCIUTA SENZA SCOPO DI LUCRO, LEGGE 
234/91)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Reinhold Cohn and Partners

Address: 26a Habarzel St. Ramat Hahayal, P.O.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 אלול תשע"ב - 38030/08/2012



Trade Mark No. 239916 מספר סימן

Application Date 13/04/2011 תאריך הגשה

International Trademark No. 1085496 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: OC Oerlikon Balzers AG

Address: Iramali 18, FL-9496 Balzers, Liechtenstein

Identification No.: 73251

(Liechtenstein Establishment)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 1 סוג: 1

Surface coatings and thin layers from ceramic 
materials (or substances) like aluminium chrome 
nitride vacuum applied on substrates.

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

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

Liechtenstein, 19/10/2010, No. 61205/2010 ליכטנשטיין, 19/10/2010, מספר 61205/2010

Class: 1 סוג: 1

י"ב אלול תשע"ב - 38130/08/2012



Trade Mark No. 239918 מספר סימן

Application Date 20/06/2011 תאריך הגשה

International Trademark No. 0390780 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: PARFUMS CARON (société par actions 
simplifiée)

Address: 99, rue du Faubourg Saint-Honoré, F-75008 
PARIS, France

Identification No.: 73253

(FRANCE SOCIETE PAR ACTIONS SIMPLIFIEE)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 3 סוג: 3

Perfumery and beauty products; soap products, 
make-up, essential oils, cosmetics, hair products, 
dentifrices.

י"ב אלול תשע"ב - 38230/08/2012



Trade Mark No. 239920 מספר סימן

Application Date 10/06/2011 תאריך הגשה

International Trademark No. 0666536 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: CALDERA 

Address: 1, rue des Frères Lumière, F-67200 
ECKBOLSHEIM, France

Identification No.: 73255

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 9 סוג: 9

Recorded computer programs or software, namely 
graphics software for image acquisition, creation, 
correction and restitution.

Class: 42 סוג: 42

Computer programming, namely design, updating 
and adaptation of graphics software.

י"ב אלול תשע"ב - 38330/08/2012



Trade Mark No. 239921 מספר סימן

Application Date 21/04/2011 תאריך הגשה

International Trademark No. 0941360 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: BN TEKSTİL SANAYİ VE İHRACAT LİMİTED 
ŞİRKETİ

Address: Üniversite Mahallesi Bağlar,Yolu Caddesi 
Sarigül S, Avcilar/İstanbul, Turkey

Identification No.: 73256

(Turkey Limited Liability Firm)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 25 סוג: 25

Aprons, bandanas, beach clothes, beach shoes, 
belts, berets, bodices, boots for sports, braces for 
clothing, brassieres, breeches for wear, camisoles, 
chemisettes, clothing for gymnastics, clothing of 
imitations of leather, coats, collars, collar protectors, 
combinations, corselets, corsets, dressing gowns, 
footwear, fur stoles, furs, garters, gloves, gowns, 
half-boots, hats, hosiery, jerseys, jumpers, mantillas, 
mittens, muffs, neckties, pants, pelerines, petticoats, 
pullovers, pyjamas, scarfs, scarves, shawls, shirts, 
shoes, shower caps, singlets, skirts, sleep masks, 
slippers, slips, socks, sports jerseys, stockings, suits, 
sun visors, suspenders, sweaters, swimsuits, tee-
shirts, tights, top hats, topcoats, trouser, turbans, 
underclothing, underpants, underwear, vests.

י"ב אלול תשע"ב - 38430/08/2012



Trade Mark No. 239922 מספר סימן

Application Date 06/06/2011 תאריך הגשה

International Trademark No. 1036068 מספר סימן בינלאומי

Conditions/Disclaimers

The mark is limited to the colours  word Light yellow, 
grey and gold. as shown in the  mark.

 Owners

Name: MAUREL Pascal

Address: 8 Chemin de la Calade, F-84230 
CHATEAUNEUF-DU-PAPE, France

Identification No.: 73257

Name: MAUREL Vincent

Address: 15 rue du Maréchal Foch, F-84230 
CHATEAUNEUF-DU-PAPE, France

Identification No.: 73258

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 33 סוג: 33

Wines of guaranteed label of origin.

י"ב אלול תשע"ב - 38530/08/2012



Trade Mark No. 239923 מספר סימן

Application Date 23/06/2011 תאריך הגשה

International Trademark No. 1036575 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: DESEYE S.r.l.

Address: via Dalmazia 36/3, I-31044 Montebelluna, 
Treviso, Italy

Identification No.: 73259

(Italy Limited Liability Company)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 9 סוג: 9

Sunglasses, spectacles, fashion spectacles, 
protective goggles, masks and goggles for sporting 
activities; lenses for spectacles and masks; spectacle 
supports, frames for spectacles and masks; cases 
and holders for spectacles and masks; spectacle 
chains; contact lenses, magnifying glasses; 
binoculars; cases, hinges, arms and lenses for 
spectacles and sunglasses; parts and accessories 
thereof; optical articles; optical apparatus and 
instruments.

י"ב אלול תשע"ב - 38630/08/2012



לרוץ לצ'פר לחבר'ה
Trade Mark No. 239933 מספר סימן

Application Date 04/08/2011 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: B-BUZZY SYSTEMS LTD שם: בי-באזי מערכות בע"מ

Address: 51/9 Leib Yaffe St, P.O.B. 5880, Herzliya, 
46158, Israel

כתובת : רח' לייב יפה 51/9, ת.ד. 5880, הרצליה, 46158, 
ישראל

Identification No.: 514516335מספר זיהוי: 514516335

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Israeli, Ben-Zvi, Adv.

Address: 1 Azrieli Center Round Tower, 24th Floor, Tel 
Aviv, 67021, Israel

שם: ישראלי, בן-צבי, עו"ד

כתובת : מרכז עזריאלי 1 המגדל העגול, קומה 24, תל אביב, 
67021, ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 42 סוג: 42

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

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

      

י"ב אלול תשע"ב - 38730/08/2012



Trade Mark No. 239935 מספר סימן

Application Date 14/08/2011 תאריך הגשה

 Owners

Name: Allergan, Inc.

Address: 2525 Dupont Drive, Irvine, California, 92612, 
U.S.A.

Identification No.: 1049

(Delaware Corporation)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: S. Horowitz & Co.

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

שם: ש. הורוביץ ושות'

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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 16 סוג: 16

Printed materials, brochures/pamphlets, templates in 
connection with clinical trial studies related to 
ophthamological studies.

דברי דפוס, חוברות/עלונים, תבניות בקשר עם מחקרים על 
ניסויים קליניים הקשורים למחקרים בנושא רפואת עיניים.         

                                          

Class: 41 סוג: 41

Education seminars, presentations and training 
classes related to clinical trial studies in the field of 
ophthalmology.

סמינרים לימודיים, מצגות וקורסי הכשרה הקשורים למחקרים 
על ניסויים קליניים בתחום רפואת עיניים.                               

                          

י"ב אלול תשע"ב - 38830/08/2012



OBAGI SKIN HEALTH INSTITUTE

Trade Mark No. 239936 מספר סימן

Application Date 14/08/2011 תאריך הגשה

 Owners

Name: OMP, Inc.

Address: Suite 500,,3760 Kilroy Airport Way, Long Beach 
CA 90806, U.S.A.

Identification No.: 72050

(Delaware, United States CORPORATION)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Reinhold Cohn and Partners

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

שם: ריינהולד כהן ושותפיו

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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 44 סוג: 44

Medical spa services, namely, minimally and non-
invasive cosmetic and body fitness therapies; health 
spa services, namely, cosmetic body care services; 
health spa services, namely, providing massage, 
facial and body treatment services, cosmetic body 
care services; skin care salons; medical skin care 
services; cosmetic skin care services; all included in 
class 44.

שירותי ספא רפואיים, דהיינו, טיפולי קוסמטיקה וכושר גוף 
מינימליים ולא פולשניים; שירותי ספא בריאות, דהיינו, שירותי 
טיפוח גוף קוסמטיים; שירותי ספא בריאות, דהיינו, מתן שירותי 
עיסוי, טיפול פנים וגוף, שירותי טיפוח גוף קוסמטיים; סלונים 
לטיפוח עור; שירותי טיפוח עור רפואיים; שירותי טיפוח עור 

קוסמטיים; הנכללים כולם בסוג 44.                                     
                                                                  

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

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

U.S.A., 30/03/2011, No. 85/281,848 ארה"ב, 30/03/2011, מספר 85/281,848

Class: 44 סוג: 44

י"ב אלול תשע"ב - 38930/08/2012



OBAGI SKIN HEALTH

Trade Mark No. 239937 מספר סימן

Application Date 14/08/2011 תאריך הגשה

 Owners

Name: OMP, Inc.

Address: Suite 500,,3760 Kilroy Airport Way, Long Beach 
CA 90806, U.S.A.

Identification No.: 72050

(Delaware, United States CORPORATION)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Reinhold Cohn and Partners

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

שם: ריינהולד כהן ושותפיו

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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 3 סוג: 3

Non-medicated skin care preparations; all included in 
class 3.

תכשירים לא-תרופתיים לטיפוח העור; הנכללים כולם בסוג 3.   
                

Class: 5 סוג: 5

Medicated skin care preparations; pharmaceutical 
preparations for skin care; all included in class 5.

תכשירים תרופתיים לטיפוח העור; תכשירים רוקחיים לטיפוח 
העור; הנכללים כולם בסוג 5.                                             

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

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

U.S.A., 30/03/2011, No. 85/281,852 ארה"ב, 30/03/2011, מספר 85/281,852

Class: 3 סוג: 3

Class: 5 סוג: 5

י"ב אלול תשע"ב - 39030/08/2012



RELIEVA ULTIRRA

Trade Mark No. 239938 מספר סימן

Application Date 14/08/2011 תאריך הגשה

 Owners

Name: ACCLARENT, INC. 

Address: 1525-B O'Brien Drive, Menlo Park,, CA 94025, 
U.S.A.

Identification No.: 801582

a Delaware Corporation

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Reinhold Cohn and Partners

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

שם: ריינהולד כהן ושותפיו

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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 10 סוג: 10

Medical devices, namely irrigating sinus balloon 
catheter; all included in class 10.

התקנים רפואיים, דהיינו צנתר בלון לשטיפת סינוס; הנכללים 
כולם בסוג 10.                                 

י"ב אלול תשע"ב - 39130/08/2012



Trade Mark No. 239940 מספר סימן

Application Date 15/08/2011 תאריך הגשה

Base for International Trademark No. 1101149 בסיס לסימן מסחר בינלאומי מס.

Ownersבעלים

Name: SCR Engineers Ltd. שם: אס.סי.אר. (מהנדסים) בע"מ

Address: Kenyon Hadarim, P.O.B. 13564, Netanya, 
42138, Israel

כתובת : קניון הדרים, ת.ד. 13564, נתניה, 42138, ישראל

Identification No.: 510728967מספר זיהוי: 510728967

חברה פרטית

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Pearl Cohen Zedek Latzer

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

שם: פרל כהן צדק לצר

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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 9 סוג: 9

Computerized and electronics systems and software 
for animal-husbandries; all included in class 9.

תוכנות ומערכות אלקטרוניות וממוחשבות לשימוש בגידול 
בעלי-חיים; הנכללים כולם בסוג 9.                                   

י"ב אלול תשע"ב - 39230/08/2012



HEATIME

Trade Mark No. 239941 מספר סימן

Application Date 15/08/2011 תאריך הגשה

Base for International Trademark No. 1101523 בסיס לסימן מסחר בינלאומי מס.

Ownersבעלים

Name: SCR Engineers Ltd. שם: אס.סי.אר. (מהנדסים) בע"מ

Address: Kenyon Hadarim, P.O.B. 13564, Netanya, 
42138, Israel

כתובת : קניון הדרים, ת.ד. 13564, נתניה, 42138, ישראל

Identification No.: 510728967מספר זיהוי: 510728967

חברה פרטית

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Pearl Cohen Zedek Latzer

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

שם: פרל כהן צדק לצר

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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 9 סוג: 9

Computerized and electronic systems and software 
for use in animal-husbandries for estrus detection, 
individual farm animal monitoring, reproductive and 
health monitoring and general herd management; 
computerized and electronic systems and software 
applications for farm animal sorting, farm animal 
identification, farm animal milking, farm animal 
feeding, veterinarian diagnostics and treatments of 
farm animals and farm animal tracking; all included in 
class 9.

תוכנות ומערכות אלקטרוניות וממוחשבות לשימוש בגידול 
בעלי-חיים עבור גילוי תקופת ייחום, בקרת חיות משק פרטנית, 
בקרת בריאות ופוריות וניהול כללי של העדר; אפליקציות תוכנה 
ומערכות אלקטרוניות וממוחשבות למיון חיות משק, זיהוי חיות 
משק, חליבת חיות משק, הזנת חיות משק, דיאגנוסטיקה 
וטרינרית וטיפולים לחיות משק ומעקב אחרי חיות משק; 

הנכללים כולם בסוג 9.                                                       
                                                                                    
                                                                                    

                                

י"ב אלול תשע"ב - 39330/08/2012



OLAM HABAIT

עולם הבית
Trade Mark No. 239942 מספר סימן

Application Date 15/08/2011 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: OLAM HABAIT LTD שם: עולם הבית בע"מ 

Address: 7 Paran st. Ramat Eshkol, Jerusalem, 97802, 
Israel

כתובת : פארן 7 מרכז מסחרי רמת אשכול, ירושלים, 97802, 
ישראל

Identification No.: 511732547מספר זיהוי: 511732547

עולם הבית בע"מ 

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Bustanai, Law Offices

Address: The Platinum Tower 21 Haarbaa St., Tel Aviv, 
64739, Israel

שם: בוסתנאי, עורכי-דין

כתובת : הארבעה 21, תל אביב, 64739, מגדל הפלטינום, 
ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 35 סוג: 35

Managing and operating stores; retail sale services; 
wholesaling services; distribution and marketing 
services; all in the fields of household goods, 
housewares, tools and containers for home and 
kitchen, home design products, ornaments and art, 
gifts, shelves, chairs and tables, storage facilities, 
electrical appliances, faucets, bathroom appliances, 
buckets, trash cans, bathroom accessories, iron 
boards, lighting products, glue and sealing products, 
paint, camping equipment, cleaners, laundry 
facilities, hardware tools and DIY products, all 
included in class 35

ניהול והפעלת חנויות; שירותי מכירה קמעונאית; שירותי מכירה 
סיטונאית; שירותי הפצה ושיווק; כולם בתחומים של מוצרים 
לבית, כלי בית, כלים ומיכלים לבית ולמטבח, מוצרים לעיצוב 

הבית, חפצי נוי ואומנות, מתנות, מדפים, כסאות ושולחנות, כלי 
אחסון, אביזרי חשמל, ברזים, כלים סניטריים, דליים, פחי 
אשפה, אביזרי אמבט, קרשי גיהוץ, מוצרי תאורה, דבקים 
ומוצרי איטום, צבע, ציוד קמפינג ומחנאות, כלי ניקוי, מתקני 
כביסה, כלי עבודה ומוצרי עשה זאת בעצמך; הנכללים כולם 
בסוג 35                                                                         
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PICKN'TELL

Trade Mark No. 239943 מספר סימן

Application Date 15/08/2011 תאריך הגשה

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 9 סוג: 9

Mobile phone and mobile computing applications, 
namely, computer software for social networking and 
to identify, obtain, share, organize, research, 
purchase, and recall information regarding retail 
items; mobile phone and computer application 
software for social networking and to identify, obtain, 
share, organize, research, purchase, and recall 
information regarding retail items; computer software 
for application and database integration; computer 
application software for mobile phones, namely, 
software for use in database management; computer 
application software for mobile phones, namely, 
software for use in electronic storage of data; 
downloadable software in the nature of a mobile 
application for use in database management; 
downloadable software in the nature of a mobile 
application for displaying and sharing a user's 
location and finding, locating, and interacting with 
other users and places; computer application 
software for mobile phones, namely, software for 
posting reviews and recommendations on products 
and services of others; computer software 
development tools; computer software for use as an 
application programming interface (API); application 
programming interface (API) for computer software 
which facilitates online services for social networking, 
building social networking applications and for 
allowing data retrieval, upload, download, access and 
management; computer software to enable 
uploading, downloading, accessing, posting, 
displaying, tagging, blogging, streaming, linking, 
sharing or otherwise providing electronic media or 
information via computer and communication 
networks; scientific and technical apparatus, namely, 
optical mirrors, interactive mirrors that display 
promotional content and capture videos; amusement 
apparatus adapted for use with an external display 
screen or monitor; electronic apparatus, namely, 
electronic display boards, plasma display boards, 
electronic display screens; projection screens; 
cameras; cellular phone usage detection system 
comprising a camera and a mobile phone signal 
receiving device; all included in class 9.

ישומים לטלפונים ניידים ויישומי מחשוב ניידים, דהיינו, תוכנת 
מחשב עבור רשתות חברתיות וכדי לזהות, לקבל, לשתף, 
לארגן, לערוך מחקר, לרכוש, ולאחזר מידע לגבי פריטים 

קמעונאיים; תוכנה ליישומים לטלפונים ניידים ולמחשבים עבור 
רשתות חברתיות וכדי לזהות, לקבל, לשתף, לארגן, לערוך 
מחקר, לרכוש ולאחזר מידע לגבי פריטים קמעונאיים; תוכנת 
מחשב עבור אינטרגציה של יישומים ומאגר מידע; תכנת יישומי 
מחשב עבור טלפונים ניידים, דהיינו, תכנה לשימוש בניהול 

מאגרי מידע; תכנת יישומי מחשב עבור טלפונים ניידים, דהיינו, 
תכנה לשימוש באחסון אלקטרוני של מידע; תכנה הניתנת 

להורדה בצורת יישום לטלפונים ניידים לשימוש בניהול מאגרי 
מידע; תכנה הניתנת להורדה בצורת יישום לטלפונים ניידים 
להצגה ושיתוף של מיקומו של המשתמש ובכדי לחפש, לאתר 
ולפעול באופן אינטראקטיבי עם משתמשים ומיקומים אחרים; 
תכנת יישומי מחשב לטלפונים ניידים, דהיינו, תכנה לפרסום 
ביקורות והמלצות על מוצרים ושירותים המסופקים על ידי 
אחרים; כלי פיתוח לתכנת מחשב; תכנת מחשב לשימוש 

כממשק לתכנות יישומים; ממשק לתכנות יישומים עבור תכנת 
מחשב המאפשרת שירותים מקוונים של רשתות חברתיות, 
בניית יישומים לרשתות חברתיות ומאפשרת אחזור,העלאה, 
הורדה, גישה וניהול של מידע; תכנת מחשב המאפשרת 

העלאה, הורדה, גישה, פרסום, הצגה, תיוג, ניהול יומן רשת, 
הזרמה, קישור, שיתוף, או אספקה באופן שונה של תקשורת 
אלקטרונית או מידע באמצעות מחשבים ורשתות תקשורת; 
מערכות מדעיות וטכניות, דהיינו, מראות אופטיות, מראות 
אינטראקטיביות המציגות תוכן שיווקי ומצלמות סרטונים 

ותמונות; מערכות לבידור המותאמות לשימוש עם מסך תצוגה 
חיצוני או מוניטור; מערכות אלקטרוניות, דהיינו, מסכי תצוגה 
אלקטרוניים, מסכי תצוגה מפלזמה, מסכי תצוגה אלקטרוניים; 
מסכי הקרנה; מצלמות; מערכת לאיתור שימוש בטלפונים ניידים 
המורכבת ממצלמה ומהתקן לקליטת אות מטלפונים ניידים; 

הכלולים כולם בסוג 9.                                                       
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    

                                          

י"ב אלול תשע"ב - 39530/08/2012



Class: 35 סוג: 35

Providing an on-line computer database in the field of 
locating products, describing products, rating 
products, pricing products and comparing prices of 
products; advertising and commercial information 
services, via the internet; advertising and marketing; 
advertising and marketing services, namely, 
promoting the goods and services of others; 
advertising and marketing services provided by 
means of indirect methods of marketing 
communications, namely, social media, search 
engine marketing, inquiry marketing, internet 
marketing, mobile marketing, blogging and other 
forms of passive, sharable or viral communications 
channels; advertising services, namely, promoting 
and marketing the goods and services of others 
through all public communication means; providing a 
website and mobile website where users can 
purchase and review retail products that have been 
uploaded or shared by other users, for commercial 
purposes; promoting goods and services by providing 
a mobile application featuring coupons, rebates, 
discounts or special offerings on goods and service 
provided by others; contests and incentive award 
programs to promote the sale of products and 
services of others; promoting the goods of others, 
namely, providing information regarding discounts, 
coupons, rebates, vouchers and special offers for the 
goods of others; providing an on-line computer 
database featuring trade information in the field of 
fashion; providing an on-line computer database in 
the field of business information and business 
contacts; providing business information, namely, 
commercial corporate and statistical information 
provided on-line from a computer database or the 
Internet; providing consumer information in the field 
of fashion; providing consumer product information 
via the Internet; providing information about the 
goods and services of others via the global computer 
network; providing information about and making 
referrals in the field of consumer products and 
services for retail services concerning products, 
services, events, activities, attractions and facilities in 
particular geographic locations; providing on-line 
business information of others, namely, 
advertisements or solicitations; providing statistical 
information for business or commercial purposes; the 
bringing together, for the benefit of others, of a 
variety of goods and services, enabling customers to 
conveniently view and purchase those goods and 
services from an Internet web site particularly 
specializing in the marketing of the sale of goods and 
services of others; the bringing together, for the 
benefit of others, of a variety of goods, enabling 
customers to conveniently view and purchase those 
goods in the field of fashion; providing an online 
marketing collaboration network for social media and 
online marketing professionals for the purpose of 
syndicating content through the network to be shared 
by others; social media strategy and marketing 
consultancy focusing on helping clients create and 
extend their product and brand strategies by building 
virally engaging marketing solutions; all included in 
class 35.

אספקת מאגר מידע ממוחשב ומקוון בתחום איתור מוצרים, 
תיאור מוצרים, דירוג מוצרים, תמחור מוצרים והשוואת מחירי 
מוצרים; פרסום ושירותי מידע מסחרי, באמצעות האינטרנט; 
פרסום ושיווק; שירותי פרסום ושיווק, דהיינו קידום הטובין 
והשירותים של אחרים; שירותי פרסום ושיווק המסופקים 

בשיטות עקיפות של תקשורת שיווקית, דהיינו, מדיה חברתית, 
שיווק במנועי חיפוש, שיווק באמצעות חקירה, שיווק באינטרנט, 
שיווק סלולרי, בלוגים וצורות אחרות של תקשורת פסיבית, 

תקשורת הניתנת לשיתוף או ערוצי תקשורת ויראליים; שירותי 
פרסום, דהיינו, קידום ושיווק מוצרים ושירותים של אחרים דרך 
כל אמצעי התקשורת הציבוריים; אספקת אתר אינטרנט ואתר 
נייד שבו משתמשים יכולים לרכוש ולסקור מוצרים קמונעאיים 
שהועלו או שותפו על ידי משתמשים אחרים, לצרכים מסחריים; 
שירותי קידום טובין ושירותים על ידי אספקת יישומים ניידים 
הכוללים קופונים, הוזלות, הנחות או הצעות מיוחדות בנוגע 

לסחורות ושירותים המסופקים על ידי אחרים; תחרויות ותוכניות 
נושאות פרסים מתמרצים לשם קידום מכירת המוצרים 

והשירותים של אחרים; קידום טובין של אחרים, דהיינו, אספקת 
מידע בנוגע להנחות, קופונים, הנחות, שוברים והצעות מיוחדות 
לטובין של אחרים; אספקת מאגר מידע ממוחשב מקוון הכולל 
מידע מסחרי בתחום האופנה; אספקת מאגר מידע ממוחשב 

ומקוון בתחום המידע העסקי ואנשי קשר עסקיים; אספקת מידע 
עסקי, דהיינו, מידע מסחרי, תאגידי וסטטיסטי המסופק באופן 
מקוון ממאגר מידע ממוחשב או באינטרנט; אספקת מידע צרכני 

בתחום האופנה; אספקת מידע צרכני בנוגע למוצרים דרך 
האינטרנט; אספקת מידע על הטובין והשירותים של אחרים 
דרך רשת המחשבים העולמית; אספקת מידע וביצוע הפניות 

בתחום מוצרי הצריכה ושירותים עבור שירותים קמעונאיים לגבי 
מוצרים, שירותים, אירועים, פעילויות, אטרקציות ומתקנים 

במיקומים גיאוגרפיים מסויימים; אספקת מידע עסקי מקוון לגבי 
אחרים, דהיינו, פרסום או שכנוע; אספקת מידע סטטיסטי 

למטרות עסקיות או מסחריות; הבאתם ביחד, לטובת אחרים, 
של מגוון טובין ושירותים, המאפשרים לצרכנים לצפות בנוחות 
ולקנות את הטובין והשירותים האלו מאתר אינטרנט המתמחה 
בשיווק מכירת הטובין והשירותים של אחרים; הבאתם ביחד, 
לטובת אחרים, של מגוון טובין, המאפשרים לצרכנים לצפות 

בנוחות ולקנות את הטובין האלו בתחום האופנה; אספקת רשת 
שיווק שיתופית מקוונת לצורך מדיה חברתית ואנשי שיווק 

מקצועיים למטרת איגוד תוכן דרך הרשת לשם שיתוף על ידי 
אחרים; ייעוץ בתחום אסטרטגית מדיה חברתית ושיווק 

המתמקד בעזרה ללקוחות ליצור ולהרחיב את אסטרטגיית 
המוצר והמותג שלהם על ידי בניית פתרונות שיווק הפועלים 

באופן ויראלי; הכלולים כולם בסוג 35.                                   
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Ownersבעלים

Name: PICK'NTELL LTD שם: פיק'נטל בע"מ

Address: Hatzfira 19, Tel Aviv, 67779, Israel כתובת : הצפירה 19, תל אביב, 67779, ישראל

Identification No.: 514573187מספר זיהוי: 514573187

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Soroker-Agmon, Adv.

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

שם: סורוקר-אגמון, עו"ד

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

Class: 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 
in the field of retail products; providing a website and 
mobile website featuring technology that enables 
users to share, upload, organize, and manage 
information about retail products; providing a website 
and mobile website featuring a search engine for 
retail products and information about retail products; 
providing on-line non-downloadable software for 
displaying and sharing a user's location and finding, 
locating, and interacting with other users and places; 
online non-downloadable software for displaying and 
sharing a user's location and finding, locating, and 
interacting with other users and places, incorporating 
stylized icons; application service provider, namely, 
hosting, managing, developing, and maintaining 
applications, software, and web sites, in the fields of 
personal productivity, wireless communication, 
mobile information access, and remote data 
management for wireless delivery of content to 
handheld computers, laptops and mobile electronic 
devices; computer software development in the field 
of mobile applications; database development 
services; computer services, namely, providing virtual 
and non virtual application servers, web servers, file 
servers, co-location servers, load balancing servers, 
redundancy servers, media servers and database 
servers of variable capacity to third party computing 
and data storage facilities; application service 
provider (ASP) featuring software for use in database 
management; computer software development; all 
included in class 42.

שירותי מחשוב, דהיינו, יצירת קהילה מקוונת למשתמשים 
רשומים לשם השתתפות בדיונים, קבלת משוב מעמיתיהם, 

לשם יצירת קהילות ויראליות, ועיסוק בקשירת קשרים חברתיים 
בתחום המוצרים הקמעוניים; אספקת אתר אינטרנט ואתר 
אינטרנט נייד הכוללים טכנולוגיה המאפשרת למשתמשים 

לשתף, להעלות, לארגן, ולנהל מידע בדבר מוצרים קמעוניים; 
אספקת אתר אינטרנט ואתר אינטרנט נייד הכוללים מנוע חיפוש 

למוצרים קמעוניים ומידע בדבר מוצרים קמעוניים; אספקת 
תוכנה מקוונת אשר אינה ניתנת להורדה להצגה ושיתוף של 
מיקום המשתמש ומציאה, איתור ויצירת קשר הדדי עם 

משתמשים אחרים ומקומות אחרים; תוכנה מקוונת שאינה 
ניתנת להורדה להצגה ושיתוף של מיקום המשתמש ומציאה, 
איתור ויצירת קשר הדדי עם משתמשים אחרים ומקומות 

אחרים, תוך שימוש באייקונים מעוצבים; ספק שירותי יישומים, 
דהיינו, אירוח, ניהול, פיתוח, ותפעול יישומים, תוכנה, ואתרי 

אינטרנט, בתחומי הפרודוקטיביות האישית, תקשורת אלחוטית, 
גישה למידע על גבי טלפונים ניידים, וניהול מידע מרוחק 
למשלוח אלחוטי של תוכן למחשבי כף-יד, מחשבים ניידים 
ומכשירים אלקטרוניים ניידים; פיתוח תוכנת מחשב בתחום 
היישומים לטלפון הנייד; שירותי פיתוח מאגר מידע; שירותי 
מחשוב, דהיינו, אספקת שרתים ליישומים וירטואליים ושאינם 
וירטואליים, שרתי דפי אינטרנט, שרתי קבצים, שרתים המצויים 
במקום מאובטח ומרוחק ומספקים שירות למשתמשים רבים, 
שרתים המאפשרים איזון עומסים, שרתים לגיבוי, שרתים 

לאמצעי תקשורת ושרתי מאגרי נתונים עם קיבולות משתנות 
לביצוע פעולות מחשוב של צדדים שלישיים ומתקנים ואמצעים 
לאחסון מידע; ספק שירותי יישומים הכולל תוכנה לשימוש 

בניהול מאגרי מידע; פיתוח תוכנות מחשב; הכלולים כולם בסוג 
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Trade Mark No. 239944 מספר סימן

Application Date 15/08/2011 תאריך הגשה

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 9 סוג: 9

Mobile phone and mobile computing applications, 
namely, computer software for social networking and 
to identify, obtain, share, organize, research, 
purchase, and recall information regarding retail 
items; mobile phone and computer application 
software for social networking and to identify, obtain, 
share, organize, research, purchase, and recall 
information regarding retail items; computer software 
for application and database integration; computer 
application software for mobile phones, namely, 
software for use in database management; computer 
application software for mobile phones, namely, 
software for use in electronic storage of data; 
downloadable software in the nature of a mobile 
application for use in database management; 
downloadable software in the nature of a mobile 
application for displaying and sharing a user's 
location and finding, locating, and interacting with 
other users and places; computer application 
software for mobile phones, namely, software for 
posting reviews and recommendations on products 
and services of others; computer software 
development tools; computer software for use as an 
application programming interface (API); application 
programming interface (API) for computer software 
which facilitates online services for social networking, 
building social networking applications and for 
allowing data retrieval, upload, download, access and 
management; computer software to enable 
uploading, downloading, accessing, posting, 
displaying, tagging, blogging, streaming, linking, 
sharing or otherwise providing electronic media or 
information via computer and communication 
networks; scientific and technical apparatus, namely, 
optical mirrors, interactive mirrors that display 
promotional content and capture videos; amusement 
apparatus adapted for use with an external display 
screen or monitor; electronic apparatus, namely, 
electronic display boards, plasma display boards, 
electronic display screens; projection screens; 
cameras; cellular phone usage detection system 
comprising a camera and a mobile phone signal 
receiving device; all included in class 9.

ישומים לטלפונים ניידים ויישומי מחשוב ניידים, דהיינו, תוכנת 
מחשב עבור רשתות חברתיות וכדי לזהות, לקבל, לשתף, 
לארגן, לערוך מחקר, לרכוש, ולאחזר מידע לגבי פריטים 

קמעונאיים; תוכנה ליישומים לטלפונים ניידים ולמחשבים עבור 
רשתות חברתיות וכדי לזהות, לקבל, לשתף, לארגן, לערוך 
מחקר, לרכוש ולאחזר מידע לגבי פריטים קמעונאיים; תוכנת 
מחשב עבור אינטרגציה של יישומים ומאגר מידע; תכנת יישומי 
מחשב עבור טלפונים ניידים, דהיינו, תכנה לשימוש בניהול 

מאגרי מידע; תכנת יישומי מחשב עבור טלפונים ניידים, דהיינו, 
תכנה לשימוש באחסון אלקטרוני של מידע; תכנה הניתנת 

להורדה בצורת יישום לטלפונים ניידים לשימוש בניהול מאגרי 
מידע; תכנה הניתנת להורדה בצורת יישום לטלפונים ניידים 
להצגה ושיתוף של מיקומו של המשתמש ובכדי לחפש, לאתר 
ולפעול באופן אינטראקטיבי עם משתמשים ומיקומים אחרים; 
תכנת יישומי מחשב לטלפונים ניידים, דהיינו, תכנה לפרסום 
ביקורות והמלצות על מוצרים ושירותים המסופקים על ידי 
אחרים; כלי פיתוח לתכנת מחשב; תכנת מחשב לשימוש 

כממשק לתכנות יישומים; ממשק לתכנות יישומים עבור תכנת 
מחשב המאפשרת שירותים מקוונים של רשתות חברתיות, 
בניית יישומים לרשתות חברתיות ומאפשרת אחזור,העלאה, 
הורדה, גישה וניהול של מידע; תכנת מחשב המאפשרת 

העלאה, הורדה, גישה, פרסום, הצגה, תיוג, ניהול יומן רשת, 
הזרמה, קישור, שיתוף, או אספקה באופן שונה של תקשורת 
אלקטרונית או מידע באמצעות מחשבים ורשתות תקשורת; 
מערכות מדעיות וטכניות, דהיינו, מראות אופטיות, מראות 
אינטראקטיביות המציגות תוכן שיווקי ומצלמות סרטונים 

ותמונות; מערכות לבידור המותאמות לשימוש עם מסך תצוגה 
חיצוני או מוניטור; מערכות אלקטרוניות, דהיינו, מסכי תצוגה 
אלקטרוניים, מסכי תצוגה מפלזמה, מסכי תצוגה אלקטרוניים; 
מסכי הקרנה; מצלמות; מערכת לאיתור שימוש בטלפונים ניידים 
המורכבת ממצלמה ומהתקן לקליטת אות מטלפונים ניידים; 

הכלולים כולם בסוג 9.                                                       
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Class: 35 סוג: 35

Providing an on-line computer database in the field of 
locating products, describing products, rating 
products, pricing products and comparing prices of 
products; advertising and commercial information 
services, via the internet; advertising and marketing; 
advertising and marketing services, namely, 
promoting the goods and services of others; 
advertising and marketing services provided by 
means of indirect methods of marketing 
communications, namely, social media, search 
engine marketing, inquiry marketing, internet 
marketing, mobile marketing, blogging and other 
forms of passive, sharable or viral communications 
channels; advertising services, namely, promoting 
and marketing the goods and services of others 
through all public communication means; providing a 
website and mobile website where users can 
purchase and review retail products that have been 
uploaded or shared by other users, for commercial 
purposes; promoting goods and services by providing 
a mobile application featuring coupons, rebates, 
discounts or special offerings on goods and service 
provided by others; contests and incentive award 
programs to promote the sale of products and 
services of others; promoting the goods of others, 
namely, providing information regarding discounts, 
coupons, rebates, vouchers and special offers for the 
goods of others; providing an on-line computer 
database featuring trade information in the field of 
fashion; providing an on-line computer database in 
the field of business information and business 
contacts; providing business information, namely, 
commercial corporate and statistical information 
provided on-line from a computer database or the 
Internet; providing consumer information in the field 
of fashion; providing consumer product information 
via the Internet; providing information about the 
goods and services of others via the global computer 
network; providing information about and making 
referrals in the field of consumer products and 
services for retail services concerning products, 
services, events, activities, attractions and facilities in 
particular geographic locations; providing on-line 
business information of others, namely, 
advertisements or solicitations; providing statistical 
information for business or commercial purposes; the 
bringing together, for the benefit of others, of a 
variety of goods and services, enabling customers to 
conveniently view and purchase those goods and 
services from an Internet web site particularly 
specializing in the marketing of the sale of goods and 
services of others; the bringing together, for the 
benefit of others, of a variety of goods, enabling 
customers to conveniently view and purchase those 
goods in the field of fashion; providing an online 
marketing collaboration network for social media and 
online marketing professionals for the purpose of 
syndicating content through the network to be shared 
by others; social media strategy and marketing 
consultancy focusing on helping clients create and 
extend their product and brand strategies by building 
virally engaging marketing solutions; all included in 
class 35.

אספקת מאגר מידע ממוחשב ומקוון בתחום איתור מוצרים, 
תיאור מוצרים, דירוג מוצרים, תמחור מוצרים והשוואת מחירי 
מוצרים; פרסום ושירותי מידע מסחרי, באמצעות האינטרנט; 
פרסום ושיווק; שירותי פרסום ושיווק, דהיינו קידום הטובין 
והשירותים של אחרים; שירותי פרסום ושיווק המסופקים 

בשיטות עקיפות של תקשורת שיווקית, דהיינו, מדיה חברתית, 
שיווק במנועי חיפוש, שיווק באמצעות חקירה, שיווק באינטרנט, 
שיווק סלולרי, בלוגים וצורות אחרות של תקשורת פסיבית, 

תקשורת הניתנת לשיתוף או ערוצי תקשורת ויראליים; שירותי 
פרסום, דהיינו, קידום ושיווק מוצרים ושירותים של אחרים דרך 
כל אמצעי התקשורת הציבוריים; אספקת אתר אינטרנט ואתר 
נייד שבו משתמשים יכולים לרכוש ולסקור מוצרים קמונעאיים 
שהועלו או שותפו על ידי משתמשים אחרים, לצרכים מסחריים; 
שירותי קידום טובין ושירותים על ידי אספקת יישומים ניידים 
הכוללים קופונים, הוזלות, הנחות או הצעות מיוחדות בנוגע 

לסחורות ושירותים המסופקים על ידי אחרים; תחרויות ותוכניות 
נושאות פרסים מתמרצים לשם קידום מכירת המוצרים 

והשירותים של אחרים; קידום טובין של אחרים, דהיינו, אספקת 
מידע בנוגע להנחות, קופונים, הנחות, שוברים והצעות מיוחדות 
לטובין של אחרים; אספקת מאגר מידע ממוחשב מקוון הכולל 
מידע מסחרי בתחום האופנה; אספקת מאגר מידע ממוחשב 

ומקוון בתחום המידע העסקי ואנשי קשר עסקיים; אספקת מידע 
עסקי, דהיינו, מידע מסחרי, תאגידי וסטטיסטי המסופק באופן 
מקוון ממאגר מידע ממוחשב או באינטרנט; אספקת מידע צרכני 

בתחום האופנה; אספקת מידע צרכני בנוגע למוצרים דרך 
האינטרנט; אספקת מידע על הטובין והשירותים של אחרים 
דרך רשת המחשבים העולמית; אספקת מידע וביצוע הפניות 

בתחום מוצרי הצריכה ושירותים עבור שירותים קמעונאיים לגבי 
מוצרים, שירותים, אירועים, פעילויות, אטרקציות ומתקנים 

במיקומים גיאוגרפיים מסויימים; אספקת מידע עסקי מקוון לגבי 
אחרים, דהיינו, פרסום או שכנוע; אספקת מידע סטטיסטי 

למטרות עסקיות או מסחריות; הבאתם ביחד, לטובת אחרים, 
של מגוון טובין ושירותים, המאפשרים לצרכנים לצפות בנוחות 
ולקנות את הטובין והשירותים האלו מאתר אינטרנט המתמחה 
בשיווק מכירת הטובין והשירותים של אחרים; הבאתם ביחד, 
לטובת אחרים, של מגוון טובין, המאפשרים לצרכנים לצפות 

בנוחות ולקנות את הטובין האלו בתחום האופנה; אספקת רשת 
שיווק שיתופית מקוונת לצורך מדיה חברתית ואנשי שיווק 

מקצועיים למטרת איגוד תוכן דרך הרשת לשם שיתוף על ידי 
אחרים; ייעוץ בתחום אסטרטגית מדיה חברתית ושיווק 

המתמקד בעזרה ללקוחות ליצור ולהרחיב את אסטרטגיית 
המוצר והמותג שלהם על ידי בניית פתרונות שיווק הפועלים 

באופן ויראלי; הכלולים כולם בסוג 35.                                   
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Ownersבעלים

Name: PICK'NTELL LTD שם: פיק'נטל בע"מ

Address: Hatzfira 19, Tel Aviv, 67779, Israel כתובת : הצפירה 19, תל אביב, 67779, ישראל

Identification No.: 514573187מספר זיהוי: 514573187

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Soroker-Agmon, Adv.

