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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

iPOST

Trade Mark No. 220179 מספר סימן

Application Date 05/04/2009 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 securuty 
purposes; all in class 45.

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

ט"ו חשון תשע"ג - 331/10/2012



iPOST

Trade Mark No. 220183 מספר סימן

Application Date 05/04/2009 תאריך הגשה

Ownersבעלים

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

Address: רחוב יפו 217, ירושלים, ישראל 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: 38 סוג: 38

Services for secured electronic mail boxes allowing 
documentation and/or archiving and/or storaging 
and/or sending electronic mail messages via the 
internet; all in class 38.

שירות של תא דואר אלקטרוניים מאובטחים המאפשרים תיעוד 
ו/או שירותי ארכיב ו/או אחסון ו/או שליחה של מסרי דואר 

אלקטרוני באמצעות האינטרנט; הכל בסוג 38.                       
                                      

ט"ו חשון תשע"ג - 431/10/2012



URBAN EDGE 

Trade Mark No. 225646 מספר סימן

Application Date 17/12/2009 תאריך הגשה

 Owners

Name: Avon Products, Inc.

Address: New York, New York, U.S.A.

Identification No.: 2159

(Delaware Corporation)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Dr. Shlomo Cohen & Co.

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

שם: ד"ר שלמה כהן ושות'

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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 3 סוג: 3

Roll-on deodorant and eau de toilette; all included in 
class 3.

דאודורנט רול ובושם; הנכללים כולם בסוג 3.                         
                      

ט"ו חשון תשע"ג - 531/10/2012



UNFORGETTABLE MOMENTS

Trade Mark No. 226626 מספר סימן

Application Date 23/01/2010 תאריך הגשה

 Owners

Name: PAYLESS SHOESOURCE WORLDWIDE, INC.

Address: Jayhwak Towers, 700 SW Jackson Street, Ste. 
202, Topeka, Kansas, U.S.A.

Identification No.: 38966

(Kansas Corporation)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Daniel Freimann & Co., Adv.

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

שם: דניאל פריימן ושות', עו"ד

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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 3 סוג: 3

Cosmetics and toiletries; all included in class 3 מוצרי קוסמטיקה וטואלטיקה; הנכללים כולם בסוג 3         
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Trade Mark No. 226963 מספר סימן

Application Date 28/01/2010 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: Nissim Asif LTD  שם: נסים אסיף בע"מ

Address: Hayezika St 30, Ashdod, 77520, Israel כתובת : רח' היציקה 30, אשדוד, 77520, ישראל

Identification No.: 510847700מספר זיהוי: 510847700

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Ron Klagsbald, Law Office

Address: 14 Shenkar St., P.O.B. 12417, Herzelia, 46733, 
Israel

שם: רון קלגסבלד, משרד עורכי-דין

כתובת : שנקר 14, ת.ד. 12417, הרצליה, 46733, ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 30 סוג: 30

Flour and products made of cereal; dough products, 
pasta. couscous, toasted pasta and pasta products, 
mixes that contain pasta, couscous and toasted 
pasta, spices; all included in class 30.

קמח ומוצרים העשויים מדגנים, מוצרי בצק, פסטה, קוסקוס, 
פתיתים ומוצרי פסטה, תערובות הכוללות פסטה, קוסקוס 

ופתיתים, תבלינים; הנכללים כולם בסוג 30.                           
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SILODYX

Trade Mark No. 228141 מספר סימן

Application Date 18/03/2010 תאריך הגשה

 Owners

Name: Recordati Ireland Limited

Address: Raheens East, Ringaskiddy Co., Cork, Ireland

Identification No.: 57738

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Pearl Cohen Zedek Latzer

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

שם: פרל כהן צדק לצר

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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 5 סוג: 5

Pharmaceutical products and preparations for 
treating urinary tract disorders; all included in class 5.

מוצרים ותכשירי רוקחות לטיפול בבעיות בדרכי השתן; הנכללים 
כולם בסוג 5.                                                                   

    

ט"ו חשון תשע"ג - 831/10/2012



BIG GREEN DEEP CLEANING MACHINE

Trade Mark No. 229411 מספר סימן

Application Date 28/04/2010 תאריך הגשה

Based on foreign registration מבוסס על רישום בחו"ל

U.S.A. No. 3975817 ארה"ב מספר: 3975817

Dated 07/06/2011 (Section 16) מיום 07/06/2011 (סעיף 16) 

 Owners

Name: BISSELL HOMECARE, INC.

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

Identification No.: 45562

(Michigan Corporation)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Luzzatto & Luzzatto

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

שם: לוצאטו את לוצאטו

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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 7 סוג: 7

Electrical cleaning devices, namely, carpet and 
upholstery cleaning extractors and vacuum cleaners.

מכשירי ניקוי חשמליים, דהינו:, שואבי אבק ומחלצי לכלוך 
לשטיחים וריפוד.                                                              
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VITA COCO

Trade Mark No. 229596 מספר סימן

Application Date 06/05/2010 תאריך הגשה

 Owners

Name: All Market, Inc.

Address: 38 West 21st Street, 11th Floor, New York, NY 
10010, U.S.A.

Identification No.: 801223

(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: 32 סוג: 32

Coconut based beverages; all included in class 32. משקאות על בסיס קוקוס; הנכללים כולם בסוג 32.               
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Trade Mark No. 230374 מספר סימן

Application Date 03/06/2010 תאריך הגשה

 Owners

Name: Harburg-Freudenberger Maschinenbau GmbH

Address: Asdorfer Strasse 60, Freudenberg, 57258, 
Germany

Identification No.: 801291

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Luzzatto & Luzzatto

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

שם: לוצאטו את לוצאטו

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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 9 סוג: 9

Apparatus and instruments for conducting, switching, 
transforming, accumulating, regulating and 
controlling of electricity; electrical/electronic control 
systems for extrusion, electrical/electronic control 
systems for presses, electrical/electronic control 
systems for internal mixers, electric/electronic control 
systems for machinery for processing of elastomers; 
data processing equipment and computers, compact 
discs, DV discs, CD-ROM, data storage medium with 
software; all the aforementioned goods for the 
rubber,caoutchouc and/or plastic processing industry, 
the tire industry, the industry producing and 
processing edible and industrial oils, not for use in 
injection molding machines.

vתקנים ומכשירים להולכה, מיתוג, המרה, צבירה, וויסות 
ובקרה על חשמל;מערכות בקרה חשמליות/אלקטרוניות לצורך 

שיחול, מערכות בקרה חשמליות/אלקטרוניות למכבשים, 
מערכות בקרה חשמליות/אלקטרוניות למערבלים פנימיים, 
מערכות בקרה חשמליות/אלקטרוניות עבור מכונות לעיבוד 
חומר אלסטי; ציוד ומחשבים לעיבוד נתונים,תקליטורים, 

תקליטורי CR-ROM, DV, אמצעי לאחסון נתונים עם תוכנה; 
כל הטובין הנזכרים לעיל עבור תעשיית עיבוג הגומי, הגומי 
הטבעי ו/או הפלסטיק, תעשיית הצמיגים, תעשייה העוסקת 
בהפקה ובעיבוד של שמני מאכל ושמנים תעשייתיים ואינם 

לשימוש במכונות לעיצוב בהזרקה.                                       
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    

                                  

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

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

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

Class: 9 סוג: 9
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PROGRESS IS EVERYONE'S BUSINESS

Trade Mark No. 232448 מספר סימן

Application Date 01/09/2010 תאריך הגשה

Based on foreign registration מבוסס על רישום בחו"ל

European Community Trade Mark 
No. 009345729

איחוד האירופי לסימני מסחר מספר: 
009345729

Dated 11/02/2011 (Section 16) מיום 11/02/2011 (סעיף 16) 

 Owners

Name: Goldman, Sachs & Co.

Address: 200 West St., New York, New York, 10282, 
U.S.A.

Identification No.: 46247

(New York Limited Partnership)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Reinhold Cohn and Partners

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

שם: ריינהולד כהן ושותפיו

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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 36 סוג: 36

Financial services, namely investment brokerage and 
management; financing services; real estate 
investment services; securities brokerage services; 
electronic trading and order routing services; financial 
portfolio management services; investment 
management and advisory services; trading of 
financial securities; financial transactions; hedge 
fund/mutual funds investment management services; 
financial planning services; management of financial 
accounts; securities brokerage services; financial 
transaction and portfolio investment advisory 
services; stock, bond, hedge fund, and mutual fund 
investing services; financial research services; micro-
finance services; consulting related to all the 
foregoing services; all included in class 36.

שירותים פיננסיים, דהיינו  תיווך וניהול השקעות; שירותי מימון; 
שירותי השקעות נדל"ן; שירותי תיווך בטחונות; שירותי סחר 
אלקטרוניים וניתוב הזמנה אלקטרוני; שירותי ניהול פורטפוליו 
פיננסי; שירותי ניהול ויעוץ השקעות; סחר בביטחונות פיננסיים; 
עסקאות פיננסיים; שירותי ניהול השקעות קרן גידור/קרנות 
משותפות; שירותי תכנון פיננסיים; ניהול חשבונות פיננסיים; 
שירותי תיווך בטחונות; שירותי יעוץ לעסקאות פיננסיות 

והשקעות פורטפוליו; שירותי השקעת מניות, אגרות חוב, קרן 
גידור, וקרן משותפת; שירותי מחקר פיננסיים; שירותי 

מיקרו-פיננסיים; ייעוץ הנוגע בכל השירותים הנ"ל; הנכללים 
כולם בסוג 36.                                                                 
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SERVOTRONICS 

Trade Mark No. 233308 מספר סימן

Application Date 27/10/2010 תאריך הגשה

 Owners

Name: SERVOTRONICS, INC

Address: 1110 Maple Street P.O. Box 300, Elma, NY, 
14059, U.S.A.

Identification No.: 801646

SERVOTRONICS, INC

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: 6 סוג: 6

Metal seals; all included in class 6. סוגרי מתכת;  הנכללים כולם בסוג 6.         

Class: 7 סוג: 7

Servocontrol valves, pneumatic valves, torque 
motors, control valves and actuators, and 
combinations thereof; all included in class 7.

שסתומי סרבו-קונטרול, שסתומים פנאומטיים, מנועי טורק, 
שסתומי שליטה ומניעים, וצירופים של אלה; הנכללים כולם 

בסוג 7.                                               

Class: 9 סוג: 9

DC Rotary motors, Servocontrol valves, pneumatic 
valves, torque motors, control valves and actuators, 
and combinations thereof; all included in class 9.

מנועי היסב זרם ישיר, שסתומי סרוו-קונטרול, שסתומים 
פנאומטיים, מנועי סורק, שסתומי שליטה ומניעים, וצירופים של 
אלה; הנכללים כולם בסוג 9.                                         

Class: 12 סוג: 12

Servocontrol valves, torque motors, control valves, 
pneumatic valves and actuators, and combinations 
thereof; all included in class 12.

שסתומי סרבו-קונטרול, מנועי טורק, שסתומי שליטה, 
שסתומים פנאומטיים ומניעים, וצירופים של אלה; הנכללים 

כולם בסוג 12.                                               
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A BEKA

Trade Mark No. 233586 מספר סימן

Application Date 10/11/2010 תאריך הגשה

 Owners

Name: Pensacola Christian College, Inc.

Address: 250 Brent Lane, Pensacola, FL 32503, U.S.A.

Identification No.: 801681

a Florida Corporation

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Reinhold Cohn and Partners

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

שם: ריינהולד כהן ושותפיו

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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 41 סוג: 41

Educational services, namely, providing instructional 
correspondence and distance learning courses at the 
primary and secondary level; all included in class 41.

שירותי חינוך, דהיינו, אספקת קורסי התכתבות הוראתית 
ולמידה מרחוק ברמה יסודית ושניונית; הנכללים כולם בסוג 41. 
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HEAT

Trade Mark No. 233824 מספר סימן

Application Date 22/11/2010 תאריך הגשה

Based on foreign registration מבוסס על רישום בחו"ל

Australia No. 1254970 אוסטרליה מספר: 1254970

Dated 04/08/2008 (Section 16) מיום 04/08/2008 (סעיף 16) 

 Owners

Name: BASF SE

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

Identification No.: 67585

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Reinhold Cohn and Partners

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

שם: ריינהולד כהן ושותפיו

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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 5 סוג: 5

Pesticides, especially preparations for destroying 
vermin, insecticides, fungicides herbicides.

חומרי הדברה, בעיקר תכשירים להשמדת מזיקים, קוטלי 
חרקים, קוטלי פטריות, קוטלי עשבים.                             

ט"ו חשון תשע"ג - 1531/10/2012



Marcel Rimet 

Trade Mark No. 234368 מספר סימן

Application Date 15/12/2010 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: H. STERN (ISRAEL) GEMS & JEWELLERY 
LTD.

שם: ה. שטרן (ישראל) תכשיטים ואבני חן בע"מ

Address: 3 Moshe Dayan rOAD Kiriat Savionim, P.O.B. 
11370, Yehud, 56450, Israel

כתובת : דרך משה דיין 3 קירית סביונים, ת.ד. 11370, יהוד, 
56450, ישראל

Identification No.: 510435787מספר זיהוי: 510435787

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Ofer Kibash, Adv.