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

שם: סורוקר-אגמון, עו"ד

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

Class: 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 
in the field of retail products; providing a website and 
mobile website featuring technology that enables 
users to share, upload, organize, and manage 
information about retail products; providing a website 
and mobile website featuring a search engine for 
retail products and information about retail products; 
providing on-line non-downloadable software for 
displaying and sharing a user's location and finding, 
locating, and interacting with other users and places; 
online non-downloadable software for displaying and 
sharing a user's location and finding, locating, and 
interacting with other users and places, incorporating 
stylized icons; application service provider, namely, 
hosting, managing, developing, and maintaining 
applications, software, and web sites, in the fields of 
personal productivity, wireless communication, 
mobile information access, and remote data 
management for wireless delivery of content to 
handheld computers, laptops and mobile electronic 
devices; computer software development in the field 
of mobile applications; database development 
services; computer services, namely, providing virtual 
and non virtual application servers, web servers, file 
servers, co-location servers, load balancing servers, 
redundancy servers, media servers and database 
servers of variable capacity to third party computing 
and data storage facilities; application service 
provider (ASP) featuring software for use in database 
management; computer software development; all 
included in class 42.

שירותי מחשוב, דהיינו, יצירת קהילה מקוונת למשתמשים 
רשומים לשם השתתפות בדיונים, קבלת משוב מעמיתיהם, 

לשם יצירת קהילות ויראליות, ועיסוק בקשירת קשרים חברתיים 
בתחום המוצרים הקמעוניים; אספקת אתר אינטרנט ואתר 
אינטרנט נייד הכוללים טכנולוגיה המאפשרת למשתמשים 

לשתף, להעלות, לארגן, ולנהל מידע בדבר מוצרים קמעוניים; 
אספקת אתר אינטרנט ואתר אינטרנט נייד הכוללים מנוע חיפוש 

למוצרים קמעוניים ומידע בדבר מוצרים קמעוניים; אספקת 
תוכנה מקוונת אשר אינה ניתנת להורדה להצגה ושיתוף של 
מיקום המשתמש ומציאה, איתור ויצירת קשר הדדי עם 

משתמשים אחרים ומקומות אחרים; תוכנה מקוונת שאינה 
ניתנת להורדה להצגה ושיתוף של מיקום המשתמש ומציאה, 
איתור ויצירת קשר הדדי עם משתמשים אחרים ומקומות 

אחרים, תוך שימוש באייקונים מעוצבים; ספק שירותי יישומים, 
דהיינו, אירוח, ניהול, פיתוח, ותפעול יישומים, תוכנה, ואתרי 

אינטרנט, בתחומי הפרודוקטיביות האישית, תקשורת אלחוטית, 
גישה למידע על גבי טלפונים ניידים, וניהול מידע מרוחק 
למשלוח אלחוטי של תוכן למחשבי כף-יד, מחשבים ניידים 
ומכשירים אלקטרוניים ניידים; פיתוח תוכנת מחשב בתחום 
היישומים לטלפון הנייד; שירותי פיתוח מאגר מידע; שירותי 
מחשוב, דהיינו, אספקת שרתים ליישומים וירטואליים ושאינם 
וירטואליים, שרתי דפי אינטרנט, שרתי קבצים, שרתים המצויים 
במקום מאובטח ומרוחק ומספקים שירות למשתמשים רבים, 
שרתים המאפשרים איזון עומסים, שרתים לגיבוי, שרתים 

לאמצעי תקשורת ושרתי מאגרי נתונים עם קיבולות משתנות 
לביצוע פעולות מחשוב של צדדים שלישיים ומתקנים ואמצעים 
לאחסון מידע; ספק שירותי יישומים הכולל תוכנה לשימוש 

בניהול מאגרי מידע; פיתוח תוכנות מחשב; הכלולים כולם בסוג 
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Trade Mark No. 239945 מספר סימן

Application Date 15/08/2011 תאריך הגשה

Goods/Services סחורות/שירותים
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Class: 9 סוג: 9

Mobile phone and mobile computing applications, 
namely, computer software for social networking and 
to identify, obtain, share, organize, research, 
purchase, and recall information regarding retail 
items; mobile phone and computer application 
software for social networking and to identify, obtain, 
share, organize, research, purchase, and recall 
information regarding retail items; computer software 
for application and database integration; computer 
application software for mobile phones, namely, 
software for use in database management; computer 
application software for mobile phones, namely, 
software for use in electronic storage of data; 
downloadable software in the nature of a mobile 
application for use in database management; 
downloadable software in the nature of a mobile 
application for displaying and sharing a user's 
location and finding, locating, and interacting with 
other users and places; computer application 
software for mobile phones, namely, software for 
posting reviews and recommendations on products 
and services of others; computer software 
development tools; computer software for use as an 
application programming interface (API); application 
programming interface (API) for computer software 
which facilitates online services for social networking, 
building social networking applications and for 
allowing data retrieval, upload, download, access and 
management; computer software to enable 
uploading, downloading, accessing, posting, 
displaying, tagging, blogging, streaming, linking, 
sharing or otherwise providing electronic media or 
information via computer and communication 
networks; scientific and technical apparatus, namely, 
optical mirrors, interactive mirrors that display 
promotional content and capture videos; amusement 
apparatus adapted for use with an external display 
screen or monitor; electronic apparatus, namely, 
electronic display boards, plasma display boards, 
electronic display screens; projection screens; 
cameras; cellular phone usage detection system 
comprising a camera and a mobile phone signal 
receiving device; all included in class 9.

ישומים לטלפונים ניידים ויישומי מחשוב ניידים, דהיינו, תוכנת 
מחשב עבור רשתות חברתיות וכדי לזהות, לקבל, לשתף, 
לארגן, לערוך מחקר, לרכוש, ולאחזר מידע לגבי פריטים 

קמעונאיים; תוכנה ליישומים לטלפונים ניידים ולמחשבים עבור 
רשתות חברתיות וכדי לזהות, לקבל, לשתף, לארגן, לערוך 
מחקר, לרכוש ולאחזר מידע לגבי פריטים קמעונאיים; תוכנת 
מחשב עבור אינטרגציה של יישומים ומאגר מידע; תכנת יישומי 
מחשב עבור טלפונים ניידים, דהיינו, תכנה לשימוש בניהול 

מאגרי מידע; תכנת יישומי מחשב עבור טלפונים ניידים, דהיינו, 
תכנה לשימוש באחסון אלקטרוני של מידע; תכנה הניתנת 

להורדה בצורת יישום לטלפונים ניידים לשימוש בניהול מאגרי 
מידע; תכנה הניתנת להורדה בצורת יישום לטלפונים ניידים 
להצגה ושיתוף של מיקומו של המשתמש ובכדי לחפש, לאתר 
ולפעול באופן אינטראקטיבי עם משתמשים ומיקומים אחרים; 
תכנת יישומי מחשב לטלפונים ניידים, דהיינו, תכנה לפרסום 
ביקורות והמלצות על מוצרים ושירותים המסופקים על ידי 
אחרים; כלי פיתוח לתכנת מחשב; תכנת מחשב לשימוש 

כממשק לתכנות יישומים; ממשק לתכנות יישומים עבור תכנת 
מחשב המאפשרת שירותים מקוונים של רשתות חברתיות, 
בניית יישומים לרשתות חברתיות ומאפשרת אחזור,העלאה, 
הורדה, גישה וניהול של מידע; תכנת מחשב המאפשרת 

העלאה, הורדה, גישה, פרסום, הצגה, תיוג, ניהול יומן רשת, 
הזרמה, קישור, שיתוף, או אספקה באופן שונה של תקשורת 
אלקטרונית או מידע באמצעות מחשבים ורשתות תקשורת; 
מערכות מדעיות וטכניות, דהיינו, מראות אופטיות, מראות 
אינטראקטיביות המציגות תוכן שיווקי ומצלמות סרטונים 

ותמונות; מערכות לבידור המותאמות לשימוש עם מסך תצוגה 
חיצוני או מוניטור; מערכות אלקטרוניות, דהיינו, מסכי תצוגה 
אלקטרוניים, מסכי תצוגה מפלזמה, מסכי תצוגה אלקטרוניים; 
מסכי הקרנה; מצלמות; מערכת לאיתור שימוש בטלפונים ניידים 
המורכבת ממצלמה ומהתקן לקליטת אות מטלפונים ניידים; 

הכלולים כולם בסוג 9.                                                       
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    

                                          

י"ב אלול תשע"ב - 40230/08/2012



Class: 35 סוג: 35

Providing an on-line computer database in the field of 
locating products, describing products, rating 
products, pricing products and comparing prices of 
products; advertising and commercial information 
services, via the internet; advertising and marketing; 
advertising and marketing services, namely, 
promoting the goods and services of others; 
advertising and marketing services provided by 
means of indirect methods of marketing 
communications, namely, social media, search 
engine marketing, inquiry marketing, internet 
marketing, mobile marketing, blogging and other 
forms of passive, sharable or viral communications 
channels; advertising services, namely, promoting 
and marketing the goods and services of others 
through all public communication means; providing a 
website and mobile website where users can 
purchase and review retail products that have been 
uploaded or shared by other users, for commercial 
purposes; promoting goods and services by providing 
a mobile application featuring coupons, rebates, 
discounts or special offerings on goods and service 
provided by others; contests and incentive award 
programs to promote the sale of products and 
services of others; promoting the goods of others, 
namely, providing information regarding discounts, 
coupons, rebates, vouchers and special offers for the 
goods of others; providing an on-line computer 
database featuring trade information in the field of 
fashion; providing an on-line computer database in 
the field of business information and business 
contacts; providing business information, namely, 
commercial corporate and statistical information 
provided on-line from a computer database or the 
Internet; providing consumer information in the field 
of fashion; providing consumer product information 
via the Internet; providing information about the 
goods and services of others via the global computer 
network; providing information about and making 
referrals in the field of consumer products and 
services for retail services concerning products, 
services, events, activities, attractions and facilities in 
particular geographic locations; providing on-line 
business information of others, namely, 
advertisements or solicitations; providing statistical 
information for business or commercial purposes; the 
bringing together, for the benefit of others, of a 
variety of goods and services, enabling customers to 
conveniently view and purchase those goods and 
services from an Internet web site particularly 
specializing in the marketing of the sale of goods and 
services of others; the bringing together, for the 
benefit of others, of a variety of goods, enabling 
customers to conveniently view and purchase those 
goods in the field of fashion; providing an online 
marketing collaboration network for social media and 
online marketing professionals for the purpose of 
syndicating content through the network to be shared 
by others; social media strategy and marketing 
consultancy focusing on helping clients create and 
extend their product and brand strategies by building 
virally engaging marketing solutions; all included in 
class 35.

אספקת מאגר מידע ממוחשב ומקוון בתחום איתור מוצרים, 
תיאור מוצרים, דירוג מוצרים, תמחור מוצרים והשוואת מחירי 
מוצרים; פרסום ושירותי מידע מסחרי, באמצעות האינטרנט; 
פרסום ושיווק; שירותי פרסום ושיווק, דהיינו קידום הטובין 
והשירותים של אחרים; שירותי פרסום ושיווק המסופקים 

בשיטות עקיפות של תקשורת שיווקית, דהיינו, מדיה חברתית, 
שיווק במנועי חיפוש, שיווק באמצעות חקירה, שיווק באינטרנט, 
שיווק סלולרי, בלוגים וצורות אחרות של תקשורת פסיבית, 

תקשורת הניתנת לשיתוף או ערוצי תקשורת ויראליים; שירותי 
פרסום, דהיינו, קידום ושיווק מוצרים ושירותים של אחרים דרך 
כל אמצעי התקשורת הציבוריים; אספקת אתר אינטרנט ואתר 
נייד שבו משתמשים יכולים לרכוש ולסקור מוצרים קמונעאיים 
שהועלו או שותפו על ידי משתמשים אחרים, לצרכים מסחריים; 
שירותי קידום טובין ושירותים על ידי אספקת יישומים ניידים 
הכוללים קופונים, הוזלות, הנחות או הצעות מיוחדות בנוגע 

לסחורות ושירותים המסופקים על ידי אחרים; תחרויות ותוכניות 
נושאות פרסים מתמרצים לשם קידום מכירת המוצרים 

והשירותים של אחרים; קידום טובין של אחרים, דהיינו, אספקת 
מידע בנוגע להנחות, קופונים, הנחות, שוברים והצעות מיוחדות 
לטובין של אחרים; אספקת מאגר מידע ממוחשב מקוון הכולל 
מידע מסחרי בתחום האופנה; אספקת מאגר מידע ממוחשב 

ומקוון בתחום המידע העסקי ואנשי קשר עסקיים; אספקת מידע 
עסקי, דהיינו, מידע מסחרי, תאגידי וסטטיסטי המסופק באופן 
מקוון ממאגר מידע ממוחשב או באינטרנט; אספקת מידע צרכני 

בתחום האופנה; אספקת מידע צרכני בנוגע למוצרים דרך 
האינטרנט; אספקת מידע על הטובין והשירותים של אחרים 
דרך רשת המחשבים העולמית; אספקת מידע וביצוע הפניות 

בתחום מוצרי הצריכה ושירותים עבור שירותים קמעונאיים לגבי 
מוצרים, שירותים, אירועים, פעילויות, אטרקציות ומתקנים 

במיקומים גיאוגרפיים מסויימים; אספקת מידע עסקי מקוון לגבי 
אחרים, דהיינו, פרסום או שכנוע; אספקת מידע סטטיסטי 

למטרות עסקיות או מסחריות; הבאתם ביחד, לטובת אחרים, 
של מגוון טובין ושירותים, המאפשרים לצרכנים לצפות בנוחות 
ולקנות את הטובין והשירותים האלו מאתר אינטרנט המתמחה 
בשיווק מכירת הטובין והשירותים של אחרים; הבאתם ביחד, 
לטובת אחרים, של מגוון טובין, המאפשרים לצרכנים לצפות 

בנוחות ולקנות את הטובין האלו בתחום האופנה; אספקת רשת 
שיווק שיתופית מקוונת לצורך מדיה חברתית ואנשי שיווק 

מקצועיים למטרת איגוד תוכן דרך הרשת לשם שיתוף על ידי 
אחרים; ייעוץ בתחום אסטרטגית מדיה חברתית ושיווק 

המתמקד בעזרה ללקוחות ליצור ולהרחיב את אסטרטגיית 
המוצר והמותג שלהם על ידי בניית פתרונות שיווק הפועלים 

באופן ויראלי; הכלולים כולם בסוג 35.                                   
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Ownersבעלים

Name: PICK'NTELL LTD שם: פיק'נטל בע"מ

Address: Hatzfira 19, Tel Aviv, 67779, Israel כתובת : הצפירה 19, תל אביב, 67779, ישראל

Identification No.: 514573187מספר זיהוי: 514573187

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Soroker-Agmon, Adv.

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

שם: סורוקר-אגמון, עו"ד

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

Class: 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 
in the field of retail products; providing a website and 
mobile website featuring technology that enables 
users to share, upload, organize, and manage 
information about retail products; providing a website 
and mobile website featuring a search engine for 
retail products and information about retail products; 
providing on-line non-downloadable software for 
displaying and sharing a user's location and finding, 
locating, and interacting with other users and places; 
online non-downloadable software for displaying and 
sharing a user's location and finding, locating, and 
interacting with other users and places, incorporating 
stylized icons; application service provider, namely, 
hosting, managing, developing, and maintaining 
applications, software, and web sites, in the fields of 
personal productivity, wireless communication, 
mobile information access, and remote data 
management for wireless delivery of content to 
handheld computers, laptops and mobile electronic 
devices; computer software development in the field 
of mobile applications; database development 
services; computer services, namely, providing virtual 
and non virtual application servers, web servers, file 
servers, co-location servers, load balancing servers, 
redundancy servers, media servers and database 
servers of variable capacity to third party computing 
and data storage facilities; application service 
provider (ASP) featuring software for use in database 
management; computer software development; all 
included in class 42.

שירותי מחשוב, דהיינו, יצירת קהילה מקוונת למשתמשים 
רשומים לשם השתתפות בדיונים, קבלת משוב מעמיתיהם, 

לשם יצירת קהילות ויראליות, ועיסוק בקשירת קשרים חברתיים 
בתחום המוצרים הקמעוניים; אספקת אתר אינטרנט ואתר 
אינטרנט נייד הכוללים טכנולוגיה המאפשרת למשתמשים 

לשתף, להעלות, לארגן, ולנהל מידע בדבר מוצרים קמעוניים; 
אספקת אתר אינטרנט ואתר אינטרנט נייד הכוללים מנוע חיפוש 

למוצרים קמעוניים ומידע בדבר מוצרים קמעוניים; אספקת 
תוכנה מקוונת אשר אינה ניתנת להורדה להצגה ושיתוף של 
מיקום המשתמש ומציאה, איתור ויצירת קשר הדדי עם 

משתמשים אחרים ומקומות אחרים; תוכנה מקוונת שאינה 
ניתנת להורדה להצגה ושיתוף של מיקום המשתמש ומציאה, 
איתור ויצירת קשר הדדי עם משתמשים אחרים ומקומות 

אחרים, תוך שימוש באייקונים מעוצבים; ספק שירותי יישומים, 
דהיינו, אירוח, ניהול, פיתוח, ותפעול יישומים, תוכנה, ואתרי 

אינטרנט, בתחומי הפרודוקטיביות האישית, תקשורת אלחוטית, 
גישה למידע על גבי טלפונים ניידים, וניהול מידע מרוחק 
למשלוח אלחוטי של תוכן למחשבי כף-יד, מחשבים ניידים 
ומכשירים אלקטרוניים ניידים; פיתוח תוכנת מחשב בתחום 
היישומים לטלפון הנייד; שירותי פיתוח מאגר מידע; שירותי 
מחשוב, דהיינו, אספקת שרתים ליישומים וירטואליים ושאינם 
וירטואליים, שרתי דפי אינטרנט, שרתי קבצים, שרתים המצויים 
במקום מאובטח ומרוחק ומספקים שירות למשתמשים רבים, 
שרתים המאפשרים איזון עומסים, שרתים לגיבוי, שרתים 

לאמצעי תקשורת ושרתי מאגרי נתונים עם קיבולות משתנות 
לביצוע פעולות מחשוב של צדדים שלישיים ומתקנים ואמצעים 
לאחסון מידע; ספק שירותי יישומים הכולל תוכנה לשימוש 

בניהול מאגרי מידע; פיתוח תוכנות מחשב; הכלולים כולם בסוג 
                                                                               .42
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VEGA

Trade Mark No. 239946 מספר סימן

Application Date 15/08/2011 תאריך הגשה

 Owners

Name: PAREXLANKO

Address: 19 Place de la Resistance, 92440 Issy Les 
Moulineaux, France

Identification No.: 802133

(Societe 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: 2 סוג: 2

Decorative coatings; all included in class 2. ציפויים דקורטיביים; הנכללים כולם בסוג 2.           

Class: 17 סוג: 17

Packing and insulating materials for use in the 
construction industry; damp-proofing compositions in 
buildings, namely, coatings; adhesive tapes for 
sealing, insulating and jointing for the construction 
industry; mastic glues for caulking, insulating, jointing 
and sealing for the construction industry; expansion 
joints; insulating adhesives; decorative insulating 
coatings; all included in class 17.

חומרי אריזה ובידוד לשימוש בתעשיית הבניין; הרכבים חסיני 
לחות בבניינים, דהיינו, ציפויים; סרטי דבק לאיטום, בידוד 

וחיבור לתעשיית הבניין; דבקי מסטיק לאטימה, בידוד וחיבור 
מפרקי לתעשיית הבניין; מפרקי הרחבה; דבקים מבודדים; 

ציפויים דקורטיביים מבודדים; הנכללים כולם בסוג 17.             
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    

          

Class: 19 סוג: 19

Non-metallic construction materials; non-metallic 
construction materials intended for patching floors 
and walls; mortars, concretes, cements, plasters, 
lime; water proofing mortars for construction 
purposes; glue mortars; patching mortars; coatings 
used in patching; coatings for facades (non-metallic 
construction materials); all included in class 19.

חומרי בניה לא מתכתיים; חומרי בניה לא מתכתיים המיועדים 
לאיחוי רצפות וקירות; טיח, בטון, מלט, גבס, סיד; טיח חסין 
מים למטרות בניה; טיח דבק; טיח איחוי; ציפויים המשמשים 
באיחוי; ציפויים לחזיתות (חומרי בניה לא מתכתיים); הנכללים 
כולם בסוג 19.                                                                 
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Trade Mark No. 239951 מספר סימן

Application Date 04/08/2011 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: NOVEL CREATION LTD שם: נובל קריאיישן בע"מ

Address: Regional Council Building, P.O.B. 401, Neve-
Yarak, 49945, Israel

כתובת : בניין המועצה האזורית, ת.ד. 401, נוה ירק, 49945, 
ישראל

Identification No.: 514418474מספר זיהוי: 514418474

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Appelfeld & Co.

Address: Shaul HaMelech Blvd., P.O.B. 18253, Tel Aviv, 
61182, Israel

שם: אפלפלד ושות', עו"ד

כתובת : שד' שאול המלך, ת.ד. 18253, תל אביב, 61182, 
ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 5 סוג: 5

Food additive, vitamins, minerals and healing herbs; 
all included in class 5.

תוספי מזון, ויטמינים, מינרלים וצמחי מרפא; הנכללים כולם 
בסוג 5.                               

Class: 30 סוג: 30

Food product made of cereal, legumes, beans and 
vegetables. Ready-to-eat food snacks and food bars. 
Pastries; all included in class 30.

מוצרי מזון העשויים דגנים, קטניות, זרעים וירקות, חטיפי מזון 
מוכנים לאכילה, ודברי מאפה; הנכללים כולם בסוג 30.             

                                            

י"ב אלול תשע"ב - 40630/08/2012



GILLETTE FOAMY

Trade Mark No. 239957 מספר סימן

Application Date 17/08/2011 תאריך הגשה

 Owners

Name: The Gillette Company

Address: Prudential Tower Building, Boston, MA, U.S.A.

Identification No.: 484

(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: 3 סוג: 3

Shaving preparations, namely, shaving creams, 
shaving gels, shaving lotions, and shaving foams.

תכשירי גילוח, דהיינו, משחות גילוח, ג'ל גילוח, תחליבי גילוח, 
וקצף גילוח.                                                 

י"ב אלול תשע"ב - 40730/08/2012



DOVER

Trade Mark No. 239958 מספר סימן

Application Date 17/08/2011 תאריך הגשה

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 6 סוג: 6

Alignment joints and metal couplings for use with 
pneumatic applications on aircraft; ventilation 
systems, including ventilation ducts; aluminum wire 
for use in fencing; aluminum wire for food processing; 
hose end attachments, hoses, foam wands, and 
water spray guns for proportioning and dispensing, in 
the fields of janitorial, institutional, food service, 
commercial cleaning, industrial and automotive care; 
metal alloy tapes for use in transmission of motors in 
master-slave manipulators; metal pipe coupling 
assemblies; metal ventilating ducts; metal refuse 
bins; manually operated metal valves for tank cars, 
trucks, barges and stationary and intermodal tanks, 
namely, manually operated valves for mobile and 
stationary storage, internal valves, sequential and 
conventional vapor valves; metal pipe swivel joints; 
metal containers for the storage and transportation of 
goods; metallic closures for containers; metal 
fasteners, namely, clip closures for use in closing 
food and sausage casings, and closing and vacuum-
sealing packaging for meat, poultry and other food 
products; metal mixing kettles; metal tanks for 
processing food service, food packaging systems 
namely aluminum clips; metal machine housings; 
metal seals and seal assemblies; all included in 
Class 6

מפרקי יישור ומחברי מתכת לשימוש ביישומים פניאומטיים בכלי 
טייס; מערכות איוורור, כולל תעלות איוורור; חוט אלומיניום 

לשימוש בגידור; חוט אלומיניום לעיבוד מזון; מחברי קצה זרנוק, 
זרנוקים, שרביטי קצף, וזרנוקי מים להתאמה וחלוקה, בתחומי 
נקיון, מוסדות, שירותי מזון, נקיון מסחרי, תעשייה וטיפול ברכב; 

שרטי סגסגת מתכת לשימוש בתיבת הילוכים של מנועים 
במפעילי בעל-עבד; מרכבי חיבור צינור מתכת; תעלות איוורור 
ממתכת; פחי זבל ממתכת; שסתומי מתכת מופעלים ביד 

למיכליות, משאיות, דוברות, ומיכלים נייחים וניידים, בעיקר, 
שסתומים מופעלים ביד לאחסון נייד ונייח, שסתומים פנימיים, 
שסתומי גז סדרתיים ורגילים; מפרקי צינור סביבול ממתכת; 
מיכלי מתכת לאחסון והובלה של טובין; סוגרי מתכת למיכלים; 
מהדקי מתכת, בעיקר, סוגרי אטב לשימוש בסגירת אריזות מזון 
ונקניקיות, ובסגירה ואריזה באיטום ואקום של בשר, עוף ומוצרי 
מזון אחרים; קומקומי ערבוב ממתכת; מיכלי מתכת לשירותי 

עיבוד מזון, מערכות אריזת מזון, בעיקר, מהדקי אלומיניום; בתי 
מכונה ממתכת; חותמים ומרכבי חותם ממתכת; הכל כלול בסוג 
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Class: 7 סוג: 7

Vehicle service lifts, and parts and accessories 
therefor, namely, high lift wheel dolly, rolling jacks, 
mobile productivity lifts, productivity jacks; belt, chain, 
roller and track conveyors; truck and trailer mounted 
tanks; hydraulic locking actuators for commercial and 
military applications; high strength structural 
fasteners for use in the aerospace industry, namely, 
bolts, fuse pins, and hinge pins; aircraft engine hot 
section and rotating parts; can and plastic container 
making machinery, namely, neckers, trimmers, 
reformers, flangers, bottom coaters, plastic trimmers, 
finishers; plastic container trimming and burnishing 
machines; compression and engine components, 
namely, packing cases, fuel injection valves, piston 
rods, pistons, reciprocating compressor valves, rod 
rings, compression valve restraints; capacity controls, 
and monitoring and diagnostic systems; hydraulic 
controls for aircraft; automation products, namely, 
parallel grippers, angular grippers, base slides, 
electric slides, linear thrusters, rotary actuators, feed 
escapements, tool changers, compliance wrists, 
mounting stanchions, sheet metal rippers, swing 
clamps, power clamps and cam driven indexers; 
meat chopping machines, vacuum packaging 
machines, and parts therefor; packaging machines, 
namely, machines that apply packaging clips and 
machines that include a clipper in addition to 

הרמות עבור שירותי כלי רכב וחלקים ואביזרים עבורן, דהינו, 
פלטפורמה גלגלית הרמה גבוהה, מגבהות מגלגלות, הרמות 
יצרניות ניידות, מגבהות יצרניות; רצועה, שרשרת, מגלגל 
ומובילי נתיב; מכלים רכובים למשאות ונגררים; מפעלים 

הדרוליים נעולים ליישומיים מסחריים וצבאיים; אבזרי סגירה עם 
חוזק גבוהה לשימוש בתעשיית ארוספייס, דהינו, בריח, סיכות 
פתיל, וסיכות מפרק; מנוע מטוס חלק חם וחלקים מתגלגלים, 
מכונות לייצור בקבוק ומיכל פלסטי, דהינו, נקרים, מקצרים, 
ריפרמרים, פלנגרים, כיסויים תחתיים, מקצרים פלסטיים, 
גמרים; מכונות קיצור ומבריק למיכל פלסטי; מרכיבי דחוס 
ומנוע, דהינו, תיקי אריזה, שסתומים להזרקת דלק, מוטות 
בוכנה, בוכנות, שסתומי מדחסי גמל, טבעות מוט, ריסוני 

שסתום דחוס; שליטת קיבולת, ומערכות השגחה 
ודיאגנוסטיקה; שליטה הדרואלית למטוס, מוצרים אוטומטיים, 
דהינו, תופסנים מקבילים, תופסנים זוותים, לוחות בסיס, לוחות 
אלקטרוניות, מדחפים קוויים, מפעילים מסתובבים, מחגרים 
משנן הזנה, מחליפי כלים, ווריסט הענות, ריכוב עמוד תמך, 
מחתכי לוח מתכת, מלחציים נדנדיים, מלחציים כם ואינדקסר 
מסב מנוע; מכונות לחיתוך בשר, מכונות לאריזה בוואקום 
וחלקים עבורם; מכונות לאריזה, דהינו, מכונות שמגישות 

מהדקי אריזה ומכונות שכוללות מהדק בנוסף לסיפוק יכולות 
אחיזה ומילוי;

מרכיבי מנוע, דהינו, ערכות בוכנה, מוטות קישור, ערכות אטם, 
חלקי מצמד, שרוולי צילינדר, שרוולי שמן, כיסוי אבק, ושסתומי 
מסב לאופנועים, טוסטוסים, קטנועים, כלי רכב לכל שטח, וכלי 
שיט אישי; חלקי מכונות, דהינו, צילינדרים הידרלאיים; שליטה 
לנוזלים עבור צוללות; מכונות הדפסה עבור חומרי הדפסה על 
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providing handling and filling capabilities; engine 
components, namely, piston kits, connecting rods, 
gasket kits, clutch parts, cylinder sleeves, oil sleeves, 
dust caps, and bearing valves for motorcycles, 
mopeds, scooters, all-terrain vehicles, and personal 
watercraft; machine parts, namely, hydraulic 
cylinders; fluid controls for submarines; printing 
machines for printing materials on workpieces; 
screen printing machines for printing materials on 
workpieces; ball placement machines for placing 
balls on workpieces; machines for conveying, 
handling and manipulating parts in the production of 
electrical and electronic circuits and components; 
wafer bumping machines; printing screens metal and 
synthetic stencils; emulsion screens; laser-cut 
stencils; drill-cut stencils; electroformed stencils; 
frames for supporting printing screens; printing 
heads; screen printing heads; ball transfer heads; 
support tooling for supporting workpieces; custom 
support tooling for supporting workpieces; re-
configurable support tooling for supporting 
workpieces; screen mounting apparatus for mounting 
printing screens in frames; and parts and fittings for 
the aforesaid goods; printing and marking machines 
for commercial or industrial use; industrial machinery, 
namely, electromechanical marking machines; inkjet 
printing machines for commercial or industrial use 
machines for printing, marking and coding for 
commercial or industrial use for products and product 
packaging, thermal printing machines; automatic 
industrial labeling machines for applying labels to 
containers and bottles; machines for printing, fitting, 
affixing and applying labels; machines for applying 
protective and decorative coatings to surfaces; 
programmable thermal transfer coders; radio 
frequency tag readers and encoders; printers for 
applying radio frequency tag; smart labels containing 
identification information or information sensors; air, 
gas and vapor compressors; lifting, elevating, 
lowering, positioning and leveling apparatus and 
power equipment, namely hydraulic lifts for 
automobiles, trucks and buses, hoists and load arms; 
hoists; semiconductor manufacturing machines and 
parts thereof; hydraulic trash can dumpers; food and 
beverage can manufacturing equipment, namely, 
presses and tooling for manufacturing cans and 
components thereof; pumps, namely, air-operated 
double diaphragm pumps, liquefied gas pumps, 
positive displacement pumps, rotary vane pumps, 
vacuum pumps, vapor recovery pumps, hose pumps 
and eccentric piston pumps; gear reducers for 
machines; bypass valves, namely, by-pass valves for 
positive displacement pumps; piston rings; 
mechanical seals and seal assemblies; remote 
control manipulators, namely master-slave 
manipulators; remotely controlled industrial robot 
arms; fuel injection valves; electronic thick film hybrid 
circuit and solar cell manufacturing machines; 
integrated circuit manufacturing machines; robot-
controlled gripping devices for industrial use; robotic 
loading arms for industrial use; pneumatic, hydraulic 
and electronic tensioning devices and gripping tools, 
namely torque wrenches, hydraulic wrenches and 
enclosed pneumatic clamps; machine parts, namely 
bearing housings; hydraulic pump units; refuse 
collection, compaction and transport equipment 
namely truck mounted, trailer mounted and trailerized 

מוצרים; מכונות הדפסת משי עבור חומרי הדפסה על מוצרים; 
מכונות הצבת כדור להצבת כדורים על מוצרים; מכונות 

למסירה, טיפול ותפעול חלקים בייצור של מעגלים ומרכיבים 
חשמלי ואלקטרוניים; מכונות לחבטת אפיפית; מתכת להדפסת 
משיים ושבלונות סנטטיות; מסננות אמולסיות; שבלונות חתוכות 
ע"י לייזר; שבלונות חתוכות ע"י מקדח; שבלונות ייצור-אלקטרי; 

מסגרות לתמיכה בהדפסת משיים;
ראשי הדפסה; ראשי הדפסת משי; ראשי העברת כדור; כלי 
תמיכה לתמיכה במוצרים; כלי תמיכה מותאם לתמיכה 

במוצרים; כלי תמיכה רי-קונפיגורבול לתמיכה במוצרים; התקן 
להרכבת משי להרכבת משיי הדפסה במסגרות; וחלקים 

ואביזרים למוצרים המוזכרים; מכונות הדפסה וסימון לשימוש 
מסחרי או תעשייתי; מכונות תעשייתיות, דהינו, מכונות סימון 

אלקטרומכניות; מכונות הדפסה אינקג'ט למכונות שימוש מסחרי 
או תעשייתי להדפסה, סימון וקידוד לשימוש מסחרי או תעשייתי 
למוצרים ואריזת מוצרים, מכונות הדפסת תרמי; מכונות תיוג 
אוטומטי תעשייתי להדבקת תג למכלים ובקבוקים; מכונות 
להדפסת, התאמת, הדבקת והצבת תגים; מכונות להצבת 

ציפויים הגנתיים וקישוטיים למשטחים; מכשיר הצפנה העברה 
תרמית שניתן לתכנת; מכשיר הצפנה ומקראה לתג בתדירות 
רדיו; מדפסות להצבת תג בתדירות רדיו; תגים חכמים שכולל 
מידע זהותי או מידע חישני; מדחסי אוויר, גז ואדים; מתקן 

ומכשירי כוח עבור הרמה, הגבהה, הורדה, הצבה ויישור, דהינו, 
הרמות הדראליות לרכבים, משאות ואוטובוסים, הרמות וזרוע 
טעינה; הרמות; מכונות לייצור מוליך למחצה וחלקים עבורם; 
זורקי פחי זבל הדראליים, כלים לייצור בקבוקים עבור אוכל 
ושתייה, דהינו, מכבשים וכלים לייצור בקבוקים ומרכיבים 

עבורם; משאבות, דהינו, משאבות מופעלות ע"י אוויר סרעפת 
כפול, משאבות גז נוזלי, משאבות העתקה חיובית, משאבות 

הסב שבשבת, משאבות וואקום, משאבות ניצול אדים, משאבות 
צינור ומשאבות בוחנה חריגה; מורידי הילוכים למכונות; 

שסתומי מעקף, דהינו, שסתומי מעקף ל משאבות העתקה 
חיובית; טבעות בוחנה; חותמות מכניות ומערכות חותם; 

מניפולטורים לשלט רחק, דהינו מניפולטור אדון-עבד; זרועי 
רובוט תעשייתי שנשלט מרחוק; שסתומים להזרקת דלק; 

מכונות לייצור מעגל אלקטרוני פילם-עבה היבריד ותאי סולר; 
מכונות לייצור מעגל משולב; התקני אחיזה הנשלט ע"י רובוט 
לשימוש תעשייתי; זרוע טעינה לשימוש תעשייתי; התקני מתח 

והתקני אחיזה פנאומטיים, הדרוליים ואלקטרוניים, דהינו 
מפתחי ברגים מומנט פיתול, מפתחי ברגים הידרוליים 

ומלחציים פנאומטיים סגורים; חלקי מכונות, דהינו בתי מסב, 
יחידות משאבה הידרוליות; איסוף זבל, ציוד דחיסה והעברה 
דהינו רכוב על משאית, רכוב על נגרר ומכלי אשפה מיועדים 
לנגרר; יחידות הרמה לחיזוק מכלים וחומרים; זבל תעשייתי 

ומכונות דחיסה; מדחס, ביילרים, הרמות, מגרסת נייר, מטחנה, 
גרנולוטור ומוביל, מדחסי זבל רפואי, מדחסי זבל שמורכבים על 
משאית לטעינה קדמית, מכונות לניקוי שטחים על ידי שימוש 
בנוזלים בלחץ גבוה; ציוד לטיפול בנוזל, דהינו ציוד לייצור דלק, 
דהינו, הרמות טובלן; ציוד תת-קרקעי לתעשיית דלק דהינו 
טובלן, ציוד חזק-מטה, דהינו קפצים, שסתומים, בלם צינור 

ומנועלים קולר, שסתמי שליטה, שסתמי פרפר, ומשאבות; ציוד 
לטיפול בנוזלים, דהינו מוטות יונקות; מכבשי דפוס; זרועות 
טעינה אוטומטיות לשימוש תעשייתי; משאבות חילוק דלק; 

מכונות עבור שטיפה, מריחה בשוועה וייבוש כלי רכב; מנועים 
אלקטרוניים למכונות; אפקטורים סוף, תופסנים, מפעילים 
מסתובבים, מחליפי כלים, מצמדי התנגשות, כולם עבור 
רובוטים תעשייתיים; צנטרפוגות עבור הפרדת נוזל\מוצק; 

מכונות עבור עיבוד זרם נוזל תעשייתי וציוד מוצרים תעשייתי 
ומדיה עבור הפרדת נוזל\מוצק, סינון וערבוב, דהינו מערבבים 
ומשאבות צנטרפוגיות; מסבים כדוריים ומסבים מישוריים, דהינו 
מסבים מישוריים, מסבים מוט סוף, מסבים סיכה-עצמי, מסבים 
כדוריים, מסבים סטנדרטיים, פדי הטיה, מסבי מדחס פילם 

נוזלי לשימוש בציוד מסתובב, דהינו טורבינות אדים, טורבינות 
גז, מדחסים, מערכות דחיפה ימית, מנועים וגנרטורים; מכונות 
אריזה עצמית עבור ייצור, קיפול ואריזת קופסות וקרטונים; 

מכונה סילוק-שמנים וניקוי אולטראסוני עבור ניקוי של התקנים 
מכניים ע"י שימוש בתרכובות טרפין; מכונות ליטוש ושיפוץ 

י"ב אלול תשע"ב - 40930/08/2012



refuse containers; hoisting units for handling 
containers and materials; industrial trash compacting 
machines; compactors, bailers, hoists, shredders, 
grinders, granulators, and conveyors; medical waste 
compactors; truck-mounted front loading waste 
compactors; machines for cleaning surfaces using 
high pressure fluids; fluid handling equipment, 
namely oil production equipment, namely plunger 
lifts; subsurface equipment for oil industry namely 
plungers, downhold equipment namely springs, 
valves, tubing stops and collar locks, control valves, 
butterfly valves, and pumps; liquid handling 
equipment, namely sucker rods; printing presses; 
automated loading arms for industrial use; fuel 
dispensing pumps; vehicle washing, waxing, drying 
and polishing machines; electric motors for 
machines; end effectors, grippers, rotary actuators, 
tool changers, collision clutches, all for industrial 
robots; centrifuges for liquid/solid separation; 
machinery for processing industrial fluid streams and 
industrial products equipment and media for 
liquid/solid separation, filtration and mixing, namely 
mixers and centrifugal pumps; ball bearings and 
journal bearings, namely journal bearings, rod end 
bearings, self-lubricated bearings, spherical bearings, 
standard bearings, tilting pads, fluid film thrust 
bearings for use in rotating equipment namely steam 
turbines, gas turbines, compressors, marine 
propulsion systems, motors and generators; 
packaging automation machinery for forming, folding 
and packaging boxes and cartons; ultrasonic 
degreasing and cleaning machine for cleaning 
mechanical devices using terpene compounds; 
plastic polishing and refurbishing machines; 
machines for automated printing on and handling of 
containers, namely dry-offset printing machines for 
the packaging industry, cup printers, pail printers, lid 
printers, and tube printers; soldering machines for 
use in the manufacture of printed circuits; bowl 
mixers; high pressure fluid spraying and cleaning 
machines incorporating proportioners for mixing, 
dispensing and spraying of chemicals and cleaning 
solvents; all included in Class 7.