Address: P.O.B. 11370, Yehud, 56450, Israel

שם: עופר קיבש, עו"ד

כתובת : מרכז סביונים, קניון סביונים, ת.ד. 11370, יהוד, 
56450, ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 14 סוג: 14

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

מתכות יקרות וסגסוגותיהן וטובין העשויים ממתכות יקרות או 
המצופים בהן; אשר אינם נכללים בסוגים אחרים; תכשיטים, 
אבנים יקרות וחצי יקרות; קישוטים לשיער; חפתים; שעונים 

ומכשירים אורולוגיים וכרונומטריים; הנכללים כולם בסוג 14.     
                                                                                    

          

Class: 18 סוג: 18

Leather and leather imitations and goods made of 
these materials that are not included in other classes, 
bags, wallets, belts; all included in class 18.

עור וחיקויי עור וטובין העשויים מחומרים אלו ושאינם נכללים 
בסוגים אחרים, תיקים, ארנקים, חגורות; הנכללים כולם בסוג 
                                                                           .18

Class: 20 סוג: 20

Picture frames; all included in class 20. מסגרות לתמונות; הנכללים כולם בסוג 20.         

Class: 21 סוג: 21

House and kitchen wares (that are not made of 
precious metal or coated by it), candlesticks, vases, 
glass wares, Porcelain and other materials that are 
not included in other classes; all included in class 21.

כלי בית ומטבח (אשר אינם ממתכת יקרה או מצופים בהם), 
פמוטים, אגרטלים, כלי זכוכית, חרסינה וחומרים אחרים שאינם 
כלולים בסוגים אחרים; הנכללים כולם בסוג 21.                     
                                                                                    

              

Class: 35 סוג: 35

Sales and advertising services of jewellery, watches, 
home decorative accessories and fashion 
accessories.

שירותי מכירה, ופרסום של תכשיטים, שעונים, אביזרי נוי לבית 
ואביזרי אופנה.                                                                 

      

ט"ו חשון תשע"ג - 1631/10/2012



Trade Mark No. 234727 מספר סימן

Application Date 29/11/2010 תאריך הגשה

International Trademark No. 0661560 מספר סימן בינלאומי

Based on foreign registration מבוסס על רישום בחו"ל

Italy No. 0001201037 איטליה מספר: 0001201037

Dated 12/09/1996 (Section 16) מיום 12/09/1996 (סעיף 16) 

 Owners

Name: NINO FRANCO SPUMANTI S.R.L.

Address: Via Garibaldi, 147, I-31049 VALDOBBIADENE 
(TREVISO), Italy

Identification No.: 71678

(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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 33 סוג: 33

Alcoholic beverages (except beers).

ט"ו חשון תשע"ג - 1731/10/2012



Trade Mark No. 234743 מספר סימן

Application Date 29/11/2010 תאריך הגשה

International Trademark No. 1053565 מספר סימן בינלאומי

Based on foreign registration מבוסס על רישום בחו"ל

Germany No. 302010007376.4/10 גרמניה מספר: 302010007376.4/10

Dated 22/09/2010 (Section 16) מיום 22/09/2010 (סעיף 16) 

 Owners

Name: medi GmbH & Co. KG

Address: Medicusstraße 1, 95448 Bayreuth, Germany

Identification No.: 71542

(Germany Limited partnership with a limited company as 
general part.)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

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

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

שם: איתן, מהולל & שדות, עו"ד ועו"פ

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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 10 סוג: 10

Medical stockings for arm and legs (compression 
stockings, anti-thrombosis stockings, support 
stockings), medical tights (compression, anti-
thrombosis and support tights) and parts for the 
aforesaid goods; articles for heat and cold therapy 
(included in this class), especially electric heating 
pillows and pads for medical purposes; draw-sheets 
for sick beds, anti-bedsore pads; orthopaedic articles, 
particularly orthopaedic bandages and orthoses for 
cervical, trunk, shoulder, arm, hand, leg, knee, foot 
and ankle joint; medical instruments and apparatus 
for physiotherapy and rehabilitation (included in this 
class);  artificial eyes and teeth, artificial limbs; 
prostheses accessories of silicon (included in this 
class); endoprosthetic articles (included in this class), 
artificial joints, knee joints, hip joints, shoulder joints; 
prostheses for joints, parts of prostheses, valves for 
prostheses, knee caps, liners for prostheses, feet for 
prostheses, covers for prostheses, adapters for 
prostheses, artificial implants, bone screws.

ט"ו חשון תשע"ג - 1831/10/2012



פיס
Trade Mark No. 234981 מספר סימן

Application Date 17/01/2011 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: MIFAL HAPAYIS שם: מפעל הפיס

Address: 3 Heftman Street, P.O.B. 7019, Tel Aviv, 61070, 
Israel

כתובת : רחוב הפטמן 3, ת.ד. 7019, תל אביב, 61070, ישראל

Identification No.: 520018714מספר זיהוי: 520018714

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Price Plinner Lawyers

Address: Moshe Aviv Tower, 38th floor, 7 Jabotinski St., 
Ramat Gan, 52520, Israel

שם: פרייס פלינר עורכי דין

כתובת : מגדל משה אביב, קומה 38, רח' ז'בוטינסקי 7, רמת גן, 
52520, ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 41 סוג: 41

Organising and conducting of lottries, betting and 
other games of chance, and services connected 
therewith ; all included in class 41

ארגון ועריכה של הגרלות, הימורים ומשחקי מזל אחרים וכן 
שירותים הקשורים בהם; הנכללים כולם בסוג 41                   

                                                            

ט"ו חשון תשע"ג - 1931/10/2012



חוליות
Trade Mark No. 235445 מספר סימן

Application Date 31/01/2011 תאריך הגשה

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 11 סוג: 11

Apparatus for water supply and sanitary purposes 
including bath fittings, bath installations, bath 
plumbing fixtures, boiler pipes [tubes] for heating 
installations, fittings (bath –), flushing apparatus, 
flushing tanks, gas pipes (regulating and safety 
accessories for –), pipe line cocks [spigots], pipes 
[parts of sanitary installations], regulating accessories 
for water or gas apparatus and pipes, regulating and 
safety accessories for gas pipes, regulating and 
safety accessories for water apparatus, safety 
accessories for water or gas apparatus and pipes, 
taps [cocks, spigots] [faucets (am.)] for pipes, taps 
[faucets], valves (level controlling –) in tanks, 
washers for water taps, water conduits installations, 
water distribution installations, water filtering 
apparatus, water flushing installations, water intake 
apparatus, water or gas apparatus and pipes 
(regulating accessories for –), water or gas apparatus 
and pipes (safety accessories for –), water supply 
installations, water pipes, water-pipes for sanitary 
installations, watering installations, automatic, water 
intake apparatus, water or gas apparatus and pipes 
(regulating accessories for –), pipes fittings, 
apparatus for water supply and sanitary purposes, 
pipes; all included in class 11.

התקנים לאספקת מים למטרות סניטריות הכוללות אביזרי 
אמבטיה, אינסטלציה, אביזרי צנרת, צינורות חימום, מערכות 
שטיפה, מיכלי שטיפה, צינורות עבור הולכת גז, קו צינורות 
ברזים (פקקים), צינורות (חלקים לאינסטלציה סניטרית), 
אביזרים לאבטחת מערכת צינורות גז, אביזרים לאבטחת 
מערכת צינורות מים, אביזרי בטיחות למערכות מים או גז 

ולצינורות, ברזי, תינורות לברזים, שסתומים במיכלים, שוטפים 
לברזי מים, תעלות אינסטלציה למים, אינסטלציה להפצת מים, 
מערכות סינון מיפ, אינסלציה להורדת מים, מערכות כניסה 
למים, מערכות מים או גז (אביזרי ויסות), מערכות מים או גז 
(אביזרי בטיחות), אינסטלציה להספקת  מים, צינורות מים, 

צינורות מים לאינסטלציה סניטרית, התקני השקיה, אוטומטים, 
אביזרי צינורות, מערכות להספקת מים ולשימוש סניטרי, 

צינורות, הנכללים כולם בסוג 11.                                         
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    

                                                        

Class: 17 סוג: 17

Flexible pipes, not of metal, all included in class 17 צינורות גמישים שאינם ממתכת, הנכללים כולם בסוג 17         
    

Class: 19 סוג: 19

Non-metallic rigid pipes for building; branching pipes, 
not of metal, drain pipes not of metal, drain traps )
valves), not of metal or plastic, gutter pipes, not of 
metal, penstock pipes (not of metal), pipes (drain –) 
not of metal, pipes (gutter –) not of metal, pipes 
(penstock –) [not of metal], pipes (rigid –) not of metal 
(building), pipes (water-–) not of metal, water-pipe 
valves, not of metal or plastic, water-pipes, not of 
metal, pipes, pipe fittings not of metal; all included in 
class 19.

צינורות קשיחים אל מתכתיים לבניה, צינורות מסופים לא 
ממתכת, צינורות ביוב לא ממתכת, מלכודות ביוב (שסתומים) 
לא ממתכת או פלסטיק, צינורות מרזבים לא ממתכת, צינורות 
סוללה לא ממתכת, צינורות (ביוב) לא ממתכת, צינורות קשיחים 

לא ממתכת (בניינים), צינורות (מים) לא ממתכת, שסתום 
צינורות מים לא ממתכת או מפלסטיק, צינורות מים לא ממתכת, 
צינורות, אביזרי צינורות לא ממתכת, הנכללים כולם בסוג 19.   
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    

Class: 20 סוג: 20

Plastic furniture, storage system being storage and 
filing cabinets, drawers, shelves & cells, all made of 
plastic and all for office use; all included in class 20.

ריהוט מפלסטיק, מערכת אחסון, דהיינו ארונות, קופסאות, 
מגשים, מדפים, ותאים לאחסון ותיוק, כולם עשויים מפלסטיק 
וכולם לשימוש משרדי; הנכללים כולם בסוג 20.                     

              

ט"ו חשון תשע"ג - 2031/10/2012



Ownersבעלים

Name: Huliot Agricultural Cooperative Ltd. שם: חוליות אגודה שיתופית חקלאית בע"מ

Address: D.N. Galil Elion, Kibbutz Sade Nechemia, Israel כתובת : קיבוץ שדה נחמיה, ד.נ. גליל עליון, ישראל

Identification No.: 570038158מספר זיהוי: 570038158

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

ט"ו חשון תשע"ג - 2131/10/2012



HULIOT

Trade Mark No. 235446 מספר סימן

Application Date 31/01/2011 תאריך הגשה

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 11 סוג: 11

Apparatus for water supply and sanitary purposes 
including bath fittings, bath installations, bath 
plumbing fixtures, boiler pipes [tubes] for heating 
installations, fittings (bath –), flushing apparatus, 
flushing tanks, gas pipes (regulating and safety 
accessories for –), pipe line cocks [spigots], pipes 
[parts of sanitary installations], regulating accessories 
for water or gas apparatus and pipes, regulating and 
safety accessories for gas pipes, regulating and 
safety accessories for water apparatus, safety 
accessories for water or gas apparatus and pipes, 
taps [cocks, spigots] [faucets (am.)] for pipes, taps 
[faucets], valves (level controlling –) in tanks, 
washers for water taps, water conduits installations, 
water distribution installations, water filtering 
apparatus, water flushing installations, water intake 
apparatus, water or gas apparatus and pipes 
(regulating accessories for –), water or gas apparatus 
and pipes (safety accessories for –), water supply 
installations, water pipes, water-pipes for sanitary 
installations, watering installations, automatic, water 
intake apparatus, water or gas apparatus and pipes 
(regulating accessories for –), pipes fittings, 
apparatus for water supply and sanitary purposes, 
pipes; all included in class 11.

התקנים לאספקת מים למטרות סניטריות הכוללות אביזרי 
אמבטיה, אינסטלציה, אביזרי צנרת, צינורות חימום, מערכות 
שטיפה, מיכלי שטיפה, צינורות עבור הולכת גז, קו צינורות 
ברזים (פקקים), צינורות (חלקים לאינסטלציה סניטרית), 
אביזרים לאבטחת מערכת צינורות גז, אביזרים לאבטחת 
מערכת צינורות מים, אביזרי בטיחות למערכות מים או גז 

ולצינורות, ברזי, תינורות לברזים, שסתומים במיכלים, שוטפים 
לברזי מים, תעלות אינסטלציה למים, אינסטלציה להפצת מים, 
מערכות סינון מיפ, אינסלציה להורדת מים, מערכות כניסה 
למים, מערכות מים או גז (אביזרי ויסות), מערכות מים או גז 
(אביזרי בטיחות), אינסטלציה להספקת  מים, צינורות מים, 

צינורות מים לאינסטלציה סניטרית, התקני השקיה, אוטומטים, 
אביזרי צינורות, מערכות להספקת מים ולשימוש סניטרי, 

צינורות, הנכללים כולם בסוג 11.                                         
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    

                                                        

Class: 17 סוג: 17

Flexible pipes, not of metal, all included in class 17 צינורות גמישים שאינם ממתכת, הנכללים כולם בסוג 17         
    

Class: 19 סוג: 19

Non-metallic rigid pipes for building; branching pipes, 
not of metal, drain pipes not of metal, drain traps )
valves), not of metal or plastic, gutter pipes, not of 
metal, penstock pipes (not of metal), pipes (drain –) 
not of metal, pipes (gutter –) not of metal, pipes 
(penstock –) [not of metal], pipes (rigid –) not of metal 
(building), pipes (water-–) not of metal, water-pipe 
valves, not of metal or plastic, water-pipes, not of 
metal, pipes, pipe fittings not of metal; all included in 
class 19.