פלסטיק; מכונות אוטומטיות עבור הדפסה על וטיפול במכלים, 
דהינו מכונות הדפסה אופסט-יבש עבור תעשיית אריזה, 

מדפסות כוס, מדפסות דלי, מדפסות מכסה ומדפסות צינור; 
מכונות הלחמה עבור שימוש בייצור של מעגלים מודפסים; 
מערבב קערה; מכונות ריסוס נוזל לחץ גבוה שכולל מתאם 
לערבוב, חלוקה וריסוס של כימיקלים וממסי ניקוי; הכל כלול 

בסוג 7.
                                                                                     
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    

                                                                  
Class: 9 סוג: 9

electrical and electronic apparatus for conveying 
parts in the production of electrical and electronic 
circuits and components; electrical and electronic 
apparatus for handling parts in the production of 
electrical and electronic circuits and components; 
electrical and electronic apparatus for manipulating 
parts in the production of electrical and electronic 
circuits and components; optical inspection 
apparatus for industrial use; parts and fittings for the 
aforesaid goods; computer software for use in 
printing, placement, conveying, handling and 
manipulating machines; computer software for editing 
machine programs for use in printing, placement, 
conveying, handling and manipulating machines; 
computer software for off-line editing machine 
programs for use in printing, placement, conveying, 
handling and manipulating machines; computer 
software for use in event monitoring of printing, 
placement, conveying, handling and manipulating 
machines; computer software for use in remote event 
monitoring of printing, placement, conveying, 

התקן חשמלי ואלקטרוני עבור העברת חלקים בייצור מעגלים 
חשמליים ואלקטרוניים ורכבים; התקן חשמלי ואלקטרוני עבור 
טיפול בחלקים בייצור מעגלים חשמליים ואלקטרוניים ורכבים;  
התקן חשמלי ואלקטרוני עבור הפעלת חלקים בייצור מעגלים 
חשמליים ואלקטרוניים ורכבים; התקן בדיקה אופטית לשימוש 
תעשייתי; חלקים וציוד עבור המוצרים הנ"ל; תוכנת מחשב עבור 

שימוש במכונות הדפסה, הנחה, העברה, טיפול והפעלה; 
תוכנת מחשב עבור תוכנות עריכת מכונה לשימוש במכונות 
הדפסה, הנחה, העברה, טיפול והפעלה; תוכנת מחשב עבור 
תוכנות עריכת מכונה לא מקוונות לשימוש במכונות הדפסה, 
הנחה, העברה, טיפול והפעלה; תוכנת מחשב עבור תוכנות 
עריכת מכונה לא מקוונות לשימוש במכונות הדפסה, הנחה, 
העברה, טיפול והפעלה; תוכנת מחשב עבור שימוש במעקב 
אירועים של מכונות הדפסה, הנחה, העברה, טיפול והפעלה; 
תוכנת מחשב עבור שימוש במעקב אירועים מרחוק של מכונות 
הדפסה, הנחה, העברה, טיפול והפעלה; תוכנת מחשב עבור 
שימוש במכונת ניתוח ועיבוד מידע עבור מכונות הדפסה, 

הנחה, העברה, טיפול והפעלה;
תוכנת מחשב עבור שימוש במכונות הדפסה, הנחה, העברה, 
טיפול והפעלה ברשת; תוכנת מחשב עבור שימוש שמאפשר 
תקשורת עם מכונות הדפסה, הנחה, העברה, טיפול והפעלה; 
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handling and manipulating machines; computer 
software for use in analysing machine and process 
information for printing, placement, conveying, 
handling and manipulating machines; computer 
software for use in networking printing, placement, 
conveying, handling and manipulating machines; 
computer software for use in enabling communication 
with printing, placement, conveying, handling and 
manipulating machines; and computer software for 
use in enabling wireless communication with printing, 
placement, conveying, handling and manipulating 
machines; carwash code entry systems; tunnel 
carwash controllers; control systems, namely, 
industrial control systems and control systems for 
aircraft and submarines; hydraulic aircraft 
components, namely, actuators and control valves; 
electrical distribution units; integrated electrical 
distribution systems, integrated power systems, 
control panels, and industrial enclosures therefor; 
electrically controlled apparatus for thermal 
processing; printing machines; marking and coding 
machines; thermal transfer printing machines; laser 
printing machine; label printing machines; systems 
for printing, fitting and applying labels, smart label 
readers and encoders; electronic label encoders; 
machines for applying protective and decorative 
coatings to surfaces; reading and encoding machines 
for radio frequency identification markers, and 
applicators therefor; printers, inkjet printers; smart 
labels applicators; printers for applying protective and 
decorative coatings to surfaces; controls for printing, 
making and coding machines; computer programs for 
use in configuring and operating printing systems; 
computer programs for use in marking and coding 
products and product packaging; computer programs 
for use in operating marking and coding machines; 
software for use with printers; liquid backflow 
prevention valves; radio frequency filters for 
electronic and communication systems; filter control 
devices; and integrated cosite equipment comprised 
of tunable filter modules, low-noise amplifiers and 
controls therefor; sliding vane pumps; peristaltic 
pumps; reciprocating gas compressors; centrifugal 
process pumps; bar code label printers; printer 
accessories, namely, thermal printheads; hand-held 
thermal and impact printers; printers; barcode 
scanners and readers; trimmer capacitors; liquid 
proportioning and metering instruments and 
apparatus, namely chemical and liquid proportioners 
in the industrial cleaning fields for mixing detergents 
and chemicals with a water stream in non-medical, 
non-dental and non-veterinary applications; liquid 
handling equipment namely automatic butterfly 
valves, automatic control valves; automatic valves; 
high frequency electronic circuit boards and 
microwave integrated circuits for use in microwave 
frequency applications; capacitors for microwave 
equipment; ceramic packaging for use in the further 
manufacture of integrated circuits and electronic 
devices; pressure gauges; automatic valves, namely, 
hydraulic, pneumatic and solenoid valves and control 
valves for aircraft and submarines; laser printers; 
laser scanners for industrial inspection; laser 
markers; electromechanical switches; electrical, 
electronic and radio-controlled switches for crane 
systems; x-y scanning densitometers; computer 
printers; electrical controls for ink jet printers; radio 

תוכנת מחשב עבור שימוש שמאפשר תקשורת אלחוטית עם 
מכונות הדפסה, הנחה, העברה, טיפול והפעלה; מערכות 

רחוצמט רישום קוד; מבקרי מנהרת רחוצמט; מערכות בקרה, 
כלומר, מערכות בקרה תעשייתיות ומערכות בקרה עבור מטוס 
וצוללות; חלקים עבור מטוס הדרואלי, כלומר, שסתום הפעלה 
ובקרה; יחידות הפצה חשמליות; מערכות הפצה חשמליות 
משולבות, מערכות כח משולבות, לוחות בקרה, ומסגרות 
תעשייתיות שלהן; התקן עם שליטה חשמלית עבור עיבוד 
טרמי; מכונות הדפסה; מכונות מסמנות ומקודדות; מכונות 

הדפסה המעברות טרמי; מכונות הדפסה לייזר; מכונות הדפסה 
תגים; מערכות הדפסה, התאמה והנחת תגים, קוראי תגים 

חכמים וכותבי צופן; כותבי צופן חשמליים; מכונות עבור הנחת 
ציפויים הגנתיים וקישוטיים על שטחים; מכונות קריאה וקידוד 
עבור מסמני זיהוי תדירות רדיו ומתקנים שלהן; מדפסות, 
מדפסות אינק ג'ט; התקנים לתגים חכמים; מדפסות עבור 
הנחת ציפויים הגנתיים וקישוטיים לשטחים; בקרות עבור 

הדפסה, ייצור וקידוד מכונות; תוכניות מחשב לשימוש בעיצוב 
והפעלת  מערכות הדפסה; תוכניות מחשב לשימוש בסימון 
וקידוד מוצרים ואריזת מוצרים; תוכניות מחשב לשימוש 

בהפעלת סימון וקידוד מכונות; תוכניות לשימוש במדפסות; 
שסתומים שמונעים זרם נוזל אחורי; מסנן תדירות רדיו עבור 
מערכות חשמליות ותקשורתיות; התקנים עבור שליטת מסנן; 
ציוד קוסייט משולב המכיל מודולים מסנן מתכווננים, מגברים 
רעש-נמוך ובקרות שלהם; משאבות שבשבת שניתן להזזה; 

משאבות של ניעת המעיים; מדחסי גז הדדיים; משאבות תהליך 
צנטרפוגלי; מדפסות תג ברקוד; אביזרי מדפסת, כלומר, 
ראשי-הדפסה טרמיים; מדפסות לכף היד טרמיים ומגע; 
מדפסות; סורקי וקוראי ברקוד; קבל טרימר; ציוד והתקן 

למדידת וחלוקת נוזל, כלומר מחלקי כמיקלים ונוזלים בשטחי 
ניקיון תעשייתיים עבור ערבוב תכשירי ניקוי וכמיקלים עם זרם 
מים ביישומים לא-רפואיים, לא-דנטליים, ולא וטנריים; ציוד 

לטיפול בנוזל, כלומר שסתומי פרפר אוטומטיים, שסתומי בקרה 
אוטומטיים; שסתומים אוטומטיים; לוחות מעגל חשמליות 
בתדירות גבוה ומעגלי מיקרוגל משולבים לשימוש ביישומי 
תדירות מיקרוגל; קבלים עבור ציוד מיקרוגל; אריזה קרמית 
לשימוש בהמשך ייצור של מעגלים משולבים והתקנים 

חשמליים; מד לחץ; שסתומים אוטומטיים, כלומר, שסתומים 
הידראוליים, פניאומטיים וסולנואידים ושסתומי בקרה עבור 
מטוס וצוללות; מדפסות לייזר; סורקים לייזר עבור בדיקה 

תעשייתית; יצרני לייזר; מתגי אלקטומכניים;  מתגים חשמליים, 
אלקטרוניים ונשלטי-רדיו עבור מערכות עגורן; מדי-צפיפות 
סריקת x-y; מדפסות מחשב; בקרות חשמליות עבור מדפסת 
אינק ג'ט; מסנני תדירות רדיו ומיקרוגל; מרכיבי מעגל חשמלי 
ומבניים אלקטרומגנטיים עבור בקרת תדירות בררנית בתוך 

טווח אלקטרומגנטי, כלומר, מעגלים מתנדים, מתמרים, ומתגים 
אלקטרומכניים הנשלטים על יד גביש, מתגים משותפי-ציר וגל 
מודרך ומתגי ניתוב סימן כח תקשורת-טלפונית; משרדים 

ומקלטים מיקרוגלים חשמליים; מדי רמת נוזל; בקרות רמת נוזל 
ואזעקות עבור טנקים, מכונות, משאיות, סירות וטנקים נייחים 
ואנטרמודל; קבלים; בקרים חשמליים ששולט על ייצור מתקן 
מאגרי נפט וגז; שסתומי בקרה אוטומטיות ומבקרי רמת נוזל; 
שסתומי בדיקה תעשייתיים אוטומטיים; מדי הזרמת גז; מתקן 
מדידה, קנה-מידה וכיול וציוד לשימוש בחישת ומדידת צפיפות, 
זרימה, לחץ, כח, מומנט פיטול, משקל, טמפרטורה, ופרמטרים 
פנימיים, כלומר מדי צפיפות ומתמרי לחץ קוורץ למדידת לחץ 
וטמפרטורה בחקירה וייצור נפט וגז; מתקן חיישת לחץ לשימוש 
בשורות זרימת נוזל; מתנדים גבישיים; מפקחי מלוא פחי-זבל; 
מדפסי אינק ג'ט; מתקני מדידה מכניים ממוחשבים עבור זיהוי 
וניתוח נזק מבני למכונות; מחלקים למדידה אוטומטיים עבור 
ניקוי כימקלים; יחידת חלוקה משאבה שניתן לתכנת עבור 
מדיח-כלים תעשייתי ויישומי כביסה; מחלק תכשיר ניקוי 
לכביסה וכלים אוטומטי; מחלקים אוטומטיים עבור חלוקת 
נתינת ושאיבת כמיקלים וממסי ניקוי; הכל כלול בסוג 9.     
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frequency and microwave filters; electronic circuit 
components and electromagnetic structures for 
selective frequency control within the electromagnetic 
spectrum, namely, crystal-controlled oscillator 
circuits, transducers and electromechanical switches, 
coaxial and wave guide switches and 
telecommunications power signal routing switches; 
electronic microwave transmitters and receivers; 
liquid level gauges; liquid level controls and alarms 
for tanks, cars, trucks, barges and stationary and 
intermodal tanks; capacitors; electronic controllers 
controlling production of oil and gas well installations; 
automatic control valves and liquid level controllers; 
automatic industrial check valves; gas flow gauges; 
electronic measuring, reference and calibration 
apparatus and instruments for use in sensing and 
measuring density, flow, pressure, force, torque, 
weight, temperature and inertial parameters namely 
measuring densitometers and quartz pressure 
transducers to measure pressure and temperature in 
oil and gas exploration and production; pressure 
sensing apparatus for use in liquid flow lines; crystal 
oscillators; trash container fullness monitors; ink jet 
printers; computerized mechanical measuring 
devices for identifying and analyzing structural 
damage to vehicles; automatic metered dispensers 
for cleaning chemicals; programmable pump 
dispensing unit for commercial dishwasher and 
laundry applications; automatic laundry and dish 
detergent dispenser; automatic dispensers for 
proportioning, dispensing and pumping chemicals 
and cleaning solvents; all included in Class 9.
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Cooking equipment; namely, gas, electric or steam 
heated jacketed kettles, with or without sanitary-type 
agitators for mixing kettles; tilting braising pans or 
tilting skillets and steamers; cook-chill systems 
comprising cooking, filling, chilling, refrigeration and 
control units; water filtration systems; cooking 
equipment, namely, a combination steamer and 
oven; furnace boilers; hot food tables; food 
preparation tables; refrigeration systems, namely, 
refrigerators; freezers; combination refrigerator-
freezers; food and beverage chilling equipment, 
temperature controlled thaw boxes; ice dispensing 
equipment, refrigerated beverage dispensers; mobile 
serving units; display cases; utility distribution units 
for supplying and controlling the supply of gas, 
electricity, water, steam, air or refrigerant to utilization 
outlets; kitchen ventilation systems and hoods; 
refrigerated display cases and refrigerators, namely, 
walk-in refrigerators, reach-in refrigerators, wall type 
refrigerators, cold storage doors, refrigerated store 
fixtures and refrigeration condensing units and 
refrigeration compressors, namely, open drive 
compressors, screw and scroll compressors, parallel, 
integral, semi-hermetic, and low speed belt driven 
compressors; refrigerated beverage dispensing units; 
refrigerated display cases; electrically powered 
cooking systems, namely convection steamers, 
combination ovens, connectionless steamers, steam 
jacketed kettles, electric and gas heated tilted 
braising pans; installations and apparatus for cooling 
and chilling, namely refrigerators, freezers, self 
contained cooling equipment stands comprised of 
refrigerators, freezers, electric stovetops and electric 
grills; electric food warmers in the nature of hot food 
tables; self contained ice cream cabinets; electric 
food warming units for institutional food service in the 
nature of mobile cafeteria serving and storage 
stations; refrigerators and parts thereof walk-in 
refrigerators; reach-in refrigerators; wall type 
refrigerators; florist refrigerators; cold storage doors; 
defrosters for refrigerators, coolers, freezers and 
refrigerated display cases; refrigerated display racks; 
refrigerated tables, counters and shelving parts and 
accessories thereof; water filters, namely 
mechanically cleaned filters, backwash filters, 
reverse osmosis filters, and disposable media filters, 
all for reprocessing of waste water; pressure liquid 
filter systems comprising filters, filter casings, valves, 
controls, pressure sensing apparatus, liquid flow 
valves, bag filter systems for filtering liquids for use in 
the mining, hydrometallurgy, chemical, petroleum, 
manufacturing, environmental, paper and pulp, 
pharmaceutical, food and beverage industries; 
portable blowers; kitchen ventilation systems 
comprised of exhaust hoods and air volume 
controllers; heat exchangers for industrial use; 
electric immersion heaters for heating food and 
beverages; electric immersion coolers for cooling 
food and beverages; refrigerated counter tops; 
refrigeration cooling units; refrigeration store display 
units; fluid filters, mechanically cleaned filters, 
backwash filters, vacuum filters, disposable media 
filters for food service materials namely supply water, 
wash water, batter, sugars and coatings for food; all 
included in Class 11.

ציוד בישול, בעיקר, קומקומי מעטפת מחוממים על ידי גז, 
חשמל או קיטור, עם או בלי מסעירים מסוג גהות לקומקומי 

ערבוב; מחבות טיגון איטי מטות או מחבות וסירי בישול בקיטור 
מטים; מערכות בישול-צינון הכוללות יחידות בישול, מילוי, צינון, 
קירור ובקרה; מערכות סינון מים; ציוד בישול, בעיקר, שילוב 

מבשל בקיטור ותנור; בוילר כבשן; שולחנות אוכל חם; שולחנות 
הכנת אוכל; מערכות קירור, בעיקר, מקררים; מקפיאים; שילובי 

מקרר-מקפיא; ציוד צינון אוכל ושתיה, קופסאות הפשרה 
מבוקרות-טמפרטורה; ציוד חלוקת קרח, מחלקי שתיה 

מקוררים; יחידות הגשה ניידות; ארונות תצוגה; יחידות חלוקת 
שירותים ציבוריים לאספקת ובקרת אספקה של גז, חשמל, 
מים, קיטור, אוויר או מקרר למוצאי שימוש; מערכות איוורור 
ומנדפים למטבח; ארונות תצוגה מקוררים ומקררים, בעיקר, 

חדרים מקוררים, מקררי הושטת יד, מקררים מסוג קיר, דלתות 
אחסון קרות, מתקני חנות מקוררים ויחידות עיבוי מקוררים 
ומדחסי קירור, בעיקר, מדחסי הינע פתוח, מדחסי הברגה 

וגלילה, מדחסים מקבילים, משולבים, חצי-הרמטיים 
ומונעי-רצועה במהירות נמוכה; יחידות חלוקת שתיה מקוררות; 
ארונות תצוגה מקוררים; מערכות בישול מונעות חשמל, בעיקר, 

מבשלים בקיטור מסיעי חום, תנורים משולבים, מבשלים 
בקיטור ללא חיבורים, קומקומים עם עטיפת קיטור, מחבות 
טיגון איטי מטות מחוממי גז או חשמל; התקנות והתקנים 

לקירור וצינון, בעיקר, מקררים, מקפיאים, עמדות ציוד קירור 
עצמאיות הכוללות מקררים, מקפיאים, כיריים חשמליות ומצלים 
חשמליים; מחממי אוכל חשמליים מסוג שולחנות אוכל חם; 

ארונות גלידה עצמאיים; יחידות חימום אוכל חשמליות לשירותי 
מזון מוסדיים מסוג עמדות הגשה ואחסון לקפטריה ניידות; 
מקררים וחלקים שלהם; חדרים מקוררים; מקררי הושטת יד; 
מקררים מסוג קיר; מקררי חנות פרחים; דלתות אחסון קרות; 

מפשירים למקררים, מצננים, מקפיאים וארונות תצוגה 
מקוררים; כונני תצוגה מקוררים; שולחנות, דלפקים ומדפים 

מקוררים וחלקים ואביזרים שלהם; מסנני מים, בעיקר, מסננים 
מנוקים מכנית, מסנני זרימת מים לאחור, מסנני אוסמוזה 
הפוכה, ומסננים חד-פעמיים, הכל לטיפול חוזר של שפכים; 

מערכות סינון נוזל בלחץ הכוללות מסננים בתי מסנן, שסתומים, 
בקרים, התקני מדידת לחץ, שסתומי זרינת נוזל, מערכות סינון 
שקית לסינון נוזלים לשימוש בתעשיות הכרייה, המטלורגיה 
הרטובה, הכימיה, הנפט, הייצור, הסביבה, הנייר והכתש, 
התרופות, המזון והשתיה; מפוחים ניידים; מערכות איוורור 
למטבח הכוללות מנדפים ובקרי נפח אוויר; מחליפי חום 
לשימוש תעשייתי; מחממי טבילה חשמליים לחימום אוכל 

ושתיה; מקררי טבילה חשמליים לקירור אוכל ושתיה; דלפקים 
מקוררים; יחידות קירור; יחידות תצוגה מקוררות לחנות; מסנני 

נוזלים, בעיקר, מסננים מנוקים מכנית, מסנני זרימת מים 
לאחור, מסנני ואקום, ומסננים חד-פעמיים לחומרי שירות 
המזון, בעיקר, מי ברז, מי שטיפה, עיסות, סוכרים וציפויים 

לאוכל; הכל כלול בסוג 11.                                                 
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Class: 12 סוג: 12

Cargo trailers; trucks and structural parts thereof; 
refuse collection trucks; garbage hauling trailers; all 
included in class 12

נגררי מטען; משאיות וחלקים מבניים שלהן; משאיות איסוף 
זבל; נגררי סחיבת זבל; הכל כלול בסוג 12.                           

                                                  

Class: 42 סוג: 42

Technical assistance services, namely, diagnosis and 
troubleshooting in the event of problems with printing, 
coding, marking and labeling machines for 
commercial or industrial use, machines for printing, 
fitting, affixing and applying labels and applying 
protective and decorative coatings to surfaces, smart 
label applicators, readers and encoders, and reading 
and encoding machines for radio frequency 
identification markers; services for engineering 
design, development and system integration for radio 
frequency cosite mitigation equipment; development 
of processes and products for engineering plastics 
and electromagnetic applications; technical 
consultation, research and analysis in the field of 
valve dynamics of reciprocating industrial gas 
compressor valves and components; design of 
hydraulic and pneumatic components; all included in 
Class 42.

שירותי עזרה טכנית, בעיקר, אבחון ואיתור תקלות במקרה של 
בעיות במכונות הדפסה, קידוד, סימון ותיוג לשימוש מסחרי או 
תעשייתי, מכונות להדפסה, התאמה, הדבקה והשמה של 

תוויות ולהשמת ציפויים מגנים ודקורטיביים למשטחים, מכונות 
להדבקה, קריאה וקידוד של תוויות חכמות, ומכונות לקריאה 
וקידוד של סמני זיהוי תדר רדיו; שירותי ייצוב הנדסי, פיתוח 
ושילוב מערכות לציוד שיכוך הפרעות תדר רדיו כתוצאה 

מהימצאות באתר אחד; פיתוח תהליכים ומוצרים לפלסטיקים 
הנדסיים ויישומים אלקטרומגנטיים; ייעוץ טכני, מחקר וניתוח 
בתחום דינמיקת שסתום של שסתומי מדחס גז תעשייתיים 
מחזירים ורכיבים; עיצוב של רכיבים הידראוליים ופניאומטיים; 
הכל כלול בסוג 42.                                                           
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    

                                  

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

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

U.S.A., 11/03/2011, No. 85264135 ארה"ב, 11/03/2011, מספר 85264135

Class: 6 סוג: 6

U.S.A., 11/03/2011, No. 85264162 ארה"ב, 11/03/2011, מספר 85264162

Class: 7 סוג: 7

U.S.A., 11/03/2011, No. 85264183 ארה"ב, 11/03/2011, מספר 85264183

Class: 9 סוג: 9

U.S.A., 11/03/2011, No. 85264205 ארה"ב, 11/03/2011, מספר 85264205

Class: 11 סוג: 11

U.S.A., 01/04/2011, No. 85283484 ארה"ב, 01/04/2011, מספר 85283484

Class: 42 סוג: 42
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 Owners

Name: DELAWARE CAPITAL FORMATION, INC.

Address: 501 Silverside Road, Suite 5, Wilmington, 
Delaware, 19809, U.S.A.

Identification No.: 802135

A Corporation of Delaware, USA

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
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Trade Mark No. 239959 מספר סימן

Application Date 17/08/2011 תאריך הגשה

 Owners

Name: WorldQuant, LLC

Address: 1700 East Putnam Avenue, Third Floor, Old 
Greenwich, Connecticut 06870, U.S.A.

Identification No.: 800324

Delaware limited liability company

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Reinhold Cohn and Partners

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

שם: ריינהולד כהן ושותפיו

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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 36 סוג: 36

Financial services, namely, investment management 
and advisory services; financial research services; all 
included in class 36.

שירותים פיננסיים, דהיינו, שירותי ניהול השקעות וייעוץ; שירותי 
מחקר פיננסי; הנכללים כולם בסוג 36.                                 
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Trade Mark No. 239960 מספר סימן

Application Date 17/08/2011 תאריך הגשה

 Owners

Name: WorldQuant, LLC

Address: 1700 East Putnam Avenue, Third Floor, Old 
Greenwich, Connecticut 06870, U.S.A.

Identification No.: 800324

Delaware limited liability company

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Reinhold Cohn and Partners

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

שם: ריינהולד כהן ושותפיו

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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 36 סוג: 36

Financial services, namely, investment management 
and advisory services; financial research services; all 
included in class 36.

שירותים פיננסיים, דהיינו, שירותי ניהול השקעות וייעוץ; שירותי 
מחקר פיננסי; הנכללים כולם בסוג 36.                                 
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Trade Mark No. 239961 מספר סימן

Application Date 17/08/2011 תאריך הגשה

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 6 סוג: 6

Alignment joints and metal couplings for use with 
pneumatic applications on aircraft; ventilation 
systems, including ventilation ducts; aluminum wire 
for use in fencing; aluminum wire for food processing; 
hose end attachments, hoses, foam wands, and 
water spray guns for proportioning and dispensing, in 
the fields of janitorial, institutional, food service, 
commercial cleaning, industrial and automotive care; 
metal alloy tapes for use in transmission of motors in 
master-slave manipulators; metal pipe coupling 
assemblies; metal ventilating ducts; metal refuse 
bins; manually operated metal valves for tank cars, 
trucks, barges and stationary and intermodal tanks, 
namely, manually operated valves for mobile and 
stationary storage, internal valves, sequential and 
conventional vapor valves; metal pipe swivel joints; 
metal containers for the storage and transportation of 
goods; metallic closures for containers; metal 
fasteners, namely, clip closures for use in closing 
food and sausage casings, and closing and vacuum-
sealing packaging for meat, poultry and other food 
products; metal mixing kettles; metal tanks for 
processing food service, food packaging systems 
namely aluminum clips; metal machine housings; 
metal seals and seal assemblies; all included in 
Class 6

מפרקי יישור ומחברי מתכת לשימוש ביישומים פניאומטיים בכלי 
טייס; מערכות איוורור, כולל תעלות איוורור; חוט אלומיניום 

לשימוש בגידור; חוט אלומיניום לעיבוד מזון; מחברי קצה זרנוק, 
זרנוקים, שרביטי קצף, וזרנוקי מים להתאמה וחלוקה, בתחומי 
נקיון, מוסדות, שירותי מזון, נקיון מסחרי, תעשייה וטיפול ברכב; 

שרטי סגסגת מתכת לשימוש בתיבת הילוכים של מנועים 
במפעילי בעל-עבד; מרכבי חיבור צינור מתכת; תעלות איוורור 
ממתכת; פחי זבל ממתכת; שסתומי מתכת מופעלים ביד 

למיכליות, משאיות, דוברות, ומיכלים נייחים וניידים, בעיקר, 
שסתומים מופעלים ביד לאחסון נייד ונייח, שסתומים פנימיים, 
שסתומי גז סדרתיים ורגילים; מפרקי צינור סביבול ממתכת; 
מיכלי מתכת לאחסון והובלה של טובין; סוגרי מתכת למיכלים; 
מהדקי מתכת, בעיקר, סוגרי אטב לשימוש בסגירת אריזות מזון 
ונקניקיות, ובסגירה ואריזה באיטום ואקום של בשר, עוף ומוצרי 
מזון אחרים; קומקומי ערבוב ממתכת; מיכלי מתכת לשירותי 

עיבוד מזון, מערכות אריזת מזון, בעיקר, מהדקי אלומיניום; בתי 
מכונה ממתכת; חותמים ומרכבי חותם ממתכת; הכל כלול בסוג 
                                                                                 .6
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    

          

Class: 7 סוג: 7

Vehicle service lifts, and parts and accessories 
therefor, namely, high lift wheel dolly, rolling jacks, 
mobile productivity lifts, productivity jacks; belt, chain, 
roller and track conveyors; truck and trailer mounted 
tanks; hydraulic locking actuators for commercial and 
military applications; high strength structural 
fasteners for use in the aerospace industry, namely, 
bolts, fuse pins, and hinge pins; aircraft engine hot 
section and rotating parts; can and plastic container 
making machinery, namely, neckers, trimmers, 
reformers, flangers, bottom coaters, plastic trimmers, 
finishers; plastic container trimming and burnishing 
machines; compression and engine components, 
namely, packing cases, fuel injection valves, piston 
rods, pistons, reciprocating compressor valves, rod 
rings, compression valve restraints; capacity controls, 
and monitoring and diagnostic systems; hydraulic 
controls for aircraft; automation products, namely, 
parallel grippers, angular grippers, base slides, 
electric slides, linear thrusters, rotary actuators, feed 
escapements, tool changers, compliance wrists, 
mounting stanchions, sheet metal rippers, swing 

הרמות עבור שירותי כלי רכב וחלקים ואביזרים עבורן, דהינו, 
פלטפורמה גלגלית הרמה גבוהה, מגבהות מגלגלות, הרמות 
יצרניות ניידות, מגבהות יצרניות; רצועה, שרשרת, מגלגל 
ומובילי נתיב; מכלים רכובים למשאות ונגררים; מפעלים 

הדרוליים נעולים ליישומיים מסחריים וצבאיים; אבזרי סגירה עם 
חוזק גבוהה לשימוש בתעשיית ארוספייס, דהינו, בריח, סיכות 
פתיל, וסיכות מפרק; מנוע מטוס חלק חם וחלקים מתגלגלים, 
מכונות לייצור בקבוק ומיכל פלסטי, דהינו, נקרים, מקצרים, 
ריפרמרים, פלנגרים, כיסויים תחתיים, מקצרים פלסטיים, 
גמרים; מכונות קיצור ומבריק למיכל פלסטי; מרכיבי דחוס 
ומנוע, דהינו, תיקי אריזה, שסתומים להזרקת דלק, מוטות 
בוכנה, בוכנות, שסתומי מדחסי גמל, טבעות מוט, ריסוני 

שסתום דחוס; שליטת קיבולת, ומערכות השגחה 
ודיאגנוסטיקה; שליטה הדרואלית למטוס, מוצרים אוטומטיים, 
דהינו, תופסנים מקבילים, תופסנים זוותים, לוחות בסיס, לוחות 
אלקטרוניות, מדחפים קוויים, מפעילים מסתובבים, מחגרים 
משנן הזנה, מחליפי כלים, ווריסט הענות, ריכוב עמוד תמך, 
מחתכי לוח מתכת, מלחציים נדנדיים, מלחציים כם ואינדקסר 
מסב מנוע; מכונות לחיתוך בשר, מכונות לאריזה בוואקום 
וחלקים עבורם; מכונות לאריזה, דהינו, מכונות שמגישות 

מהדקי אריזה ומכונות שכוללות מהדק בנוסף לסיפוק יכולות 
אחיזה ומילוי; מרכיבי מנוע, דהינו, ערכות בוכנה, מוטות קישור, 
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clamps, power clamps and cam driven indexers; 
meat chopping machines, vacuum packaging 
machines, and parts therefor; packaging machines, 
namely, machines that apply packaging clips and 
machines that include a clipper in addition to 
providing handling and filling capabilities; engine 
components, namely, piston kits, connecting rods, 
gasket kits, clutch parts, cylinder sleeves, oil sleeves, 
dust caps, and bearing valves for motorcycles, 
mopeds, scooters, all-terrain vehicles, and personal 
watercraft; machine parts, namely, hydraulic 
cylinders; fluid controls for submarines; printing 
machines for printing materials on workpieces; 
screen printing machines for printing materials on 
workpieces; ball placement machines for placing 
balls on workpieces; machines for conveying, 
handling and manipulating parts in the production of 
electrical and electronic circuits and components; 
wafer bumping machines; printing screens metal and 
synthetic stencils; emulsion screens; laser-cut 
stencils; drill-cut stencils; electroformed stencils; 
frames for supporting printing screens; printing 
heads; screen printing heads; ball transfer heads; 
support tooling for supporting workpieces; custom 
support tooling for supporting workpieces; re-
configurable support tooling for supporting 
workpieces; screen mounting apparatus for mounting 
printing screens in frames; and parts and fittings for 
the aforesaid goods; printing and marking machines 
for commercial or industrial use; industrial machinery, 
namely, electromechanical marking machines; inkjet 
printing machines for commercial or industrial use 
machines for printing, marking and coding for 
commercial or industrial use for products and product 
packaging, thermal printing machines; automatic 
industrial labeling machines for applying labels to 
containers and bottles; machines for printing, fitting, 
affixing and applying labels; machines for applying 
protective and decorative coatings to surfaces; 
programmable thermal transfer coders; radio 
frequency tag readers and encoders; printers for 
applying radio frequency tag; smart labels containing 
identification information or information sensors; air, 
gas and vapor compressors; lifting, elevating, 
lowering, positioning and leveling apparatus and 
power equipment, namely hydraulic lifts for 
automobiles, trucks and buses, hoists and load arms; 
hoists; semiconductor manufacturing machines and 
parts thereof; hydraulic trash can dumpers; food and 
beverage can manufacturing equipment, namely, 
presses and tooling for manufacturing cans and 
components thereof; pumps, namely, air-operated 
double diaphragm pumps, liquefied gas pumps, 
positive displacement pumps, rotary vane pumps, 
vacuum pumps, vapor recovery pumps, hose pumps 
and eccentric piston pumps; gear reducers for 
machines; bypass valves, namely, by-pass valves for 
positive displacement pumps; piston rings; 
mechanical seals and seal assemblies; remote 
control manipulators, namely master-slave 
manipulators; remotely controlled industrial robot 
arms; fuel injection valves; electronic thick film hybrid 
circuit and solar cell manufacturing machines; 
integrated circuit manufacturing machines; robot-
controlled gripping devices for industrial use; robotic 
loading arms for industrial use; pneumatic, hydraulic 
and electronic tensioning devices and gripping tools, 

ערכות אטם, חלקי מצמד, שרוולי צילינדר, שרוולי שמן, כיסוי 
אבק, ושסתומי מסב לאופנועים, טוסטוסים, קטנועים, כלי רכב 
לכל שטח, וכלי שיט אישי; חלקי מכונות, דהינו, צילינדרים 

הידרלאיים; שליטה לנוזלים עבור צוללות; מכונות הדפסה עבור 
חומרי הדפסה על מוצרים; מכונות הדפסת משי עבור חומרי 
הדפסה על מוצרים; מכונות הצבת כדור להצבת כדורים על 
מוצרים; מכונות למסירה, טיפול ותפעול חלקים בייצור של 
מעגלים ומרכיבים חשמלי ואלקטרוניים; מכונות לחבטת 

אפיפית; מתכת להדפסת משיים ושבלונות סנטטיות; מסננות 
אמולסיות; שבלונות חתוכות ע"י לייזר; שבלונות חתוכות ע"י 
מקדח; שבלונות ייצור-אלקטרי; מסגרות לתמיכה בהדפסת 

משיים; ראשי הדפסה; ראשי הדפסת משי; ראשי העברת כדור; 
כלי תמיכה לתמיכה במוצרים; כלי תמיכה מותאם לתמיכה 

במוצרים; כלי תמיכה רי-קונפיגורבול לתמיכה במוצרים; התקן 
להרכבת משי להרכבת משיי הדפסה במסגרות; וחלקים 

ואביזרים למוצרים המוזכרים; מכונות הדפסה וסימון לשימוש 
מסחרי או תעשייתי; מכונות תעשייתיות, דהינו, מכונות סימון 

אלקטרומכניות; מכונות הדפסה אינקג'ט למכונות שימוש מסחרי 
או תעשייתי להדפסה, סימון וקידוד לשימוש מסחרי או תעשייתי 
למוצרים ואריזת מוצרים, מכונות הדפסת תרמי; מכונות תיוג 
אוטומטי תעשייתי להדבקת תג למכלים ובקבוקים; מכונות 
להדפסת, התאמת, הדבקת והצבת תגים; מכונות להצבת 

ציפויים הגנתיים וקישוטיים למשטחים; מכשיר הצפנה העברה 
תרמית שניתן לתכנת; מכשיר הצפנה ומקראה לתג בתדירות 
רדיו; מדפסות להצבת תג בתדירות רדיו;  תגים חכמים שכולל 
מידע זהותי או מידע חישני; מדחסי אוויר, גז ואדים; מתקן 

ומכשירי כוח עבור הרמה, הגבהה, הורדה, הצבה ויישור, דהינו, 
הרמות הדראליות לרכבים, משאות ואוטובוסים, הרמות וזרוע 
טעינה; הרמות; מכונות לייצור מוליך למחצה וחלקים עבורם; 
זורקי פחי זבל הדראליים, כלים לייצור בקבוקים עבור אוכל 
ושתייה, דהינו, מכבשים וכלים לייצור בקבוקים ומרכיבים 

עבורם; משאבות, דהינו, משאבות מופעלות ע"י אוויר סרעפת 
כפול, משאבות גז נוזלי, משאבות העתקה חיובית, משאבות 

הסב שבשבת, משאבות וואקום, משאבות ניצול אדים, משאבות 
צינור ומשאבות בוחנה חריגה; מורידי הילוכים למכונות; 

שסתומי מעקף, דהינו, שסתומי מעקף ל משאבות העתקה 
חיובית; טבעות בוחנה; חותמות מכניות ומערכות חותם; 

מניפולטורים לשלט רחק, דהינו מניפולטור אדון-עבד; זרועי 
רובוט תעשייתי שנשלט מרחוק; שסתומים להזרקת דלק; 

מכונות לייצור מעגל אלקטרוני פילם-עבה היבריד ותאי סולר; 
מכונות לייצור מעגל משולב; התקני אחיזה הנשלט ע"י רובוט 
לשימוש תעשייתי; זרוע טעינה לשימוש תעשייתי; התקני מתח 

והתקני אחיזה פנאומטיים, הדרוליים ואלקטרוניים, דהינו 
מפתחי ברגים מומנט פיתול, מפתחי ברגים הידרוליים 

ומלחציים פנאומטיים סגורים; חלקי מכונות, דהינו בתי מסב, 
יחידות משאבה הידרוליות; איסוף זבל, ציוד דחיסה והעברה 
דהינו רכוב על משאית, רכוב על נגרר ומכלי אשפה מיועדים 
לנגרר; יחידות הרמה לחיזוק מכלים וחומרים; זבל תעשייתי 

ומכונות דחיסה; מדחס, ביילרים, הרמות, מגרסת נייר, מטחנה, 
גרנולוטור ומוביל, מדחסי זבל רפואי, מדחסי זבל שמורכבים על 
משאית לטעינה קדמית, מכונות לניקוי שטחים על ידי שימוש 
בנוזלים בלחץ גבוה; ציוד לטיפול בנוזל, דהינו ציוד לייצור דלק, 
דהינו, הרמות טובלן; ציוד תת-קרקעי לתעשיית דלק דהינו 
טובלן, ציוד חזק-מטה, דהינו קפצים, שסתומים, בלם צינור 

ומנועלים קולר, שסתמי שליטה, שסתמי פרפר, ומשאבות; ציוד 
לטיפול בנוזלים, דהינו מוטות יונקות; מכבשי דפוס; זרועות 
טעינה אוטומטיות לשימוש תעשייתי; משאבות חילוק דלק; 

מכונות עבור שטיפה, מריחה בשוועה וייבוש כלי רכב; מנועים 
אלקטרוניים למכונות; אפקטורים סוף, תופסנים, מפעילים 
מסתובבים, מחליפי כלים, מצמדי התנגשות, כולם עבור 
רובוטים תעשייתיים; צנטרפוגות עבור הפרדת נוזל\מוצק; 

מכונות עבור עיבוד זרם נוזל תעשייתי וציוד מוצרים תעשייתי 
ומדיה עבור הפרדת נוזל\מוצק, סינון וערבוב, דהינו מערבבים 
ומשאבות צנטרפוגיות; מסבים כדוריים ומסבים מישוריים, דהינו 
מסבים מישוריים, מסבים מוט סוף, מסבים סיכה-עצמי, מסבים 
כדוריים, מסבים סטנדרטיים, פדי הטיה, מסבי מדחס פילם 

נוזלי לשימוש בציוד מסתובב, דהינו טורבינות אדים, טורבינות 
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namely torque wrenches, hydraulic wrenches and 
enclosed pneumatic clamps; machine parts, namely 
bearing housings; hydraulic pump units; refuse 
collection, compaction and transport equipment 
namely truck mounted, trailer mounted and trailerized 
refuse containers; hoisting units for handling 
containers and materials; industrial trash compacting 
machines; compactors, bailers, hoists, shredders, 
grinders, granulators, and conveyors; medical waste 
compactors; truck-mounted front loading waste 
compactors; machines for cleaning surfaces using 
high pressure fluids; fluid handling equipment, 
namely oil production equipment, namely plunger 
lifts; subsurface equipment for oil industry namely 
plungers, downhold equipment namely springs, 
valves, tubing stops and collar locks, control valves, 
butterfly valves, and pumps; liquid handling 
equipment, namely sucker rods; printing presses; 
automated loading arms for industrial use; fuel 
dispensing pumps; vehicle washing, waxing, drying 
and polishing machines; electric motors for 
machines; end effectors, grippers, rotary actuators, 
tool changers, collision clutches, all for industrial 
robots; centrifuges for liquid/solid separation; 
machinery for processing industrial fluid streams and 
industrial products equipment and media for 
liquid/solid separation, filtration and mixing, namely 
mixers and centrifugal pumps; ball bearings and 
journal bearings, namely journal bearings, rod end 
bearings, self-lubricated bearings, spherical bearings, 
standard bearings, tilting pads, fluid film thrust 
bearings for use in rotating equipment namely steam 
turbines, gas turbines, compressors, marine 
propulsion systems, motors and generators; 
packaging automation machinery for forming, folding 
and packaging boxes and cartons; ultrasonic 
degreasing and cleaning machine for cleaning 
mechanical devices using terpene compounds; 
plastic polishing and refurbishing machines; 
machines for automated printing on and handling of 
containers, namely dry-offset printing machines for 
the packaging industry, cup printers, pail printers, lid 
printers, and tube printers; soldering machines for 
use in the manufacture of printed circuits; bowl 
mixers; high pressure fluid spraying and cleaning 
machines incorporating proportioners for mixing, 
dispensing and spraying of chemicals and cleaning 
solvents, all included in class 7

גז, מדחסים, מערכות דחיפה ימית, מנועים וגנרטורים; מכונות 
אריזה עצמית עבור ייצור, קיפול ואריזת קופסות וקרטונים; 

מכונה סילוק-שמנים וניקוי אולטראסוני עבור ניקוי של התקנים 
מכניים ע"י שימוש בתרכובות טרפין; מכונות ליטוש ושיפוץ 

פלסטיק; מכונות אוטומטיות עבור הדפסה על וטיפול במכלים, 
דהינו מכונות הדפסה אופסט-יבש עבור תעשיית אריזה, 

מדפסות כוס, מדפסות דלי, מדפסות מכסה ומדפסות צינור; 
מכונות הלחמה עבור שימוש בייצור של מעגלים מודפסים; 
מערבב קערה; מכונות ריסוס נוזל לחץ גבוה שכולל מתאם 
לערבוב, חלוקה וריסוס של כימיקלים וממסי ניקוי; הכל כלול 

בסוג 7.
                                                                                     
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    

                                                                  Class: 9 סוג: 9

electrical and electronic apparatus for conveying 
parts in the production of electrical and electronic 
circuits and components; electrical and electronic 
apparatus for handling parts in the production of 
electrical and electronic circuits and components; 
electrical and electronic apparatus for manipulating 
parts in the production of electrical and electronic 
circuits and components; optical inspection 
apparatus for industrial use; parts and fittings for the 
aforesaid goods; computer software for use in 
printing, placement, conveying, handling and 
manipulating machines; computer software for editing 
machine programs for use in printing, placement, 
conveying, handling and manipulating machines; 
computer software for off-line editing machine 
programs for use in printing, placement, conveying, 
handling and manipulating machines; computer 

 התקן חשמלי ואלקטרוני עבור העברת חלקים בייצור מעגלים 
חשמליים ואלקטרוניים ורכבים; התקן חשמלי ואלקטרוני עבור 
טיפול בחלקים בייצור מעגלים חשמליים ואלקטרוניים ורכבים;  
התקן חשמלי ואלקטרוני עבור הפעלת חלקים בייצור מעגלים 
חשמליים ואלקטרוניים ורכבים; התקן בדיקה אופטית לשימוש 
תעשייתי; חלקים וציוד עבור המוצרים הנ"ל; תוכנת מחשב עבור 

שימוש במכונות הדפסה, הנחה, העברה, טיפול והפעלה; 
תוכנת מחשב עבור תוכנות עריכת מכונה לשימוש במכונות 
הדפסה, הנחה, העברה, טיפול והפעלה; תוכנת מחשב עבור 
תוכנות עריכת מכונה לא מקוונות לשימוש במכונות הדפסה, 
הנחה, העברה, טיפול והפעלה; תוכנת מחשב עבור תוכנות 
עריכת מכונה לא מקוונות לשימוש במכונות הדפסה, הנחה, 
העברה, טיפול והפעלה; תוכנת מחשב עבור שימוש במעקב 
אירועים של מכונות הדפסה, הנחה, העברה, טיפול והפעלה; 
תוכנת מחשב עבור שימוש במעקב אירועים מרחוק של מכונות 
הדפסה, הנחה, העברה, טיפול והפעלה; תוכנת מחשב עבור 
שימוש במכונת ניתוח ועיבוד מידע עבור מכונות הדפסה, 
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software for use in event monitoring of printing, 
placement, conveying, handling and manipulating 
machines; computer software for use in remote event 
monitoring of printing, placement, conveying, 
handling and manipulating machines; computer 
software for use in analysing machine and process 
information for printing, placement, conveying, 
handling and manipulating machines; computer 
software for use in networking printing, placement, 
conveying, handling and manipulating machines; 
computer software for use in enabling communication 
with printing, placement, conveying, handling and 
manipulating machines; and computer software for 
use in enabling wireless communication with printing, 
placement, conveying, handling and manipulating 
machines; carwash code entry systems; tunnel 
carwash controllers; control systems, namely, 
industrial control systems and control systems for 
aircraft and submarines; hydraulic aircraft 
components, namely, actuators and control valves; 
electrical distribution units; integrated electrical 
distribution systems, integrated power systems, 
control panels, and industrial enclosures therefor; 
electrically controlled apparatus for thermal 
processing; printing machines; marking and coding 
machines; thermal transfer printing machines; laser 
printing machine; label printing machines; systems 
for printing, fitting and applying labels, smart label 
readers and encoders; electronic label encoders; 
machines for applying protective and decorative 
coatings to surfaces; reading and encoding machines 
for radio frequency identification markers, and 
applicators therefor; printers, inkjet printers; smart 
labels applicators; printers for applying protective and 
decorative coatings to surfaces; controls for printing, 
making and coding machines; computer programs for 
use in configuring and operating printing systems; 
computer programs for use in marking and coding 
products and product packaging; computer programs 
for use in operating marking and coding machines; 
software for use with printers; liquid backflow 
prevention valves; radio frequency filters for 
electronic and communication systems; filter control 
devices; and integrated cosite equipment comprised 
of tunable filter modules, low-noise amplifiers and 
controls therefor; sliding vane pumps; peristaltic 
pumps; reciprocating gas compressors; centrifugal 
process pumps; bar code label printers; printer 
accessories, namely, thermal printheads; hand-held 
thermal and impact printers; printers; barcode 
scanners and readers; trimmer capacitors; liquid 
proportioning and metering instruments and 
apparatus, namely chemical and liquid proportioners 
in the industrial cleaning fields for mixing detergents 
and chemicals with a water stream in non-medical, 
non-dental and non-veterinary applications; liquid 
handling equipment namely automatic butterfly 
valves, automatic control valves; automatic valves; 
high frequency electronic circuit boards and 
microwave integrated circuits for use in microwave 
frequency applications; capacitors for microwave 
equipment; ceramic packaging for use in the further 
manufacture of integrated circuits and electronic 
devices; pressure gauges; automatic valves, namely, 
hydraulic, pneumatic and solenoid valves and control 
valves for aircraft and submarines; laser printers; 
laser scanners for industrial inspection; laser 

הנחה, העברה, טיפול והפעלה;
תוכנת מחשב עבור שימוש במכונות הדפסה, הנחה, העברה, 
טיפול והפעלה ברשת; תוכנת מחשב עבור שימוש שמאפשר 
תקשורת עם מכונות הדפסה, הנחה, העברה, טיפול והפעלה; 
תוכנת מחשב עבור שימוש שמאפשר תקשורת אלחוטית עם 
מכונות הדפסה, הנחה, העברה, טיפול והפעלה; מערכות 

רחוצמט רישום קוד; מבקרי מנהרת רחוצמט; מערכות בקרה, 
כלומר, מערכות בקרה תעשייתיות ומערכות בקרה עבור מטוס 
וצוללות; חלקים עבור מטוס הדרואלי, כלומר, שסתום הפעלה 
ובקרה; יחידות הפצה חשמליות; מערכות הפצה חשמליות 
משולבות, מערכות כח משולבות, לוחות בקרה, ומסגרות 
תעשייתיות שלהן; התקן עם שליטה חשמלית עבור עיבוד 
טרמי; מכונות הדפסה; מכונות מסמנות ומקודדות; מכונות 

הדפסה המעברות טרמי; מכונות הדפסה לייזר; מכונות הדפסה 
תגים; מערכות הדפסה, התאמה והנחת תגים, קוראי תגים 

חכמים וכותבי צופן; כותבי צופן חשמליים; מכונות עבור הנחת 
ציפויים הגנתיים וקישוטיים על שטחים; מכונות קריאה וקידוד 
עבור מסמני זיהוי תדירות רדיו ומתקנים שלהן; מדפסות, 
מדפסות אינק ג'ט; התקנים לתגים חכמים; מדפסות עבור 
הנחת ציפויים הגנתיים וקישוטיים לשטחים; בקרות עבור 

הדפסה, ייצור וקידוד מכונות; תוכניות מחשב לשימוש בעיצוב 
והפעלת  מערכות הדפסה; תוכניות מחשב לשימוש בסימון 
וקידוד מוצרים ואריזת מוצרים; תוכניות מחשב לשימוש 

בהפעלת סימון וקידוד מכונות; תוכניות לשימוש במדפסות; 
שסתומים שמונעים זרם נוזל אחורי; מסנן תדירות רדיו עבור 
מערכות חשמליות ותקשורתיות; התקנים עבור שליטת מסנן; 
ציוד קוסייט משולב המכיל מודולים מסנן מתכווננים, מגברים 
רעש-נמוך ובקרות שלהם; משאבות שבשבת שניתן להזזה; 

משאבות של ניעת המעיים; מדחסי גז הדדיים; משאבות תהליך 
צנטרפוגלי; מדפסות תג ברקוד; אביזרי מדפסת, כלומר, 
ראשי-הדפסה טרמיים; מדפסות לכף היד טרמיים ומגע; 
מדפסות; סורקי וקוראי ברקוד; קבל טרימר; ציוד והתקן 

למדידת וחלוקת נוזל, כלומר מחלקי כמיקלים ונוזלים בשטחי 
ניקיון תעשייתיים עבור ערבוב תכשירי ניקוי וכמיקלים עם זרם 
מים ביישומים לא-רפואיים, לא-דנטליים, ולא וטנריים; ציוד 

לטיפול בנוזל, כלומר שסתומי פרפר אוטומטיים, שסתומי בקרה 
אוטומטיים; שסתומים אוטומטיים; לוחות מעגל חשמליות 
בתדירות גבוה ומעגלי מיקרוגל משולבים לשימוש ביישומי 
תדירות מיקרוגל; קבלים עבור ציוד מיקרוגל; אריזה קרמית 
לשימוש בהמשך ייצור של מעגלים משולבים והתקנים 

חשמליים; מד לחץ; שסתומים אוטומטיים, כלומר, שסתומים 
הידראוליים, פניאומטיים וסולנואידים ושסתומי בקרה עבור 
מטוס וצוללות; מדפסות לייזר; סורקים לייזר עבור בדיקה 

תעשייתית; יצרני לייזר; מתגי אלקטומכניים;  מתגים חשמליים, 
אלקטרוניים ונשלטי-רדיו עבור מערכות עגורן; מדי-צפיפות 
סריקת x-y; מדפסות מחשב; בקרות חשמליות עבור מדפסת 
אינק ג'ט; מסנני תדירות רדיו ומיקרוגל; מרכיבי מעגל חשמלי 
ומבניים אלקטרומגנטיים עבור בקרת תדירות בררנית בתוך 

טווח אלקטרומגנטי, כלומר, מעגלים מתנדים, מתמרים, ומתגים 
אלקטרומכניים הנשלטים על יד גביש, מתגים משותפי-ציר וגל 
מודרך ומתגי ניתוב סימן כח תקשורת-טלפונית; משרדים 

ומקלטים מיקרוגלים חשמליים; מדי רמת נוזל; בקרות רמת נוזל 
ואזעקות עבור טנקים, מכונות, משאיות, סירות וטנקים נייחים 
ואנטרמודל; קבלים; בקרים חשמליים ששולט על ייצור מתקן 
מאגרי נפט וגז; שסתומי בקרה אוטומטיות ומבקרי רמת נוזל; 
שסתומי בדיקה תעשייתיים אוטומטיים; מדי הזרמת גז; מתקן 
מדידה, קנה-מידה וכיול וציוד לשימוש בחישת ומדידת צפיפות, 
זרימה, לחץ, כח, מומנט פיטול, משקל, טמפרטורה, ופרמטרים 
פנימיים, כלומר מדי צפיפות ומתמרי לחץ קוורץ למדידת לחץ 
וטמפרטורה בחקירה וייצור נפט וגז; מתקן חיישת לחץ לשימוש 
בשורות זרימת נוזל; מתנדים גבישיים; מפקחי מלוא פחי-זבל; 
מדפסי אינק ג'ט; מתקני מדידה מכניים ממוחשבים עבור זיהוי 
וניתוח נזק מבני למכונות; מחלקים למדידה אוטומטיים עבור 
ניקוי כימקלים; יחידת חלוקה משאבה שניתן לתכנת עבור 
מדיח-כלים תעשייתי ויישומי כביסה; מחלק תכשיר ניקוי 
לכביסה וכלים אוטומטי; מחלקים אוטומטיים עבור חלוקת 
נתינת ושאיבת כמיקלים וממסי ניקוי; הכל כלול בסוג 9    
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markers; electromechanical switches; electrical, 
electronic and radio-controlled switches for crane 
systems; x-y scanning densitometers; computer 
printers; electrical controls for ink jet printers; radio 
frequency and microwave filters; electronic circuit 
components and electromagnetic structures for 
selective frequency control within the electromagnetic 
spectrum, namely, crystal-controlled oscillator 
circuits, transducers and electromechanical switches, 
coaxial and wave guide switches and 
telecommunications power signal routing switches; 
electronic microwave transmitters and receivers; 
liquid level gauges; liquid level controls and alarms 
for tanks, cars, trucks, barges and stationary and 
intermodal tanks; capacitors; electronic controllers 
controlling production of oil and gas well installations; 
automatic control valves and liquid level controllers; 
automatic industrial check valves; gas flow gauges; 
electronic measuring, reference and calibration 
apparatus and instruments for use in sensing and 
measuring density, flow, pressure, force, torque, 
weight, temperature and inertial parameters namely 
measuring densitometers and quartz pressure 
transducers to measure pressure and temperature in 
oil and gas exploration and production; pressure 
sensing apparatus for use in liquid flow lines; crystal 
oscillators; trash container fullness monitors; ink jet 
printers; computerized mechanical measuring 
devices for identifying and analyzing structural 
damage to vehicles; automatic metered dispensers 
for cleaning chemicals; programmable pump 
dispensing unit for commercial dishwasher and 
laundry applications; automatic laundry and dish 
detergent dispenser; automatic dispensers for 
proportioning, dispensing and pumping chemicals 
and cleaning solvents, all included in class 9

                                                                                     
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    

      Class: 11 סוג: 11

י"ב אלול תשע"ב - 42230/08/2012



Cooking equipment; namely, gas, electric or steam 
heated jacketed kettles, with or without sanitary-type 
agitators for mixing kettles; tilting braising pans or 
tilting skillets and steamers; cook-chill systems 
comprising cooking, filling, chilling, refrigeration and 
control units; water filtration systems; cooking 
equipment, namely, a combination steamer and 
oven; furnace boilers; hot food tables; food 
preparation tables; refrigeration systems, namely, 
refrigerators; freezers; combination refrigerator-
freezers; food and beverage chilling equipment, 
temperature controlled thaw boxes; ice dispensing 
equipment, refrigerated beverage dispensers; mobile 
serving units; display cases; utility distribution units 
for supplying and controlling the supply of gas, 
electricity, water, steam, air or refrigerant to utilization 
outlets; kitchen ventilation systems and hoods; 
refrigerated display cases and refrigerators, namely, 
walk-in refrigerators, reach-in refrigerators, wall type 
refrigerators, cold storage doors, refrigerated store 
fixtures and refrigeration condensing units and 
refrigeration compressors, namely, open drive 
compressors, screw and scroll compressors, parallel, 
integral, semi-hermetic, and low speed belt driven 
compressors; refrigerated beverage dispensing units; 
refrigerated display cases; electrically powered 
cooking systems, namely convection steamers, 
combination ovens, connectionless steamers, steam 
jacketed kettles, electric and gas heated tilted 
braising pans; installations and apparatus for cooling 
and chilling, namely refrigerators, freezers, self 
contained cooling equipment stands comprised of 
refrigerators, freezers, electric stovetops and electric 
grills; electric food warmers in the nature of hot food 
tables; self contained ice cream cabinets; electric 
food warming units for institutional food service in the 
nature of mobile cafeteria serving and storage 
stations; refrigerators and parts thereof walk-in 
refrigerators; reach-in refrigerators; wall type 
refrigerators; florist refrigerators; cold storage doors; 
defrosters for refrigerators, coolers, freezers and 
refrigerated display cases; refrigerated display racks; 
refrigerated tables, counters and shelving parts and 
accessories thereof; water filters, namely 
mechanically cleaned filters, backwash filters, 
reverse osmosis filters, and disposable media filters, 
all for reprocessing of waste water; pressure liquid 
filter systems comprising filters, filter casings, valves, 
controls, pressure sensing apparatus, liquid flow 
valves, bag filter systems for filtering liquids for use in 
the mining, hydrometallurgy, chemical, petroleum, 
manufacturing, environmental, paper and pulp, 
pharmaceutical, food and beverage industries; 
portable blowers; kitchen ventilation systems 
comprised of exhaust hoods and air volume 
controllers; heat exchangers for industrial use; 
electric immersion heaters for heating food and 
beverages; electric immersion coolers for cooling 
food and beverages; refrigerated counter tops; 
refrigeration cooling units; refrigeration store display 
units; fluid filters, mechanically cleaned filters, 
backwash filters, vacuum filters, disposable media 
filters for food service materials namely supply water, 
wash water, batter, sugars and coatings for food, all 
included in class 11

ציוד בישול, בעיקר, קומקומי מעטפת מחוממים על ידי גז, 
חשמל או קיטור, עם או בלי מסעירים מסוג גהות לקומקומי 

ערבוב; מחבות טיגון איטי מטות או מחבות וסירי בישול בקיטור 
מטים; מערכות בישול-צינון הכוללות יחידות בישול, מילוי, צינון, 
קירור ובקרה; מערכות סינון מים; ציוד בישול, בעיקר, שילוב 

מבשל בקיטור ותנור; בוילר כבשן; שולחנות אוכל חם; שולחנות 
הכנת אוכל; מערכות קירור, בעיקר, מקררים; מקפיאים; שילובי 

מקרר-מקפיא; ציוד צינון אוכל ושתיה, קופסאות הפשרה 
מבוקרות-טמפרטורה; ציוד חלוקת קרח, מחלקי שתיה 

מקוררים; יחידות הגשה ניידות; ארונות תצוגה; יחידות חלוקת 
שירותים ציבוריים לאספקת ובקרת אספקה של גז, חשמל, 
מים, קיטור, אוויר או מקרר למוצאי שימוש; מערכות איוורור 
ומנדפים למטבח; ארונות תצוגה מקוררים ומקררים, בעיקר, 

חדרים מקוררים, מקררי הושטת יד, מקררים מסוג קיר, דלתות 
אחסון קרות, מתקני חנות מקוררים ויחידות עיבוי מקוררים 
ומדחסי קירור, בעיקר, מדחסי הינע פתוח, מדחסי הברגה 

וגלילה, מדחסים מקבילים, משולבים, חצי-הרמטיים 
ומונעי-רצועה במהירות נמוכה; יחידות חלוקת שתיה מקוררות; 
ארונות תצוגה מקוררים; מערכות בישול מונעות חשמל, בעיקר, 

מבשלים בקיטור מסיעי חום, תנורים משולבים, מבשלים 
בקיטור ללא חיבורים, קומקומים עם עטיפת קיטור, מחבות 
טיגון איטי מטות מחוממי גז או חשמל; התקנות והתקנים 

לקירור וצינון, בעיקר, מקררים, מקפיאים, עמדות ציוד קירור 
עצמאיות הכוללות מקררים, מקפיאים, כיריים חשמליות ומצלים 
חשמליים; מחממי אוכל חשמליים מסוג שולחנות אוכל חם; 

ארונות גלידה עצמאיים; יחידות חימום אוכל חשמליות לשירותי 
מזון מוסדיים מסוג עמדות הגשה ואחסון לקפטריה ניידות; 
מקררים וחלקים שלהם; חדרים מקוררים; מקררי הושטת יד; 
מקררים מסוג קיר; מקררי חנות פרחים; דלתות אחסון קרות; 

מפשירים למקררים, מצננים, מקפיאים וארונות תצוגה 
מקוררים; כונני תצוגה מקוררים; שולחנות, דלפקים ומדפים 

מקוררים וחלקים ואביזרים שלהם; מסנני מים, בעיקר, מסננים 
מנוקים מכנית, מסנני זרימת מים לאחור, מסנני אוסמוזה 
הפוכה, ומסננים חד-פעמיים, הכל לטיפול חוזר של שפכים; 

מערכות סינון נוזל בלחץ הכוללות מסננים בתי מסנן, שסתומים, 
בקרים, התקני מדידת לחץ, שסתומי זרינת נוזל, מערכות סינון 
שקית לסינון נוזלים לשימוש בתעשיות הכרייה, המטלורגיה 
הרטובה, הכימיה, הנפט, הייצור, הסביבה, הנייר והכתש, 
התרופות, המזון והשתיה; מפוחים ניידים; מערכות איוורור 
למטבח הכוללות מנדפים ובקרי נפח אוויר; מחליפי חום 
לשימוש תעשייתי; מחממי טבילה חשמליים לחימום אוכל 

ושתיה; מקררי טבילה חשמליים לקירור אוכל ושתיה; דלפקים 
מקוררים; יחידות קירור; יחידות תצוגה מקוררות לחנות; מסנני 

נוזלים, בעיקר, מסננים מנוקים מכנית, מסנני זרימת מים 
לאחור, מסנני ואקום, ומסננים חד-פעמיים לחומרי שירות 
המזון, בעיקר, מי ברז, מי שטיפה, עיסות, סוכרים וציפויים 

לאוכל; הכל כלול בסוג 11.                                                 
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Class: 12 סוג: 12

Cargo trailers; trucks and structural parts thereof; 
refuse collection trucks; garbage hauling trailers; all 
included in class 12

נגררי מטען; משאיות וחלקים מבניים שלהן; משאיות איסוף 
זבל; נגררי סחיבת זבל; הכל כלול בסוג 12                           

                                                    

Class: 42 סוג: 42

Technical assistance services, namely, diagnosis and 
troubleshooting in the event of problems with printing, 
coding, marking and labeling machines for 
commercial or industrial use, machines for printing, 
fitting, affixing and applying labels and applying 
protective and decorative coatings to surfaces, smart 
label applicators, readers and encoders, and reading 
and encoding machines for radio frequency 
identification markers; services for engineering 
design, development and system integration for radio 
frequency cosite mitigation equipment; development 
of processes and products for engineering plastics 
and electromagnetic applications; technical 
consultation, research and analysis in the field of 
valve dynamics of reciprocating industrial gas 
compressor valves and components; design of 
hydraulic and pneumatic components; all included in 
Class 42.

שירותי עזרה טכנית, בעיקר, אבחון ואיתור תקלות במקרה של 
בעיות במכונות הדפסה, קידוד, סימון ותיוג לשימוש מסחרי או 
תעשייתי, מכונות להדפסה, התאמה, הדבקה והשמה של 

תוויות ולהשמת ציפויים מגנים ודקורטיביים למשטחים, מכונות 
להדבקה, קריאה וקידוד של תוויות חכמות, ומכונות לקריאה 
וקידוד של סמני זיהוי תדר רדיו; שירותי ייצוב הנדסי, פיתוח 
ושילוב מערכות לציוד שיכוך הפרעות תדר רדיו כתוצאה 

מהימצאות באתר אחד; פיתוח תהליכים ומוצרים לפלסטיקים 
הנדסיים ויישומים אלקטרומגנטיים; ייעוץ טכני, מחקר וניתוח 
בתחום דינמיקת שסתום של שסתומי מדחס גז תעשייתיים 
מחזירים ורכיבים; עיצוב של רכיבים הידראוליים ופניאומטיים; 
הכל כלול בסוג 42.                                                           
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    

                                  

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

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

U.S.A., 11/03/2011, No. 85264157 ארה"ב, 11/03/2011, מספר 85264157

Class: 6 סוג: 6

U.S.A., 11/03/2011, No. 85264176 ארה"ב, 11/03/2011, מספר 85264176

Class: 7 סוג: 7

U.S.A., 11/03/2011, No. 85264188 ארה"ב, 11/03/2011, מספר 85264188

Class: 9 סוג: 9

U.S.A., 11/03/2011, No. 85264215 ארה"ב, 11/03/2011, מספר 85264215

Class: 11 סוג: 11

U.S.A., 01/04/2011, No. 85283497 ארה"ב, 01/04/2011, מספר 85283497

Class: 42 סוג: 42
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 Owners

Name: DELAWARE CAPITAL FORMATION, INC.

Address: 501 Silverside Road, Suite 5, Wilmington, 
Delaware, 19809, U.S.A.

Identification No.: 802135

A Corporation of Delaware, USA

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
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Trade Mark No. 239972 מספר סימן

Application Date 18/08/2011 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: Tamir Kfir שם: תמיר כפיר

Address: Havradim 11, Ganei Yehuda - Savion, Israel כתובת : הורדים 11, גני יהודה, ישראל

Identification No.: 028923910מספר זיהוי: 028923910

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: S. Horowitz & Co.

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

שם: ש. הורוביץ ושות'

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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 10 סוג: 10

Orthotics (insoles) included in class 10. מדרסים הנכללים בסוג 10.                                     
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Trade Mark No. 239981 מספר סימן

Application Date 18/08/2011 תאריך הגשה

 Owners

Name: AL-SHURKAH ALWATANEYA LISENAET AL-
ALAMENYOM WALPROFILAT (National Aluminum & 
Profile Co.)

Address: P.O.Box 178, Nablus, Palestinian Authority

Identification No.: 802137

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: 6 סוג: 6

Profiles made of Aluminum; all included in Class 6. פרופילים העשויים מאלומיניום; הכל כלול בסוג 6.             
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Trade Mark No. 239982 מספר סימן

Application Date 18/08/2011 תאריך הגשה

 Owners

Name: AL-SHURKAH ALWATANEYA LISENAET AL-
ALAMENYOM WALPROFILAT (National Aluminum & 
Profile Co.)

Address: P.O.Box 178, Nablus, Palestinian Authority

Identification No.: 802137

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: 6 סוג: 6

Profiles made of aluminium; all included in Class 6. פרופילים העשויים מאלומיניום; הכל כלול בסוג 6.               
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NAPCO

Trade Mark No. 239986 מספר סימן

Application Date 18/08/2011 תאריך הגשה

 Owners

Name: AL-SHURKAH ALWATANEYA LISENAET AL-
ALAMENYOM WALPROFILAT (National Aluminum & 
Profile Co.)

Address: P.O.Box 178, Nablus, Palestinian Authority

Identification No.: 802137

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: 6 סוג: 6

Profiles made of aluminum; all included in Class 6. פרופילים העשויים מאלומיניום; הכל כלול בסוג 6.             
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Trade Mark No. 239990 מספר סימן

Application Date 24/05/2011 תאריך הגשה

International Trademark No. 1085539 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: WhatsApp Inc.

Address: 3561 Homestead Road,#416, Santa Clara CA 
95051, U.S.A.

Identification No.: 73262

(California, United States Corporation)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 9 סוג: 9

Instant messaging software; file sharing software; 
communications software for electronically 
exchanging data, audio, video, images and graphics 
via computer, mobile, wireless, and 
telecommunication networks; computer software for 
processing images, graphics, audio, video, and text.

Class: 38 סוג: 38

Telecommunication services, namely, data 
transmission and reception services via 
telecommunication networks; electronic exchange of 
voice, data, audio, video, text and graphics 
accessible via computer and telecommunication 
networks; instant messaging services; mobile phone 
communication services.
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Trade Mark No. 239991 מספר סימן

Application Date 08/06/2011 תאריך הגשה

International Trademark No. 1085547 מספר סימן בינלאומי

Conditions/Disclaimers

The mark is limited to the colours  word Black, white, 
yellow, dark yellow, light yellow, gray, dark gray, light 
gray. as shown in the  mark.

 Owners

Name: IP Worldwide Establishment

Address: Pflugstrasse 10, FL-9490 Vaduz, Liechtenstein

Identification No.: 72496

(Liechtenstein Establishment)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 32 סוג: 32

Beers; mineral and aerated waters; fruit drinks and 
fruit juices; table waters; kvass [non-alcoholic 
beverages]; lemonades; non-alcoholic honey-based 
beverages; non-alcoholic fruit juice beverages; fruit 
nectars, non-alcoholic; orgeat; syrups for lemonade; 
tomato juice [beverage]; cider, non-alcoholic; beer 
wort; malt wort; sherbets [beverages].

Class: 33 סוג: 33

Arak [arrack]; brandy; wine; whisky; vodka; gin; 
peppermint liqueurs; bitters; rum; sake; cider.
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Trade Mark No. 239996 מספר סימן

Application Date 31/03/2011 תאריך הגשה

International Trademark No. 1085598 מספר סימן בינלאומי

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 41 סוג: 41

Education services in the nature of providing courses 
of instruction at the undergraduate, graduate, 
postgraduate and professional levels, first and 
second specialized master courses, executive master 
courses and distributing course materials in 
connection therewith and providing educational 
speakers, conducting classes, conferences, master 
courses and workshop on various topics in different 
educational disciplines, namely, economics, law, 
business, sciences, social sciences and studies, 
culture care, statistics; providing of training in 
different educational disciplines, namely, inn the field 
of economics, law, business, sciences, social 
sciences and studies, culture care, statistics at the 
undergraduate, graduate, post-graduate, professional 
levels, at the first and second specialized master 
course, and at the executive master courses; 
entertainment in the nature of live music concerts, 
orchestra performances, presentation and production 
of plays, live stage performances in the nature of 
lectures for hire in the field of music, philosophy, 
religion and education and art exhibitions, 
entertainment in the nature of sporting activities, 
namely, university sporting events, tournaments and 
competitions, namely, swimming meets, soccer 
competitions, golf and tennis tournaments; 
professional consultancy for others in different 
educational disciplines, namely, economics, law, 
business, sciences, social sciences and studies, 
cultural studies, statistics.

Class: 42 סוג: 42

Scientific and technological services namely, 
research and design in the field integrated system 
architecture that allows for the rapid development of 
highly interactive and customizable learning 
applications; industrial analysis and research 
services in different educational disciplines in the 
field of economics, business, law, sciences, social 
sciences and studies, culture care, statistics; design 
and development of computer hardware and 
software.
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Conditions/Disclaimers

The mark is limited to the colours  word Blue Pantone 
293 and black. as shown in the  mark.

 Owners

Name: Università Commerciale Luigi Bocconi

Address: Via Sarfatti, 25, I-20136 Milano, Italy

Identification No.: 73201

(ITALIA UNIVERSITA NON STATALE LEGALMENTE 
RICONOSCIUTA SENZA SCOPO DI LUCRO, LEGGE 
234/91)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Reinhold Cohn and Partners

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

שם: ריינהולד כהן ושותפיו

כתובת : רחוב הברזל 26 א', רמת החייל, ת.ד. 13239, תל 
אביב, 61131, ישראל
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Trade Mark No. 239998 מספר סימן

Application Date 30/06/2011 תאריך הגשה

International Trademark No. 1085666 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: Rock Fit, LLC

Address: 6017 Randolph Street, Commerce CA 90040, 
U.S.A.

Identification No.: 73267

(California, United States LTD Liability Company)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 25 סוג: 25

Clothing, namely, jackets, pants and shirts; exercise 
wear, namely, tank tops, tee shirts, bra tops, 
camisoles, rompers, warm-up suits, sweat pants, 
sweat shirts, bike shorts, demi-shorts, tee shirts, 
wrap tops, gym pants, capri pants and gym shorts; 
yoga wear, namely, camisoles, tank tops, yoga 
pants, crop pants and shorts; shoes.
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Trade Mark No. 240000 מספר סימן

Application Date 18/07/2011 תאריך הגשה

International Trademark No. 1085695 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: Fuente International B.V.

Address: De Weegschaal 10, NL-5215 MN 's-
Hertogenbosch, Netherlands

Identification No.: 73269

(The Netherlands Besloten Vennootschap)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 3 סוג: 3

Hair care preparations; cosmetics.

י"ב אלול תשע"ב - 43530/08/2012



Trade Mark No. 240006 מספר סימן

Application Date 21/06/2011 תאריך הגשה

International Trademark No. 1085823 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

Telecommunications and data processing apparatus, 
equipment and software; computers and computer 
peripherals, namely mice, keyboards, scanners, hard 
drives, video disk players, monitors and USB sticks; 
apparatus for recording, transmitting or reproducing 
sounds or images; magnetic and optical data media; 
apparatus, instruments and components for data, 
information, signal or message generation, 
calculation, checking, input, storage, conversion, 
processing, gathering, transmission, switching and 
reception; computer tools and platforms for computer 
software development; application programming 
interface (API).

Class: 42 סוג: 42

Engineering project studies and engineering services 
in connection with telecommunications and data 
processing; leasing, design, installation, updating and 
maintenance of computer software; rental of data 
processing apparatus and equipment; design and 
hosting of Internet sites.

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

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

France, 19/01/2011, No. 11/3799871 צרפת, 19/01/2011, מספר 11/3799871

Class: 9 סוג: 9

Class: 42 סוג: 42

י"ב אלול תשע"ב - 43630/08/2012



Trade Mark No. 240007 מספר סימן

Application Date 22/07/2011 תאריך הגשה

International Trademark No. 1085842 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: ABC Design GmbH

Address: Dr. Rudolf-Eberle-Straße 29, 79774 Albbruck, 
Germany

Identification No.: 71391

(GERMANY GmbH)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 12 סוג: 12

Prams, accessories for prams (included in class 12), 
covers for baby carriages, hoods for baby carriages, 
child seats for vehicles and bicycles, safety seats for 
children 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)

European Community Trade Mark, 24/01/2011, No. 
009679002

איחוד האירופי לסימני מסחר, 24/01/2011, מספר 
009679002

Class: 12 סוג: 12

י"ב אלול תשע"ב - 43730/08/2012



Trade Mark No. 240009 מספר סימן

Application Date 04/05/2011 תאריך הגשה

International Trademark No. 1085869 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: Hangzhou Gema Suitcases & Bags Co., Ltd.

Address: RD M16-1-5, Hangzhou Economic 
&,Technological Deve, Zhejiang Province, People's 
Republic of China

Identification No.: 73274

(China Corporation)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 9 סוג: 9

Calculating machines; calculator bags (sheaths); 
mouse sheaths; keyboard covers; steelyards (lever 
scales); rulers (measuring instruments); signalling 
whistles; altimeters; anemometers; telescopes; 
junction boxes (electricity); contacts, electric; 
sockets, plugs and other contacts (electric 
connections); socks, electrically heated; protection 
devices for personal use against accidents; solar 
batteries; barometers; ear plugs; eyeshades; 
eyeglass cords; temperature indicators; spectacle 
glasses.

Class: 25 סוג: 25

Trousers; clothing; dressing gowns; footwear; caps 
(headwear); gloves (clothing).

Class: 35 סוג: 35

Bill-posting; publicity; dissemination of advertising 
matter; business management assistance; 
commercial information agencies; import-export 
agencies; auctioneering; sales promotion (for others); 
procurement services for others (purchasing goods 
and services for other businesses); accounting.

י"ב אלול תשע"ב - 43830/08/2012



METABLEND

Trade Mark No. 240056 מספר סימן

Application Date 21/08/2011 תאריך הגשה

 Owners

Name: Hill's Pet Nutrition, Inc.

Address: 400 SW Eighth Avenue, Topeka, Kansas, 
66603, U.S.A.

Identification No.: 800447

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: 31 סוג: 31

Pet food; all included in Class 31. מזון לחיות ממד; הכל כלול בסוג 31.     