צינורות קשיחים אל מתכתיים לבניה, צינורות מסופים לא 
ממתכת, צינורות ביוב לא ממתכת, מלכודות ביוב (שסתומים) 
לא ממתכת או פלסטיק, צינורות מרזבים לא ממתכת, צינורות 
סוללה לא ממתכת, צינורות (ביוב) לא ממתכת, צינורות קשיחים 

לא ממתכת (בניינים), צינורות (מים) לא ממתכת, שסתום 
צינורות מים לא ממתכת או מפלסטיק, צינורות מים לא ממתכת, 
צינורות, אביזרי צינורות לא ממתכת, הנכללים כולם בסוג 19.   
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    

Class: 20 סוג: 20

Plastic furniture, storage system being storage and 
filing cabinets, drawers, shelves & cells, all made of 
plastic and all for office use; all included in class 20.

ריהוט מפלסטיק, מערכת אחסון, דהיינו ארונות, קופסאות, 
מגשים, מדפים, ותאים לאחסון ותיוק, כולם עשויים מפלסטיק 
וכולם לשימוש משרדי; הנכללים כולם בסוג 20.                     

              

ט"ו חשון תשע"ג - 2231/10/2012



Ownersבעלים

Name: Huliot Agricultural Cooperative Ltd. שם: חוליות אגודה שיתופית חקלאית בע"מ

Address: D.N. Galil Elion, Kibbutz Sade Nechemia, Israel כתובת : קיבוץ שדה נחמיה, ד.נ. גליל עליון, ישראל

Identification No.: 570038158מספר זיהוי: 570038158

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

ט"ו חשון תשע"ג - 2331/10/2012



Trade Mark No. 235447 מספר סימן

Application Date 31/01/2011 תאריך הגשה

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 11 סוג: 11

Apparatus for water supply and sanitary purposes 
including bath fittings, bath installations, bath 
plumbing fixtures, boiler pipes [tubes] for heating 
installations, fittings (bath –), flushing apparatus, 
flushing tanks, gas pipes (regulating and safety 
accessories for –), pipe line cocks [spigots], pipes 
[parts of sanitary installations], regulating accessories 
for water or gas apparatus and pipes, regulating and 
safety accessories for gas pipes, regulating and 
safety accessories for water apparatus, safety 
accessories for water or gas apparatus and pipes, 
taps [cocks, spigots] [faucets (am.)] for pipes, taps 
[faucets], valves (level controlling –) in tanks, 
washers for water taps, water conduits installations, 
water distribution installations, water filtering 
apparatus, water flushing installations, water intake 
apparatus, water or gas apparatus and pipes 
(regulating accessories for –), water or gas apparatus 
and pipes (safety accessories for –), water supply 
installations, water pipes, water-pipes for sanitary 
installations, watering installations, automatic, water 
intake apparatus, water or gas apparatus and pipes 
(regulating accessories for –), pipes fittings, 
apparatus for water supply and sanitary purposes, 
pipes; all included in class 11.

התקנים לאספקת מים למטרות סניטריות הכוללות אביזרי 
אמבטיה, אינסטלציה, אביזרי צנרת, צינורות חימום, מערכות 
שטיפה, מיכלי שטיפה, צינורות עבור הולכת גז, קו צינורות 
ברזים (פקקים), צינורות (חלקים לאינסטלציה סניטרית), 
אביזרים לאבטחת מערכת צינורות גז, אביזרים לאבטחת 
מערכת צינורות מים, אביזרי בטיחות למערכות מים או גז 

ולצינורות, ברזי, תינורות לברזים, שסתומים במיכלים, שוטפים 
לברזי מים, תעלות אינסטלציה למים, אינסטלציה להפצת מים, 
מערכות סינון מיפ, אינסלציה להורדת מים, מערכות כניסה 
למים, מערכות מים או גז (אביזרי ויסות), מערכות מים או גז 
(אביזרי בטיחות), אינסטלציה להספקת  מים, צינורות מים, 

צינורות מים לאינסטלציה סניטרית, התקני השקיה, אוטומטים, 
אביזרי צינורות, מערכות להספקת מים ולשימוש סניטרי, 

צינורות, הנכללים כולם בסוג 11.                                         
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    

                                                        

Class: 17 סוג: 17

Flexible pipes, not of metal, all included in class 17 צינורות גמישים שאינם ממתכת, הנכללים כולם בסוג 17         
    

Class: 19 סוג: 19

Non-metallic rigid pipes for building; branching pipes, 
not of metal, drain pipes not of metal, drain traps )
valves), not of metal or plastic, gutter pipes, not of 
metal, penstock pipes (not of metal), pipes (drain –) 
not of metal, pipes (gutter –) not of metal, pipes 
(penstock –) [not of metal], pipes (rigid –) not of metal 
(building), pipes (water-–) not of metal, water-pipe 
valves, not of metal or plastic, water-pipes, not of 
metal, pipes, pipe fittings not of metal; all included in 
class 19.

צינורות קשיחים אל מתכתיים לבניה, צינורות מסופים לא 
ממתכת, צינורות ביוב לא ממתכת, מלכודות ביוב (שסתומים) 
לא ממתכת או פלסטיק, צינורות מרזבים לא ממתכת, צינורות 
סוללה לא ממתכת, צינורות (ביוב) לא ממתכת, צינורות קשיחים 

לא ממתכת (בניינים), צינורות (מים) לא ממתכת, שסתום 
צינורות מים לא ממתכת או מפלסטיק, צינורות מים לא ממתכת, 
צינורות, אביזרי צינורות לא ממתכת, הנכללים כולם בסוג 19.   
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    

ט"ו חשון תשע"ג - 2431/10/2012



Ownersבעלים

Name: Huliot Agricultural Cooperative Ltd. שם: חוליות אגודה שיתופית חקלאית בע"מ

Address: D.N. Galil Elion, Kibbutz Sade Nechemia, Israel כתובת : קיבוץ שדה נחמיה, ד.נ. גליל עליון, ישראל

Identification No.: 570038158מספר זיהוי: 570038158

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

Class: 20 סוג: 20

Plastic furniture, storage system being storage and 
filing cabinets, drawers, shelves & cells, all made of 
plastic and all for office use; all included in class 20.

ריהוט מפלסטיק, מערכת אחסון, דהיינו ארונות, קופסאות, 
מגשים, מדפים, ותאים לאחסון ותיוק, כולם עשויים מפלסטיק 
וכולם לשימוש משרדי; הנכללים כולם בסוג 20.                     

              

ט"ו חשון תשע"ג - 2531/10/2012



Trade Mark No. 235598 מספר סימן

Application Date 17/11/2010 תאריך הגשה

International Trademark No. 1063893 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: GroTech Aquarientechnik GmbH

Address: Bittenfelder Weg 8, 71563 Affalterbach, 
Germany

Identification No.: 71843

(Germany GmbH)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 1 סוג: 1

Filter material, water purifying preparations, trace 
elements, synthetic sea salt, adhesives compounds 
and adhesives for aquariums, ponds, aquaculture.

Class: 5 סוג: 5

Veterinary preparations, disinfectants, preparations 
for destroying vermin, fungicides and herbicides for 
aquaristic, terraristic, ponds, aqua cultures and their 
inhabitants as well as for pets.

Class: 9 סוג: 9

Dosing equipment, measuring and regulating 
apparatus for aquariums, ponds, aquacultures.

Class: 11 סוג: 11

Apparatus for lighting, heating, steam generating, 
cooking, refrigerating, drying, ventilating, water 
cleaning and water supply for aquaristic, terraristic, 
ponds, aqua cultures and their inhabitants as well as 
for pets.

Class: 19 סוג: 19

Building materials (non-metallic), mortar, cement and 
pipes for the use for aquaristic, terraristic, ponds, 
aqua cultures as well as for pets.

Class: 31 סוג: 31

Foodstuffs for animals.

ט"ו חשון תשע"ג - 2631/10/2012



Trade Mark No. 235599 מספר סימן

Application Date 17/11/2010 תאריך הגשה

International Trademark No. 1064015 מספר סימן בינלאומי

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 1 סוג: 1

Anti-freezing compositions; brake liquids; liquids and 
solutions for batteries; welding preparations, namely 
protective gases for welding, chemical compositions 
for welding, welding fluxes, welding wire, all 
aforementioned goods are limited exclusively to 
goods other than for the rail sector.

Class: 2 סוג: 2

Preservatives against rust; car paints; paints, 
varnishes, mordants; dyes; coatings (paints), all 
aforementioned goods are limited exclusively to 
goods other than for the rail sector.

Class: 3 סוג: 3

Rust removing preparations; bleaching preparations 
and other substances for laundry use; cleaning, 
polishing, scouring and abrasive preparations; 
cosmetic products for the protection and care of skin; 
abrasive paper, all aforementioned goods are limited 
exclusively to goods other than for the rail sector.

Class: 4 סוג: 4

Lubricants; fuels (including motor spirits); motor oil; 
industrial oils and greases, all aforementioned goods 
are limited exclusively to goods other than for the rail 
sector.

ט"ו חשון תשע"ג - 2731/10/2012



Class: 9 סוג: 9

Automatic steering apparatus for vehicles; global 
positioning apparatus; navigational instruments; 
downloadable electronic publications; electric 
monitoring apparatus for vehicles; electric regulating 
apparatus; electric door closers; milage recorders for 
vehicles; electric locks; downloadable computer 
software; extinguishers; fire blankets; smoke 
detectors; voltage regulators for vehicles; telescopes; 
radar apparatus; tachometers; fuel and gas meters; 
alcoholmeters; controlling and regulating apparatus; 
electric pocket translator; electric note books; anti 
glare glasses; material and connections for 
electronics; hands-free kits for telephones; reflecting 
discs, for wear, for the prevention of traffic accidents; 
automatic indicators of low pressure in vehicle tires; 
speed checking apparatus for vehicles; thermostats 
for vehicles; cigar and cigarette lighters for vehicles; 
navigation apparatus for vehicles (on board 
computers); remote control apparatus; motor fire 
engines; self-regulating fuel pumps; sunglasses and 
shades; spotting scopes; gloves for protection 
against accidents; eye and ear protectors; protective 
masks; batteries, electric, for vehicles; battery 
chargers; starter cables for motors; electric 
connections, electric accumulators, electric batteries, 
electric cables, electric relays, electric conduits, as 
well as material and connections for electric lines; 
apparatus for recording, transmission or reproduction 
of sound or images, including car radios and portable 
radios; vehicle breakdown warning triangles, all 
aforementioned goods are limited exclusively to 
goods other than for the rail sector.

Class: 11 סוג: 11

Apparatus for lighting, heating, cooling and 
ventilating; vehicle reflectors; lighting apparatus for 
vehicles; electric pocket torches; electric lamps; 
lamps; light bulbs for vehicles, including light bulbs 
for indicator lights; electric coffee machines; electric 
cool boxes; blankets, electric, not for medical 
purposes; microwave ovens, all aforementioned 
goods are limited exclusively to goods other than for 
the rail sector.

Class: 27 סוג: 27

Floor mats, all aforementioned goods are limited 
exclusively to goods other than for the rail sector.

ט"ו חשון תשע"ג - 2831/10/2012



Conditions/Disclaimers

The mark is limited to the colours  word Blue, red. as 
shown in the  mark.

 Owners

Name: DAF Trucks N.V.

Address: Hugo van der Goeslaan 1, NL-5643 TW 
EINDHOVEN, Netherlands

Identification No.: 71844

(The Netherlands Naamloze Vennootschap)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Reinhold Cohn and Partners

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

שם: ריינהולד כהן ושותפיו

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

ט"ו חשון תשע"ג - 2931/10/2012



Trade Mark No. 235615 מספר סימן

Application Date 17/12/2010 תאריך הגשה

International Trademark No. 1001107 מספר סימן בינלאומי

Based on foreign registration מבוסס על רישום בחו"ל

United Kingdom No. 2495278 ממלכה מאוחדת מספר: 2495278

Dated 19/12/2008 (Section 16) מיום 19/12/2008 (סעיף 16) 

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 6 סוג: 6

Valves made wholly or principally of metal and linings 
therefor; diaphragm valves (other than parts of 
machines) made wholly or principally of metal and 
linings therefor; parts and fittings for all the aforesaid 
goods.

שסתומים העשויים לגמרי או בעיקר ממתכת וציפוי פנימי עבור 
זה; שסתומים לדיאפרגמה  (מלבד חלקים של מכונות) העשויים 

לגמרי או בעיקר ממתכת וציפוי פנימי עבור זה; חלקים 
ומתאמים עבור כל הסחורות שנזכרו לעיל.                             