י"ב אלול תשע"ב - 43930/08/2012



NARS

Trade Mark No. 240057 מספר סימן

Application Date 11/08/2011 תאריך הגשה

 Owners

Name: Shiseido Americas Corporation

Address: 178 Bauer Drive, Oakland, NJ, U.S.A.

Identification No.: 69744

(Delaware Corporation)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Ron Klagsbald, Law Office

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

שם: רון קלגסבלד, משרד עורכי-דין

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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 3 סוג: 3

Cosmetics, namely nail polish, nail enamels, lipstick, 
lip liner, lip gloss, lip cream, non-medicated lip balm, 
makeup, skin concealers, rouge, blush eye liner, eye 
shadow, mascara, eyebrow pencils, face powder, 
skin cream, skin lotion, skin moisturizer, skin care 
preparations, and sun block preparations; all included 
in class 3

תכשירי קוסמטיקה, שהם לק לציפורניים, אמייל לציפורניים, 
שפתון, תוחם שפתיים, ברק לשפתיים, משחה לשפתיים, קרם 
לא רפואי לשפתיים, איפור, מסתירי עור; סומק; תוחם סומק 

עיניים, צלליות עיניים, מסקרה, עפרונות לגבות, אבקה (פודרה) 
לפנים, קרם לעור, תרחיץ לעור, קרם לחות לעור, תכשירים 

לטיפוח העור; קרם להגנה מפני השמש; הנכללים כולם בסוג 3  
                 

Class: 21 סוג: 21

Cosmetic brushes; all included in class 21 מברשות קוסמטיות; הנכללות כולן בסוג 21           

י"ב אלול תשע"ב - 44030/08/2012



Trade Mark No. 240058 מספר סימן

Application Date 21/08/2011 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                                                                         
                                                                                    

                                    

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

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

Switzerland, 29/07/2011, No. 58829/2011 שוויץ, 29/07/2011, מספר 58829/2011

Class: 34 סוג: 34

י"ב אלול תשע"ב - 44130/08/2012



HERBALEA

Trade Mark No. 240059 מספר סימן

Application Date 10/08/2011 תאריך הגשה

 Owners

Name: Herbalea GmbH 

Address: Ausserhalb 3 st, Grolsheim, 55459, Germany

Identification No.: 73301

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Dr. Susan E. Lifshitz, Patent Attorney

Address: P.O.B. 45376, Jerusalem, 91451, Israel

שם: ד"ר סוזן ליפשיץ, עו"פ

כתובת : ת.ד. 45376, ירושלים, 91451, ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 30 סוג: 30

Tea; spices; all included in class 30 תה, תבלינים; הנכללים כולם בסוג 30.       

Class: 31 סוג: 31

Agricultural, horticultural and forestry products and 
grains not included in other classes; fresh fruits and 
vegetables; seeds, natural plants and flowers; all 
included in class 31.

תבואות ומוצרי חקלאות, גננות ויערנות שאינם כלולים בסיווגים 
אחרים, פירות וירקות טריים, זרעים, צמחים ופרחים טבעיים; 
הנכללים כולם בסוג 31.                                                     

                                          

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

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

European Community Trade Mark, 14/07/2011, No. 
010124113

איחוד האירופי לסימני מסחר, 14/07/2011, מספר 
010124113

Class: 30 סוג: 30

Class: 31 סוג: 31

י"ב אלול תשע"ב - 44230/08/2012



Trade Mark No. 240063 מספר סימן

Application Date 21/08/2011 תאריך הגשה

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 9 סוג: 9

Computer programs; computer software; all included 
in class 9.

תוכניות מחשב; תוכנות מחשב; הנכללים כולם בסוג 9.           
                    

Class: 35 סוג: 35

Arranging subscriptions to communications services; 
retail services connected with communications; 
online retail services connected with 
communications; the bringing together for the benefit 
of others of goods in the field of communications 
enabling customers to conveniently view and 
purchase these goods; the bringing together for the 
benefit of others of communications goods enabling 
customers to conveniently view, purchase, access 
and use these goods on an outsourced basis as part 
of a service; all included in class 35.

הסדרת מנויים לשירותי תקשורות; שירותי קמעונאות הקשורים 
עם תקשורות; שירותי קמעונאות מקוונים הקשורים עם 
תקשורות; הבאה יחד לטובת אחרים של סחורות בתחום 

התקשורות המאפשרת לצרכנים לראות ולרכוש סחורות אלה 
בנוחות; הבאה יחד לטובת אחרים של סחורות תקשורות 

המאפשרת לצרכנים לראות, לרכוש, לקבל גישה ולהשתמש 
בסחורות אלה בנוחות על בסיס מיקור חוץ כחלק משירות; 

הנכללים כולם בסוג 35.                                                     
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    

                          

Class: 38 סוג: 38

Communication services, namely electronic 
transmission of facsimile communications and data; 
electronic transmission of facsimile communications 
and data featuring encryption, decryption and bar-
coding; electronic delivery of facsimile 
communications and data; wireless facsimile 
services; facsimile transmission and retrieval 
services; distributing or providing access to digitally 
stored information; all included in class 38.

שירותי תקשורת, דהיינו תשדורת אלקטרונית של תקשורות 
ונתוני פקסימיליה; תשדורת אלקטרונית של תקשורות ונתוני 
פקסימיליה המציגים הצפנה, פיצוח הצפנה, וברקודים; הובלה 
אלקטרונית של תקשורות ונתוני פקסימיליה; שירותי פקסימיליה 
אלחוטית; שירותי תשדורת פקסימיליה ואחזור נתונים; הפצה 
או אספקת גישה למידע המאוחסן דיגיטלית; הנכללים כולם 

בסוג 38.                                                                         
                                                                                    

                                                  

Class: 42 סוג: 42

Conversion of data or documents to electronic media; 
file-sharing services, namely, providing a website 
featuring technology enabling users to upload and 
download electronic files; all included in class 42.

המרה של נתונים או מסמכים למדיה אלקטרונית; שירותי 
שיתוף קבצים, דהיינו, אספקת אתר המציג טכנולוגיה 

המאפשרת למשתמשים להעלות ולהוריד קבצים אלקטרוניים; 
הנכללים כולם בסוג 42.                                                     

                          

י"ב אלול תשע"ב - 44330/08/2012



 Owners

Name: j2 Global Holdings Limited

Address: Earlsfort Terrace 2, Dublin, Ireland

Identification No.: 69142

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Reinhold Cohn and Partners

Address: 26a Habarzel St. Ramat Hahayal, P.O.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 אלול תשע"ב - 44430/08/2012



TENTA

תנתה
Trade Mark No. 240069 מספר סימן

Application Date 21/08/2011 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: Topgum Sweets Industries Ltd. שם: טופגאם תעשיות ממתקים בע"מ

Address: Sderot, Israel כתובת : שדרות, ישראל

Identification No.: 513561399מספר זיהוי: 513561399

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Erez Harcavi

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

שם: ארז הרכבי, עו"ד

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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 30 סוג: 30

Candy, cookies, sweets, instant deserts mixes; all 
included in class 30

סוכריות, עוגיות, דברי מתיקה, אבקות להכנת קינוחים; 
הנכללים כולם בסוג 30   

י"ב אלול תשע"ב - 44530/08/2012



SCOTCHI

Trade Mark No. 240072 מספר סימן

Application Date 11/08/2011 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: SCOTCHI EDUCATIONAL GAMES LTD שם: סקוצ'י משחקים חינוכיים בע"מ

Address: 36 David Ben Gaon St, P.O.B. 4301, 
NAHARIYA, Israel

כתובת : רח' דוד בן גאון 36, ת.ד. 4301, נהריה, ישראל

Identification No.: 514594001מספר זיהוי: 514594001

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 28 סוג: 28

Games and playthings; all included in class 28. משחקים וצעצועים; הנכללים כולם בסוג 28.                   

י"ב אלול תשע"ב - 44630/08/2012



Trade Mark No. 240073 מספר סימן

Application Date 11/08/2011 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: SCOTCHI EDUCATIONAL GAMES LTD שם: סקוצ'י משחקים חינוכיים בע"מ

Address: 36 David Ben Gaon St, P.O.B. 4301, 
NAHARIYA, Israel

כתובת : רח' דוד בן גאון 36, ת.ד. 4301, נהריה, ישראל

Identification No.: 514594001מספר זיהוי: 514594001

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 28 סוג: 28

Games and playthings; all included in class 28. משחקים וצעצועים; הנכללים כולם בסוג 28.                   

י"ב אלול תשע"ב - 44730/08/2012



Trade Mark No. 240078 מספר סימן

Application Date 11/08/2011 תאריך הגשה

Ownersבעלים

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

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

Identification No.: 510730310מספר זיהוי: 510730310

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

מוצרי בשר ונקניק; הנכללים כולם בסוג 29.

י"ב אלול תשע"ב - 44830/08/2012



ווגה
Trade Mark No. 240123 מספר סימן

Application Date 24/08/2011 תאריך הגשה

 Owners

Name: PAREXLANKO

Address: 19 Place de la Resistance, 92440 Issy Les 
Moulineaux, France

Identification No.: 802133

(Societe 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: 2 סוג: 2

Decorative coatings; all included in class 2. ציפויים דקורטיביים; הנכללים כולם בסוג 2.           

Class: 17 סוג: 17

Packing and insulating materials for use in the 
construction industry; damp-proofing compositions in 
buildings, namely, coatings; adhesive tapes for 
sealing, insulating and jointing for the construction 
industry; mastic glues for caulking, insulating, jointing 
and sealing for the construction industry; expansion 
joints; insulating adhesives; decorative insulating 
coatings; all included in class 17.

חומרי אריזה ובידוד לשימוש בתעשיית הבניין; הרכבים חסיני 
לחות בבניינים, דהיינו, ציפויים; סרטי דבק לאיטום, בידוד 

וחיבור לתעשיית הבניין; דבקי מסטיק לאטימה, בידוד וחיבור 
מפרקי לתעשיית הבניין; מפרקי הרחבה; דבקים מבודדים; 

ציפויים דקורטיביים מבודדים; הנכללים כולם בסוג 17.             
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    

          

Class: 19 סוג: 19

Non-metallic construction materials; non-metallic 
construction materials intended for patching floors 
and walls; mortars, concretes, cements, plasters, 
lime; water proofing mortars for construction 
purposes; glue mortars; patching mortars; coatings 
used in patching; coatings for facades (non-metallic 
construction materials); all included in class 19.

חומרי בניה לא מתכתיים; חומרי בניה לא מתכתיים המיועדים 
לאיחוי רצפות וקירות; טיח, בטון, מלט, גבס, סיד; טיח חסין 
מים למטרות בניה; טיח דבק; טיח איחוי; ציפויים המשמשים 
באיחוי; ציפויים לחזיתות (חומרי בניה לא מתכתיים); הנכללים 
כולם בסוג 19.                                                                 
                                                                                    
                                                                                    

      

י"ב אלול תשע"ב - 44930/08/2012



Trade Mark No. 240196 מספר סימן

Application Date 05/07/2011 תאריך הגשה

International Trademark No. 1086902 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: JIANGMEN PENGCHENG HELMETS LTD.

Address: Seventh No. 01 Dongsheng Road,,Gonghe 
Town,,Heshan, Guangdong Province, People's Republic 
of China

Identification No.: 73233

(Organized and existing under the laws of China 
Corporation of China)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 25 סוג: 25

Clothing; clothing of imitations of leather; motorists' 
clothing; waterproof clothing; headgear for wear; 
footwear; mittens; hosiery; outerclothing.
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Trade Mark No. 240279 מספר סימן

Application Date 21/02/2011 תאריך הגשה

International Trademark No. 1087079 מספר סימן בינלאומי

Conditions/Disclaimers

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

 Owners

Name: CERSANIT TRADE MARK

Address: ul.Al. Solidarnosci 36, PL-25-323 Kielce, Poland

Identification No.: 75399

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 11 סוג: 11

Sanitary ceramics, bathroom ceramics, bidets, toilets 
with cisterns, toilet pans, urinals, washbasins, 
washbasin pedestals, toilet seat, flushing sets, 
faucets, washbasin taps, shower cubicles, shower 
units, sanitary fittings and fixtures, bath tubs, flushing 
cistern.

Class: 19 סוג: 19

Tiles and carpet strips not of metal, ceramic tiles, wall 
tiles, floor tiles, heavy duty floor tiles.

Class: 20 סוג: 20

Shelves, cabinets, mirrors, bathroom furniture.

Class: 35 סוג: 35

Commercial information agencies, marketing 
research, advice and information concerning 
commercial business management, distribution of 
advertising materials, samples, print outs, brochures, 
organizing exhibitions for commercial or advertising 
purposes; such services may be provided by means 
of electronic media, for example, through web sites.
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Trade Mark No. 240280 מספר סימן

Application Date 21/02/2011 תאריך הגשה

International Trademark No. 1087080 מספר סימן בינלאומי

Conditions/Disclaimers

The mark is limited to the colours  word Red, grey 
and white. as shown in the  mark.

 Owners

Name: OPOCZNO I Sp. z o.o.

Address: ul. Przemysłowa 5, PL-26-300 OPOCZNO, 
Poland

Identification No.: 73368

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 11 סוג: 11

Sanitary ceramics, bathroom ceramics, bidets, toilets 
with cisterns, toilet pans, urinals, washbasins, 
washbasin pedestals, toilet seat, flushing sets, 
faucets, washbasin taps, shower cubicles, shower 
units, sanitary fittings and fixtures, bath tubs, flushing 
cistern.

Class: 19 סוג: 19

Tiles and carpet strips not of metal, ceramic tiles, wall 
tiles, floor tiles, heavy duty floor tiles.

Class: 20 סוג: 20

Shelves, cabinets, mirrors, bathroom furniture.

Class: 35 סוג: 35

Commercial information agencies, marketing 
research, advice and information concerning 
commercial business management, distribution of 
advertising materials, samples, print outs, brochures, 
organizing exhibitions for commercial or advertising 
purposes; such services may be provided by means 
of electronic media, for example, through web sites.
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Trade Mark No. 240297 מספר סימן

Application Date 22/06/2011 תאריך הגשה

International Trademark No. 1087305 מספר סימן בינלאומי

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 5 סוג: 5

Dietetic substances and food for medical and clinical 
purposes; formulated milk, food and food substances 
for babies; food and food substances for medical 
purposes for children and patients; food and food 
substances for pregnant women and nursing mothers 
for medical purposes; nutritional and dietetic 
supplements for medical purposes; vitamin 
preparations, preparations containing minerals; 
dietetic confectionery for medical purposes.

Class: 10 סוג: 10

Enteral tube feeding apparatus and instrument, 
probes, pouches, tubes, pumps for enteral nutrition.

Class: 16 סוג: 16

Publications, magazines, journals, periodicals, 
printed matter; instructional and teaching material 
(except apparatus) all for the aforementioned in the 
fields of healthcare and nutrition.

Class: 29 סוג: 29

Vegetables and potatoes (preserved, frozen, dried or 
cooked), fruits (preserved, frozen, dried or cooked), 
mushrooms (preserved, dried or cooked), meat, 
poultry, game, fish and seafood products, all these 
products in the form of extracts, soups, jellies, 
spreads, canned products, cooked, deep-frozen or 
dehydrated dishes; jams; eggs; milk, cream, butter, 
cheese and other milk products; milk substitutes; 
beverages made with milk; desserts made with milk 
and desserts made with cream; yogurts; soya milk 
(milk substitutes), preserved soya beans for human 
consumption; edible oils and fats; protein 
preparations for human consumption; whiteners for 
coffee and/or tea (cream substitutes); sausages; 
charcuterie, peanut butter; soups, concentrated 
soups, thick soups, bouillon cubes, stock, broths.
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Class: 30 סוג: 30

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

Class: 32 סוג: 32

Still water, sparkling or aerated water, processed 
water, spring water, mineral water, flavored water; 
fruit-flavored beverages and beverages containing 
fruits, fruit juices and vegetable juices, nectars, 
lemonades, soda water and other non-alcoholic 
beverages; syrups, extracts and essences and other 
preparations for making non-alcoholic beverages 
(except for essential oils); beverages containing milk 
ferments; beverages containing soya; non-alcoholic 
beverages containing malt; isotonic beverages.

Class: 41 סוג: 41

Providing training for staff, arranging of courses, 
seminars, conferences, exhibitions; editing and 
publishing of books, pamphlets, newspapers, and 
production of films and recordings; education on 
nutrition, all educational services in connection with 
nutrition and food, especially transmission of 
information and suggestions in connection with food, 
nutrition and dietetics.

Class: 42 סוג: 42

Scientific research and development in connection 
with food, dietetics and weight reduction.

י"ב אלול תשע"ב - 45430/08/2012



Conditions/Disclaimers

The mark is limited to the colours  word Gray, blue 
and white. as shown in the  mark.

 Owners

Name: Société des Produits Nestlé S.A.

Address: CH-1800 Vevey, Switzerland

Identification No.: 72240

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Reinhold Cohn and Partners

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

שם: ריינהולד כהן ושותפיו

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

Class: 44 סוג: 44

Advisory services in the field of health, food and 
nutrition; medical services and provision of 
information in the field of medicine; dietetic advice 
and advice in the field of food in general; planning 
and monitoring of weight loss programs; information 
on consulting services and advisory services in the 
field of medicine, psychology and for changing eating 
habits and physical exercises; health clinics; nursing 
and medical care services; sanatoriums; 
convalescent homes; clinics.

Goods/Services for which priority is claimed סחורות/שירותים לגביהם נטען דין קדימה
(If only classification code is indicated, Priority is claimed 
for all goods/services included in that class, and specified 
above under the 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, 14/03/2011, No. 613752 שוויץ, 14/03/2011, מספר 613752

Class: 5 סוג: 5

Class: 10 סוג: 10

Class: 16 סוג: 16

Class: 29 סוג: 29

Class: 30 סוג: 30

Class: 32 סוג: 32

Class: 41 סוג: 41

Class: 42 סוג: 42

Class: 44 סוג: 44
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Trade Mark No. 240320 מספר סימן

Application Date 08/03/2011 תאריך הגשה

International Trademark No. 1087632 מספר סימן בינלאומי

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 17 סוג: 17

Materials for use in caulking, stopping and insulating; 
insulating materials in the form of strips, voile fabrics, 
felts, mats, panels, plates, weather strips, shells, 
tubes, rolls and molded parts, intended for thermal 
and sound insulation and sealing used in the 
construction of walls, partition walls, ceilings, false 
ceilings, floors, roofs, false roofs, cladding panels; 
panels, plates, rolls, surfaced or not, for thermal and 
sound insulation and protection against humidity 
used in the construction of walls, partition walls, 
ceilings, false ceilings, floors, roofs, false roofs, 
cladding panels.

Class: 19 סוג: 19

Building materials, not of metal, all for use in 
connection with thermal and sound insulation and 
sealing used in the construction of walls, partition and 
walls, ceiling, false ceilings, floors, roofs, false and 
cladding panels.

Goods/Services for which priority is claimed סחורות/שירותים לגביהם נטען דין קדימה
(If only classification code is indicated, Priority is claimed 
for all goods/services included in that class, and specified 
above under the 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. 10/3773177 צרפת, 11/10/2010, מספר 10/3773177

Class: 17 סוג: 17

Class: 19 סוג: 19
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Conditions/Disclaimers

The mark is limited to the colours  word Light beige 
(Pantone 'beech' 7509U). as shown in the  mark.

 Owners

Name: Saint-Gobain Eurocoustic

Address: Zone Industrielle Bellevue, F-23350 Genouillac, 
France

Identification No.: 73392

(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
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Criss Cross Construction

Trade Mark No. 240388 מספר סימן

Application Date 22/08/2011 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: Dov Steinberg שם: דב שטיינברג

Address: 31 Shdema St., P.O.B. 704, Kazir, 37861, Israel כתובת : רח' שדמה 31, ת.ד. 704, קציר, 37861, ישראל

Identification No.: 053025151מספר זיהוי: 053025151

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Gil Livne, Patent Attorney

Address: P.O.B. 152, Netanya, 42101, Israel

שם: גיל ליבנה, עו"פ 

כתובת : ת.ד. 152, נתניה, 42101, ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 19 סוג: 19

Non metal building materials, building materials 
made of wood, wooden houses, modular wooden 
houses, building timber, wooden frames, wooden 
panels and wooden boards, for windows, walls, 
celings, floors, and doors, wood flooring materials, 
ceiling boards of wood, wood tiles, semi-finished 
products, made of wood, parts and accessories for 
the above mentioned goods; all included in class 19.

חמרי בנייה לא מתכתיים, חמרי בנייה העשויים מעץ, בתי עץ, 
בתי עץ מודולאריים, עץ לבנייה, מסגרות מעץ, פאנלים מעץ 

ולוחות מעץ ל-חלונות, קירות, תקרות, ריצפות ודלתות, חלונות 
מעץ, קירות מעץ, תיקרות מעץ, ריצפות מעץ, דלתות מעץ, 
חומרי ריצוף מעץ, לוחות תקרה מעץ, אריחי עץ, מוצרים 
מוגמרים למחצה העשויים מעץ, חלקים ועזרים למוצרים 

הנזכרים למעלה; הנכללים כולם בסוג 19.                             
                                                      

י"ב אלול תשע"ב - 45830/08/2012



Trade Mark No. 240514 מספר סימן

Application Date 01/04/2011 תאריך הגשה

International Trademark No. 1087869 מספר סימן בינלאומי

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 5 סוג: 5

Vaccines; medicines for sensory organs; 
pharmaceutical preparations for immunity 
adjustment; biological preparations; amino acids for 
medical purposes; antibiotic preparations; 
pharmaceutical preparations for respiratory organs; 
chemotherapeutics; reagents for measuring hepatitis 
B surface antibody; diagnostic preparations for 
medical use; acquired immune deficiency syndrome 
(AIDS) diagnostic reagents; pharmaceutical 
preparations for tumor treatment; pharmaceutical 
preparations for urogenital organs; 
biopharmaceuticals; biopharmaceutical preparations 
and substances; biotherapeutic preparations and 
substances; biotechnological preparations and 
substances for medical purposes; pharmaceuticals; 
chemical preparations for pharmaceutical purposes; 
pills for pharmaceutical purposes; chemico-
pharmaceutical preparations; pharmaceutical 
preparations; medicines for human purposes; 
chemical reagents for medical or veterinary 
purposes; diagnostic reagents for medical use; anti-
cancer preparations; pharmaceutical preparations for 
treatment and prevention of autoimmune diseases; 
pharmaceutical preparations affecting peripheral 
nervous system; pharmaceutical preparations 
affecting central nervous system.

Class: 35 סוג: 35

Wholesale services in the field of pharmaceutical 
products; retail store services in the field of 
pharmaceutical products; business agency services 
for the sale of pharmaceutical products; commercial 
intermediary services in the field of pharmaceutical 
products; arranging the sale of pharmaceutical 
products; business intermediary services in the field 
of pharmaceutical products; wholesale services in the 
field of biopharmaceutical products; retail store 
services in the field of biopharmaceutical products; 
business agency services for the sale of 
biopharmaceutical products; commercial intermediary 
services in the field of biopharmaceutical products; 
arranging the sale of biopharmaceutical products; 
business intermediary services in the field of 
biopharmaceutical products.
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Conditions/Disclaimers

The mark is limited to the colours Black, Green. as 
shown in the mark.

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: CELLTRION, INC.

Address: 13-6, Songdo-dong,,Yeonsu-gu, Inchen 406-
840, Republic of Korea

Identification No.: 72915

(Republic of Korea 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

Class: 40 סוג: 40

Treatment of biopharmaceutical materials; 
processing of biopharmaceutical materials for others; 
contract manufacturing service in the field of 
biopharmaceuticals; contract manufacturing service 
in the field of pharmaceuticals.

Class: 42 סוג: 42

Pharmaceutical products research and development; 
research and development in the field of 
biotechnology; biological research and development; 
research and development for others; material 
testing; chemistry services; chemical research and 
analysis; technology research and development 
outsourcing services on biopharmaceuticals 
manufacturing; consulting services in the field of 
biotechnology; pharmaceutical drug research and 
development service with animal cell; genetically 
modified plant research and development; 
bacteriological research and development; research 
and development in the biopharmaceutical fields; 
medical product testing; technology outsourcing 
services on selecting medicines; research and 
development of vaccines and medicines.

Class: 44 סוג: 44

Experimental pathology services; rental of medical 
and health care equipment; medical product 
information services; clinical medicine; hospitals; 
medical assistance services; biopharmaceutical 
consulting services; pharmacy services.
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Trade Mark No. 240813 מספר סימן

Application Date 22/08/2011 תאריך הגשה

International Trademark No. 1089496 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: Vistan Brillen GmbH

Address: Wilhelmstr. 16, 73525 Schwäbisch Gmünd, 
Germany

Identification No.: 72340

(GERMANY GmbH (Limited company))

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 9 סוג: 9

Spectacles, spectacle frames, spectacle lenses, 
sunglasses.
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Trade Mark No. 240820 מספר סימן

Application Date 25/01/2011 תאריך הגשה

International Trademark No. 1089664 מספר סימן בינלאומי

Goods/Services סחורות/שירותים
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Class: 9 סוג: 9

Computer hardware; computer software; digital video 
recorders; set-top boxes; computer hardware and 
software for electronic transmission and delivery of 
audio, video and multimedia content; broadcasting 
apparatus for digital television and content 
distribution, namely, receivers, modulators, decoders, 
and multiplexers; operating system software and 
middleware for use by the broadband 
communications and cable industries; application 
software for use in broadband communications and 
cable systems, namely, software used in connection 
with electronic commerce, video-on-demand, 
interactive online games, browsing the internet, and 
sending and receiving email and instant messages; 
business management and business operations 
software for use by the broadband communications 
industry, namely, software for use in connection with 
monitoring software performance, collecting and 
analyzing customer data for sales and marketing 
purposes, managing customer accounts and 
customer access, and tracking and directing 
advertising to customers; cable television converters; 
receivers for receiving cable television; computer 
hardware and software for the operation of cable 
television systems, content distribution systems, and 
communication systems; software that facilitates 
video communications between parties; computer 
software for uploading, posting, displaying, editing, 
organizing, transmitting, sharing and tagging video, 
images, audio and content; software for accessing 
the internet and computer networks; computers; 
computer operating software; computer programs for 
wireless or remote connectivity to computer 
networks, applications, devices, systems, 
communication equipment, video equipment, 
telecommunications equipment, peripherals, and 
databases; wireless communications devices, 
namely, wireless hardware and software for the 
transmission of voice, data, audio, and video; 
handheld computer devices; communication 
terminals comprising computer hardware and/or 
software for providing video, audio, data, video 
game, and telephone communications and/or 
transmissions; data, voice and video processing 
equipment; computer software and hardware for 
sending, storing, managing, integrating and 
accessing voice, video, images, data and text and 
voice messages via telephones, computers, set top 
boxes, electronic mail, pagers, personal digital 
assistants, computer peripherals, and internal and 
global computer networks; computer software for 
connecting individuals, information, applications, 
communication tools, and content across computer 
networks, systems, and devices; computer software 
for use in computer system and device backup, 
recovery, and restoration; computer anti-virus 
software; computer security software; security 
software for protecting computers from being 
compromised; privacy control software.
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Class: 38 סוג: 38

Telecommunication services; internet services, 
namely, internet telephony services, internet access 
services, and streaming of audio and video material 
via the internet; video transmission services; 
broadcasting programs via computer networks; 
transmission of voice, audio, visual images and data 
by telecommunications networks, wireless 
communication networks, the internet, information 
services networks and data networks; streaming of 
audio, data, video, and images; broadcast of cable 
television programs; cable television broadcasting; 
satellite television broadcasting; television 
broadcasting; telecommunication access services; 
broadcasting services, namely, cable television 
broadcasting, broadcasting services and provision of 
telecommunications access to films and tv programs 
provided via a video-on-demand service; high speed 
electronic data interchange services provided via 
modems, hybrid fiber coaxial cable networks, routers 
and servers; web conferencing services; audio 
conferencing services; video conferencing services; 
multimedia communication services in real time; 
instant messaging; electronic mail and Voice over 
Internet Protocol VOIP communication services; 
Internet telephony services; operation for others in 
the field of cable television systems, content 
distribution systems (terms too vague in the opinion 
of the International Bureau - Rule 13(2)(b) of the 
Common Regulations). operation, testing, developer 
support services, and analysis for others in the field 
of cable television systems, content distribution 
systems. 

Class: 42 סוג: 42

Technical support services; custom design, 
engineering, and integration of cable television 
systems, multimedia content distribution systems, 
and video and audio communications systems; 
design, planning, and communications systems 
(terms too vague in the opinion of the International 
Bureau - Rule 13(2)(b) of the Common Regulations); 
technical support, namely, monitoring of cable 
television systems, content distribution systems, and 
communications systems; technical consultation and 
computer software consultation in the field of 
broadband communications systems; consulting 
services in the field of design, selection, 
implementation, and use of computer hardware and 
software for others; customization of computer 
hardware and software for others; software as a 
services (SaaS) 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)

New Zealand, 26/07/2010, No. 827815 ניו זילנד, 26/07/2010, מספר 827815

Class: 9 סוג: 9

Class: 38 סוג: 38
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 Owners

Name: Cisco Technology, Inc.

Address: 170 West Tasman Drive, San Jose, CA 95134, 
U.S.A.

Identification No.: 71950

(California, United States Corporation)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Sanford T. Colb & Co.

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

שם: סנפורד ט. קולב ושות'

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

Class: 42 סוג: 42

י"ב אלול תשע"ב - 46530/08/2012



Trade Mark No. 240946 מספר סימן

Application Date 14/04/2011 תאריך הגשה

International Trademark No. 1089916 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: NINGBO DEGSON ELECTRONICS CO., LTD

Address: Shatanlu Village,,Xiaolin Town,,Cixi City, 
315300 ZHEJIANG PROVINCE, People's Republic of 
China

Identification No.: 73586

(China Corporation)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 9 סוג: 9

Computer peripheral devices; counters; signal 
lanterns; network communication devices; acoustic 
couplers; component parts and fittings for meters; 
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; alarms; galvanic cells; electric 
irons.

י"ב אלול תשע"ב - 46630/08/2012



Trade Mark No. 240988 מספר סימן

Application Date 22/08/2011 תאריך הגשה

International Trademark No. 1090410 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: E-ONE, Inc.

Address: 1701 S.W. 37th Avenue, Ocala FL 34474-2827, 
U.S.A.

Identification No.: 73610

(Delaware, United States CORPORATION)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 9 סוג: 9

Fire trucks.

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

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

U.S.A., 23/02/2011, No. 85249892 ארה"ב, 23/02/2011, מספר 85249892

Class: 9 סוג: 9

י"ב אלול תשע"ב - 46730/08/2012



Trade Mark No. 241367 מספר סימן

Application Date 12/08/2011 תאריך הגשה

International Trademark No. 1092017 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: Vetex, Naamloze vennootschap

Address: Leon Bekaertstraat 14, B-8770 Ingelmunster, 
Belgium

Identification No.: 73689

(Belgique Joint stock company)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Reinhold Cohn and Partners

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

שם: ריינהולד כהן ושותפיו

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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 10 סוג: 10

Covers for tables, towels, sheets for surgical use for 
patient environment protection against contamination 
during surgical operations, and other disposable 
surgical accessories sold separately or with other 
goods, textiles for medical use, included in this class.

Class: 24 סוג: 24

Fabrics and textile goods not included in other 
classes, fabrics, essentially fabrics rendered 
waterproof, laminated fabrics and impregnated 
fabrics with a plastic coating; all for medical and 
surgical use.

Class: 40 סוג: 40

Treatment of textile material for medical and surgical 
use, namely, finishing coating and laminating of 
textile material for medical and surgical use. 

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

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

Benelux, 13/04/2011, No. 1223485 בנלוקס, 13/04/2011, מספר 1223485

Class: 10 סוג: 10

Class: 24 סוג: 24

Class: 40 סוג: 40

י"ב אלול תשע"ב - 46830/08/2012



Trade Mark No. 241375 מספר סימן

Application Date 17/02/2011 תאריך הגשה

International Trademark No. 1092139 מספר סימן בינלאומי

Conditions/Disclaimers

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

 Owners

Name: F.S.S.FREN SİSTEMLERİ SANAYİ TİCARET 
LİMİTED ŞİRKETİ

Address: Demirtaş Organize San. Böl.,Mustafa Karaer 
Cad.Sar, Osmangazi-BURSA, Turkey

Identification No.: 73748

(Turkey Incorporation)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 35 סוג: 35

Import-export agencies; the bringing together, for the 
benefit of others, of a variety of goods (excluding the 
transport therefor), namely (air brakes, pneumatic 
brakes, clutch diaphragms, brake diaphragms, brake 
actuators), enabling customers to conveniently view 
and purchase those goods in retail stores, wholesale 
outlets, through mail order catalogues or by means of 
electronic media, for example, through web sites or 
television shopping programmes.

י"ב אלול תשע"ב - 46930/08/2012



Trade Mark No. 241410 מספר סימן

Application Date 22/08/2011 תאריך הגשה

International Trademark No. 1012170 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: Therapy Products, Inc. dba Erchonia Medical

Address: 2021 Commerce Drive, McKinney, TX 75069, 
U.S.A.

Identification No.: 73771

(Texas, United States CORPORATION)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 10 סוג: 10

Lasers for medical use.

י"ב אלול תשע"ב - 47030/08/2012



Trade Mark No. 241429 מספר סימן

Application Date 22/08/2011 תאריך הגשה

International Trademark No. 1084941 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: DEFIANTE FARMACEUTICA S.A.

Address: Rua dos Ferreiros 260, P-9000-082 Funchal, 
Portugal

Identification No.: 73781

(Portugal Sociedad Anonima)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 5 סוג: 5

Pharmaceutical preparations including 
chemotherapeutic agents; veterinary and sanitary 
preparations.

י"ב אלול תשע"ב - 47130/08/2012



Trade Mark No. 241441 מספר סימן

Application Date 22/08/2011 תאריך הגשה

International Trademark No. 1092521 מספר סימן בינלאומי

Conditions/Disclaimers

The mark is limited to the colours  word Dark orange 
(Pantone 158 C) and light orange (Pantone 715 C). 
as shown in the  mark.

 Owners

Name: Shire Orphan Therapies GmbH

Address: Friedrichstrasse 149, 10117 Berlin, Germany

Identification No.: 75599

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 5 סוג: 5

Pharmaceutical preparations for the treatment and 
prevention of angioedema; pharmaceutical 
preparations for the treatment and prevention of 
asthma; pharmaceutical preparations for the 
treatment and prevention of refractory ascites in 
cirrhosis of the liver; pharmaceutical preparations for 
the treatment of severe burns.

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

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

European Community Trade Mark, 11/08/2011, No. 
010192458

איחוד האירופי לסימני מסחר, 11/08/2011, מספר 
010192458

Class: 5 סוג: 5

י"ב אלול תשע"ב - 47230/08/2012



Trade Mark No. 241459 מספר סימן

Application Date 22/08/2011 תאריך הגשה

International Trademark No. 1092850 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: EIZO NANAO CORPORATION

Address: 153 Shimokashiwano-machi,,Hakusan-shi, 
Ishikawa 924-8566, Japan

Identification No.: 73804

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 9 סוג: 9

Computer monitors; video monitors; PC-integrated 
monitors; liquid crystal display monitors; televisions; 
electronic notice boards; digital signage; graphics 
boards; recorded computer programs; downloadable 
computer programs; computer software for 
controlling images displayed on a monitor; computer 
software for quality control (QC) of monitors; 
integrated circuits; monitor stands; luminance 
sensors; colorimeters; video signal distributors; video 
signal splitters; video signal converters; apparatus for 
wireless data transmission between a computer and 
computer peripherals; switching apparatus for 
selectively using multiple computers; video 
telephones; electric cables; mouses (data processing 
equipment); remote controller for televisions.

י"ב אלול תשע"ב - 47330/08/2012



Trade Mark No. 242300 מספר סימן

Application Date 17/11/2011 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: ORT ISRAEL שם: אורט ישראל

Address: 39 Hamelech David Street, Tel Aviv, 64954, 
Israel

כתובת : רחוב המלך דוד 39, תל אביב, 64954, ישראל

Identification No.: 520017245מספר זיהוי: 520017245

Address for serviceהמען למסירת הודעות

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

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

שם: עמית, פולק, מטלון ושות', עו"ד

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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 36 סוג: 36

Raising funds for educational purposes; all included 
in class 36.

גיוס תרומות לצרכי חינוך; הנכללים כולם בסוג 36.                 
                      

י"ב אלול תשע"ב - 47430/08/2012



אורט ישראל
Trade Mark No. 242301 מספר סימן

Application Date 17/11/2011 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: ORT ISRAEL שם: אורט ישראל

Address: 39 Hamelech David Street, Tel Aviv, 64954, 
Israel

כתובת : רחוב המלך דוד 39, תל אביב, 64954, ישראל

Identification No.: 520017245מספר זיהוי: 520017245

Address for serviceהמען למסירת הודעות

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

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

שם: עמית, פולק, מטלון ושות', עו"ד

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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 36 סוג: 36

Raising funds for educational purposes; all included 
in class 36.

גיוס תרומות לצרכי חינוך; הנכללים כולם בסוג 36.                 
                      

י"ב אלול תשע"ב - 47530/08/2012



אורט
Trade Mark No. 242302 מספר סימן

Application Date 17/11/2011 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: ORT ISRAEL שם: אורט ישראל

Address: 39 Hamelech David Street, Tel Aviv, 64954, 
Israel

כתובת : רחוב המלך דוד 39, תל אביב, 64954, ישראל

Identification No.: 520017245מספר זיהוי: 520017245

Address for serviceהמען למסירת הודעות

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

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

שם: עמית, פולק, מטלון ושות', עו"ד

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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 36 סוג: 36

Raising funds for educational purposes; all included 
in class 36.

גיוס תרומות לצרכי חינוך; הנכללים כולם בסוג 36.                 
                      

י"ב אלול תשע"ב - 47630/08/2012



Trade Mark No. 242570 מספר סימן

Application Date 14/03/2011 תאריך הגשה

International Trademark No. 0675505 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: COINTREAU, société par actions simplifiée

Address: Carrefour Molière, F-49124 SAINT 
BARTHELEMY D'ANJOU, France

Identification No.: 74186

(FRANCE société pas 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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 33 סוג: 33

Alcoholic beverages, except beer.

י"ב אלול תשע"ב - 47730/08/2012



Trade Mark No. 242802 מספר סימן

Application Date 26/01/2011 תאריך הגשה

International Trademark No. 0647962 מספר סימן בינלאומי

Conditions/Disclaimers

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

 Owners

Name: Apotheker Walter Bouhon GmbH

Address: Walter-Bouhon-Straße 4, 90427 Nürnberg, 
Germany

Identification No.: 74283

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 3 סוג: 3

Soaps; perfumery, essential oils, cosmetics, hair 
products, hair lotions.

י"ב אלול תשע"ב - 47830/08/2012



Trade Mark No. 242848 מספר סימן

Application Date 25/03/2011 תאריך הגשה

International Trademark No. 1026253 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: BIOFARMA

Address: 50 rue Carnot, F-92284 SURESNES CEDEX, 
France

Identification No.: 74197

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Reinhold Cohn and Partners

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

שם: ריינהולד כהן ושותפיו

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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 5 סוג: 5

Pharmaceutical products for the prevention and/ or 
the treatment of cardiovascular diseases.

י"ב אלול תשע"ב - 47930/08/2012



TOASTER

טוסטר
Trade Mark No. 243116 מספר סימן

Application Date 20/12/2011 תאריך הגשה

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

Registration of this mark shall not debar others from 
the bona fide descriptive use in the ordinary course 
of trade of the word טוסטר.