                    

Class: 7 סוג: 7

Valves (being parts of machines) and linings therefor; 
power operated valves and linings therefor; pumps; 
valve actuators; parts and fittings for the aforesaid 
goods.         

שסתומים (כחלקים של מכונות) וציפוי פנימי עבור זה; 
שסתומים המופעלים על ידי חשמל וציפויים פנימיים עבור זה; 

משאבות; מפעילי שסתומים; חלקים ומתאמים עבור כל 
הסחורות שנזכרו לעיל.

Class: 9 סוג: 9

Electrical and electronic control apparatus for valves; 
electrical and electronic actuators for valves; valves 
operated automatically by changes in physical 
conditions; electrically and electronically controlled 
automatic valves; parts and fittings for the aforesaid 
goods.

מכשירי שליטה חשמליים ואלקטרוניים לשסתומים; מפעילי 
שסתומים חשמליים ואלקטרוניים; שסתומים המופעלים 

אוטומטית על ידי שינויים בתנאי פיזיים; שסתומים בשליטה 
חשמלית ואלקטרונית אוטומטית; חלקים ומתאמים עבור כל 

הסחורות שנזכרו לעיל.                                                     
                                                        

Class: 20 סוג: 20

Valves made wholly or principally of plastics material 
and linings therefor; diaphragm valves (other than 
parts of machines) made wholly or principally of 
plastics material and linings therefor; parts and 
fittings for the aforesaid goods.

שסתומים העשויים לגמרי או בעיקר מחומרי פלסטיק וציפוי 
פנימי עבור זה; שסתומים לדיאפרגמה  (מלבד חלקים של 

מכונות) העשויים לגמרי או בעיקר מפלסטיק וציפוי פנימי עבור 
זה; חלקים ומתאמים עבור כל הסחורות שנזכרו לעיל.

                                                             

ט"ו חשון תשע"ג - 3031/10/2012



 Owners

Name: Crane Process Flow Technologies Ltd

Address: Grange Road, Cwmbran, Gwent NP44 3XX, 
United Kingdom

Identification No.: 71853

(England and Wales Limited Company)

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

ט"ו חשון תשע"ג - 3131/10/2012



CONDE NAST TRAVELER

Trade Mark No. 235774 מספר סימן

Application Date 14/02/2011 תאריך הגשה

 Owners

Name: Advance Magazine Publishers Inc.

Address: New York, New York, U.S.A.

Identification No.: 4987

(New York Corporation)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Reinhold Cohn and Partners

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

שם: ריינהולד כהן ושותפיו

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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 39 סוג: 39

Provision of information via wireless and mobile 
devices in the fields of travel, travel guindes and 
maps; all included in class 39. 

אספקת מידע דרך התקנים אלחוטיים וניידים בתחומים של 
טיולים ונסיעות, מדריכי טיולים ומפות; הנכללים כולם בסוג 39.  

                                                

Class: 41 סוג: 41

Electronic magazines, e-publications; all included in 
class 41.

מגזינים אלקטרוניים, פרסומים מקוונים; הנכללים כולם בסוג 
           .41

ט"ו חשון תשע"ג - 3231/10/2012



GLAMOUR

Trade Mark No. 235775 מספר סימן

Application Date 14/02/2011 תאריך הגשה

 Owners

Name: Advance Magazine Publishers Inc.

Address: New York, New York, U.S.A.

Identification No.: 4987

(New York Corporation)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Reinhold Cohn and Partners

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

שם: ריינהולד כהן ושותפיו

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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 41 סוג: 41

Electronic magazines, e-publications, provision of 
entertainment information via wireless and mobile 
devices in the fields of women's issues, celebrity 
gossip, relationships, provision of information via 
wireless and mobile devices in the field of culture, 
entertainment and education; all included in class 
41..

מגזינים אלקטרוניים, פרסומים מקוונים, אספקת מידע דרך 
התקנים אלחוטיים וניידים בתחומים של ענייני נשים, תרבות, 
רכילות ידוענים, מערכות יחסים, בידור וחינוך; אספקת מידע 
באמצעות התקנים אלחוטיים וניידים בתחום התרבות, בידור 

והחינוך, כולם כלולים בכיתה 41 הנכללים כולם בסוג 41.         
                                                                                    

  

ט"ו חשון תשע"ג - 3331/10/2012



VOGUE

Trade Mark No. 235777 מספר סימן

Application Date 14/02/2011 תאריך הגשה

 Owners

Name: Advance Magazine Publishers Inc.

Address: New York, New York, U.S.A.

Identification No.: 4987

(New York Corporation)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Reinhold Cohn and Partners

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

שם: ריינהולד כהן ושותפיו

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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 41 סוג: 41

Electronic magazines, e-publications, provision of 
information via wireless and mobile devices in the 
fields of culture, celebrity gossip, entertainment, 
education; all included in class 41.

מגזינים אלקטרוניים, פרסומים מקוונים, אספקת מידע דרך 
התקנים אלחוטיים וניידים בתחומים של תרבות,רכילות ידוענים, 
בידור, חינוך ; הנכללים כולם בסוג 41.                                 

                                                          

Class: 45 סוג: 45

provision of information via wireless and mobile 
devices in the fields of  style, fashion and apparel; all 
included in class 45.

אספקת מידע דרך התקנים אלחוטיים וניידים בתחום של סגנון, 
אופנה ולבוש; הנכללים כולם בסוג 45.                                 

                                              

ט"ו חשון תשע"ג - 3431/10/2012



TATLER

Trade Mark No. 235778 מספר סימן

Application Date 14/02/2011 תאריך הגשה

 Owners

Name: CONDE NAST PUBLICATIONS LTD.

Address: Vogue House Hannover Square, London, 
United Kingdom

Identification No.: 29609

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Reinhold Cohn and Partners

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

Provision of information via wireless and mobile 
devices in the field of business; all included in class 
35.

אספקת מידע דרך התקנים אלחוטיים וניידים בתחום העסקים; 
הנכללים כולם בסוג 35.                                                     

                

Class: 41 סוג: 41

Electronic magazines, e-publications, provision of 
information via wireless and mobile devices in the 
fields of culture, entertainment and education, 
celebrity news and gossip; all included in class 41.

מגזינים אלקטרוניים, פרסומים מקוונים, אספקת מידע דרך 
התקנים אלחוטיים וניידים בתחומים של תרבות, בידור וחינוך, 
חדשות ורכילות ידוענים; הנכללים כולם בסוג 41.                   
                                                                                  

Class: 45 סוג: 45

Provision of information via wireless and mobile 
devices in the field of politics; all included in class 45.

אספקת מידע דרך התקנים אלחוטיים וניידים בתחום 
הפוליטיקה; הנכללים כולם בסוג 45.                                     

                          

ט"ו חשון תשע"ג - 3531/10/2012



GQ

Trade Mark No. 235779 מספר סימן

Application Date 14/02/2011 תאריך הגשה

 Owners

Name: Advance Magazine Publishers Inc.

Address: New York, New York, U.S.A.

Identification No.: 4987

(New York Corporation)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Reinhold Cohn and Partners

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

שם: ריינהולד כהן ושותפיו

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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 41 סוג: 41

Electronic magazines, e-publications, provision of 
entertainment information via wireless and mobile 
devices in the fields of celebrity gossip, men's 
grooming, cars , provision of information via wireless 
and mobile devices in the field of culture, 
entertainment, education and sport ; all included in 
class 41

מגזינים אלקטרוניים, פרסומים מקוונים, אספקת מידע דרך 
התקנים אלחוטיים וניידים בתחומים של תרבות, רכילות 

ידוענים, בידור וחינוך, טיפוח גברים, מכוניות וספורט; אספקת 
מידע באמצעות התקנים אלחוטיים וניידים בתחום התרבות, 

הבידור, החינוך וספורט; הנכללים כולם בסוג 41.                   
                                                                                    

          

Class: 45 סוג: 45

Provision of information via wireless and mobile 
devices in the fields of style, fashion and apparel; all 
included in class 45. 

אספקת מידע דרך התקנים אלחוטיים וניידים בתחומים של 
סגנון, אופנה ולבוש; הנכללים כולם בסוג 45.                          

                                                

ט"ו חשון תשע"ג - 3631/10/2012



TEEN VOGUE

Trade Mark No. 235780 מספר סימן

Application Date 14/02/2011 תאריך הגשה

 Owners

Name: Advance Magazine Publishers Inc.

Address: New York, New York, U.S.A.

Identification No.: 4987

(New York Corporation)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Reinhold Cohn and Partners

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

שם: ריינהולד כהן ושותפיו

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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 41 סוג: 41

Electronic magazines, e-publications, provision of 
information via wireless and mobile devices in the 
fields of culture, celebrity gossip, entertainment, 
education; all included in class 41.

מגזינים אלקטרוניים, פרסומים מקוונים, אספקת מידע דרך 
התקנים אלחוטיים וניידים בתחומים של תרבות,רכילות ידוענים, 
בידור וחינוך; הנכללים כולם בסוג 41.                                   

                                                          

Class: 45 סוג: 45

Provision of information via wireless and mobile 
devices in the fields of style, fashion and apparel; all 
included in class 45. 

אספקת מידע דרך התקנים אלחוטיים וניידים בתחומים של 
סגנון, אופנה ולבוש; הנכללים כולם בסוג 45.                         

                                                

ט"ו חשון תשע"ג - 3731/10/2012



VANITY FAIR

Trade Mark No. 235781 מספר סימן

Application Date 14/02/2011 תאריך הגשה

 Owners

Name: Advance Magazine Publishers Inc.

Address: New York, New York, U.S.A.

Identification No.: 4987

(New York Corporation)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Reinhold Cohn and Partners

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

שם: ריינהולד כהן ושותפיו

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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 35 סוג: 35

Provision of information via wireless and mobile 
devices in the field of business; all included in class 
35. 

אספקת מידע דרך התקנים אלחוטיים וניידים בתחום העסקים; 
הנכללים כולם בסוג 35.                                                     

                

Class: 41 סוג: 41

Electronic magazines, e-publications, provision of 
information via wireless and mobile devices in  the 
fields of culture, entertainment and education; all 
included in class 41.

מגזינים אלקטרוניים, פרסומים מקוונים, אספקת מידע דרך 
התקנים אלחוטיים וניידים בתחומים של תרבות, בידור וחינוך;  
הנכללים כולם בסוג 41.                                                     

                                        

Class: 45 סוג: 45

Provision of information via wireless and mobile 
devices in the field of politics; all included in class 45.

אספקת מידע דרך התקנים אלחוטיים וניידים בתחום 
הפוליטיקה; הנכללים כולם בסוג 45.                                     

                          

ט"ו חשון תשע"ג - 3831/10/2012



SELF

Trade Mark No. 235783 מספר סימן

Application Date 14/02/2011 תאריך הגשה

 Owners

Name: Advance Magazine Publishers Inc.

Address: New York, New York, U.S.A.

Identification No.: 4987

(New York Corporation)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Reinhold Cohn and Partners

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

שם: ריינהולד כהן ושותפיו

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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 41 סוג: 41

Electronic magazines, e-publications, provision of 
entertainment  information via wireless and mobile 
devices in in the field of fitness, exercise, 
relationships, women's issues, provision of 
information via wireless and mobile devices in the 
field of   culture, entertainment and education; all 
included in class 41

מגזינים אלקטרוניים, פרסומים מקוונים, אספקת מידע דרך 
התקנים אלחוטיים וניידים בתחומים של כושר גופני, תרגול, 
יחסים, ענייני נשים, תרבות, בידור וחינוך; אספקת מידע 

באמצעות התקנים אלחוטיים וניידים בתחום התרבות, בידור 
וחינוך; הנכללים כולם בסוג 41.                                           
                                                                                    

                            

Class: 44 סוג: 44

Provision of information via wireless and mobile 
devices in the field of nutrition; all included in class 
44. 

אספקת מידע דרך התקנים אלחוטיים וניידים בתחום התזונה; 
הנכללים כולם בסוג 44.                                                    

                    

ט"ו חשון תשע"ג - 3931/10/2012



MYSELF

Trade Mark No. 235784 מספר סימן

Application Date 14/02/2011 תאריך הגשה

 Owners

Name: Advance Magazine Publishers Inc.

Address: New York, New York, U.S.A.

Identification No.: 4987

(New York Corporation)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Reinhold Cohn and Partners

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

שם: ריינהולד כהן ושותפיו

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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 41 סוג: 41

Electronic magazines, e-publications, provision of 
entertainment information via wireless and mobile 
devices in the fields of relationships, provision of 
information via wireless and mobile devices in the 
field of culture, entertainment and education ; all 
included in class 41

מגזינים אלקטרוניים, פרסומים מקוונים, אספקת מידע דרך 
התקנים אלחוטיים וניידים בתחומים של תרבות, מערכות 
יחסים, בידור וחינוך; אספקת מידע באמצעות התקנים 

אלחוטיים וניידים בתחום התרבות, בידור וחינוך, הנכללים כולם 
בסוג 41.                                                                         

                                                      

ט"ו חשון תשע"ג - 4031/10/2012



TRIPADVISOR 

Trade Mark No. 235899 מספר סימן

Application Date 20/02/2011 תאריך הגשה

Based on foreign registration מבוסס על רישום בחו"ל

U.S.A. No. 3171193 ארה"ב מספר: 3171193

Dated 14/11/2006 (Section 16) מיום 14/11/2006 (סעיף 16) 

 Owners

Name: TripAdvisor, LLC

Address: 141 Needham Street, Newton, Massachusetts, 
02464, U.S.A.