רישום סימן זה לא ימנע מאחרים שימוש מתאר בתום לב 
במהלך הרגיל של המסחר במילה טוסטר.

Ownersבעלים

Name: Avraham Gabay שם: אברהם גבאי

Address: 14 Eisenberg St., Rehovot, 76290, Israel כתובת : רח' אייזנברג 14, רחובות, 76290, ישראל

Identification No.: 58455528מספר זיהוי: 58455528

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Alkalay & Co. Adv.

Address: 4 Berkovitz St., Museum Tower, Tel Aviv, 
61339, Israel

שם: אלקלעי ושות', עו"ד

כתובת : ברקוביץ 4, מגדל המוזיאון, ת.ד. 33111, תל אביב, 
61330, ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 43 סוג: 43

Providing of food and drinks, namely supply of toasts 
and salads, all included in class 43.

שרותי אספקת מזון דהיינו אספקת טוסטים וסלטים הכלולים 
בסוג 43.                                                               

י"ב אלול תשע"ב - 48030/08/2012



ORT ISRAEL

Trade Mark No. 243147 מספר סימן

Application Date 13/12/2011 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: ORT ISRAEL שם: אורט ישראל

Address: 39 Hamelech David Street, Tel Aviv, 64954, 
Israel

כתובת : רחוב המלך דוד 39, תל אביב, 64954, ישראל

Identification No.: 520017245מספר זיהוי: 520017245

Address for serviceהמען למסירת הודעות

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

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

שם: עמית, פולק, מטלון ושות', עו"ד

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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 36 סוג: 36

Fund raising for educational purposes; all included in 
class 43.

גיוס תרומות לצורכי חינוך; הנכללים כולם בסוג 36.                 
                  

Class: 41 סוג: 41

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

י"ב אלול תשע"ב - 48130/08/2012



Trade Mark No. 244533 מספר סימן

Application Date 16/02/2012 תאריך הגשה

Goods/Services סחורות/שירותים

י"ב אלול תשע"ב - 48230/08/2012



Class: 3 סוג: 3

Perfumes; perfumery; eaux de toilette; toilet soaps; 
creams, milks, lotions, gels and powders for the face, 
body and hands; sun-tanning milks, gels and oils and 
after-sun preparations (cosmetics); make-up 
preparations; make-up powders; make-up removing 
preparations; shampoos; hair conditioners and 
lotions; gels, mousses, balms and preparations in 
aerosol form for hairdressing and hair care; hair 
lacquers; hair-colouring and hair-decolourising 
preparations; permanent waving and curling 
preparations; essential oils; non-medicated 
preparations for the application to, conditioning and 
care of hair, scalp, skin and nails; soaps; eau de 
cologne; toilet waters; essential and herbal oils; 
cosmetics; cosmetic kits; cosmetic pencils; eyebrow 
pencils; cosmetic preparations for baths; cosmetic 
preparations for slimming purposes; non-medicated 
toilet preparations; hairsprays; preparations for use in 
the bath or shower; bath and shower oils, gels, 
creams, lotions and foams; face and body masks; 
face and body scrubs; facial washes; facial cleaning 
milk; skin cleansers and hydrators; skin toners; skin 
moisturisers; blemish creams and blemish gels; 
deodorants; nail polish; lipstick; eyeliner; 
preparations for use before shaving and after 
shaving; shaving soaps; shaving creams; shaving 
gels; aftershave preparations; aftershave; aftershave 
lotions; pre-shave preparations; talcum powders; 
toiletries; dentifrices; toothpastes; laundry 
preparations; washing preparations; cleaning 
preparations; leather creams; grinding preparations; 
potpourri (fragrances); cosmetics for pets; shampoos 
and conditioners for pets. 

בשמים; פרפומריה; מי טואלט; סבוני רחצה; קרמים, חלב, 
תחליבים, ג'לים ופודרות לפנים, גוף וידיים; חלב ג'לים ושמנים 
לשיזוף, ותכשירים לאחר שיזוף בשמש (קוסמטיקה); תכשירים 
לאיפור; פודרות לאיפור; תכשירים להסרת איפור; שמפו; מרכך 
שיער ותחליבים לשיער; ג'לים, מוס, צרי ותכשירים בצורת 
תרסיס לעיצוב שיער וטיפול בשיער; תרסיס לשיער; תכשירי 
צבע לשיער ותכשירים להסרת צבע משיער; תכשירים לסלסול 
תמידי של שיער; שמנים אתריים; תכשירים לא רפואיים ליישום, 
ייצוב וטיפול של השיער, הקרקפת, העור והציפורניים; סבונים; 

מי קולון; מי טואלט; שמנים אתריים ועל בסיס צמחים; 
קוסמטיקה; ערכות קוסמטיקה; עפרונות קוסמטיקה; עפרונות 
לגבות; תכשירים קוסמטיים לאמבטיה; תכשירים קוסמטיים 
לצרכי הרזיה; תכשירי טואלטיקה לא רפואיים; ספריי לשיער; 

תכשירים לשימוש באמבטיה או מקלחת; שמנים, ג'לים, קרמים, 
תחליבים וקצף לאמבטיה או מקלחת; מסיכות לפנים וגוף; 

תכשירי גרגירים לפנים ולגוף; שטיפה לפנים; חלב לניקוי פנים; 
ממיים ותחליבים לניקוי עור; טונר לעור; קרם לחות לעור; ג'לים 
וקרמים לפגמים; דאודורנטים; לכת ציפורניים; אודם; אייליינר; 
תכשירים לשימוש לפני ואחרי הגילוח; סבון לגילוח; קצף גילוח; 
ג'ל לגילוח; תכשירים לאחר גילוח, אפטרשייב; תחליבים לאחר 

גילוח; תכשירים לפני גילוח; אבקת טלק; מוצרים לטיפוח 
ורחיצת הגוף; משחות שיניים; תכשירים לכביסה; תכשירי 
שטיפה; תכשירי ניקוי; קרם לטיפול בעור; תכשירי שפשוף;  
תערבות בשמים (ניחוחות); קוסמטיקה לחיות מחמד; שמפו 

ומרכך שיער לחיות מחמד.                                                 
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Class: 9 סוג: 9

Glasses and spectacles; sunglasses; corrective 
glasses and spectacles; protective glasses and 
spectacles; contact lenses; lenses for glasses and 
spectacles; frames for glasses and spectacles; 
corrective frames; cases for glasses, sunglasses and 
spectacles; cords, ribbons, chains, and devices for 
retaining glasses, sunglasses and spectacles in 
position; clip on sunglasses; eyeglass cases; pince-
nez; pince-nez cases; pince-nez chains; pince-nez 
cords; eyeglass chains; eyeglass frames; eyeglass 
cords; eyeglasses; sunglass cords; sunglass frames; 
sunglass chains; binoculars; goggles; goggles for 
sports; parts and fittings for all the aforementioned 
goods; downloadable software applications for 
computers; downloadable software applications for 
hand held electronic devices, personal digital 
assistants, mobile telephones, MP3 players, and 
laptop computers; carrying cases, sleeves, 
containers and protective coverings for hand held 
electronic devices, personal digital assistants, mobile 
telephones, MP3 players, and laptops; neck straps 
for mobile telephones; holders for mobile telephones; 
telephones; mobile telephones; personal digital 
assistants; computers; MP3 players; electronic 
computer games software; computer software; 
computer programs; electronic telecommunications 
apparatus and instruments all for transmitting, 
displaying, receiving, storing, downloading and 
recording electronic information and/or media 
content, including videos and films, television 
programmes, computer games, music, images and/or 
ring tones.

משקפיים; משקפי שמש; משקפי תיקון ראיה; משקפי מגן; 
עדשות מגע; עדשות למשקפיים; מסגרות למשקפיים; מסגרות 
תיקון; נרתיקים למשקפיים; משקפי שמש; שרוכים, רצועות, 

שרשראות לתליית משקפיים ומשקפי שמש ומכשירים להחזקת 
המשקפיים ומשקפי שמש במקומם; משקפי שמש נתפסים 
למשקפיים (קליפ-און); נרתיקים למשקפיים; משקפי צבט; 
נרתיקים למשקפי צבט; שרשראות למשקפי צבט; שרוכים 
למשקי צבט; שרשראות למשקפיים; מסגרות למשקפיים; 

שרוכים למשקפיים; משקפיים; שרוכים למשקפי שמש; מסגרות 
למשקפי שמש; שרשראות לתליית משקפי שמש; משקפות; 
משקפי שחיה; משקפי מגן לשימוש בספורט; חלקים ואביזרים 
עבור כל הטובין לעיל; יישומי תוכנה להורדה עבור מחשבים, 
יישומי תוכנה להורדה עבור מכשירי כף יד אלקטרוניים, עוזרים 
דיגיטאליים אישיים, טלפונים ניידים, נגני MP3, ומחשבים 

ניידים; תיקי נשיאה, שרוולים, מיכלים ומכסי הגנה עבור מכשירי 
כף יד אלקטרוניים, עוזרים דיגיטאליים אישיים, טלפונים ניידים, 

נגני MP3 ומחשבים ניידים; רצועות צוואר לטלפונים 
ניידים;מחזיקים לטלפונים ניידים; טלפונים; טלפונים ניידים; 

                    ;MP3 עוזרים דיגיטאליים אישיים; מחשבים; נגני
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    

                    

Class: 14 סוג: 14

Precious metals and their alloys and goods in 
precious metals or coated therewith; semi-precious 
and precious stones; horological and other 
chronometric instruments; watches, clocks, jewellery 
and imitation jewellery; parts and fittings for all the 
aforesaid goods; alarm clocks; bracelets; brooches; 
necklaces; earrings; chains; tie clips; tie pins; 
charms; cuff links; diamonds; diamond jewellery; 
pearls; pearl jewellery; precious stones; jewellery 
made from precious stones; ornaments of precious 
metals; ornamental pins; cases and bags for 
jewellery and watches; key rings; medals; straps for 
wristwatches; watch chains.

מתכות יקרות וסגסוגותיהן וטובין העשויים ממתכות יקרות או 
המצופים בהן; אבנים יקרות ואבני חן; כלי אורלוגין 

וכרונומטריה; שעונים, שעוני-יד, תכשיטים וחיקוייהם; חלקים 
ואביזרים לכל האמור לעיל; שעונים מעוררים; צמידים; סיכות 
נוי; מחרוזות; עגילים; שרשראות; סיכות לעניבות; אטבים 
לעניבות; קמעות; חפתים; יהלומים; תכשיטים מיהלומים; 

פנינים; תכשיטים מפנינים; אבנים יקרות; תכשיטים העשויים 
מאבנים יקרות; קישוטים ממתכות יקרות; סיכות קישוט; 

מארזים ותיקים לתכשיטים ושעונים; מחזיקי מפתחות; עיטורים; 
רצועות לשעוני יד; שרשראות לשעונים.                                 
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Class: 18 סוג: 18

Leather and imitations of leather and goods made of 
these materials and not included in other classes; 
handbags; travel cases; luggage; holdalls; 
backpacks; school bags; beach bags; travelling bags; 
suitcases; trunks; haversacks; bags for campers; fur; 
fur-skins; collars for animals; covers for animals; 
boxes of leather or leather board; attaché cases; 
wallets; school satchels and briefcases; key cases; 
briefcases; canes; card cases; leather shoulder bags; 
parasols; purses; pouches; rucksacks; sling bags; 
shopping bags; tote bags; travelling trunks; valises; 
vanity cases; umbrellas; umbrella covers; parasols; 
walking sticks; walking stick handles; walking stick 
seats; whips, harness and saddlery; toilet bags; 
backpacks; bum-bags; sports bags; casual bags; 
music cases; satchels; beauty cases; carriers for 
suits, for shirts and for dresses; tie cases; credit card 
cases and holders; leather belts; leather carrying 
cases, sleeves, containers and protective coverings 
for hand held electronic devices, personal digital 
assistants, mobile telephones, MP3 players, and 
laptops; leather neck straps for mobile telephones 
and MP3 players; envelopes of leather; bands of 
leather; clothing for pets; leather leads; leather 
leashes; furniture coverings of leather; hat boxes of 
leather.

עור וחיקויי עור, וטובין העשויים מחומרים אלו ושאינם נכללים 
בסוגים אחרים; תיקי יד; תיבות נסיעה; מטען; תרמילי כל בו; 
תרמילי גב; תיקי בית ספר; תיקי חוף; תיקי נסיעה; מזוודות; 
תיבות; תרמילים; תיקי מחנאות; פרווה; גלדים; קולרים לבעלי 
חיים; כיסויים לבעלי חיים; קופסאות מעור או לוחות עור; תיקי 
מסמכים; ארנקים; ילקוטי ותיקי ספרים לבית ספר; נרתיקים 
למפתחות; תיקי ספרים; קנים; נרתיקים לכרטיסים; תיקי כתף 
מעור; שמשיות; ארנקים; פאוצ'ים; תרמילי גב; תיקי כתף; תיקי 

קניות; תיקי מסע; מארזי מטען למטיילים; מזוודות; תיקי 
תשפורת; מטריות; כיסויים למטריות; שמשיות; מקלות הליכה; 
ידיות למקלות הליכה; מושבים למקלות הליכה; שוט; רתמות 
ואוכפים; תיקי רחצה; תיקי גב; פאוצ'ים; תיקי ספורט; תיקים 
רגילים; תיקים לתווים; ילקוטים; אמתחות; תיקי איפור; תיקים 
לחליפות, חולצות ושמלות; תיקים לעניבות; קופסאות לכרטיסי 
אשראי ומחזיקי כרטיסי אשראי; חגורות מעור; תיקים מעור, 
שרוולים, נרתיקים ומכסים למכשירי כף היד אלקטרוניים, 

עוזרים אישיים דיגיטלים, טלפונים ניידים, נגני MP3 ומחשבים 
 ;MP3 ניידים; רצועות צוואר מעור לטלפונים ניידים ונגני
מעטפות מעור; רצועות מעור; לבוש לחיות מחמד; רצועות 
העשויות מעור לחיות; רתמות מעור; כיסויי רהיטים מעור; 

קופסאות לכובעים העשויות מעור.                                       
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    

                                                

Class: 25 סוג: 25

Clothing, footwear, headgear; boots; ready-made 
clothing; lace boots; shoes; heels; slippers; bath 
slippers; sandals; trainers; beach shoes; ski boots; 
football boots; football shoes; gymnastic shoes; 
fittings of metal for shoes and boots; shoes for 
racing; boots for climbing; boots for sports; socks; 
hosiery; tights; hats; bandanas; caps; berets; 
scarves; gloves; mittens; belts (being articles of 
clothing); shirts; T-shirts; polo shirts; sports shirts; 
trousers; jeans; shorts; sports shorts; swimwear; 
bathing trunks; bathing suits; bikinis; underwear; 
lingerie; bath robes; tracksuits; articles of outerwear; 
coats; jackets; parkas; ski jackets; waterproof and 
weatherproof jackets and coats; ski wear; beach 
wear; suits; jumpers and cardigans; knitwear; 
leggings; neckties; pyjamas; waistcoats; headbands 
and wristbands; menswear; womenswear; 
childrenswear; underclothing; clothing for men, 
women, children and infants; slacks; skirts; wraps; 
jerseys; blouses; dresses; frocks; gowns; sleepwear; 
robes; sweatshirts; bibs; stockings; earmuffs; ties; 
tuxedos; vests; kilts; shawls; blazers; overalls; sleep 
masks; money belts; aprons; wedding dresses; 
weddings gowns; bridesmaid dresses; bridesmaid 
gowns; cuffs; boas; fur stoles; winter sportswear; 
running, walking, hiking, camping and cycling wear; 
hoods; dress handkerchiefs.

נעליים, ביגוד, כיסוי ראש; מגפיים; בגדים מוכנים; מגפיים עם 
שרוכים; נעליים; נעלי עקב; נעלי בית; נעלי רחצה; סנדלים; 
נעלי ספורט; נעלי חוף; נעלי סקי; נעלי קטרגל; נעלי כדורגל; 
נעלי התעמלות; אביזרי מתכת עבור נעליים ומגפיים; נעליים 
למירוצים; נעלי טיפוס; נעלי ספורט; גרביים; גרביים ולבנים; 
גרביונים; כובעים; בבנדנות; כובעי מצחיה; ברטים; צעיפים; 
כפפות; כסיות; חגורות (פריטי לבוש); חולצות; חולצות טריקו; 
חולצות פולו; חולצות ספורט; מכנסיים; מכנסי ג'ינס; מכנסיים 
קצרים; מכנסיים קצרים לספורט; בגדי ים; מכנסי רחיצה; 
חליפות רחיצה; ביקיני; לבנים; לבני-נשים; חלוקי רחצה; 

אימוניות; פרטי לבוש עליון; מעילים; ז'קטים; דובונים; מעילי 
סקי; מעילי ומקרטוני גשם ומעילים ומקרוטונים עמידים בפגעי 
מזג האוויר; ביגוד סקי; בגדי חוף; חליפות; סוודרים וקרדיגנים; 
סריגים; חותלות; עניבות; פיג'מות; אפודות; מייזעים לשיער 
ולפרק כף היד; בגדי גברים; בגדי נשים; בגדי ילדים; הלבשה 
תחתונה; בגדים לגברים, נשים, ילדים ותינוקות; מכנסיים; 
חצאיות; שכמיות; אפודות; חולצות; שמלות; שמלות נשף; 

שמלות ערב; כותנות לילה; חלוקים; מיזעים; סינרים; ירכונים;  
כיסויי אוזניים; עניבות; טוקסידו; אפודות; חצאיות סקוטיות; 

שלים;  בלייזרים; סרבלים; מסכות שינה; חגורות כסף; סינרים; 
שמלות כלה; בגדי חתונה; שמלות שושבינה; בגדי שושבינה; 
חפתים; רדידי פרווה; צעיפי פרווה; בגדי ספורט לחורף; בגדי 
ריצה, הליכה, טיולים, מחנאות ורכיבה על אופניים; ברדסים; 
מטפחות נוי.                                                                   

                                

Class: 35 סוג: 35

Retail services connected with the sale of perfumes, 
perfumery, eaux de toilette, toilet soaps, creams, 
milks, lotions, gels and powders for the face, body 
and hands, sun-tanning milks, gels and oils and after-
sun preparations (cosmetics), make-up preparations, 
make-up powders, make-up removing preparations, 
shampoos, hair conditioners and lotions, gels, 
mousses, balms and preparations in aerosol form for 

שירותי קמעונאות הקשורים לבשמים, פרפומריה, מי טואלט, 
סבוני רחצה, קרמים, חלב, תחליבים, ג'לים ופודרות לפנים, גוף 

וידיים, חלב ג'לים ושמנים לשיזוף, ותכשירים לאחר שיזוף 
בשמש (קוסמטיקה), תכשירים לאיפור, פודרות לאיפור, 

תכשירים להסרת איפור, שמפו, מרכך שיער ותחליבים לשיער, 
ג'לים, מוס, צרי ותכשירים בצורת תרסיס לעיצוב שיער וטיפול 
בשיער, תרסיס לשיער, תכשירי צבע לשיער ותכשירים להסרת 
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hairdressing and hair care, hair lacquers, hair-
colouring and hair-decolourising preparations, 
permanent waving and curling preparations, essential 
oils, non-medicated preparations for the application 
to, conditioning and care of hair, scalp, skin and 
nails, soaps, eau de cologne, toilet waters, essential 
and herbal oils, cosmetics, cosmetic kits, cosmetic 
pencils, eyebrow pencils, cosmetic preparations for 
baths, cosmetic preparations for slimming purposes, 
non-medicated toilet preparations, hairsprays, 
preparations for use in the bath or shower, bath and 
shower oils, gels, creams, lotions and foams, face 
and body masks, face and body scrubs, facial 
washes, facial cleaning milk, skin cleansers and 
hydrators, skin toners, skin moisturisers, blemish 
creams and blemish gels, deodorants, nail polish, 
lipstick, eyeliner, preparations for use before shaving 
and after shaving, shaving soaps, shaving creams, 
shaving gels, aftershave preparations, aftershave, 
aftershave lotions, pre-shave preparations, talcum 
powders, toiletries, dentifrices, toothpastes, laundry 
preparations, washing preparations, cleaning 
preparations, leather creams, grinding preparations, 
potpourri (fragrances), cosmetics for pets, shampoos 
and conditioners for pets, glasses and spectacles, 
sunglasses, corrective glasses and spectacles, 
protective glasses and spectacles, contact lenses, 
lenses for glasses and spectacles, frames for glasses 
and spectacles, corrective frames, cases for glasses, 
sunglasses and spectacles, cords, ribbons, chains, 
and devices for retaining glasses, sunglasses and 
spectacles in position, clip on sunglasses, eyeglass 
cases, pince-nez, pince-nez cases, pince-nez chains, 
pince-nez cords, eyeglass chains, eyeglass frames, 
eyeglass cords, eyeglasses, sunglass cords, 
sunglass frames, sunglass chains, binoculars, 
goggles, goggles for sports, parts and fittings for all 
the aforementioned goods, downloadable software 
applications for computers, downloadable software 
applications for hand held electronic devices, 
personal digital assistants, mobile telephones, MP3 
players, and laptop computers, carrying cases, 
sleeves, containers and protective coverings for hand 
held electronic devices, personal digital assistants, 
mobile telephones, MP3 players, and laptops, neck 
straps for mobile telephones, holders for mobile 
telephones, telephones, mobile telephones, personal 
digital assistants, computers, MP3 players, electronic 
computer games software, computer software, 
computer programs, electronic telecommunications 
apparatus and instruments all for transmitting, 
displaying, receiving, storing, downloading and 
recording electronic information and/or media 
content, including videos and films, television 
programmes, computer games, music, images and/or 
ring tones, precious metals and their alloys and 
goods in precious metals or coated therewith, semi-
precious and precious stones, horological and other 
chronometric instruments, watches, clocks, jewellery 
and imitation jewellery, parts and fittings for all the 
aforesaid goods, alarm clocks, bracelets, brooches, 
necklaces, earrings, chains, tie clips, tie pins, 
charms, cuff links, diamonds, diamond jewellery, 
pearls, pearl jewellery, precious stones, jewellery 
made from precious stones, ornaments of precious 
metals, ornamental pins, cases and bags for 
jewellery and watches, key rings, medals, straps for 

צבע משיער, תכשירים לסלסול תמידי של שיער; שמנים 
אתריים, תכשירים לא רפואיים ליישום, ייצוב וטיפול של השיער, 

הקרקפת, העור והציפורניים, סבונים, מי קולון, מי טואלט, 
שמנים אתריים ועל בסיס צמחים, קוסמטיקה, ערכות 

קוסמטיקה, עפרונות קוסמטיקה, עפרונות לגבות, תכשירים 
קוסמטיים לאמבטיה, תכשירים קוסמטיים לצרכי הרזיה, 
תכשירי טואלטיקה לא רפואיים, ספריי לשיער, תכשירים 

לשימוש באמבטיה או מקלחת, שמנים, ג'לים, קרמים, תחליבים 
וקצף לאמבטיה או מקלחת, מסיכות לפנים וגוף, תכשירי 

גרגירים לפנים ולגוף, שטיפה לפנים, חלב לניקוי פנים, ממיים 
ותחליבים לניקוי עור, טונר לעור, קרם לחות לעור, ג'לים 

וקרמים לפגמים, דאודורנטים, לכת ציפורניים, אודם, אייליינר, 
תכשירים לשימוש לפני ואחרי הגילוח, סבון לגילוח, קצף גילוח, 
ג'ל לגילוח, תכשירים לאחר גילוח, אפטרשייב, תחליבים לאחר 

גילוח, תכשירים לפני גילוח, אבקת טלק, מוצרים לטיפוח 
ורחיצת הגוף, משחות שיניים, תכשירים לכביסה, תכשירי 
שטיפה, תכשירי ניקוי, קרם לטיפול בעור, תכשירי שפשוף,  
תערבות בשמים (ניחוחות), קוסמטיקה לחיות מחמד, שמפו 
ומרכך שיער לחיות מחמד, משקפיים, משקפי שמש, משקפי 
תיקון ראיה, משקפי מגן, עדשות מגע, עדשות למשקפיים, 
מסגרות למשקפיים, מסגרות תיקון, נרתיקים למשקפיים, 

משקפי שמש, שרוכים, רצועות, שרשראות לתליית משקפיים 
ומשקפי שמש ומכשירים להחזקת המשקפיים ומשקפי שמש 
במקומם, משקפי שמש נתפסים למשקפיים (קליפ-און), 

נרתיקים למשקפיים, משקפי צבט, נרתיקים למשקפי צבט, 
שרשראות למשקפי צבט, שרוכים למשקי צבט, שרשראות 

למשקפיים, מסגרות למשקפיים, שרוכים למשקפיים, משקפיים, 
שרוכים למשקפי שמש, מסגרות למשקפי שמש, שרשראות 
לתליית משקפי שמש, משקפות, משקפי שחיה, משקפי מגן 
לשימוש בספורט, חלקים ואביזרים עבור כל הטובין לעיל, 

יישומי תוכנה להורדה עבור מחשבים, יישומי תוכנה להורדה 
עבור מכשירי כף יד אלקטרוניים, עוזרים דיגיטאליים אישיים, 
טלפונים ניידים, נגני MP3, ומחשבים ניידים, תיקי נשיאה, 

שרוולים, מיכלים ומכסי הגנה עבור מכשירי כף יד אלקטרוניים, 
 MP3 עוזרים דיגיטאליים אישיים, טלפונים ניידים, נגני

ומחשבים ניידים, רצועות צוואר לטלפונים ניידים,מחזיקים 
לטלפונים ניידים, טלפונים, טלפונים ניידים, עוזרים דיגיטאליים 
אישיים, מחשבים, נגני MP3, תוכנות משחקי מחשב, תוכנות 

למחשבים, תוכניות מחשב, מכשירי לטלקומוניקציה אלקטרוניים 
וכלים לשידור, תצוגה, קבלה, שימור, הורדה והקלטה של מידע 
אלקטרוני או/ו תכני מדיה, הכוללים וידאו וסרטים, תוכניות 
טלוויזיה, משחקי מחשב, מוזיקה, תמונות או/ו צלילי צלצול, 
מתכות יקרות וסגסוגותיהן וטובין העשויים ממתכות יקרות או 

המצופים בהן, אבנים יקרות ואבני חן, כלי אורלוגין 
וכרונומטריה, שעונים, שעוני-יד, תכשיטים וחיקוייהם, חלקים 
ואביזרים לכל האמור לעיל, שעונים מעוררים, צמידים, סיכות 
נוי, מחרוזות, עגילים, שרשראות, סיכות לעניבות, אטבים 
לעניבות, קמעות, חפתים, יהלומים, תכשיטים מיהלומים, 

פנינים, תכשיטים מפנינים, אבנים יקרות, תכשיטים העשויים 
מאבנים יקרות, קישוטים ממתכות יקרות, סיכות קישוט, 

מארזים ותיקים לתכשיטים ושעונים, מחזיקי מפתחות, עיטורים, 
רצועות לשעוני יד, שרשראות לשעונים, עור וחיקויי עור, וטובין 
העשויים מחומרים אלו ושאינם נכללים בסוגים אחרים, תיקי יד, 
תיבות נסיעה, מטען, תרמילי כל בו, תרמילי גב, תיקי בית ספר, 

תיקי חוף, תיקי נסיעה, מזוודות, תיבות, תרמילים, תיקי 
מחנאות, פרווה, גלדים, קולרים לבעלי חיים, כיסויים לבעלי 
חיים, קופסאות מעור או לוחות עור, תיקי מסמכים, ארנקים, 
ילקוטי ותיקי ספרים לבית ספר, נרתיקים למפתחות,  תיקי 

ספרים, קנים, נרתיקים לכרטיסים, תיקי כתף מעור, שמשיות, 
ארנקים, פאוצ'ים, תרמילי גב, תיקי כתף, תיקי קניות, תיקי 

מסע, מארזי מטען למטיילים, מזוודות, תיקי תשפורת, מטריות, 
כיסויים למטריות, שמשיות, מקלות הליכה, ידיות למקלות 

הליכה, מושבים למקלות הליכה, שוט, רתמות ואוכפים, תיקי 
רחצה, תיקי גב, פאוצ'ים, תיקי ספורט, תיקים רגילים, תיקים 
לתווים, ילקוטים, אמתחות, תיקי איפור, תיקים לחליפות, 

חולצות ושמלות, תיקים לעניבות, קופסאות לכרטיסי אשראי 
ומחזיקי כרטיסי אשראי, חגורות מעור, תיקים מעור, שרוולים, 
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wristwatches, watch chains, leather and imitations of 
leather and goods made of these materials and not 
included in other classes, handbags, travel cases, 
luggage, holdalls, backpacks, school bags, beach 
bags, travelling bags, suitcases, trunks, haversacks, 
bags for campers, fur, fur-skins, collars for animals, 
covers for animals, boxes of leather or leather board, 
attaché cases, wallets, school satchels and 
briefcases, key cases, briefcases, canes, card cases, 
leather shoulder bags, parasols, purses, pouches, 
rucksacks, sling bags, shopping bags, tote bags, 
travelling trunks, valises, vanity cases, umbrellas, 
umbrella covers, parasols, walking sticks, walking 
stick handles, walking stick seats, whips, harness 
and saddlery, toilet bags, backpacks, bum-bags, 
sports bags, casual bags, music cases, satchels, 
beauty cases, carriers for suits, for shirts and for 
dresses, tie cases, credit card cases and holders, 
leather belts, leather carrying cases, sleeves, 
containers and protective coverings for hand held 
electronic devices, personal digital assistants, mobile 
telephones, MP3 players, and laptops, leather neck 
straps for mobile telephones and MP3 players, 
envelopes of leather, bands of leather, clothing for 
pets, leather leads, leather leashes, furniture 
coverings of leather, hat boxes of leather, clothing, 
footwear, headgear, boots, ready-made clothing, lace 
boots, shoes, heels, slippers, bath slippers, sandals, 
trainers, beach shoes, ski boots, football boots, 
football shoes, gymnastic shoes, fittings of metal for 
shoes and boots, shoes for racing, boots for climbing, 
boots for sports, socks, hosiery, tights, hats, 
bandanas, caps, berets, scarves, gloves, mittens, 
belts (being articles of clothing), shirts, T-shirts, polo 
shirts, sports shirts, trousers, jeans, shorts, sports 
shorts, swimwear, bathing trunks, bathing suits, 
bikinis, underwear, lingerie, bath robes, tracksuits, 
articles of outerwear, coats, jackets, parkas, ski 
jackets, waterproof and weatherproof jackets and 
coats, ski wear, beach wear, suits, jumpers and 
cardigans, knitwear, leggings, neckties, pyjamas, 
waistcoats, menswear, womenswear, childrenswear, 
underclothing, clothing for men, women, children and 
infants, slacks, skirts, wraps, jerseys, blouses, 
dresses, frocks, gowns, sleepwear, robes, 
sweatshirts, bibs, stockings, earmuffs, ties, tuxedos, 
vests, kilts, shawls, blazers, headbands and 
wristbands, overalls, sleep masks, money belts, 
aprons, wedding dresses, weddings gowns, 
bridesmaid dresses, bridesmaid gowns, cuffs, boas, 
fur stoles, winter sportswear, running, walking, hiking, 
camping and cycling wear, hoods, dress 
handkerchiefs; enabling customers to conveniently 
view and purchase those goods from a general 
merchandise retail store or from a general 
merchandise internet website or from a general 
merchandise catalogue by mail order or by means of 
telecommunications, advertising services, 
promotional services, information and advisory 
services all relating to the aforesaid services.

נרתיקים ומכסים למכשירי כף היד אלקטרוניים, עוזרים אישיים 
דיגיטלים, טלפונים ניידים, נגני MP3 ומחשבים ניידים, רצועות 

צוואר מעור לטלפונים ניידים ונגני MP3, מעטפות מעור, 
רצועות מעור, לבוש לחיות מחמד, רצועות העשויות מעור 

לחיות, רתמות מעור, כיסויי רהיטים מעור, קופסאות לכובעים 
העשויות מעור, נעליים, ביגוד, כיסוי ראש, נעליים, ביגוד, כיסוי 
ראש, מגפיים, בגדים מוכנים, מגפיים עם שרוכים, נעליים, נעלי 
עקב, נעלי בית, נעלי רחצה, סנדלים, נעלי ספורט, נעלי חוף, 
נעלי סקי, נעלי קטרגל, נעלי כדורגל, נעלי התעמלות, אביזרי 
מתכת עבור נעליים ומגפיים, נעליים למירוצים, נעלי טיפוס, 
נעלי ספורט, גרביים, גרביים ולבנים, גרביונים, כובעים, 
בבנדנות, כובעי מצחיה, ברטים, צעיפים, כפפות, כסיות, 

חגורות (פריטי לבוש), חולצות, חולצות טריקו, חולצות פולו, 
חולצות ספורט, מכנסיים, מכנסי ג'ינס, מכנסיים קצרים, 
מכנסיים קצרים לספורט, בגדי ים, מכנסי רחיצה, חליפות 

רחיצה, ביקיני, לבנים, לבני-נשים, חלוקי רחצה, אימוניות, פרטי 
לבוש עליון, מעילים, ז'קטים, דובונים, מעילי סקי, מעילי 

ומקרטוני גשם ומעילים ומקרוטונים עמידים בפגעי מזג האוויר, 
ביגוד סקי, בגדי חוף, חליפות, סוודרים וקרדיגנים, סריגים, 

חותלות, עניבות, פיג'מות, אפודות, מייזעים לשיער ולפרק כף 
היד, בגדי גברים, בגדי נשים, בגדי ילדים, הלבשה תחתונה, 
בגדים לגברים, נשים, ילדים ותינוקות, מכנסיים, חצאיות, 

שכמיות, אפודות, חולצות, שמלות, שמלות נשף, שמלות ערב, 
כותנות לילה, חלוקים, מיזעים, סינרים, ירכונים,  כיסויי אוזניים, 
עניבות, טוקסידו, אפודות, חצאיות סקוטיות, שלים,  בלייזרים, 
סרבלים, מסכות שינה, חגורות כסף, סינרים, שמלות כלה, בגדי 
חתונה, שמלות שושבינה, בגדי שושבינה, חפתים, רדידי פרווה, 
צעיפי פרווה, בגדי ספורט לחורף, בגדי ריצה, הליכה, טיולים, 
מחנאות ורכיבה על אופניים, ברדסים, מטפחות נוי. מתן 

אפשרות נוחה לצרכנים לסקור ולרכוש את הטובין הנ"ל מחנויות 
קמעונאיות או מאתר האינטרנט המקוון או מקטלוג המוצרים 
באמצעות הזמנה דרך שירותי דואר אלקטרוני או באמצעות 

טלקומוניקציה, שירותי פרסום, קידום מכירות, שירותי יעוץ ומתן 
מידע לכל האמור לעיל.                                                      
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    

                                                                  

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

Name: Autumnpaper Limited

Address: 34-36 Perrymount Road Haywards Heath, West 
Sussex RH16 3DN, Chalegrove House, United Kingdom

Identification No.: 52397

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

European Community Trade Mark, 22/12/2011, No. 
10521243

איחוד האירופי לסימני מסחר, 22/12/2011, מספר 
10521243

Class: 3 סוג: 3

Class: 9 סוג: 9

Class: 14 סוג: 14

Class: 18 סוג: 18

Class: 25 סוג: 25

Class: 35 סוג: 35
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Trade Mark No. 244559 מספר סימן

Application Date 15/03/2011 תאריך הגשה

International Trademark No. 1106130 מספר סימן בינלאומי

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 9 סוג: 9

Data carriers; transmitters (telecommunications), 
electrical cables, fibre optic cables, electronic 
apparatus and instruments, electronic storage media; 
data storage media containing flight and navigation 
instructions for helicopters, rotorcraft and drones; 
optical or infrared detection equipment and 
apparatus; thermal imagers; observation instruments 
and systems comprising thereof; infrared surveillance 
and tracking equipment and systems comprising 
thereof, in especially location systems; secure 
observation and reconnaissance equipment and 
systems comprising thereof; heliborne surveillance 
equipment and systems comprising thereof; airborne 
surveillance equipment and systems comprising 
thereof, day/night surveillance equipment and 
systems comprising thereof; high precision optical 
devices; encoders or decoders, digital sound and 
image data transmitters; telemetry, remote control, 
radio altimetry and proximity and approach apparatus 
and instruments for use in the field of aeronautics 
and space and in aeronautics and space instruments, 
detection apparatus and instruments, radar, 
antennas, sensors, computer security systems; radar, 
antennas, satellite transmitters and receivers, 
converters and transponders; electronic equipment 
for civilian and military use; electrical and electronic 
tracking, detection and monitoring and geo-location 
and geo-localisation equipment; electrical and 
electronic equipment for radio location and radio 
navigation; radar imagery-based airborne ground 
surveillance and reconnaissance equipment and 
systems comprising thereof; sensors for aircrafts 
without crew; instruments for maritime, land, air and 
space navigation; guidance and navigation 
equipment and systems comprising thereof, fixed or 
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portable computer, electronic and telecommunication 
apparatus and equipment included in this class, 
computer servers, servers and data storage devices, 
computer workstations, modems; computers; 
memories (data storage); display screens; wireless 
and satellite-based hardware and software for 
onboard data networks; multi-platform interfaces, 
including the hardware and software therefor; media 
for the storage of data and user terminals for the 
determination of position, mapping information, 
course guidance for land, aerial, marine or submarine 
vehicles; geographic information processing 
equipment and systems comprising thereof, 
especially satellite systems, GPS; apparatus and 
equipment for the acquisition, compression, 
transmission, analysis and restoration of satellite 
images and aerial photographs; image transmission 
equipment by digital radio link and systems 
comprising thereof; optical components and parts; 
spatial optic apparatus, equipment and instruments; 
optical apparatus, equipment and instruments for 
aerial reconnaissance aircraft; guidance, radio-
control and automatic pilot equipment and apparatus; 
hardware and software (recorded/stored programs) 
for position determination, monitoring and 
surveillance in specific geographical areas; 
monitoring and control hardware and software 
(recorded/stored programs), position determination, 
monitoring and surveillance equipment and systems 
comprising thereof in specific geographical areas, 
media for the storage of data and user terminals 
(computer terminals) for determination of position, 
navigation, navigation databases, radar or satellite 
navigation, radio navigation and for the following 
applications: mapping information, security and 
emergency equipment, instruments and apparatus, 
research (other than for medical use) and lifesaving 
equipment, instruments and apparatus; media for the 
storage of data and user terminals for the 
determination of position, mapping information, 
route/course guidance for land and airborne vehicles; 
electrical or electronic instruments and apparatus for 
the reception, processing and/or transmission of 
navigation signals and their elements and component 
parts; electric and electronic apparatus and 
instruments for the review, analysis and performance 
monitoring of navigation data and navigation signals 
and their parts and components; electric and 
electronic apparatus and instruments for the 
measurement, verification, checking, testing and 
monitoring of positions and the associated navigation 
data; computer software (recorded/stored programs) 
for the measurement, verification, checking, testing 
and monitoring of positions and the associated 
navigation data; satellite localisation and satellite 
navigation appliances and equipment comprising 
them; telecommunication and radio communication 
apparatus, hardware and software for 
telecommunication and radio communication 
networks, hardware and software for digital 
telecommunication networks; communication and 
radio communication networks by wire, cable, fibre 
optics, radio or satellite; servers of call centers, 
multiplexers, demultiplexers, electrical and electronic 
apparatus and instruments for controlling and 
administering networks; receivers 
(telecommunications), electronic and radioelectric 
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signal transmission apparatus; satellites for scientific 
use and satellites designed to receive and transmit 
radio electric signals; computer terminals, 
communication terminals, fixed or mobile computer 
terminals or communication terminals; apparatus for 
communicating, transmitting, receiving voice, image, 
data and multimedia data; network appliances, in 
especially gateways, and systems comprising thereof 
for Internet gateways; items of basic equipment for 
and access interfaces to Internet protocol (IP) 
networks; appliances and equipment comprising 
thereof and apparatus for the transmission of 
messages, information, data, sound and images over 
the airwaves, via cable, via fibre optics, via 
telephone, via satellite, via terminals, via 
telecommunication networks and via computer 
networks; telecommunications and desktop 
automation terminals for military applications; 
telephony apparatus, mobile telephones, cordless 
telephones, radio paging apparatus and equipment, 
faxes, PDAs (personal digital assistants), mobile 
devices for Internet access, spare parts for the 
abovementioned goods to allow communications and 
to conduct secure transactions and online business; 
software programs in a format exploitable by 
computer provided on magnetic or optical media or in 
a downloadable format to be used with the 
aforementioned products, software programs for 
secure communications and enabling one to 
authenticate, check, record and analyse business 
relationships and transactions via a system of 
controlled access rights and notifications, satellite 
telecommunications equipment and satellite 
telecommunications stations comprising thereof, 
especially in aircraft; software, software 
(recorded/stored programs) for communication and 
radio communication networks for transmission of 
data via wire, cable, via fibre optics, via radio or via 
satellite; software, software (recorded/stored 
programs) for the management, administration, 
architecture management, configuration and 
protection of local or remote networks for voice, 
image and data; apparatus and software 
(recorded/stored programs) for securing of access to 
computer networks and to Internet protocol (IP) 
networks; software (recorded/stored programs) for 
encryption and decryption; software (recorded/stored 
programs) for encoding and decoding; software 
(recorded/stored programs) for the architecture, 
administration and securing of access to computer 
networks and to Internet protocol (IP) networks; 
simulation, modelling, testing and experimentation 
software; servers for modelling simulation, testing 
and experimentation of civilian and military 
operations; software (recorded/stored programs) for 
computers for the development, optimisation and 
performance analysis of methods and algorithms as 
well as processors (central processing units) and 
software modules for the processing and/or 
generation of navigation signals and/or data 
pertaining to navigation or cartography; software 
designed to perform the functions of planning, 
acquisition, processing and dissemination of 
intelligence information and data exclusively in the 
areas of intelligence and geography, for the purpose 
of defence and safety, software for digital radio 
networks giving the user access to voice services 
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and data such as group communications in relay 
mode, individual calls, short messages and 
localisation and transmission of data, all these 
products for digital radio networks; software 
(recorded/stored programs) for the provision of 
access to an electronic messaging service; 
transaction security software for intranet and Internet 
data terminals, operating stations and terminals for 
presenting information graphically and textually; 
secure information processing equipment; computer 
software; secure telecommunications appliances and 
equipment comprising thereof; electronic handheld 
devices for the wireless receipt and/or transmission 
of secure data, especially messages, and electrical 
and electronic apparatus and equipment allowing the 
user to save or manage personal information; 
software for the redirection of secure messages, 
Internet e-mail and/or other data to one or more 
electronic handheld devices from a database stored 
in or associated with a personal computer or a 
server; software for the synchronisation of secure 
data between a remote station or device and a fixed 
or remote station or device; electrical and electronic 
apparatus and instruments especially computers, 
processors (central processing units) of data and 
software (recorded/stored programs) for computers 
for the development, optimisation and performance 
analysis of methods and algorithms as well as 
processors (central processing units) and software 
modules for the processing and/or generation of 
navigation signals and/or data pertaining to 
navigation; electrical and/or electronic apparatus, 
electrical and/or electronic instruments and 
equipment for displaying reports, analyses and 
measurement results, in especially in the form of 
graphics, tables and charts resulting from the 
analysis of performance and the monitoring of 
performance of navigation signals and/or data; 
electrical or electronic apparatus and instruments 
used for examining and identifying space segments 
in two dimensions or in three dimensions; computer 
software (recorded/stored programs) used for 
examining and identifying space segments in two 
dimensions or in three dimensions; apparatus for 
monitoring flight parameters, especially navigation 
and piloting software (recorded/stored programs) for 
helicopters, rotorcraft and drones, communication 
equipment and systems comprising thereof and 
communication antennas for aircraft; recording 
equipment and systems comprising thereof for 
apparatus for locomotion by land, air or water; 
autoflight control equipment and systems comprising 
thereof; test devices (real time systems) for 
conducting tests on electronic samples and parts, 
especially on data input, recording, process and 
display devices and apparatus, data bus, data 
transmission equipment and systems comprising 
thereof, analogue-digital and digital-analogue 
converters, program prototypes, simulators for the 
simulation of mechanical, electrical and electronic 
functional processes, linking and chaining modules, 
data analysers and changeover switches, selector 
switches and coordinator switches, interface 
equipment or programs, in especially analogue, 
digital and discrete data bus interface equipment or 
programs; control equipment for test equipment and 
browsable programs, recorded on data carriers for 
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such control equipment; browsable test programs, 
recorded on data carriers; instruments and computer 
hardware and software for the simulation of 
electronic samples and mechanical, electrical and 
electronic function processes; electrical and 
electronic display equipment for preparing and 
conducting tests on electronic samples and for 
processing the test results; software, namely 
databank software for managing tests on electronic 
samples for checking the configuration of the test 
system and definition of the test system; computer 
hardware and software for establishing test 
documents; computer hardware and software for the 
connection of test Internet and/or via local networks; 
instruments and installations comprising them for 
testing vehicles and apparatus for locomotion by 
land, air and water; sensors and communication 
apparatus and equipment.

Class: 12 סוג: 12

Vehicles; apparatus for locomotion by land, air, water 
or rail; aircraft of all types; unmanned aerial vehicles; 
helicopters; rotorcraft and drones (projectiles); space 
vehicles; aeronautic apparatus, machine equipment 
and appliances; parts and accessories of all 
aforementioned products included in this class.

Class: 36 סוג: 36

Insurance; financial affairs; monetary affairs; financial 
operations; investment of capital; implementation and 
arranging of investment of funds; building 
management; financial services, especially buying-in 
and underwriting of all securities in especially of 
issuing of capital; financial and asset management 
services for all securities, partnership shares, bonds 
and other stock market valuations; stock market 
valuation portfolio administration, management 
services for third parties.

Class: 37 סוג: 37

Construction; repair, especially of vehicles and 
apparatus of locomotion by land, air or water 
including unmanned aerial vehicles, aircraft, drones 
and drive motors; installation, repair, servicing and 
maintenance of electrical and electronic installations, 
equipment and apparatus, aeronautic equipment, 
and cryptographic equipment, instruments, apparatus 
and devices; dismantling services for these products.
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Class: 38 סוג: 38

Telecommunications, telecommunication services, 
electronic data transmission, transmission of data via 
computer server; radio communications services, 
computer-assisted transmission of messages and 
images; emission and reception of data, signals and 
information processed by telematics, by computer or 
by telecommunication apparatus and instruments; 
electrical or electronic exchange of computerised 
data; wireless secure e-mail and data messaging 
services; electronic messaging services; electrical or 
electronic monitoring, emission and reception of data, 
signals, images and information, transmission of 
encrypted messages and images; telecommunication 
sendees by satellite; teleinformatics via terminals; 
telephone communication services; communication 
via computer terminals, secure mobile telephone 
services; transmission services by satellite; data 
transmission services, data transfer services and 
services for the provision of access to data online, in 
especially in the fields of satellite navigation and 
positional data, media for navigation and positional 
data; preparation and management of access to 
available data and information; computer-based 
transmission of positioning and navigation signals 
and data for simulation and experimentation; 
preparation, provision of telecommunication data and 
information on Internet; secured communication 
(transmission) of data and vocal data on behalf of 
third parties, provision of access to software 
platforms guaranteeing user authentication, data 
integrity, data confidentiality and file acceptance, 
documents or electronic data via electronic networks, 
including the Internet, and access to said documents 
or electronic data; provision of access to software 
platforms for services relating to the encryption and 
the signature of files, documents or electronic data 
on behalf of third parties, provision of access to 
software platforms for services relating to the secure 
transfer of files, documents, data or electronic 
payments via electronic networks, including 
telephone networks and the Internet; provision of 
access to programs in data networks.

Class: 41 סוג: 41

Practical training, instruction (teaching) and 
demonstration (teaching demonstration) in the fields 
of defence, monitoring, communication and security, 
intelligence and geography; education; organisation 
and conducting training, practice workshops, 
seminars, internships (training); editing and 
publication of books, printed matter, CD-ROM, and 
film production, exclusively in the fields of intelligence 
and geography, for defence and security; publication 
of books and periodicals on line; publishing services, 
except printing; computer training on the operation, 
performance and security of information and position 
determining systems.

Class: 42 סוג: 42

Scientific, technological or technical studies, 
development and adaptation of telecommunication 
networks and radio communication networks; design, 
development and updating (for third parties) of 
software (recorded programs) for the management, 
administration, architecture management, 
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configuration, and protection of local or remote 
networks for voice, image, data and multimedia data 
communication, tests, checks, analyses and/or signal 
monitoring; scientific, technological or technical 
development, optimisation, performance monitoring 
and testing for methods, algorithms, processing and 
software modules for the computer-based signals 
processing; inspections, tests, analyses and/or 
monitoring of system algorithms for the generation of 
data pertaining to navigation or cartography; 
scientific, technological or technical development, 
optimisation, inspections (technical verification) and 
implementation of technical tests for performance of 
methods, algorithms, processing and software 
modules for the generation of data pertaining to 
navigation or cartography; performance monitoring 
and inspection; signal checking and verification; 
scientific and technical development of algorithms 
and methods for the computer processing of signals; 
services for the generation and/or delivery of results, 
especially in the form of analysis reports, graphs, 
tables and charts; scientific and technological 
services and research and design relating thereto, in 
especially scientific and technical development, 
engineering, technical investigation, technical 
consultancy, optimisation, and improvement; 
performance of industrial analyses and 
measurements; scientific and technological services 
and research and design relating thereto in the field 
of data processing, data analysis and data 
conversion; provision of programs in data networks 
creation (design, development) and updating of 
database programs; scientific, technical and 
technological study of user requirements and the 
evaluation of intelligence system architectures, 
scientific, technical and technological studies relating 
to the adaptation, integration, qualification and 
logistics support built into operations, exclusively in 
the fields of intelligence and geography, for defence 
and security; scientific and technological services and 
research and design services relating thereto, in 
especially scientific and technical development, 
engineering, scientific and technical investigation, 
scientific and technical consultancy, optimisation and 
improvement, exclusively in the fields of intelligence 
and geography for defence and security; scientific, 
technical and technological data processing, 
scientific, technical and technological data analysis 
and data conversion services, exclusively in the fields 
of intelligence and geography, for defence and 
security; engineering services applied to the design 
and troubleshooting of digital radio communication 
networks intended for security forces; design, 
development and updating (for third parties) of 
software (recorded/stored programs) for position 
determination, supervision and monitoring in specific 
geographical areas; design, development and 
updating (for third parties) of command and 
monitoring software (recorded/stored programs) for 
position determination, supervision and monitoring in 
specific geographical areas; scientific evaluation and 
estimation services provided by engineers for the 
generation and/or delivery of results, especially in the 
form of analysis reports, graphs, tables, charts; 
programming of software in especially on behalf of 
third parties; programming and maintenance of 
software, including software platforms for secure 
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end-to-end transactions, the management of 
customer relations and the processing of affairs and 
transactions; provision of protection services for 
corporate communication via electronic networks, in 
especially for protection against illegal network 
attacks; scientific, technical and technological 
consultancy, consultancy services, hotline services 
and maintenance services concerning computer 
hardware, software and wireless data networks in all 
aforementioned fields, scientific, technical and 
technological advice centres in all aforementioned 
fields; tests (technical tests), inspections (technical 
verification), scientific, technical and technological 
analyses and/or monitoring of navigation signals; 
scientific, technical and technological development, 
optimisation, performance monitoring and testing for 
methods, algorithms, processing and software 
modules for the computer processing of navigation 
signals; inspections (technical verifications), tests 
(technical tests), scientific, technical and 
technological analyses and/or monitoring of system 
algorithms for the generation of data pertaining to 
navigation; scientific, technical and technological 
development, optimisation, inspections and tests for 
performance of methods, algorithms, processing and 
software modules for the generation of data 
pertaining to navigation; engineering services in the 
field of performance monitoring and inspection; 
engineering services in the field of navigation signal 
verification; engineering services in the field of 
developing algorithms and methods for the computer 
processing of navigation signals; engineering 
services in the field of developing algorithms and 
methods for generating data pertaining to navigation; 
scientific evaluation and estimation for the generation 
of extrapolated data for navigation; evaluations, 
assessments and research in the fields of science 
and technology provided by engineers, in especially 
scientific, technical and technological development, 
engineering, scientific, technical and technological 
investigation, scientific, technical and technological 
consultancy, optimisation, calibration, alignment, 
testing, enhancement, in respect of antennas, 
satellite dishes, reflecting and radiant objects, 
technical examination and identification of space 
segments in two dimensions or in three dimensions; 
scientific, technical and technological measurement, 
characterisation, verification, scientific, technical and 
technological examination, digitisation by scanning 
and sampling electromagnetic fields; industrial 
analyses; scientific and technological evaluations, 
estimates and research in the technological fields of 
data processing, data analysis and data conversion 
provided by engineers; creation (design, 
development) of database programs; performance of 
technical tests, verification, analyses and/or 
monitoring of signals associated with vehicles and 
apparatus for locomotion by land, air and water, 
especially helicopters, rotorcraft and drones; 
scientific, technical and technological development, 
optimisation, performance monitoring and testing for 
methods, algorithms, processing and software 
modules for the computer processing of signals 
relating to vehicles and apparatus for locomotion by 
land, air and water, especially helicopters, rotorcraft 
and drones; inspections (technical verification), 
technical tests, technical analyses and/or monitoring 
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of system algorithms for the generation of data; 
engineering services in the field of performance 
monitoring and inspection relative to vehicles and 
apparatus for locomotion by land, air or water, 
especially helicopters, rotorcraft and drones; 
engineering services in the field of signal checking 
and verification; engineering services in the field of 
developing algorithms and methods for the computer 
processing of signals; scientific evaluation and 
estimation for the generation and delivery of results 
especially in the form of analysis reports, graphs, 
tables and charts; scientific and technological 
services, and associated research and design, 
provided by engineers, in the field of data processing, 
data analysis and data conversion; scientific, 
technical and technological studies, development and 
adaptation of telecommunication networks and radio 
communication networks relating to vehicles and 
apparatus for locomotion by land, air or water, 
especially helicopters, rotorcraft and drones; design, 
development and updating (for third parties) of 
software (recorded/stored programs) for the 
management, administration, architecture, 
configuration, and protection of local or remote 
networks for voice, image, data and multimedia data 
communication networks associated with vehicles 
and apparatus for locomotion by land, air or water, 
especially helicopters, rotorcraft and drones; design, 
development and updating (for third parties) of 
software (recorded/stored programs) for the design, 
development, management and securement of 
access to computer networks and to Internet protocol 
(IP) networks, programming and maintenance of 
computer software for military and aeronautic 
applications; installation of and development of new 
products for military or aeronautic applications.Goods/Services for which priority is claimed סחורות/שירותים לגביהם נטען דין קדימה
(If only classification code is indicated, Priority is claimed 
for all goods/services included in that class, and specified 
above under the title Goods/Services)

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

Germany, 16/09/2010, No. 30 2010 054 696.4/42 גרמניה, 16/09/2010, מספר 696.4/42 054 2010 30

Class: 9 סוג: 9

Class: 12 סוג: 12

Class: 36 סוג: 36

Class: 37 סוג: 37

Class: 38 סוג: 38

Class: 41 סוג: 41

Class: 42 סוג: 42
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 Owners

Name: EADS Deutschland GmbH

Address: Willy-Messerschmitt-Straße, 85521 Ottobrunn, 
Germany

Identification No.: 74910

(DE GmbH (limited company))

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Pearl Cohen Zedek Latzer

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

שם: פרל כהן צדק לצר

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

Trade Mark No. 244640 מספר סימן

Application Date 22/02/2012 תאריך הגשה

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 8 סוג: 8

Table cutlery (knives, forks and spoons); knives for 
meet, vegetables knives, choppers (knives), abrading 
instruments (hand instruments), hand operated 
agricultural instruments, hand operated garden tools, 
fire irons, instruments and tools for skinning animals, 
can openers, oyster openers, serving utensils, ladles, 
grinding utensils, mincers, of different materials 
including ceramic materials, wood, different metal, 
ceramics; all included in class 8.

סכו"ם (סכינים, מזלגות, כפות); סכינים לבשר, סכינים לירקות, 
קוצצים (סכינים), כלי גירוד (כלים ידניים), מכשירים חקלאיים 
מופעלים ביד, כלי גינון מופעלים ביד, כלים לטיפול באש, 

מכשירים וכלים לפשיטת עור מחיות, פותחני קופסאות, פותחי 
צדפות, כלי ששת, תרוודים, כותשים, מטחנות, מחומרים שונים 
כולל חומרים קרמיים, עץ, מתכות שונות, קירמיקה; הנכללים 
כולם בסוג 8.                                                                  
                                                                                    

                                                                        

Class: 11 סוג: 11

Cooking, frying, and bakery devices and appliances; 
electronic potties, electronic pans, electronic kettles, 
of different materials including: porcelain, wood, , 
different metal, iron, aluminium,stainless steel, 
ceramic materials; all included in class 11.

התקנים וכלים לבישול, טיגון ואפייה; סירים חשמליים, מחבתות 
חשמליים, קומקומים חשמליים, מחומרים שונים כולל: חרסינה, 
עץ, מתכות שונות, ברזל, אלומיניום, נירוסטה, חומרים קרמיים; 
הנכללים כולם בסוג 11.                                                     
                                                                                  

Class: 21 סוג: 21

House hold and kitchen utensils and containers; 
cooking pot sets, tableware other than knives, forks 
and spoons, nonelectric cooking utensils, vessels for 
making ice and drinks, nonelectric kettles, flasks, 
bottle openers, bowls, put up boxes, spices devices, 
(backing) tins, nonelectric dishwasher,  serving 
utensils, trays, porcelain utensils, porcelain, 
nonelectric kettles, nonelectric blenders, combs and 
brushes, cleaning tools for domestic purposes, 
garbage utensils, glass utensils, porcelain, including 
glasses, cups, tea and coffee sets (coffeepot, 
teapot); all included in class 21.

כלים ומכלים לבית ולמטבח; מערכות סירי בישול, כלי שולחן 
למעט סכינים, מזלגות וכפות, כלים לבישול שאינם חשמליים, 
כלים להכנת קרח ומשקאות, קומקומים שאינם חשמליים, 

בקבוקים, פותחני בקבוקים, קערות, קופסאות אכסנה, מתקנים 
לתבלינים, תבניות אפיה, מייבשי כלים שאינם חשמליים, כלי 

הגשה, מגשים, כלי פורצלן, חרסינה, קומקומים שאינם 
חשמליים, מערבלים שאינם חשמליים, מסרקות ומברשות, כלי 
ניקוי לשימוש ביתי, פחי אשפה, כלי זכוכית, חרסינה, כולל 

מאגים, כוס, ספל, סטים לתה וקפה; הנכללים כולם בסוג 21.   
                                                                                    
                                                                                    

                                                                          

Class: 35 סוג: 35

Marketing and sales for kitchen utilities and 
household utilities; office activities for kitchen utilities 
and household utilities; all included in class 35.           
   

שיווק ומכירות של מוצרי מטבח וכלי בית; פעולות משרדיות 
עבור מוצרי מטבח וכלי בית, הנכללים כולם בסוג 35.               
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Ownersבעלים

Name: B.S.D Bergner Israel Ltd. שם: בי.אס.די ברגנר ישראל בע"מ

Address: Sahrov 5 St., Rishon Lezion, Israel כתובת : רח' סחרוב 5, ראשון לציון, ישראל

Identification No.: 514359553מספר זיהוי: 514359553

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Teplow & Brandt, Adv.

Address: 136 Rothschild Blvd, Tel Aviv, 65272, Israel

שם: טפלו את ברנדט, עו"ד

כתובת : שדרות רוטשילד 136, תל אביב, 65272, ישראל
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ECONCRETE

Trade Mark No. 247348 מספר סימן

Application Date 20/06/2012 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: ECONCRETE TECH LTD שם: אקונקריט טק בע"מ

Address: 13 Namirover St., Tel-Aviv, 69713, Israel כתובת : רח' נמירובר 13, תל אביב, 69713, ישראל

Identification No.: 514766039מספר זיהוי: 514766039

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Reinhold Cohn and Partners

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

שם: ריינהולד כהן ושותפיו

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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 19 סוג: 19

Concrete; precast concrete products; all included in 
class 19.

בטון; מוצרי בטון יצוק; הנכללים כולם בסוג 19.                       
              

Class: 42 סוג: 42

Engineering, development, design and consulting 
services in the field of customized concrete and 
precast concrete products; all included in class 42.

שירותי הנדסה, פיתוח, עיצוב ויעוץ בתחום של מוצרי בטון ובטון 
יצוק המותאמים ללקוח; הנכללים כולם בסוג 42.                     

                                                                            

י"ב אלול תשע"ב - 50130/08/2012



Trade Mark No. 247450 מספר סימן

Application Date 25/06/2012 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: OSEM INVESTMENTS LTD. שם: אסם השקעות בע"מ

Address: 2 Rimon St., P.O.B. 934, Shoham, 60850, Israel כתובת : רח' רימון 2, ת.ד. 934, שוהם, 60850, ישראל

Identification No.: 520026063מספר זיהוי: 520026063

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: 30 סוג: 30

Flours, flour mixtures ready for baking, ready-made 
mixtures for baking; all included in class 30

קמחים, תערובות קמח לאפיה, תערובות לאפיה מוכנות 
לשימוש, הנכללים כולם בסוג 30                                         
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NEW - PHARM

ניו - פארם
Trade Mark No. 247462 מספר סימן

Application Date 25/06/2012 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: New Pharm Drugstores Ltd. שם: ניו פארם דראגסטורס בע"מ

Address: 10 Hagiborim Street, Netanya, Israel כתובת : רח' הגיבורים 10, נתניה, ישראל

Identification No.: 510978463מספר זיהוי: 510978463

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Ephraim Abramson, Adv.

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

שם: אפרים אברמזון, עו"ד

כתובת : רח' דניאל פריש 3, תל אביב, 64731, ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 35 סוג: 35

Drugstores and pharmacies. רשת דראגסטורים ובתי מרקחת.
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Trade Mark No. 247644 מספר סימן

Application Date 02/07/2012 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: Mey Eden Production (2007)LTD שם: מי עדן ייצור (2007) בע"מ

Address: Ha'lehi 19, Bnei Brak, Israel כתובת : הלחי 19, בני ברק, ישראל

Identification No.: 513998963מספר זיהוי: 513998963

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: 11 סוג: 11

Water filtering devices; water supplying devices. מתקנים לסינון מים; מתקנים לאספקת מים.                         

Class: 21 סוג: 21

Household or kitchen utensils and containers; water 
containers.

כלים ומיכלים לבית ולמטבח; מיכלי מים.                               
                        

Class: 32 סוג: 32

Mineral water; filtered water; aerated water; non-
alcoholic beverages

מים מינרליים; מים מסוננים; מים מוגזים; משקאות לא 
אלכוהוליים                     
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Trade Mark No. 247645 מספר סימן

Application Date 02/07/2012 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: Mey Eden Production (2007)LTD שם: מי עדן ייצור (2007) בע"מ

Address: Ha'lehi 19, Bnei Brak, Israel כתובת : הלחי 19, בני ברק, ישראל

Identification No.: 513998963מספר זיהוי: 513998963

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: 11 סוג: 11

Water filtering devices; water supplying devices. מתקנים לסינון מים; מתקנים לאספקת מים.                         

Class: 21 סוג: 21

Household or kitchen utensils and containers; water 
containers.

כלים ומיכלים לבית ולמטבח; מיכלי מים                                 
                        

Class: 32 סוג: 32

Mineral water; filtered water; aerated water; non-
alcoholic beverages

מים מינרליים; מים מסוננים; מים מוגזים; משקאות לא 
אלכוהוליים                     

י"ב אלול תשע"ב - 50530/08/2012



Trade Mark No. 247647 מספר סימן

Application Date 02/07/2012 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: Mey Eden Production (2007)LTD שם: מי עדן ייצור (2007) בע"מ

Address: Ha'lehi 19, Bnei Brak, Israel כתובת : הלחי 19, בני ברק, ישראל

Identification No.: 513998963מספר זיהוי: 513998963

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: 11 סוג: 11

Water filtering devices; water supplying devices. מתקנים לסינון מים; מתקנים לאספקת מים.                         

Class: 21 סוג: 21

Household or kitchen utensils and containers; water 
containers.

כלים ומיכלים לבית ולמטבח; מיכלי מים.                               
                        

Class: 32 סוג: 32

Mineral water; filtered water; aerated water; non-
alcoholic beverages

מים מינרליים; מים מסוננים; מים מוגזים; משקאות לא 
אלכוהוליים                     

י"ב אלול תשע"ב - 50630/08/2012



Rebonding x

Trade Mark No. 247674 מספר סימן

Application Date 02/07/2012 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: Roni Hatuka שם: רוני חתוכה

Address: 11 Brener St., Tel Aviv, Israel כתובת : רח' ברנר 11, תל אביב, ישראל

Identification No.: 028731990מספר זיהוי: 028731990

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Oz Haim, Adv.

Address: 7 Aba Hilel ST., Ramat Gan, 52522, Israel

שם: עוז חיים, עו"ד

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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 3 סוג: 3

soaps; perfumery, essential oils, cosmetics, hair 
lotions, preparations for cleaning, tinting, coloring, 
bleaching, setting, smoothing and styling of hair; all 
included in class 3.

סבונים; בשמים, שמנים אתריים, תכשירי קוסמטיקה, תרחיצים 
לשיער; תכשירים לניקוי, גיוון, צביעה, הלבנה, סידור, החלקה 
ועיצוב של שיער; הכל כלול תחת סוג 3.                               

                                      

י"ב אלול תשע"ב - 50730/08/2012



Trade Mark No. 247676 מספר סימן

Application Date 02/07/2012 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: Roni Hatuka שם: רוני חתוכה

Address: רח' ברנר 11, תל אביב, ישראל כתובת : רח' ברנר 11, תל אביב, ישראל

Identification No.: 028731990מספר זיהוי: 028731990

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Oz Haim, Adv.

Address: 7 Aba Hilel ST., Ramat Gan, 52522, Israel

שם: עוז חיים, עו"ד

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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 3 סוג: 3

soaps; perfumery, essential oils, cosmetics, hair 
lotions, preparations for cleaning, tinting, coloring, 
bleaching, setting, smoothing and styling of hair; all 
included in class 3.

סבונים; בשמים, שמנים אתריים, תכשירי קוסמטיקה, תרחיצים 
לשיער; תכשירים לניקוי, גיוון, צביעה, הלבנה, סידור, החלקה 
ועיצוב של שיער; הכל כלול תחת סוג 3.                               

                                      

י"ב אלול תשע"ב - 50830/08/2012



BLUESTONE

Trade Mark No. 247766 מספר סימן

Application Date 08/07/2012 תאריך הגשה

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 35 סוג: 35

Advertising; marketing research; telemarketing; 
personnel management consultancy, employment 
agencies; organization and conducting of trade fairs, 
exhibitions, special shows and selling events for 
commercial or advertising purposes; business 
management, particularly in respect of organizing 
and conducting trade fairs, exhibitions, special shows 
and selling events; presentation of business 
companies and their products and services, also via 
the Internet; sales promotion for others; 
demonstration of goods; arranging contacts between 
commercial partners in trade and industry, also via 
the Internet; providing and rental of advertising space 
and advertising material; providing and rental of 
booths and areas for setting up booths including the 
corresponding equipment (included in class 35); 
management consultancy, particularly in respect of 
organizing and conducting trade fairs, exhibitions, 
special shows and selling events; compilation and 
servicing of information, namely updating and 
administration of information in computer databases

פרסום, מחקר שיווק;טלמרקטינג; יעוץ ניהול צוות, סוכנות 
תעסוקה; ארגון וניהול ירידי סחר, תערוכות, הופעות מיוחדות 
ומאורעות מכירה לצרכים מסחריים או פרסומיים; ניהול עסקים, 
במיוחד בנוגע לארגון וניהול ירידי סחר, תערוכות, הופעות 
מיוחדות ומאורעות מכירה; הצגת חברות עסקיות והמוצרים 
והשירותים שלהן, גם באמצעות האינטרנט; קידום מכירות 

לאחרים; הדגמת סחורות; סידור קשרים בין שותפים מסחריים 
במסחר ובתעשייה, גם באמצעות האינטרנט; אספקת והשכרת 
מקום לפרסום וחומרי פרסום; אספקת והשכרת ביתנים ואזורים 
להרכבת ביתנים כולל הציוד המתאים (הכלול בסוג 35); יעוץ 
ניהולי, במיוחד בנוגע לארגון וניהול ירידי סחר, תערוכות, 

הופעות מיוחדות ומאורעות מכירה; איסוף מידע ונתינת שירות 
לגבי מידע, דהיינו עדכון והסדרת מידע בבסיסי נתונים של 

מחשבים.

                                                                                     
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    

          

Class: 41 סוג: 41

Providing entertainment, education and training 
services; sporting and cultural activities; personnel 
consultancy with regard to education and training; 
vocational guidance; organization and conducting of 
exhibitions and special shows for cultural and 
educational or tutorial purposes; organization and 
conducting of instructional shows, of congresses, 
seminars, conferences, symposia and workshops; 
arranging and conducting of colloquiums; production 
and organization of shows; organization and 
conducting of balls; organization and conducting of 
competitions; presentation of live performances; 
orchestra services; party planning; booking of seats 
for shows

שרותי בידור, חינוך, הדרכה והכשרה; פעילויות תרבותיות 
וספורטיביות; הדרכה מקצועית; ארגון וניהול של תערוכות 
והופעות מיוחדות לצרכים תרבותיים, חינוכיים או לימודיים; 

ארגון וניהול של הצגות חינוכיות, קונגרסים, סמינרים, ועידות, 
סימפוזיונים וקבוצות דיון; סידור וניהול סמינרים; הפקת וארגון 
הצגות; ארגון וניהול נשפים; ארגון וניהול תחרויות; הצגת 

הופעות חיות; שירותי תזמורת; תכנון מסיבות; הזמנת מקומות 
למופעי בידור.                                                                 
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    

                                  

י"ב אלול תשע"ב - 50930/08/2012



Ownersבעלים

Name: BLUE STONE PROMOTION LTD שם: בלו סטון הפקות בע"מ 

Address: 32 Muskit, Herzlia, 46733, Israel כתובת : משכית 32, הרצליה, 46733, ישראל

Identification No.: 513923037מספר זיהוי: 513923037

 513923037

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

י"ב אלול תשע"ב - 51030/08/2012



BUFFALO DAVID BITTON

Trade Mark No. 247987 מספר סימן

Application Date 17/07/2012 תאריך הגשה

 Owners

Name: 3681441 Canada Inc.

Address: Montreal, Quebec, Canada

Identification No.: 57576

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Wolff, Bregman and Goller

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

שם: וולף, ברגמן וגולר

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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 35 סוג: 35

Store and chain store services; retail and wholesale 
services; advertising; business management; 
business administration; sales promotion services; 
import and marketing services; consulting; electronic 
sales services; services for the provision of 
commercial information, all in the field of clothing, 
headwear, bags, jewelry, sunglasses and other 
fashion products; all included in class 35.                    
                                                                            

שירותי חנויות ורשת חנויות; שירותי קמעונאות וסיטונאות; 
פרסומת; ניהול עסקים; טיפול בעסקים; שירותי קידום מכירות; 
שירותי יבוא ושיווק; שירותי ייעוץ; שירותי מכירה אלקטרונית; 
שירותי אספקת מידע מסחרי; כולם בתחום של דברי הלבשה, 
כיסוי ראש, תיקים, תכשיטים, משקפי שמש ומוצרי אופנה 

אחרים; כולם כלולים בסוג 35.
                                                                                     
                                                                                    

                  

י"ב אלול תשע"ב - 51130/08/2012



Trade Mark No. 248696 מספר סימן

Application Date 12/08/2012 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: Yigal Weitzman שם: יגאל ויצמן

Address: 7A Harogey Malchot St., Tel Aviv, Israel כתובת : רח' הרוגי מלכות 7 א', תל אביב, ישראל

Identification No.: 24411423מספר זיהוי: 24411423

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, hair styling products, hair 
lotions, soaps, perfumery, essential oils, body lotions, 
cosmetics; all included in class 3.       

מוצרי יופי וטיפוח לגוף ולשיער, תכשירים לעיצוב השיער, 
תרחיצים לשיער, סבונים, בשמים, שמנים אתריים, תחליבי 

לחות, תכשירי קוסמטיקה ואיפור; הנכללים בסוג 3.

י"ב אלול תשע"ב - 51230/08/2012



FEMOR

Trade Mark No. 248697 מספר סימן

Application Date 12/08/2012 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: Yigal Weitzman שם: יגאל ויצמן

Address: רח' הרוגי מלכות 7 א', תל אביב, ישראל כתובת : רח' הרוגי מלכות 7 א', תל אביב, ישראל

Identification No.: 24411423מספר זיהוי: 24411423

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, hair styling products, hair 
lotions, soaps, perfumery, essential oils, body lotions, 
cosmetics; all included in class 3.       

מוצרי יופי וטיפוח לגוף ולשיער, תכשירים לעיצוב השיער, 
תרחיצים לשיער, סבונים, בשמים, שמנים אתריים, תחליבי 

לחות, תכשירי קוסמטיקה ואיפור; הנכללים בסוג 3.

י"ב אלול תשע"ב - 51330/08/2012



ערמונים
Trade Mark No. 248705 מספר סימן

Application Date 06/08/2012 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: Armonim Chef Ltd. שם: ערמונים השף בע"מ

Address: P.O.B 109, Moshav Sgula, 79530, Israel כתובת : ת.ד 109, סגולה, 79530, ישראל

Identification No.: 514119957מספר זיהוי: 514119957

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Ilan Zedek, Adv.

Address: 20 Hata'as St., Kfar Saba, 44425, Israel

שם: אילן צדק, עו"ד

כתובת : רח' התע"ש 20, כפר סבא, 44425, בית הפעמון, 
ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 43 סוג: 43

Services to provide food and drink. שירותים להספקת מזון ומשקה.                   

י"ב אלול תשע"ב - 51430/08/2012



Trade Mark No. 248706 מספר סימן

Application Date 06/08/2012 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: Armonim Chef Ltd. שם: ערמונים השף בע"מ

Address: ת.ד 109, סגולה, 79530, ישראל כתובת : ת.ד 109, סגולה, 79530, ישראל

Identification No.: 514119957מספר זיהוי: 514119957

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Ilan Zedek, Adv.

Address: 20 Hata'as St., Kfar Saba, 44425, Israel

שם: אילן צדק, עו"ד

כתובת : רח' התע"ש 20, כפר סבא, 44425, בית הפעמון, 
ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 43 סוג: 43

Services to provide food and drink. שירותים להספקת מזון ומשקה.                   

י"ב אלול תשע"ב - 51530/08/2012



Trade Mark No. 248840 מספר סימן

Application Date 20/08/2012 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: YOAM (1990) LTD שם: יועם (1990) בע"מ

Address: 3 Habetichut Street, North I.Z., P.O.B. 12005, 
Asdod, 77520, Israel

כתובת : רחוב הבטיחות 3, אזור תעשיה צפוני, ת.ד. 12005, 
אשדוד, 77520, ישראל

Identification No.: 511479420מספר זיהוי: 511479420

חברה בע"מ

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Glusman Chem-Tov Chowers Broid & Co.

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

שם: גלוזמן שם-טוב חוברס ברויד ושות'

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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 11 סוג: 11

Faucets; mixing taps; shower taps; shower heads; 
handheld shower heads; shower hoses;  shower 
fittings; Manually-operated plumbing valves; fire 
hydrants; parts and fittings for all the aforementioned 
goods; all included in class 11

ברזים; ברזי ערבול; ברזי מקלחת; ראשי מקלחת; ראשי 
מקלחת המוחזקים ידנית; צינורות מקלחת; אבזרי מקלחת; 
ברזי כיבוי אש; שסתומי אינסטלציה מופעלים ידנית; חלקים 

ומתאמים עבור כל הטובין האמורים; הנכללים כולם בסוג 11     
                                                    

י"ב אלול תשע"ב - 51630/08/2012



יועם
Trade Mark No. 248841 מספר סימן

Application Date 20/08/2012 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: YOAM (1990) LTD שם: יועם (1990) בע"מ

Address: 3 Habetichut Street, North I.Z., P.O.B. 12005, 
Asdod, 77520, Israel

כתובת : רחוב הבטיחות 3, אזור תעשיה צפוני, ת.ד. 12005, 
אשדוד, 77520, ישראל

Identification No.: 511479420מספר זיהוי: 511479420

חברה בע"מ

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Glusman Chem-Tov Chowers Broid & Co.

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

שם: גלוזמן שם-טוב חוברס ברויד ושות'

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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 11 סוג: 11

Faucets; mixing taps; shower taps; shower heads; 
handheld shower heads; shower hoses;  shower 
fittings; Manually-operated plumbing valves; fire 
hydrants; parts and fittings for all the aforementioned 
goods; all included in class 11

ברזים; ברזי ערבול; ברזי מקלחת; ראשי מקלחת; ראשי 
מקלחת המוחזקים ידנית; צינורות מקלחת; אבזרי מקלחת; 
ברזי כיבוי אש; שסתומי אינסטלציה מופעלים ידנית; חלקים 

ומתאמים עבור כל הטובין האמורים; הנכללים כולם בסוג 11     
                                                    

י"ב אלול תשע"ב - 51730/08/2012



.Journal" No")("יומן" מס' 06/2011

233804

.Journal" No")("יומן" מס' 02/2012

244210

.Journal" No")("יומן" מס' 04/2012

193417 215894 218344 218376 218963 221646 223004 226913 
226914 226915 228676 229412 229892 229893 229926 229927 
229930 230373 230375 230407 230674 231102 231103 231107 
231437 231438 232844 233135 233724 234010 234152 234291 
234337 234423 234488 234542 234665 234835 234844 234867 
234918 235014 235065 235073 235074 235160 235176 235184 
235188 235209 235541 235701 235792 235815 235821 235822 
235826 235844 235847 235900 235941 235957 235969 235970 
235971 235972 235973 235974 236073 236089 236094 236095 
236102 236103 236126 236184 236190 236195 236197 236198 
236265 236266 236267 236268 236316 236326 236357 236408 
236436 236501 236503 236504 236511 236512 236554 236614 
236733 236756 236854 236884 236893 236974 236997 237010 
237011 237074 237088 237089 237099 237100 237101 237103 
237105 237109 237112 237113 237163 237166 237268 237318 
237324 237344 237345 237361 237371 237374 237376 237386 
237387 237390 237392 237393 237394 237395 237399 237400 
237401 237402 237405 237406 237407 237408 237409 237412 
237413 237414 237416 237419 237438 237460 237472 237488 
237489 237490 237491 237494 237495 237500 237506 237507 
237508 237513 237514 237535 237541 237542 237545 237546 
237550 237553 237554 237555 237556 237557 237558 237561 
237562 237565 237568 237584 237587 237593 237605 237607 
237609 237612 237613 237614 237616 237618 237619 237621 
237674 237676 237681 237682 237687 237690 237691 237692 
237693 237694 237697 237706 237708 237712 237716 237719 
237720 237721 237776 237784 237785 237788 237789 237790 
237791 237793 237794 237795 237796 237797 237798 237799 
237800 237801 237802 237803 237807 237808 237809 237814 
237815 237816 237817 237818 237819 237820 237846 237853 
237854 237857 237876 237878 237881 237887 237890 237891 
237892 237897 237899 237900 237903 237904 237905 237906 
237907 237908 237909 237960 237961 237962 237963 237964 
237965 237966 238051 238066 238084 238085 238092 238117 
238353 238462 238600 238601 238632 238819 238867 239001 
239125 239394 239395 239545 240448 240504 240572 240606 
240641 240943 240964 241922 242230 242857 242935 242936 

243072 244652 244800 244801 245028 246040

סימני מסחר שנרשמו
TRADE MARKS REGISTERED

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

י"ב אלול תשע"ב - 51830/08/2012



170863

מרק בדנר, עו"ד

מגדלי טויוטה רחוב יגאל אלון 65 ,   תל אביב

Marc Phillip Bodner, Adv.