Identification No.: 801850

Delaware Limited Liability Company 

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: 38 סוג: 38

Providing on-line electronic bulletin boards for 
transmission of messages and multimedia among 
computer users in the field of travel; in Class 38.

אספקת לוחות מודעות אלקטרוניים מקוונים עבור העברת 
מסרים ומולטימדיה בין משתמשי מחשב בתחום הנסיעות; 

בסיווג 38.                                                                       
        

Class: 39 סוג: 39

Travel information services; providing an on-line 
computer database in the field of travel information 
services; providing reviews of travel service 
providers, travel destinations, and local attractions 
via a global computer network; in Class 39.

שירותי מידע נסיעות; אספקת מאגר נתונים של מחשב מקוון 
בתחום של שירותי מידע נסיעות; מתן סקירות על ספקי שירותי 
נסיעות, יעדי נסיעות, ואטרקציות מקומיות דרך רשת מחשב 
גלובלית; בסיווג 39.                                                         
                                                                                

Class: 42 סוג: 42

Computer services, namely, providing search 
engines for obtaining travel data   via a global 
computer network; in Class 42.

שירותי מחשב, דהיינו, אספקת מנועי חיפוש עבור קבלת מידע 
על נסיעות דרך רשת מחשב גלובלית;  בסיווג 42.                   

                                  

Class: 43 סוג: 43

Providing lodging information services; providing 
reviews of hotel accommodations via global 
computer network; in Class 43.

אספקת שירותי מידע על מגורים; אספקת סקירות על מקומות 
לינה במלון  דרך רשת מחשב גלובלית; בסיווג 43.                 

                                      

ט"ו חשון תשע"ג - 4131/10/2012



UNIRAM

Trade Mark No. 235918 מספר סימן

Application Date 21/02/2011 תאריך הגשה

Base for International Trademark No. 1080028 בסיס לסימן מסחר בינלאומי מס.

Ownersבעלים

Name: Netafim Ltd. שם: נטפים  בע"מ

Address: 10 Derech Hashalom, Tel Aviv, 67892, Israel כתובת : דרך השלום 10, תל אביב, 67892, ישראל

Identification No.: 513769091מספר זיהוי: 513769091

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Reinhold Cohn and Partners

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

שם: ריינהולד כהן ושותפיו

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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 17 סוג: 17

Flexible tubes for use in drip irrigation; hoses 
adapted for drip irrigation purposes; part and fitting 
for all the aformentioned; all included in class 17.

צינורות גמישים לשימוש בהשקיה בטפטוף; צינורות למטרות 
השקיה בטפטוף; חלקים ואביזרים לכל המוצרים הנ"ללכל 

הטובין הנ"ל; הנכללים כולם בסוג 17.                                   
        

ט"ו חשון תשע"ג - 4231/10/2012



Trade Mark No. 235942 מספר סימן

Application Date 23/02/2011 תאריך הגשה

Linked Files תיקים קשורים
Division חלוקה

Divided to 241921 241922 חולק ל 241921 241922

 Owners

Name: NISSAN JIDOSHA KABUSHIKI KAISHA (also 
trading as Nissan Motor Co., Ltd.)

Address: Yokohama-shi, Kanagawa-ken, Japan

Identification No.: 16994

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Reinhold Cohn and Partners

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

שם: ריינהולד כהן ושותפיו

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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 36 סוג: 36

Automobile accident insurance underwriting; 
brokerage for hire-purchase of automobiles; financing 
relating automobiles; installment loans relating to 
purchase or rental of automobiles; used automobiles 
appraisal; selling and underwriting of insurance of 
motor vehicles; all the foregoing services exclude 
credit card services, debit card serivces, and 
payment related services; all included in class 36.

חיתום ביטוח תאונות מכונית; תיווך לשכר-מכר של מכוניות; 
מימון הקשור למכוניות; הלוואות בתשלומים הקשורות לרכישה 
או השכרה של מכוניות; שמאות מכוניות משומשות; מכירה 
וחיתום ביטוח לכלי רכב ממונעים; כל השירותים הנ"ל למעט 
שירותי כרטיס אשראי, שירותי כרטיס חיוב, ושירותים קשורים 
לתשלום; הנכללים כולם בסוג 36.                                       
                                                                                    
                                                                                    

          

ט"ו חשון תשע"ג - 4331/10/2012



Trade Mark No. 236004 מספר סימן

Application Date 17/11/2010 תאריך הגשה

International Trademark No. 1066472 מספר סימן בינלאומי

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 9 סוג: 9

Computer software for computer aided design (CAD), 
computer aided manufacturing (CAM), and computer 
aided engineering (CAE); software for visualization 
and digital mockup, namely, software for providing 
two-dimensional and three-dimensional visualization 
and graphical capabilities for computer created 
drawings, designs, models and renderings; software 
for the management of the product development 
process, namely, software for computer aided design 
(CAD) data management, product data management 
(PDM), product process and production automation; 
software for workflows, and shared workspaces for 
the purposes of product lifecycle management 
(PLM), collaboration, configuration and change 
management, requirements management, and 
manufacturing planning; computer software toolkits 
for use in software development, in the field of 
product design and product development.

Class: 41 סוג: 41

Computer education training services,relating to 
product design and development .

Class: 42 סוג: 42

Technical support services, namely, troubleshooting 
of computer software problems via telephone; 
updating of computer software for others; 
maintenance of computer software, namely, 
maintenance and error correction services for 
computer software; computer consultation; product 
development for others; consulting services in the 
field of product development; repair of computer 
software; all of foregoing relating to product design 
and product development.

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

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

U.S.A., 27/10/2010, No. 85162134 ארה"ב, 27/10/2010, מספר 85162134

Class: 9 סוג: 9

Class: 41 סוג: 41

Class: 42 סוג: 42

ט"ו חשון תשע"ג - 4431/10/2012



 Owners

Name: Parametric Technology Corporation

Address: 140 Kendrick Street, Needham MA 024942714, 
U.S.A.

Identification No.: 71888

(Massachusetts, United States 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

ט"ו חשון תשע"ג - 4531/10/2012



Trade Mark No. 236054 מספר סימן

Application Date 20/02/2011 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: Gefen Insurance agency שם: גפן סוכנויות לביטוח בע"מ

Address: כתובת : רח' כצנלסון 60, גבעתיים, 53101, ישראל

Identification No.: 510904154מספר זיהוי: 510904154

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 36 סוג: 36

Insurance agency for cars, apartments, businesses, 
life insurance, pension and other; included in class 
36.

ביטוח - סוכנות ביטוח לרכבים, דירות, עסקים, ביטוח חיים, 
פנסיה וכל סוגי הביטוח; הנכללים כולם בסוג 36.                 

ט"ו חשון תשע"ג - 4631/10/2012



SHAPE SENSATION

Trade Mark No. 236252 מספר סימן

Application Date 07/03/2011 תאריך הגשה

Ownersבעלים

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

Address: Jerusalem, Israel כתובת : ירושלים, ישראל

Identification No.: 510511694מספר זיהוי: 510511694

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Reinhold Cohn and Partners

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

שם: ריינהולד כהן ושותפיו

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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 25 סוג: 25

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

ט"ו חשון תשע"ג - 4731/10/2012



Trade Mark No. 236285 מספר סימן

Application Date 09/03/2011 תאריך הגשה

 Owners

Name: Battery Management Company, LLC 

Address: 930 Winter Street, Waltham, Massachusetts, 
02451, U.S.A.

Identification No.: 71462

(Delaware Limited Liability Company)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Ellen Shankman, Adv.

Address: 10 Plaut St., Rehovot, Israel

שם: אלן שנקמאן, עו"ד

כתובת : רחוב פלאוט 10, רחובות, ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 36 סוג: 36

Investment services in the fields of venture capital 
and private equity; all included in Class 36.

שירותי השקעות בתחומים של הון סיכון וקרן השקעות פרטית; 
הכל כלול בסיווג 36.                                                   

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

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

U.S.A., 23/09/2010, No. 85/136251 ארה"ב, 23/09/2010, מספר 85/136251

Class: 36 סוג: 36

ט"ו חשון תשע"ג - 4831/10/2012



Trade Mark No. 236322 מספר סימן

Application Date 01/02/2011 תאריך הגשה

International Trademark No. 1067524 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: Oasys Water, Inc.

Address: 7 Tide Street, Boston MA 02210, U.S.A.

Identification No.: 72052

(Delaware, United States CORPORATION)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Sanford T. Colb & Co.

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

שם: סנפורד ט. קולב ושות'

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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 11 סוג: 11

Systems for use in liquid separation, desalination, 
energy storage and power production.

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

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

U.S.A., 02/08/2010, No. 85098174 ארה"ב, 02/08/2010, מספר 85098174

Class: 11 סוג: 11

ט"ו חשון תשע"ג - 4931/10/2012



WOMEN'Z

Trade Mark No. 236557 מספר סימן

Application Date 21/03/2011 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: HEALTH AND MORE MARKETING LTD שם: הלט' אנד מור מרקטינג בע"מ

Address: 19 Maagal HaShalom St.,, Rishon LeZion, 
Israel

כתובת : מעגל השלום 19, ראשון לציון, 75801, ישראל

Identification No.: 514584770מספר זיהוי: 514584770

514584770

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: 5 סוג: 5

Pharmaceutical and dietary food supplements, 
namely nutritional food supplements containing 
vitamins and minerals in the form of capsules, 
tablets, powders, fluids and liquids; natural products 
containing vitamins and minerals in the form of 
capsules, tablets, powders, fluids and liquids; all for 
women; all included in class 5.

תוספי מזון רוקחיים ודיאטטיים, דהיינו תוספי מזון תזונתיים 
המכילים ויטמינים ומינרלים בצורה של כמוסות, טבליות, 
אבקות, סירופ, ונוזלים; מוצרים טבעיים המכילים ויטמינים 

ומינרלים הצורה של כמוסות, טבליות, אבקות, סירופ, ונוזלים; 
כולם עבור נשים; הנכללים כולם בסוג 5                                 
                                                                                    

                                  

ט"ו חשון תשע"ג - 5031/10/2012



GROUPER

Trade Mark No. 236565 מספר סימן

Application Date 22/03/2011 תאריך הגשה

 Owners

Name: Groupon, Inc.

Address: 600 West Chicago Avenue, Chacago, Illinois, 
60654, U.S.A.

Identification No.: 801101

Delaware Corporation

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Ellen Shankman, Adv.

Address: 10 Plaut St., Rehovot, Israel

שם: אלן שנקמאן, עו"ד

כתובת : רחוב פלאוט 10, רחובות, ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 35 סוג: 35

Promoting the goods and services of others by 
providing a website featuring coupons, rebates, 
price-comparison information, product reviews, links 
to the retail websites of others, and discount 
information; all included in Class 35.

קידום סחורות ושירותים של אחרים באמצעות אתר אינטרנט 
המספק תלושים, הנחות, מידע השוואת מחירים, סקירות 
מוצרים, קישורים לאתרים קמעונאיים של אחרים ומידע על 

הנחות; הנכללים כולם בסוג 35.                                         
                                                                    

ט"ו חשון תשע"ג - 5131/10/2012



Trade Mark No. 236772 מספר סימן

Application Date 25/02/2011 תאריך הגשה

International Trademark No. 1069847 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: CHURCH & DWIGHT CO., INC.

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

Identification No.: 72183

(Delaware, United States CORPORATION)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Sanford T. Colb & Co.

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

שם: סנפורד ט. קולב ושות'

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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 21 סוג: 21

Toothbrushes.

ט"ו חשון תשע"ג - 5231/10/2012



Trade Mark No. 236782 מספר סימן

Application Date 25/02/2011 תאריך הגשה

International Trademark No. 1070021 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: Church & Dwight Co., Inc.

Address: 469 North Harrison Street, Princeton, NJ 08543-
5297, U.S.A.

Identification No.: 71497

(Delaware, United States Corporation)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Sanford T. Colb & Co.

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

שם: סנפורד ט. קולב ושות'

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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 3 סוג: 3

Dentifrice; toothpaste.

ט"ו חשון תשע"ג - 5331/10/2012



ווטרלוג'יק
Trade Mark No. 236811 מספר סימן

Application Date 31/03/2011 תאריך הגשה

 Owners

Name: Waterlogic International Limited

Address: 308 East Bay Street Bldg, East Bay St, P.O.B. 
12407, Nassau, Bahamas

Identification No.: 801407

Bahamas Company

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: 11 סוג: 11

Drinking water dispensing machines; filters; purifying 
apparatus and parts and fittings for the aforesaid 
goods; all included in Class 11.