Marchon Europe B.V.

1042 AE Amsterdam, Sloterdijk, Netherlands

Toyota Towers 65 Yigal Alon Street ,   Tel 
Aviv

7019 79053 155411 155412 170607 170608 193248 193249 193251 193252

ריינהולד כהן ושותפיו

ת.ד. 13239 ,   תל אביב

Reinhold Cohn and Partners

OSEM INVESTMENTS LTD.

אסם השקעות בע"מ

שוהם, ישראל

P.O.B. 13239 ,   Tel Aviv

226728 235422 235423 235424 235425 235426

ריינהולד כהן ושותפיו

ת.ד. 13239 ,   תל אביב

Reinhold Cohn and Partners

SODIMA SAS

75014 Paris, France

P.O.B. 13239 ,   Tel Aviv

171986 171987 171988 174324 184486 184487 184488

ד"ר שלמה כהן ושות'

ת.ד. 11490 ,   תל אביב

Dr. Shlomo Cohen & Co.

Sole Technology, Inc.

California, U.S.A.

P.O.B. 11490 ,   Tel Aviv
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226728 235422 235423 235424 235425 235426

ריינהולד כהן ושותפיו

ת.ד. 13239 ,   תל אביב

Reinhold Cohn and Partners

Tnuva Central Cooperative for the Marketing of 
Agricultural Produce in Israel Ltd.

תנובה מרכז שיתופי לשיווק תוצרת חקלאית בישראל    בע"מ

רמת השרון, ישראל

P.O.B. 13239 ,   Tel Aviv

238398

סורוקר-אגמון, עו"ד

בית נולטון שנקר 14 ,   הרצליה פיתוח

Soroker-Agmon, Adv.

Yitzhak Naymen

יצחק נימן (נוימן)

תל אביב, ישראל

Nolton House 14 Shenkar St. ,   Herzliya 
Pituach

226728 235422 235423 235424 235425 235426

ריינהולד כהן ושותפיו

ת.ד. 13239 ,   תל אביב

Reinhold Cohn and Partners

YOPLAIT SAS

75014 Paris, France

P.O.B. 13239 ,   Tel Aviv

183948

סורוקר-אגמון, עו"ד

בית נולטון שנקר 14 ,   הרצליה פיתוח

Soroker-Agmon, Adv.

YUVAL YARIN DEAD SEA LTD.

יובל ירין ים המלח בע"מ

חוף עין בוקק, ישראל

Nolton House 14 Shenkar St. ,   Herzliya 
Pituach

העברת בעלות

TRANSFER OF PROPRIETORSHIP
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110401 110402 119202 119203 119204 119205 176751 176752 176753 185490 198925 
198926 198927 198928 198929 227724

ערן ברד, עו"ד

ת.ד. 33306 ,   תל אביב

Eran Bard, Adv.

Wurth International AG

Chur, Switzerland

P.O.B. 33306 ,   Tel Aviv

112011 154628 154629

וולף, ברגמן וגולר

ת.ד. 1352 ,   ירושלים

Wolff, Bregman and Goller

Kraft Foods Europe GmbH

Glattpark, Switzerland

P.O.B. 1352 ,   Jerusalem

135229

Ofer Berman - Management and Entrepreneurship Ltd.

עופר ברמן - ניהול ויזמות בע"מ

הר אדר, ישראל

 , 

157808

סנפורד ט. קולב ושות'

ת.ד. 2273 ,   רחובות

Sanford T. Colb & Co.

SANICOVA, S.L.

12130 Castellon, Spain

P.O.B. 2273 ,   Rehovot

י"ב אלול תשע"ב - 52130/08/2012



169699 169700 169701 169702 175352 175353 175354 175355 205021

פרל כהן צדק לצר

ת.ד. 12704 ,   הרצליה

Pearl Cohen Zedek Latzer

Datum Biotech Ltd.

דאטום ביוטק בע"מ

נס ציונה, ישראל

P.O.B. 12704 ,   Herzelia

173721

ריינהולד כהן ושותפיו

ת.ד. 13239 ,   תל אביב

Reinhold Cohn and Partners

Tristar Europe B.V.

5015 BH Tilburg, Netherlands

P.O.B. 13239 ,   Tel Aviv

178907 178908

ריינהולד כהן ושותפיו

ת.ד. 13239 ,   תל אביב

Reinhold Cohn and Partners

MCE ; (Societe par actions simplifiee)

75017 Paris, France

P.O.B. 13239 ,   Tel Aviv

179930

ריינהולד כהן ושותפיו

ת.ד. 13239 ,   תל אביב

Reinhold Cohn and Partners

DSM Sinochem Pharmaceuticals Netherlands B.V.

2613 AX Delft, Netherlands

P.O.B. 13239 ,   Tel Aviv
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180496 180497 182905 182906 182907 182908

וולף, ברגמן וגולר

ת.ד. 1352 ,   ירושלים

Wolff, Bregman and Goller

Electronic Arts Inc. ; (Delaware Corporation)

Redwood City, California, U.S.A.

P.O.B. 1352 ,   Jerusalem

183948

סורוקר-אגמון, עו"ד

בית נולטון שנקר 14 ,   הרצליה פיתוח

Soroker-Agmon, Adv.

Belle Mud & Salt Ltd.

בל בוץ ומלח בע"מ

ערד, ישראל

Nolton House 14 Shenkar St. , Herzliya 
Pituach

190726

דר' אייל ברסלר, עו"פ

בית לזרום, רחוב תובל 11 ,   רמת גן

Dr Eyal Bressler, Patent Attorney

OPPLE LIGHTING CO., LTD.

Pudong New District, Shanghai, People's Republic of 
China

Lazrom House, 11 Tuval Street , Ramt Gan

192376

וולף, ברגמן וגולר

ת.ד. 1352 ,   ירושלים

Wolff, Bregman and Goller

SALIX PHARMACEUTICALS, INC. ; (California 
Corporation)

Raleigh, North California 27615, U.S.A.

P.O.B. 1352 ,   Jerusalem
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200952

ריינהולד כהן ושותפיו

ת.ד. 13239 ,   תל אביב

Reinhold Cohn and Partners

Harris FRC Corporation ; (New Jersey Corporation)

Holmdel, New Jersey 07733, U.S.A.

P.O.B. 13239 ,   Tel Aviv

204580 204581 204582 215404

לוצאטו את לוצאטו

ת.ד. 5352 ,   באר שבע

Luzzatto & Luzzatto

Marks and Spencer plc

London W2 1NW, United Kingdom

P.O.B. 5352 ,   Beer Sheva

215722 218107 218108 218109

ג'יי.אמ.בי דייויס בן - דוד בע"מ

ת.ד. 45087 ,   ירושלים

JMB  DAVIS BEN - DAVID LTD.

Powermat Inc. ; (Delaware Corporation)

New York, New York, U.S.A.

P.O.B. 45087 ,   Jerusalem

218607

ריינהולד כהן ושותפיו

ת.ד. 13239 ,   תל אביב

Reinhold Cohn and Partners

LNS Management S.A.

2534 Orvin, Switzerland

P.O.B. 13239 ,   Tel Aviv
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229109 229110 229113 229114

ריינהולד כהן ושותפיו

ת.ד. 13239 ,   תל אביב

Reinhold Cohn and Partners

Cosmederm Bioscience, Inc. ; (Delaware Corporation)

San Diego, CA 92122, U.S.A.

P.O.B. 13239 ,   Tel Aviv

235708

Europe Brands S.A.R.L.

L-2036 Luxembourg, Luxembourg

 , 

236336

WEXLER, INC.

Northbrook IL 60062, U.S.A.

 , 

237651

HERO ECO LIMITED ; (United Kingdom, under the 
laws of England & Wales Limited Company)

London W1B 2AF, United Kingdom

 , 
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238359

K-fee System GmbH

51469 Bergisch Gladbach, Germany

 , 

238398

סורוקר-אגמון, עו"ד

בית נולטון שנקר 14 ,   הרצליה פיתוח

Soroker-Agmon, Adv.

Micro Corp.

Wonmi-ku, Buchun-city, Kyungki-do, Republic of Korea

Nolton House 14 Shenkar St. , Herzliya 
Pituach

239163

Professional Association of Therapeutic Horsemanship 
International ; (Colorado, United States non-profit 

corporation)

Denver, Colorado 80233, U.S.A.

 , 

31755 31756 31757 32165 68434 88594 88595 115206 115207 115208 115209 115210 
115211 115212 124803 124804 125037

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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3812 3813 3913 3914 8943 204596 204597 204598 204599 204600 204601

ריינהולד כהן ושותפיו

ת.ד. 13239 ,   תל אביב

Reinhold Cohn and Partners

SAIC MOTOR CORPORATION LIMITED

Zhang Jiang Hi-Tech Zone, Shanghai, People's 
Republic of China

P.O.B. 13239 ,   Tel Aviv

57311 57317

ד"ר יצחק הס ושותפיו

ת.ד. 6451 ,   תל אביב

Dr. Yitzhak Hess & Partners

K-Mail Order GmbH & Co. KG

D-75177 Pforzheim, Germany

P.O.B. 6451 ,   Tel Aviv

69323

עדין - ליס, עו"ד

בית אמות ביטוח דרך מנחם בגין 48 ,   תל אביב

Adin-Liss, Advs.

Chinalux SA ; (Luxembourg Corporation)

L-1470 Luxembourg, Luxembourg

Amot Bituach Tower 48 Menachem Begin Rd. 
, Tel Aviv

90016

פרל כהן צדק לצר

ת.ד. 12704 ,   הרצליה

Pearl Cohen Zedek Latzer

Microsoft Corporation ; (Washington Corporation)

Redmond, Washington, U.S.A.

P.O.B. 12704 ,   Herzelia
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95561

סנפורד ט. קולב ושות'

ת.ד. 2273 ,   רחובות

Sanford T. Colb & Co.

Peuterey Group S.p.A.

Altopascio (Lucca), Italy

P.O.B. 2273 ,   Rehovot

95996

ריינהולד כהן ושותפיו

ת.ד. 13239 ,   תל אביב

Reinhold Cohn and Partners

Ferring B.V.

Hoofddorp, Netherlands

P.O.B. 13239 ,   Tel Aviv

שינויים בפרטי בעלים
CHANGES IN PROPRIETORS' DETAILS

10356 10357

 The name of the proprietor has beenשם בעל הסימן שונה ל:
changed to:

RHODIA OPERATIONS ; (Societe par actions simplifiee)

136245 187162 187163 187164 187165 197232 197518 197799 
197927 198141 198452 198759 198869 198902 198903 205787

 The name of the proprietor has beenשם בעל הסימן שונה ל:
changed to:

Janssen R&D Ireland
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158513 226804 226805 226806 226807 226808 226809 226810 
226811

 The name of the proprietor has beenשם בעל הסימן שונה ל:
changed to:

Infosys Limited

159114

 The name of the proprietor has beenשם בעל הסימן שונה ל:
changed to:

MANAS S.p.A.

196065 196066 196067 196068 196069

 The name of the proprietor has beenשם בעל הסימן שונה ל:
changed to:

RAINBOW S.R.L.

196808 196809 216762

 The name of the proprietor has beenשם בעל הסימן שונה ל:
changed to:

אומן תעשיות נעליים בע"מ

Oman Shoes Industries Ltd.

201978 201981 201983 201985

 The name of the proprietor has beenשם בעל הסימן שונה ל:
changed to:

i. Tech Dynamic Enterprises Limited
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212675 212676 215138 219893 219894

 The name of the proprietor has beenשם בעל הסימן שונה ל:
changed to:

Reed Elsevier Properties S.A.

220712

 The name of the proprietor has beenשם בעל הסימן שונה ל:
changed to:

Shanghai Hugong Electric (Group) Co., Ltd.

221887 221888 221890 221891

 The name of the proprietor has beenשם בעל הסימן שונה ל:
changed to:

Zoomlion Heavy Industry Science and Technology Co., Ltd.

22540

 The name of the proprietor has beenשם בעל הסימן שונה ל:
changed to:

Montres Antima SA

229109 229110 229113 229114

 The name of the proprietor has beenשם בעל הסימן שונה ל:
changed to:

Cosmederm Bioscience, Inc. ; (Delaware Corporation)
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229543 229544 229545 229546

 The name of the proprietor has beenשם בעל הסימן שונה ל:
changed to:

Reed Elsevier Properties SA

231607 231639 231676 231709 231760 231820 231903 231937 
237501 237502 237503 237578 237579 237910 237936 237937 

238197 238198

 The name of the proprietor has beenשם בעל הסימן שונה ל:
changed to:

Janssen R&D Ireland

232839

 The name of the proprietor has beenשם בעל הסימן שונה ל:
changed to:

Monster, Inc. ; (California Corporation)

233341

 The name of the proprietor has beenשם בעל הסימן שונה ל:
changed to:

Hansgrohe SE

233421

 The name of the proprietor has beenשם בעל הסימן שונה ל:
changed to:

X.Commerce Inc. ; (Delaware Corporation)
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236289 236290

 The name of the proprietor has beenשם בעל הסימן שונה ל:
changed to:

VICE MEDIA CANADA INC. ; (Canadian Corporation)

238783

 The name of the proprietor has beenשם בעל הסימן שונה ל:
changed to:

BlueBay Asset Management (Services) Ltd ; (Limited Company)

241655

 The name of the proprietor has beenשם בעל הסימן שונה ל:
changed to:

Stun Services Pte. Ltd. ; (Singapore Private Limited Company Incorporated in Singapore)

31123 31124 31125 65098 65099

 The name of the proprietor has beenשם בעל הסימן שונה ל:
changed to:

Kraft Foods Danmark Intellectual Property ApS 

44724 44796 101428 101429 101430

 The name of the proprietor has beenשם בעל הסימן שונה ל:
changed to:

Krups GmbH
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44887

 The name of the proprietor has beenשם בעל הסימן שונה ל:
changed to:

Forest Tosara Limited

49753 49754 49755 49756

 The name of the proprietor has beenשם בעל הסימן שונה ל:
changed to:

VALEO EQUIPEMENTS ELECTRIQUES MOTEUR ; (Societe par actions simplifiee)

54114 54115 58517 58518 58822 58823 95067 167855 176178 
201514 214786 214787 214788 214789 214790 214791 214792 

214793 236262 236263 236264

 The name of the proprietor has beenשם בעל הסימן שונה ל:
changed to:

Alpargatas S.A.

68053 68054 188902

 The name of the proprietor has beenשם בעל הסימן שונה ל:
changed to:

Accantia Group Holdings

80552

 The name of the proprietor has beenשם בעל הסימן שונה ל:
changed to:

Karnak S.p.A.
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80963

 The name of the proprietor has beenשם בעל הסימן שונה ל:
changed to:

GUARDSMARK, LLC

83685

 The name of the proprietor has beenשם בעל הסימן שונה ל:
changed to:

MOSER, a.s.

85210 85211

 The name of the proprietor has beenשם בעל הסימן שונה ל:
changed to:

JC DEVELOPPEMENT SA

87248

 The name of the proprietor has beenשם בעל הסימן שונה ל:
changed to:

Krups GmbH

94437 158477

 The name of the proprietor has beenשם בעל הסימן שונה ל:
changed to:

ROTTAPHARM S.P.A.
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95561

 The name of the proprietor has beenשם בעל הסימן שונה ל:
changed to:

Peuterey Group S.p.A.

99161

 The name of the proprietor has beenשם בעל הסימן שונה ל:
changed to:

APTALIS PHARMA SAS

שינויים בכתובת בעלים
CHANGES IN PROPRIETORS' ADDRESS

164178 164179 164180 185044 185045

 The address of the proprietor hasכתובת בעל הסימן שונתה ל:
been changed to:

Via Camperio 9  20123 Milano , Italy

166980

 The address of the proprietor hasכתובת בעל הסימן שונתה ל:
been changed to:

 , Poleg Industrial Zone P.O.B. 8796 Natanyaאזור תעשיה פולג ת.ד. 8796 נתניה , ישראל
Israel

176479 176480

 The address of the proprietor hasכתובת בעל הסימן שונתה ל:
been changed to:

 , Park Telem, 2 Oded St.  Beer Yaakovפארק תל"ם רח' עודד 2  באר יעקב , 70300 , ישראל
70300 , Israel

235481

 The address of the proprietor hasכתובת בעל הסימן שונתה ל:
been changed to:

568 Broadway, 10th Floor  New York, NY 
10012 , U.S.A.
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236463 240197

 The address of the proprietor hasכתובת בעל הסימן שונתה ל:
been changed to:

1501 Yamato Road  Boca Raton, Florida 
33431 , U.S.A.

236709

 The address of the proprietor hasכתובת בעל הסימן שונתה ל:
been changed to:

Hataasiya St   Ra'anana  , 43654  , Israel 21רח' התעשיה 21   רעננה , 43654 , ישראל

237213 237236 237280 239012 239177 239178 239179 239523 240004

 The address of the proprietor hasכתובת בעל הסימן שונתה ל:
been changed to:

20 avenue Raymond Aron  F-94260 Antony , 
France

23754 23953 23954 73312 73313 76664 76665 79298 79299

 The address of the proprietor hasכתובת בעל הסימן שונתה ל:
been changed to:

Via Camperio 9  20123 Milano , Italy

238859 238860

 The address of the proprietor hasכתובת בעל הסימן שונתה ל:
been changed to:

20 avenue Raymond Aron  F-94260 Antony , 
France

239158 239159

 The address of the proprietor hasכתובת בעל הסימן שונתה ל:
been changed to:

20 avenue Raymond Aron  F-94260 Antony , 
France

239711 240170 240171 240347 240348 240349 240971 241019 241020 241186 241192 
241457 241656 241982 242529 244273 244274 244275 244276 244740 244774 245073

 The address of the proprietor hasכתובת בעל הסימן שונתה ל:
been changed to:

20 avenue Raymond Aron  F-94260 Antony , 
France
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241007

 The address of the proprietor hasכתובת בעל הסימן שונתה ל:
been changed to:

 No. 12, Keyuan Road, Private Science Park  
Baiyun District, Guangzhou , People's 
Republic of China

242184 242572

 The address of the proprietor hasכתובת בעל הסימן שונתה ל:
been changed to:

Frohburgstrasse 56  CH-8832 Wollerau , 
Switzerland

242186

 The address of the proprietor hasכתובת בעל הסימן שונתה ל:
been changed to:

Frohburgstrasse 56  CH-8832 Wollerau , 
Switzerland

247906

 The address of the proprietor hasכתובת בעל הסימן שונתה ל:
been changed to:

Fraunhoferstrasse 13  82152 Martinsried , 
Germany

44719 45009 45010 45012 45013 158888 158889

 The address of the proprietor hasכתובת בעל הסימן שונתה ל:
been changed to:

2600 East Main Street P.O.B. 415 Lancaster, 
Ohio 13130 , U.S.A.

45227 45228 128243

 The address of the proprietor hasכתובת בעל הסימן שונתה ל:
been changed to:

Ornegardsvej 18  2820 Gentofte , Denmark
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45941 45942 45943 119367 119368 119369

 The address of the proprietor hasכתובת בעל הסימן שונתה ל:
been changed to:

Niedeckerstrasse 1  65795 Hattersheim , 
Germany

52483 157920 218212

 The address of the proprietor hasכתובת בעל הסימן שונתה ל:
been changed to:

MSA Corporate Center, 1000 Cranberry 
Wodds Drive  Cranberry Township, 
Pennsylvania 16066 , U.S.A.

חידושים
RENEWALS

4328 4360 4407 10356 10357 10385 22061 22308 22309 22316 22331 22381 
22385 22400 22409 22411 22439 22506 22521 22539 22571 44508 44509 44518 
44546 44547 44597 44598 44603 44685 44811 44813 44814 44815 44816 44817 
44818 44822 44858 44887 44889 44897 44907 45054 78564 79382 79418 80011 
80354 80500 80527 80552 80593 80605 80616 80617 80629 80630 80664 80684 
80685 80686 80826 80827 80844 80929 80963 80973 80997 81001 81100 81160 
81254 81255 81261 81267 81293 81312 81313 81314 81315 81316 81317 81318 
81319 81340 81341 81363 81390 81391 81394 81401 81402 81469 81524 154870 
157344 157731 157736 158069 158152 158255 158277 158278 158279 158280 
158370 158371 158401 158407 158419 158436 158463 158464 158477 158479 
158552 158557 158558 158559 158560 158561 158571 158572 158573 158653 
158655 158657 158666 158703 158714 158715 158728 158736 158841 158842 
158843 158844 158862 158870 158875 158876 158935 158981 158982 158991 
158998 159000 159034 159063 159064 159103 159114 159115 159127 159128 
159160 159204 159238 159239 159240 159241 159327 159359 159360 159361 
159366 159367 159371 159395 159396 159397 159432 159448 159467 159468 
159493 159565 159566 159567 159583 159584 159585 159586 159587 159601 
159746 159756 159757 159758 159762 159763 159766 159767 159770 159782 
159785 159788 159815 159816 159817 159818 159841 159847 159849 159850 
159851 159859 159860 159861 159862 159903 159904 159948 159949 159960 
159961 159964 159965 159972 159981 159982 160138 160139 160140 160141 
160183 160184 160185 160237 160274 160454 160474 160558 160609 233490 

233625
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אי תשלום אגרת חידוש
RENEWAL FEE HAS NOT BEEN PAID

80 233 439 4325 10346 10352 10353 10361 10364 10365 22306 22310 22343 
22365 22371 22380 22386 22395 22408 22410 22412 44481 44505 44515 44516 
44522 44523 44525 44529 44531 44541 44565 44567 44577 44578 44595 44596 
44599 44604 44606 44627 79419 80518 80521 80523 80524 80525 80526 80528 
80529 80530 80531 80535 80536 80537 80538 80539 80540 80541 80542 80544 
80550 80551 80558 80559 80575 80577 80594 80595 80596 80597 80603 80607 
80613 80619 80620 80628 80657 80658 80660 80674 80675 80682 80688 80691 
80697 80698 80701 80704 80721 80724 80725 80739 80740 80746 80758 80778 
80788 80789 80792 80795 80797 80798 80801 80803 80806 80830 80839 80851 
80852 80853 80855 80858 80862 80863 80864 80871 80873 80874 80879 80885 
154768 154769 154770 158502 158503 158504 158505 158529 158532 158533 
158534 158535 158536 158537 158538 158539 158540 158541 158551 158554 
158555 158568 158570 158579 158580 158586 158587 158588 158590 158591 
158592 158593 158594 158595 158601 158603 158604 158605 158614 158620 
158621 158629 158630 158631 158632 158640 158641 158643 158644 158645 
158646 158647 158648 158656 158658 158662 158663 158664 158665 158670 
158677 158678 158679 158680 158681 158682 158683 158692 158694 158695 
158696 158697 158701 158704 158705 158707 158708 158709 158710 158712 
158714 158715 158716 158717 158722 158723 158724 158725 158728 158734 
158735 158737 158738 158739 158740 158741 158742 158743 158744 158745 
158748 158749 158750 158751 158752 158753 158754 158759 158761 158763 
158765 158766 158767 158768 158769 158770 158771 158772 158780 158781 
158783 158787 158788 158791 158792 158793 158794 158795 158796 158804 
158810 158811 158812 158813 158814 158815 158818 158819 158820 158824 
158827 158828 158829 158831 158832 158833 158834 158837 158845 158846 
158847 158848 158849 158850 158851 158852 158853 158856 158857 158858 
158859 158860 158861 158863 158866 158867 158868 158869 158871 158888 
158889 158890 158892 158893 158894 158895 158896 158897 158898 158899 
158900 158901 158902 158904 158905 158908 158910 158911 158912 158914 
158915 158916 158917 158918 158919 158920 158921 158922 158924 158925 
158927 158928 158929 158931 158932 158933 158936 158937 158938 158939 
158940 158941 158942 158943 158948 158949 158952 158953 158955 158958 
158959 158964 158967 158972 158974 158979 158980 158985 158993 158997 
158999 159002 159003 159006 159007 159008 159009 159012 159013 159014 
159015 159016 159017 159018 159019 159020 159021 159023 159024 159025 
159028 159029 159030 159031 159032 159035 159036 159037 159038 159039 
159047 159048 159049 159050 159051 159052 159053 159054 159056 159057 
159058 159060 159061 159072 159073 159078 159079 159080 159081 159082 

159105 159106 159107 163966

נמחק מחמת אי תשלום אגרת חידוש
CANCELLATION THROUGH NON-PAYMENT OF RENEWAL FEE

23 10080 10081 21688 21694 21725 43654 43655 43657 43671 43672 43674 
43681 43703 43710 43713 43714 43726 43733 43742 43769 78901 78902 78903 
78904 78905 78906 78907 78920 78922 78923 78924 78925 78946 78947 78949 
78952 78953 78954 78955 78957 78977 78979 78980 78981 78985 78991 78999 
79000 79008 79010 79035 79036 79037 79038 79039 79040 79041 79042 79054 

79070 79071 79072 79081 155000 155002 155003 155014 155025 155053 155054 
155070 155074 155075 155076 155078 155081 155085 155086 155087 155089 
155113 155140 155189 155190 155191 155363 155369 155388 155400 155402 
155432 155444 155445 155446 155452 155500 155501 155529 155531 155560 
155628 155630 155633 155634 155635 155636 155637 155638 155643 155644
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מחיקה על פי בקשת הבעלים
CANCELLATION AT THE REQUEST OF THE PROPRIETORS

189955 189956

PARMALAT S.p.A.

217724

Elbit Systems Electro-Optics Elop Ltd.

אלביט מערכות אלקטרו אופטיקה אלאופ בע"מ

237961

Accel Telecom Ltd.

אקסל טלקום בע''מ

238409

ZEEVI YEHUDA 

זאבי יהודה 

240496

Hewlett-Packard Development Company L.P., Texas limited partnership 

243916 245431

IVAX International GmbH

244670 248164

Eliyahu Electrical Marketing Ltd.

אליהו שיווק חשמל בע"מ

246085

Johnson & Johnson
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סימני מסחר שנמחקו
TRADE MARKS CANCELLED

231094

שינויים ברשימת סחורות

CHANGES  OF THE LIST OF GOODS

236401

The specification of goods was changed as 
follows

פרטת הסחורות תוקנה כדלקמן

Class: 9

Musical sound and video recordings; prerecorded 
and live text, data, graphic, audio, video and 
audiovisual content in the form of records, tapes, 
cassettes, CDs, CD-ROMs, DVDs recordings, 
ringtones, ringback tones, voice tones, video 
ringers or other media for download via the 
Internet or other communications networks or 
wireless devices; downloadable graphics and 
wallpaper; downloadable online discussion 
boards, webcasts and podcasts featuring music, 
entertainment and musical artists; downloadable 
multimedia files containing artwork, text, audio, 
video, photographs and Internet Web links relating 
to music, entertainment and musical artists; 
downloadable electronic publications in the nature 
of magazines, newsletters, books, booklets and 
liner notes in the field of music, entertainment and 
musical artists; all included in class 9.

סוג: 9

הקלטות קול, מוסיקה ווידאו; טקסט, נתונים, גרפיקה, קול, 
וידאו ותוכן אורקולי מוקלטים מראש וחיים בצורה של 

 ,CD-ROM ,תקליטים, סרטי הקלטה , קלטות, תקליטורים
הקלטות די וי די, רינגטונים, צלילי המתנה, צילצולים קוליים, 
צלצולי וידאו או מדיה אחרת להורדה באמצעות האינטרנט 
או רשתות תקשורת אחרות או התקנים אלחוטיים; גרפיקה 

ותמונות רקע הניתנות להורדה; פורומים מקוונים, 
וובקאסטים ופודקאסטים המכילים מוסיקה, בידור 

ומוסיקאים, שכולם ניתנים להורדה; קבצי מולטימדיה 
הניתנים להורדה המכילים עבודות אמנות, טקסט, קול, 
וידאו, צילומים וקישורי אינטרנט הנוגעים למוסיקה, בידור 
ומוסיקאים; פרסומים אלקטרוניים הניתנים להורדה בצורה 
של מגזינים, עלוני חדשות, ספרים, ספרונים והערות אלבום 
בתחומי המוסיקה, הבידור והמוסיקאים; הנכללים כולם 

בסוג 9.                                                                     
                                                                                
                                                                                

                                                  
243822

The specification of goods was changed as 
follows

פרטת הסחורות תוקנה כדלקמן

Class: 7

Coupling and transmission components (not for 
land vehicles); propulsion mechanisms and 
nozzles and transmission systems made 
therefrom for satellites.

סוג: 7
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243822

The specification of goods was changed as 
follows

פרטת הסחורות תוקנה כדלקמן

Class: 9

Scientific apparatus and instruments, namely 
scientific devices and equipment consisting 
thereof for measuring inertia, based on gyrometric 
fibre-optic sensors, exclusively for space systems, 
namely for satellites, spacecraft, launching 
rockets, especially launch vehicles, and space 
platforms; software, scientific apparatus and 
instruments, namely devices and equipment 
consisting thereof for navigation and positioning of 
space systems, namely of satellites, spacecraft, 
launching rockets, especially launch vehicles, and 
space platforms; data processing equipment for 
providing technical information and logistical 
services in connection with space systems, 
namely with satellites, spacecraft, launching 
rockets, especially launch vehicles, and space 
platforms; measurement, control, observation and 
transmission apparatus; apparatus and 
instruments for earth observation, encoding and 
transmission of data via a satellite, satellite 
altitude and orbit control apparatus and 
instruments; ground systems consisting of 
electronical control apparatus for satellites; 
satellite control programs; radio transceivers; 
mirrors for telescopes; infrared cameras; housings 
for electronical devices for satellites and 
spacecraft, especially avionics and service 
modules; satellite altitude control and position 
control devices; measurement, control, 
observation and communication apparatus; 
equipment and instruments for earth observation 
as well as encoding and transmission of data via a 
satellite, satellite altitude and orbit control 
apparatus and instruments; ground systems for 
operating satellites mainly consisting of 
electronical devices and operating apparatus for 
the preservation and support of satellites; satellite 
management programs; satellite control 
programs; radioelectric transceivers and radio 
devices; avionics and service modules for 
satellites, spacecraft and launch vehicles; 
electronic, electrical and optical satellite and 
spacecraft modules meaning building sets that 
contain the measuring and communications 
circuits and the auxiliary launch apparatus in a 
housing; devices and systems consisting thereof 
for altitude control and position regulation; 
satellites for scientific and commercial purposes.

סוג: 9

243822

The specification of goods was changed as 
follows

פרטת הסחורות תוקנה כדלקמן

Class: 35

Compiling of data in databases and legal 
databases; business administration of 
correspondence exchange services, especially 
administration of correspondence for third parties 
(office functions); organization of exhibition and 
trade fairs for commercial or advertising purposes.

סוג: 35
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243822

The specification of goods was changed as 
follows

פרטת הסחורות תוקנה כדלקמן

Class: 37

Building construction; construction and repair of 
and installation and mounting services for 
spacecraft and satellites; aircraft and satellite 
failure assistance (repair); information relating to 
repair of aircraft and provision of information 
relating to repair of aircraft, especially relating to 
repair of aeroplanes; installation of hardware for 
mechanical, electrical and computer interfaces 
between a satellite and launching rocket, 
especially a launch vehicle; installation of 
satellites on launch vehicles; services for the 
installation of satellites and spacecraft on 
launching vehicles, namely mechanical assembly, 
set-up (installation) of electrical and computer 
connections (hardware); construction of 
installations, especially satellites and ground 
stations and associated equipment; information 
relating to repair services and the construction of 
installations and equipment in the aviation sector.

סוג: 37
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243822

The specification of goods was changed as 
follows

פרטת הסחורות תוקנה כדלקמן

Class: 38

Telecommunication via satellite and satellite 
constellations; data transmission via satellites and 
satellite constellations; provision, maintenance 
and rental of multiservice companies' 
telecommunication networks; electronic 
messaging via the Internet, Extranet, Intranet; 
communication services via radio, telephone, 
telegraph as well as via any means of remote 
transmission of data, via videotext, especially via 
terminals, computer peripherals or electronic 
and/or digital equipment, videophones, picture 
phones and videoconferencing; data transmission, 
especially batch transmissions, sending and 
dispatching of electronic documents, e-mail 
services; transfer of telephone calls or 
telecommunications messages; mobile 
telecommunication; satellite transmission; radio 
and TV broadcasting and broadcasting of 
multimedia programmes altogether for interactive 
utilization in particular for the electronical 
treatment of texts and/or fix or mobile pictures 
and/or music or other sounds; communication 
services via computer networks in general; 
telecommunication services via satellite and 
satellite constellations; data transmission via 
satellites and satellite constellations; provision, 
maintenance and rental of multiservice 
companies' telecommunication networks; 
electronic transfer of messages and data 
(messaging) via the Internet, Extranet, Intranet; 
communication services via radio, telephone, 
telegraph and via any means of remote 
transmission of data via interactive videography 
and especially via terminals, computer peripherals 
or electronic and/or digital equipment, 
videophones, picture phones and 
videoconferencing; data transmission services, 
especially for batch transmissions, broadcasting, 
transmission of computerised documents; e-mail 
services; telephone call transfer or 
telecommunication services; mobile radio 
telecommunication services; communication 
services via computer networks in general; rental 
of modems; rental of access time to a database 
server; rental of modem peripherals; rental of 
access times to a database server.

סוג: 38
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243822

The specification of goods was changed as 
follows

פרטת הסחורות תוקנה כדלקמן

Class: 41

Teaching, training, education and entertainment 
services; sports and cultural activities; 
correspondence courses; edition and publication 
of texts, illustrations, books, newspapers, 
magazines, publications of all kinds and in all 
forms, including electronic and digital publications, 
publications on sound and/or image carriers, 
multimedia carriers of multimedia programmes in 
particular for the treatment of texts respectively 
stationary or moving pictures (except for publicity 
purposes); organization of introductory and further 
academic events and education in all fields of 
general interest; seminars, classes and lectures; 
organisation of lectures, especially forums, 
conventions and conferences; production of radio 
and television programmes, audiovisual and 
multimedia programmes (film and recording 
studios) for interactive or other utilization in 
particular for electronical treatment of texts 
respectively stationary or moving pictures 
respectively music or other sounds; organisation 
of competitions (events), games, information 
campaigns and professional consultancy and 
other events in relation to the aforementioned; 
production of radio information and entertainment 
programmes, radio and television entertainment, 
audiovisual and multimedia programmes (film and 
recording studios) for interactive or other 
utilization in particular for electronical treatment of 
texts respectively stationary or moving pictures 
respectively music or other sounds; organisation 
of shows; production of films and rental of films 
and tapes, including video tapes, and more 
generally any sound and/or image carriers, and 
multimedia carriers (interactive discs, digital audio 
CD-ROMs); lending of books and other 
publications except for publicity purposes; 
services of games libraries, namely for lending 
and distribution of games, through services of a 
franchiser and namely basic staff training for the 
aforementioned services; editors services, 
especially editing of texts; preparation of news 
reports, in particular photographic reporting; 
translation services; rental of recorders, especially 
cassette recorders; recording of films on video 
tapes.

סוג: 41

243822

The specification of goods was changed as 
follows

פרטת הסחורות תוקנה כדלקמן

Class: 42 סוג: 42
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Professional consultancy and drawing-up of plans 
unrelated to business dealings, namely: technical 
consultancy in the production and manufacture of 
installations, especially satellites and ground 
stations and associated equipment, building 
construction consultancy, technical projects 
studies; engineering services; performance of 
scientific and technical studies, projects and 
scientific and technical consultancy relating to 
satellites, spacecraft, launching rockets, 
especially launch vehicles, and space platforms; 
preparation of scientific, physical and technical 
analyses and surveys relating to the production, 
use and maintenance of satellites, spacecraft, 
launching rockets, especially launch vehicles, and 
space platforms; scientific and technical 
consultation in relation to computers, drawing-up 
of construction plans; franchising, namely 
technical consultancy for the provision of technical 
information and know-how, set-up, design 
(development) and management of databases 
and legal databases; computer programming of 
electronic apparatus and instruments, computers, 
remote data processing and telematic systems, 
multimedia hardware; multimedia programming; 
rental of computers, software, scanners, 
recorders, printers and peripherals for printers; 
technical and technological design consultancy 
and establishing technical and technological 
project planning not related to the conducting of 
business; services of a franchiser, namely the 
provision of know-how in the form of technical 
consultancy for the transfer of know-how; services 
of a franchiser, namely installation of software 
and/or database development (creation) and 
maintenance of software and/or databases and 
legal databases including their software and data 
values; programming of software for electronic 
apparatus and instruments, for computers, remote 
processing and telematic systems and multimedia 
hardware and devices, programming of software 
for multimedia devices; rental of computers, 
programs and scanners, recorders, printers and 
peripherals for printers; technical consultancy and 
assistance, especially technical organisation and 
services that were deemed necessary in the 
consultation, in the field of telecommunications 
and information technology; technical and 
technological examination and development of 
mechanical, electrical and computer interfaces 
(integration) between a launching rocket, 
especially a launch vehicle, and a spacecraft or 
satellite; testing compatibility and integrity of 
electrical connections; technical or technological 
consultation or technical consultancy in the fields 
of telecommunications and data processing; 
technical consultancy in the field of information 
technology; informations about construction and 
construction planning of installations and devices 
in the domain of avionics;  computer security 
services for flight security and flight monitoring 
services and assistance based on a satellite 
infrastructure; technical software consultancy in 
the field of telecommunications; technical 
information in relation to the aviation sector.
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רישום משכון
REGISTRATION OF PLEDGE

179839

מחיקת משכון
CANCELLATION OF PLEDGE

140913 215363 215364 215365 215366 218954

מחיקת הודעה
DISCLAIMER DELETED

160609

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

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

160609

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

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

160609

רישום סימן זה לא יתן זכות לשימוש ייחודי בשם GERMANY ובשנה 2006 בנפרד, אלא בהרכב הסימן.

Registration of this mark shall give no right to the exclusive use of the name GERMANY and 
the year 2006 separately, but in the combination of the mark.

243822

The specification of goods was changed as 
follows

פרטת הסחורות תוקנה כדלקמן

Class: 45

Legal counselling; services of a franchiser, 
namely granting of licences, management of 
copyright; legal consultancy; flight security guard 
services as services for the support of flight 
security and flight monitoring based on a satellite 
infrastructure.

סוג: 45
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שינוי סימן
ALTERATION OF MARK

231780

JX Nippon Mining & Metals
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תיקונים ושינויים בכינויי מקור

CHANGES AND CORRECTIONS IN APPELLATIONS OF ORIGIN

.Journal" No")("יומן" מס' 04/2012

904

כינויי מקור שנרשמו
ORIGIN APPELLATIONS REGISTERED
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