מכונות חלוקת מי שתייה; מסננים; התקני טיהור וחלקים 
ומתאמים עבור הסחורות הנ"ל; הכל כלול בסיווג 11.               

                                                                      

ט"ו חשון תשע"ג - 5431/10/2012



TRIPLE CLOUD 

Trade Mark No. 236967 מספר סימן

Application Date 29/03/2011 תאריך הגשה

Ownersבעלים

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

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

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

Identification No.: 511402547מספר זיהוי: 511402547

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: NURIT PELEG, ADV 

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

שם: עו"ד נורית פלג 

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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 42 סוג: 42

Computing services provided by any network as 
"cloud" computing services, internet services inclufing 
internet access services, developing software and 
hardware connented to "cloud" operation services, 
servers and date center.

שירותי מחשוב המסופקים באמצעות רשת כלשהי הידועים 
בשם שירותי מחשוב ענן, שירותי אינטרנט לרבות מתן גישה 
לאינטרנט, פיתוח ועיצוב תוכנות וחומרות מחשב הקשורות 

במתן שירותי תפול ענן, חוות שרתים.                                   
                                                  

ט"ו חשון תשע"ג - 5531/10/2012



DRINKSPIRATION

Trade Mark No. 237072 מספר סימן

Application Date 14/04/2011 תאריך הגשה

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 33 סוג: 33

Alcoholic beverages, namely, distilled spirits; all 
included in class 33.

משקאות חריפים, בעיקר, ספיריטים מזוקקים; הנכללים כולם 
בסוג 33.                         

Class: 38 סוג: 38

Broadcasting programs on a global computer 
network; telecommunication services, namely, 
electronic transmission of voice, music, data, 
multimedia programming and messages; 
telecommunication services, namely, webcasting 
audio/visual programming via a global computer 
network; telecommunication services, namely, 
providing online chat rooms and bulletin boards for 
the transmission of messages among computer 
users concerning alcoholic beverages, drinks, 
restaurants, bars, drink recipes, drink trends, culture 
and entertainment; telecommunication services, 
namely, providing online transmission of messages 
among computer users concerning alcoholic 
beverages, drinks, restaurants, bars, drink recipes, 
drink trends, culture and entertainment; 
telecommunications services, namely, text and 
numeric wireless digital messaging services to 
mobile communication devices.

שידור תכניות ברשת מחשבים גלובלית; שירותי תקשורת, 
sדהיינו, שידור אלקטרוני של קולות, מוזיקה, נתונים, תכניות 
מולטימדיה והודעות; שירותי תקשורת, דהיינו, שידור אינטרנטי 
של תוכניות אודיו/וידאו דרך רשת מחשבים גלובלית; שירותי 
תקשורת דהיינו, אספקת חדרי צ'ט ולוחות מודעות מקוונים 
לשידור הודעות בקרב משתמשי מחדב בקשר למשקאות  

חריפים, משקאות, מסעדות, ברים, מתכוני משקאות, מדמות 
משקאות, תרבות ובידור; שירותי תקשורת, דהיינו, אספקת 
שידור מקוון של הודעות בקרב משתמשי מחשב בקשר 

למשקאות חריפים, משקאות, מסעדות, ברים, מתכוני משקאות, 
מגמות משקאות, תרבות ובידור; ושירותי תקשורת, דהיינו, 
שירותי העברת הודעות טקסט והודעות מספריות דיגיטליות 

אלחוטיות להתקני תקשורת ניידים.                                       
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    

                                                              

Class: 41 סוג: 41

Providing information in the field of leisure related to 
recreational activities and culture; entertainment in 
the nature of ongoing multimedia internet programs 
and ongoing series in the fields of recreational 
activities, culture, hobbies, current events and leisure 
broadcast on global computer networks; 
entertainment and educational services, namely, 
providing non downloadable on line magazines and 
newsletters in the field of alcoholic beverages, drinks, 
restaurants, bars, drink recipes, drink trends, culture, 
and entertainment; entertainment services in the 
nature of drink recipe and beverage fan club; 
entertainment services, namely, providing online 
computer games; entertainment services, namely, 
providing virtual environments in which users can 
interact for recreational, leisure or entertainment 
purposes; entertainment in the nature of providing 
and on line publication in the nature of an interactive 
encyclopedia in the fields of drinks and drink recipes; 
providing a web site where users can post rating, 
reviews and recommendations on events and 
activities in the field of entertainment and education; 
entertainment services, namely, arranging of contest; 
and on line journals, namely, blogs featuring user 
defined content.

אספקת מידע בתחום הפנאי הקשור לפעילויות בילוי ותרבות; 
בידור, מסוג תכניות אינטרנט מולטימדיה מתמשכות וסדרות 

מתמשכות בתחומי פעילויות בילוי, תרבות, תחביבים, 
אקטואליה, ופנאי משודרות ברשתות מחשבים גלובליות; 

שירותי בידור וחינוך, דהיינו אספקת כתבי עת ועלונים מקוונים 
שלא ניתנים להורדה בתחומי משקאות חריפים, משקאות, 
מסעדות, ברים, מתכוני משקאות, מגמות משקאות, תרבות 
ובידור; שירותי בידור מסוג מועדוני אוהדי מתכוני משקאות 
ומשקאות; שירותי בידור, דהיינו, אספקת משחקי מחשב 

מקוונים; שירותי בידור, דהיינו, אספקת סביבות וירטואליות בהן 
משתמשים יכולים לפעול הדדית למטרות בילוי, פנאי או בידור; 
בידור מסוג אספקת פרסום מקוון בדמות אנציקלופדיה הידודית 
בתחומי משקאות ומתכוני משקאות; אספקת אתר אינטרנט בו 

משתמשים יכולים לעלות דירוגים, סיקורים והמלצות על 
אירועים ופעילויות בתחום בידור וחינוך; שירותי בידור, דהיינו, 
סידור תחרויות; כתבי עת מקוונים, דהיינו, בלוגים המציגים תוכן 
מוגדר על ידי משתמשים.                                                   
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    

                              

ט"ו חשון תשע"ג - 5631/10/2012



 Owners

Name: The Absolut Company Aktiebolag

Address: Stockholm, SE-117 97, Sweden

Identification No.: 58643

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

ט"ו חשון תשע"ג - 5731/10/2012



MOTIVYST

Trade Mark No. 237104 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.   

ט"ו חשון תשע"ג - 5831/10/2012



GREEN TEA MAGIC 

Trade Mark No. 237111 מספר סימן

Application Date 14/04/2011 תאריך הגשה

 Owners

Name: The Procter & Gamble Company

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

Identification No.: 462

(Ohio Corporation)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Dr. Shlomo Cohen & Co.

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

שם: ד"ר שלמה כהן ושות'

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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 5 סוג: 5

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

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

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

                              

ט"ו חשון תשע"ג - 5931/10/2012



Trade Mark No. 237217 מספר סימן

Application Date 14/02/2011 תאריך הגשה

International Trademark No. 1071572 מספר סימן בינלאומי

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 30 סוג: 30

Confectionery, chocolate and chocolate products, 
pastries, preparations for making the aforementioned 
products included in class 30.

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

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

Germany, 06/11/2010, No. 30 2010 072 445.5/30 גרמניה, 06/11/2010, מספר 445.5/30 072 2010 30

Class: 30 סוג: 30

ט"ו חשון תשע"ג - 6031/10/2012



Conditions/Disclaimers

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

The mark is a three dimensional mark.

The three-dimensional image of a candy is not a part 
of the mark.

 Owners

Name: August Storck KG

Address: Waldstrasse 27, 13403 Berlin, Germany

Identification No.: 72298

(Germany Limited Partnership)

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

ט"ו חשון תשע"ג - 6131/10/2012



Trade Mark No. 237230 מספר סימן

Application Date 14/03/2011 תאריך הגשה

International Trademark No. 1071720 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: The Absolut Company Aktiebolag

Address: SE-117 97 Stockholm, Sweden

Identification No.: 72272

(Sweden 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: 33 סוג: 33

Alcoholic beverages (except beers) having a tea 
flavor.

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

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

European Community Trade Mark, 05/10/2010, No. 
009423021

איחוד האירופי לסימני מסחר, 05/10/2010, מספר 
009423021

Class: 33 סוג: 33

ט"ו חשון תשע"ג - 6231/10/2012



Trade Mark No. 237231 מספר סימן

Application Date 14/03/2011 תאריך הגשה

International Trademark No. 1071721 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: The Absolut Company Aktiebolag

Address: SE-117 97 Stockholm, Sweden

Identification No.: 72272

(Sweden 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: 33 סוג: 33

Alcoholic beverages (except beers) with apple flavor.

Goods/Services for which priority is claimed סחורות/שירותים לגביהם נטען דין קדימה
(If only classification code is indicated, Priority is claimed 
for all goods/services included in that class, and specified 
above under the 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, 29/10/2010, No. 
009484544

איחוד האירופי לסימני מסחר, 29/10/2010, מספר 
009484544

Class: 33 סוג: 33

ט"ו חשון תשע"ג - 6331/10/2012



Trade Mark No. 237242 מספר סימן

Application Date 25/02/2011 תאריך הגשה

International Trademark No. 1071914 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: BOURJOIS

Address: 12-14 rue Victor Noir, F-92200 NEUILLY-SUR-
SEINE, France

Identification No.: 71340

(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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 3 סוג: 3

Soap; perfumery, essential oils; cosmetics, namely, 
lipsticks, gloss for the lips, mascaras, eyeliners, 
foundations, concealers, eye shadows, blushes, nail 
enamels, cosmetic cream for face and the body, 
make-up preparations; 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)

France, 10/09/2010, No. 103765522 צרפת, 10/09/2010, מספר 103765522

Class: 3 סוג: 3

ט"ו חשון תשע"ג - 6431/10/2012



Trade Mark No. 237265 מספר סימן

Application Date 26/01/2011 תאריך הגשה

International Trademark No. 1051696 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: OPINION CIATTI S.r.l.

Address: Via di Prato, 80, I-50041 CALENZANO (FI), 
Italy

Identification No.: 72327

(ITALY Limited Liability Company)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Sanford T. Colb & Co.

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

שם: סנפורד ט. קולב ושות'

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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 11 סוג: 11

Apparatus for lighting, namely chandeliers and 
lamps.

Class: 20 סוג: 20

Bookshelves; chairs, arm-chairs and sofas, stools; 
cupboards, wardrobes and container boxes being 
furniture; tables, desks, sideboards; coat hangers 
and clothes racks; shelves being furniture.

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

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

Italy, 26/07/2010, No. FI2010C000913 FI2010C000913 איטליה, 26/07/2010, מספר

Class: 11 סוג: 11

Class: 20 סוג: 20

ט"ו חשון תשע"ג - 6531/10/2012



Trade Mark No. 237282 מספר סימן

Application Date 08/03/2011 תאריך הגשה

International Trademark No. 1072165 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: Sappi Europe S.A.

Address: 154, Chaussée de la Hulpe, B-1170 Brussel, 
Belgium

Identification No.: 72339

(Benelux 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: 16 סוג: 16

Printing paper.

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

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

Benelux, 14/12/2010, No. 1215790 בנלוקס, 14/12/2010, מספר 1215790

Class: 16 סוג: 16

ט"ו חשון תשע"ג - 6631/10/2012



Trade Mark No. 237306 מספר סימן

Application Date 21/03/2011 תאריך הגשה

International Trademark No. 1072439 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: Papa John's International, Inc.

Address: 2002 Papa John's Boulevard, Louisville KY 
40299, U.S.A.

Identification No.: 72356

(Delaware, United States CORPORATION)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Soroker-Agmon, Adv.

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

שם: סורוקר-אגמון, עו"ד

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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 39 סוג: 39

Home delivery of pizza and italian cold and hot 
dishes.

Class: 43 סוג: 43

Restaurant servicesfeaturing pizza and italian hot 
and cold dishes.

ט"ו חשון תשע"ג - 6731/10/2012



קוראקטיב
Trade Mark No. 237364 מספר סימן

Application Date 26/04/2011 תאריך הגשה

 Owners

Name: Pharmaton SA

Address: Via Mulini,, 6934 Bioggio, Switzerland

Identification No.: 801951

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Reinhold Cohn and Partners

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

שם: ריינהולד כהן ושותפיו

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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 29 סוג: 29

Food additives and dietary foodstuffs, each for non-
medical use on the basis of proteins, fats, fatty acids, 
with the addition of vitamins, minerals, 
micronutrients, either individually or in combination 
(all aforementioned goods as far as included in class 
29); all included in class 29.

תוספות מזון ודברי מזון דיאטטיים, כל אחד לשימוש לא רפואי 
על בסיס של חלבונים, שומנים, חומצות שומן, עם תוספת של 
ויטמינים, מינרלים, מיקרונוטריינטים, או בנפרד או בשילוב (כל 
הסחורות המצויינות לעיל הכלולות בסוג 29); הנכללים כולם 

בסוג 29.                                                                         
                                            

Class: 30 סוג: 30

Food supplements; dietetic foodstuffs and food 
additives for non-medical use, novel food, included in 
this class, as well as all the aforementioned food 
based on plant extracts, alone and in combination 
with vitamins, minerals, micronutrients; all included in 
class 30.

תוספות מזון; דברי מזון דיאטטיים ותוספי מזון לשימוש לא 
רפואי, מזון חדשני, כלול בסוג זה, כמו גם המזון המצויין לעיל 
על בסיס תמציות צמחים, לבד ובשילוב עם ויטמינים, מינרלים, 
מיקרונוטריינטים; הנכללים כולם בסוג 30.                             
                                                                                    

            

ט"ו חשון תשע"ג - 6831/10/2012



IMPERVA

Trade Mark No. 237493 מספר סימן

Application Date 28/04/2011 תאריך הגשה

 Owners

Name: Imperva, Inc.

Address: (a Delaware corporation)  3400 Bridge Parkway, 
California, 94065, Redwood Shores, California, U.S.A.

Identification No.: 801975

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Ellen Shankman, Adv.

Address: 10 Plaut St., Rehovot, Israel

שם: אלן שנקמאן, עו"ד

כתובת : רחוב פלאוט 10, רחובות, ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 9 סוג: 9

Computer software used to maintain security over 
computer networks, web applications and digital 
data, computer programs, and other electronic 
machines; included in class 9.

תוכנת מחשב המשמשת לתחזוקה של אבטחת רשתות מחשב, 
יישומיי רשת ונתונים דיגיטליים, תוכניות מחשב, ושאר 

מכשירים אלקטרוניים;  הנכללת  בסוג 9.                               
                                                  

Class: 42 סוג: 42

Technical consulting and computer programming 
services to maintain security over computer 
networks, web applications and digital data, 
computer system design, installation of computer 
software, recovering of computer data, and other 
computer software design, computer programming or 
maintenance of computer software, computer 
systems analysis, consultancy in the field of 
computer hardware, technical research, providing 
computer programs; all included in class 42.

שירותי ייעוץ טכני ותכנות מחשב לתחזוקה של אבטחת רשתות 
מחשבים, יישומיי רשת ונתונים דיגיטליים, עיצוב מערכות 
מחשב, התקנת תוכנות מחשב, שחזור נתוני מחשב, ושאר 

עיצובי מערכות מחשב, תכנות או תחזוקה של תוכנות מחשב, 
ניתוח מערכות מחשב, ייעוץ בתחום חמרת מחשב, מחקר טכני, 
אספקת תוכניות מחשב; הנכללים כולם בסוג 42.                   
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    

                                                              

ט"ו חשון תשע"ג - 6931/10/2012



Trade Mark No. 237521 מספר סימן

Application Date 01/05/2011 תאריך הגשה

 Owners

Name: ZHEJIANG EVERPOWER IMPORT & EXPORT 
CO., LTD.

Address: No. 173, Chengbei West Road,, Yongkang 
City,, Zhejiang Province, People's Republic of China

Identification No.: 801977

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: 7 סוג: 7

Stalk separators [machines]; saw blades [parts of 
machines]; food preparation
machines electromechanical; Ironing machines; 
packing machines;
crushers/grinders, electric (Domestic-); apparatus for 
geological exploration,
mining and dressing; hydraulic components 
(excluding vehicle hydraulic systems);
cleaning (Machines and apparatus for-): [electric]; 
hand-held tools, other than
hand-operated; electric src cutting apparatus; electric 
welding apparatus.

מפרידים חרישיים [מכונות]; סכיני משור [חלקי מכונות]; מכונות 
להכנת מזון, אלקטרומיכניים; מכונות גיהוץ; מכונות אריזה; 
מוחצים/טוחנים, חשמליים (ביתיים-); מתקן עבור חקירה

גיאולוגית, כרייה ומילוי; רכיבים הידראולים (מלבד מערכות כלי 
רכב הידראוליים); ניקוי (מכונות ומתקן עבור-) [חשמלי]; כלי 
עבודה ידניים, מלבד אלו המופעלים ידנית; מתקן חיתוך 

(חשמלי בצורת קשת-); מתקן ריתוך חשמלי.                         
                                                                                    
                                                                              

Class: 8 סוג: 8

Slaughtering butchers' animals (Appliances and 
instruments for-); Harpoons; Side arms, other than 
firearms.

טביחת, שחיטת חיות (כלים ומכשירים עבור-); צלצלים; נשק 
חגור מלבד כלי נשק חם.

                                                               

Class: 9 סוג: 9

Weighing apparatus and instruments;. Measures; 
Signals, luminous or mechanical; surveying 
apparatus and instruments; protection devices for 
personal use against accidents; rulers [measuring 
instruments]; apparatus and instrument for physical 
and chemical testing , and
components analysis; clothing for protection against 
accidents, irradiation and fire.

מתקן ומכשירי שקילה; מכשיר מדידה; סימונים, זורחים או 
מיכניים; מתקן ומכשירי עריכת סקירה; התקני הגנה עבור 
שימוש אישי ונגד תאונות; סרגל [מכשירי מדידה]; מתקן 

ומכשיר עבור בדיקה פיזית וכימית, ואנאליזה שלרכיבים; ביגוד 
להגנה נגד תאונות, קרינה ואש.                                           
                                                                                    
                                                                                    

                        

ט"ו חשון תשע"ג - 7031/10/2012



Trade Mark No. 237533 מספר סימן

Application Date 27/04/2011 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: Michal Lahav Rice  שם: מיכל להב רייס

Address: 24 Nahal Bsor St, P.O.B. 4174, Kfar Yona, 
Israel

כתובת : רח' נחל בשור 24, ת.ד. 4174, כפר יונה, ישראל

Identification No.: 038718482מספר זיהוי: 038718482

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Yanai, Magid, Kroovi Law Offices 

Address: 5 Jabotinski St, Avgad Bldg, Ramat Gan, 
52520, Israel

שם: ינאי, מגיד, כרובי משרד עו"ד 

כתובת : רח' ז'בוטינסקי 5, בית אבגד, רמת גן, 52520, ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 35 סוג: 35

Placement of employment in the optometry and optic 
field; all included in class 35.

השמה בעיסוק בתחום האופטיקה והאופטומטריה; הנכללים 
כולם בסוג 35.                                           

Class: 44 סוג: 44

Services and information services given in the 
optometry and optic fied via the internet too; included 
in class 44.

מתן שירותים ושירותי מידע בנושא האופטיקה והאופטומטריה 
גם באמצעות האינטרנט; הנכללים כולם בסוג 44.                   

                      

ט"ו חשון תשע"ג - 7131/10/2012



Trade Mark No. 237570 מספר סימן

Application Date 28/04/2011 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: Z.L. HEN TEXTILE AND INVESTMENTS Ltd שם: צ.ל חן טכסטיל והשקעות בע"מ

Address: רח' דגניה 8, תל אביב, ישראל כתובת : רח' דגניה 8, תל אביב, ישראל

Identification No.: 512966904מספר זיהוי: 512966904

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 25 סוג: 25

Clothing; included in class 25. דברי הלבשה; הנכללים בסוג 25.       

ט"ו חשון תשע"ג - 7231/10/2012



Trade Mark No. 237571 מספר סימן

Application Date 28/04/2011 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: Z.L. HEN TEXTILE AND INVESTMENTS Ltd שם: צ.ל חן טכסטיל והשקעות בע"מ

Address: רח' דגניה 8, תל אביב, ישראל כתובת : רח' דגניה 8, תל אביב, ישראל

Identification No.: 512966904מספר זיהוי: 512966904

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 25 סוג: 25

Clothing; included in class 25. דברי הלבשה; הנכללים בסוג 25.       

ט"ו חשון תשע"ג - 7331/10/2012



Trade Mark No. 237586 מספר סימן

Application Date 01/05/2011 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: AeroHanding Ltd שם: אירוהנדלינג בע"מ

Address: Ben-Gurion international airport, P.O.B. 177, 
Lod, 70100, Israel

כתובת : נמל תעופה בן גוריון, ת.ד. 177, לוד, 70100, ישראל

Identification No.: 512981309מספר זיהוי: 512981309

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Mayan lin-miron 

Address: Ben-Gurion international airport, P.O.B. 177, 
Lod, 70100, Israel

שם: עו"ד מעיין לין-מירון 

כתובת : נמל תעופה בן גוריון, ת.ד. 177, לוד, 70100, ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 45 סוג: 45

V.I.P. accompanying services at Ben Gurion Airport ; 
included in class 45.

שירותי ליווי לאח"מים בנמל התעופה בן גוריון; הנכללים כולם 
בסוג 45.                   

ט"ו חשון תשע"ג - 7431/10/2012



Trade Mark No. 237595 מספר סימן

Application Date 01/05/2011 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: Yossi Zaguri  שם: יוסי זגורי

Address: Shtampper 18 st, Petach Tikva, Israel כתובת : רח' שטמפפר 18, פתח תקוה, ישראל

Identification No.: 026614313מספר זיהוי: 026614313

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Reut Idan-Zaguri 

Address: Amiel 7/7 st, Petach Tikva, Israel

שם: רעות עידן זגורי, עו"ד 

כתובת : רח' הרב עמיאל 7/7, פתח תקוה, ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 43 סוג: 43

Restaurant services specializing in schnitzels; 
included in class 43.

שירותי מסעדה המתמחה בשניצלים; הנכללים כולם בסוג 43.   
                                  

ט"ו חשון תשע"ג - 7531/10/2012



CHASSEUR

Trade Mark No. 237610 מספר סימן

Application Date 05/05/2011 תאריך הגשה

 Owners

Name: INVICTA

Address: Lieudit LE FAUBOURG - 1, Rue de la Sonde, 
08350 DONCHERY, France

Identification No.: 801987

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Reinhold Cohn and Partners

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

שם: ריינהולד כהן ושותפיו

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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 21 סוג: 21

Household and kitchen utensils and containers; non-
electric kitchen utensils; glassware, porcelain and 
earthenware; cast iron kitchen utensils; cast iron 
kitchen containers; table mats (tableware); kitchen 
pots and pans; saucepans; boilers; non-electric 
casseroles for steamed cooking; frying pans; skillets; 
pots; pressure cookers; cake pans; heat-retaining 
containers; grills (cooking utensils); cooking pots; 
woks; soup tureens; bowls; dishes;  sets (tableware); 
picnic ware (tableware); all included in class 21.

מכשירים ומיכלים למשק בית ולמטבח; מכשירי מטבח לא 
חשמליים; זכוכית, פורצלן וכלי חרס; מכשירי מטבח מברזל 
יצוק; מיכלי מטבח מברזל יצוק; תחתיות שולחן (כלי שולחן); 

סירים ומחבתות מטבח; קלחות; מייחמים; קדרות לא חשמליות 
לבישול באדים; מחבתות טיגון; מרחשות; סירים; סירי לחץ; 
תבניות עוגה; מיכלים שומרי חום; אסכלות (מכשירי בישול); 

סירי בישול; ווק; קערות הגשה למרק; קערות; כלים;  סטים (כלי 
שולחן); כלי פיקניק (כלי שולחן); הנכללים כולם בסוג 21.         
                                                                                    
                                                                                    

    

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

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

France, 02/12/2010, No. 103787258 צרפת, 02/12/2010, מספר 103787258

Class: 21 סוג: 21

ט"ו חשון תשע"ג - 7631/10/2012



Trade Mark No. 237611 מספר סימן

Application Date 05/05/2011 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: Zuker & Minkin Ltd. שם: צוקר את מינקין בע"מ

Address: House Nr. 63, M.P. Lod, Moshav Haciezer, 
71905, Israel

כתובת : משק 63, ד.נ. לוד, אחיעזר, 71905, ישראל

Identification No.: 510923410מספר זיהוי: 510923410

חברה פרטית 

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Seligsohn Gabrieli  & Co.

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

שם: זליגסון  גבריאלי ושות'

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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 11 סוג: 11

Plumbing products and plumbing fitting; devices for 
sanitation, sanitary products; fitting for baths and 
bathrooms; apparatus for water filtration; irrigation 
products; parts and fitting aor all the  aforementioned 
goods.

מוצרי אינסטלציה ואביזרי אינסטלציה; התקנים לסניטציה, 
מוצרים סניטאריים; אביזרים לאמבטיה ולחדרי אמבטיה; 

התקנים לטיהור מים; מוצרים להשקיה; חלקים וחלפים לכל 
המוצרים האמורים לעי"ל.

                                                                                    
        

ט"ו חשון תשע"ג - 7731/10/2012



Trade Mark No. 237695 מספר סימן

Application Date 09/05/2011 תאריך הגשה

 Owners

Name: Better Look International LLC

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

Identification No.: 801996

A corporation organized under the laws of New York

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: JMB  DAVIS BEN - DAVID LTD.

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

שם: ג'יי.אמ.בי דייויס בן - דוד בע"מ

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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 3 סוג: 3

Hair straightening preparations, conditioners, 
shampoos and hair creams, hair lotions, hair gels, 
hair curling preparations, hair styling sprays, hair 
mousses; all included in class 03.

תכשירים ליישור השיער, מרככים, תחפיפים וקרמים לשער, 
תחליבים לשער, ג'ל לשער, תכשירים לסלסול השער, תרסיסים 
לעיצוב השער, מוסים לשער; הנכללים כולם בסוג 03.             

                                                          

Class: 9 סוג: 9

Electric flat irons, electric hair curling irons, electric 
hair curlers, electric rotary hair brushes, hot air hair 
brushes, electric hot curlers; all included in class 09.   
                      

מגהצים שטוחים חשמליים, מגהצים חשמליים לסלסול השער, 
מכשירים חשמליים לתלתול השער, מברשות שער סיבוביות 
חשמליות, מברשות שער הפועלות על אוויר חם, רולרים חמים 

חשמליים ; הנכללים כולם בסוג 09.

ט"ו חשון תשע"ג - 7831/10/2012



Trade Mark No. 237705 מספר סימן

Application Date 11/05/2011 תאריך הגשה

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 30 סוג: 30

black tea, green tea, oolong tea, oolong with 
osmanthus flower, jasmine tea, lemon tea, tea 
flavored with fruit juice, tea flavored with wheat 
seedling, milk tea, milk tea mix, coffee mix, cereal 
mix, tea bag, tea leaf, beverages made of tea coffee 
latte, caf au lait, coffee substitute, beverages made of 
coffee, cocoa or chocolate, chocolate, ice, ice cream, 
ice-sucker (popsicle), ice- cream bar, ices being in 
powder or granulated form, sundae, salt, soy sauce, 
creamy soy sauce, sauce, sweet-chili sauce, 
barbecue sauce, chili sauce, ketchup, condiments, 
vinegar, sugar, honey, fructose, royal jelly, propolis, 
confectionery, candy, chewing gum, biscuit, rice 
crackers, pastry, cake, potato chips, cereal chips, 
toast, cheese cake, bread, sandwich, hamburger, 
pudding, bean curd pudding, roasted pudding, 
steamed bread, steamed bun with stuffing, shao-mai, 
carbomado bun, hot dog, small steamed bun with 
stuffing, ravioli (wonton), fish dumpling, egg 
dumpling, dumpling with meat, shrimp dumpling, 
squid dumpling, rice, wheat, plumule rice, wheat 
flour, flour, powder for frying chicken, frying powder, 
preparations made from cereals, mixed cereals in 
powder form, roasted wheat flour, bread crumbs, 
oatmeal, starch products for foods, ball made of 
starch, sweet porridge, instant porridge, oat porridge, 
instant noodle, instant rice noodle, instant bean 
noodles, ramen noodle, fried noodle crackers, 
buckwheat noodle, instant vermicelli, frozen dough, 
dumpling, frozen dumpling, noodle, rice noodle, 
edible yeast, tea, tea-based beverages containing or 
flavored with fruit juice or vegetable juice, tea-based 
beverages, coffee-based beverages, cocoa-based 
beverages, salad dressings, spaghetti, macaroni, 
vermicelli; included in Class 30.

תה שחור, תה ירוק, תה אולונג, אולונג עם פרחי אוסמנטוס, 
תה יסמין, תה לימון, תה בטעם מיץ פירות, תה בטעם נבט 
חיטה, תה חלב, תערובת תה חלב, תערובת קפה, תערובת 
דגנים, שקיקי תה, עלי תה, משקאות עשויים מתה, קפה, 
לאטה, קפה עם חלב (קפה הפוך), תחליפי קפה, משקאות 
עשויים מקפה, קקאו או שוקולד, שוקולד, קרח; גלידה, שלגון 
(קרטיב), ארטיק, קרחונים בצורת אבקה או מגורענים, גלידת 
סאנדיי, מלח, רוטב סויה, רוטב סויה קרמי, רוטב, רוטב צ'ילי 
מתוק, רוטב ברביקיו, רוטב צ'ילי, קטשופ, תבלינים, חומץ, 

סוכר, דבש, סוכר פירות, דבש מלכות, פרופוליס, דברי מתיקה, 
סוכריות, גומי לעיסה, ביסקוויטים, רקיקי אורז, מאפים, עוגות, 
טוגני תפוח אדמה, טוגני דגנים, צנימים, עוגות גבינה, לחם, 

כריכים, המבורגר, רפרפת, רפרפת מטופו, רפרפת קלויה, לחם 
מאודה, לחמניה מאודה עם מילוי, שאו מאי, לחמניית קרבומדו, 
נקניקיות, לחמניות מאודות קטנות עם מילוי, רביולי (וונטון), 

כיסני דגים, כיסני ביצים, כיסנים עם בשר, כיסני חסילונים, כיסני 
דיונון, אורז, חיטה, אורז פלומה, קמח חיטה, קמח, אבקה 
לטיגון עוף, אבקת טיגון, תכשירים עשויים מדגנים, תערובת 
דגנים בצורת אבקה; קמח חיטה קלוי; פירורי לחם; שיבולת 
שועל; מוצרי עמילן למזון; כדור עשוי מעמילן, דייסה מתוקה, 
דייסת אינסטנט, דייסת שיבולת שועל, אטריות אינסטנט, 
אטריות אורז אינסטנט, אטריות שעועית אינסטנט, אטריות 
ראמן, רקיקי אטריות מטוגנות, אטריות כוסמת, ורמיצ'לי 

אינסטנט, בצק קפוא, כיסנים, כיסנים קפואים, אטריות, אטריות 
אורז, שמרים אכילים, תה, משקאות המבוססים על תה 
המכילים או בטעם של מיץ פירות או מיץ ירקות, משקאות 
המבוססים על תה, משקאות המבוססים על קפה, משקאות 
המבוססים על קקאו, רטבים לסלט, ספגטי, מקרוני, ורמיצ'לי, 
כולם בסוג 30.                                                                 
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                              

ט"ו חשון תשע"ג - 7931/10/2012



 Owners

Name: Uni-President Enterprises Corp.

Address: No. 301, Zhongzheng Rd., Yongkang Dist., 
Tainan City, 71001, Taiwan

Identification No.: 801990

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

ט"ו חשון תשע"ג - 8031/10/2012



Trade Mark No. 237707 מספר סימן

Application Date 11/05/2011 תאריך הגשה

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 30 סוג: 30

black tea, green tea, oolong tea, oolong with 
osmanthus flower, jasmine tea, lemon tea, tea 
flavored with fruit juice, tea flavored with wheat 
seedling, milk tea, milk tea mix, coffee mix, cereal 
mix, tea bag, tea leaf, beverages made of tea coffee 
latte, caf au lait, coffee substitute, beverages made of 
coffee, cocoa or chocolate, chocolate, ice, ice cream, 
ice-sucker (popsicle), ice- cream bar, ices being in 
powder or granulated form, sundae, salt, soy sauce, 
creamy soy sauce, sauce, sweet-chili sauce, 
barbecue sauce, chili sauce, ketchup, condiments, 
vinegar, sugar, honey, fructose, royal jelly, propolis, 
confectionery, candy, chewing gum, biscuit, rice 
crackers, pastry, cake, potato chips, cereal chips, 
toast, cheese cake, bread, sandwich, hamburger, 
pudding, bean curd pudding, roasted pudding, 
steamed bread, steamed bun with stuffing, shao-mai, 
carbomado bun, hot dog, small steamed bun with 
stuffing, ravioli (wonton), fish dumpling, egg 
dumpling, dumpling with meat, shrimp dumpling, 
squid dumpling, rice, wheat, plumule rice, wheat 
flour, flour, powder for frying chicken, frying powder, 
preparations made from cereals, mixed cereals in 
powder form, roasted wheat flour, bread crumbs, 
oatmeal, starch products for foods, ball made of 
starch, sweet porridge, instant porridge, oat porridge, 
instant noodle, instant rice noodle, instant bean 
noodles, ramen noodle, fried noodle crackers, 
buckwheat noodle, instant vermicelli, frozen dough, 
dumpling, frozen dumpling, noodle, rice noodle, 
edible yeast, tea, tea-based beverages containing or 
flavored with fruit juice or vegetable juice, tea-based 
beverages, coffee-based beverages, cocoa-based 
beverages, salad dressings, spaghetti, macaroni, 
vermicelli; included in  Class 30.

תה שחור, תה ירוק, תה אולונג, אולונג עם פרחי אוסמנטוס, 
תה יסמין, תה לימון, תה בטעם מיץ פירות, תה בטעם נבט 
חיטה, תה חלב, תערובת תה חלב, תערובת קפה, תערובת 
דגנים, שקיקי תה, עלי תה, משקאות עשויים מתה, קפה, 
לאטה, קפה עם חלב (קפה הפוך), תחליפי קפה, משקאות 
עשויים מקפה, קקאו או שוקולד, שוקולד, קרח; גלידה, שלגון 
(קרטיב), ארטיק, קרחונים בצורת אבקה או מגורענים, גלידת 
סאנדיי, מלח, רוטב סויה, רוטב סויה קרמי, רוטב, רוטב צ'ילי 
מתוק, רוטב ברביקיו, רוטב צ'ילי, קטשופ, תבלינים, חומץ, 

סוכר, דבש, סוכר פירות, דבש מלכות, פרופוליס, דברי מתיקה, 
סוכריות, גומי לעיסה, ביסקוויטים, רקיקי אורז, מאפים, עוגות, 
טוגני תפוח אדמה, טוגני דגנים, צנימים, עוגות גבינה, לחם, 

כריכים, המבורגר, רפרפת, רפרפת מטופו, רפרפת קלויה, לחם 
מאודה, לחמניה מאודה עם מילוי, שאו מאי, לחמניית קרבומדו, 
נקניקיות, לחמניות מאודות קטנות עם מילוי, רביולי (וונטון), 

כיסני דגים, כיסני ביצים, כיסנים עם בשר, כיסני חסילונים, כיסני 
דיונון, אורז, חיטה, אורז פלומה, קמח חיטה, קמח, אבקה 
לטיגון עוף, אבקת טיגון, תכשירים עשויים מדגנים, תערובת 
דגנים בצורת אבקה; קמח חיטה קלוי; פירורי לחם; שיבולת 
שועל; מוצרי עמילן למזון; כדור עשוי מעמילן, דייסה מתוקה, 
דייסת אינסטנט, דייסת שיבולת שועל, אטריות אינסטנט, 
אטריות אורז אינסטנט, אטריות שעועית אינסטנט, אטריות 
ראמן, רקיקי אטריות מטוגנות, אטריות כוסמת, ורמיצ'לי 

אינסטנט, בצק קפוא, כיסנים, כיסנים קפואים, אטריות, אטריות 
אורז, שמרים אכילים, תה, משקאות המבוססים על תה 
המכילים או בטעם של מיץ פירות או מיץ ירקות, משקאות 
המבוססים על תה, משקאות המבוססים על קפה, משקאות 
המבוססים על קקאו, רטבים לסלט, ספגטי, מקרוני, ורמיצ'לי, 
כולם בסוג 30.                                                                 
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                

ט"ו חשון תשע"ג - 8131/10/2012



 Owners

Name: Uni-President Enterprises Corp.

Address: No. 301, Zhongzheng Rd., Yongkang Dist., 
Tainan City, 71001, Taiwan

Identification No.: 801990

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

ט"ו חשון תשע"ג - 8231/10/2012



Trade Mark No. 237709 מספר סימן

Application Date 11/05/2011 תאריך הגשה

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 30 סוג: 30

black tea, green tea, oolong tea, oolong with 
osmanthus flower, jasmine tea, lemon tea, tea 
flavored with fruit juice, tea flavored with wheat 
seedling, milk tea, milk tea mix, coffee mix, cereal 
mix, tea bag, tea leaf, beverages made of tea coffee 
latte, caf au lait, coffee substitute, beverages made of 
coffee, cocoa or chocolate, chocolate, ice, ice cream, 
ice-sucker (popsicle), ice cream bar, ices being in 
powder or granulated form, sundae, salt, soy sauce, 
creamy soy sauce, sauce, sweet-chili sauce, 
barbecue sauce, chili sauce, ketchup, condiments, 
vinegar, sugar, honey, fructose, royal jelly, propolis, 
confectionery, candy, chewing gum, biscuit, rice 
crackers, pastry, cake, potato chips, cereal chips, 
toast, cheese cake, bread, sandwich, hamburger, 
pudding, bean curd pudding, roasted pudding, 
steamed bread, steamed bun with stuffing, shao-mai, 
carbomado bun, hot dog, small steamed bun with 
stuffing, ravioli (wonton), fish dumpling, egg 
dumpling, dumpling with meat, shrimp dumpling, 
squid dumpling, rice, wheat, plumule rice, wheat 
flour, flour, powder for frying chicken, frying powder, 
preparations made from cereals, mixed cereals in 
powder form, roasted wheat flour, bread crumbs, 
oatmeal, starch products for foods, ball made of 
starch, sweet porridge, instant porridge, oat porridge, 
instant noodle, instant rice noodle, instant bean 
noodles, ramen noodle, fried noodle crackers, 
buckwheat noodle, instant vermicelli, frozen dough, 
dumpling, frozen dumpling, noodle, rice noodle, 
edible yeast, tea, tea-based beverages containing or 
flavored with fruit juice or vegetable juice, tea-based 
beverages, coffee-based beverages, cocoa-based 
beverages, salad dressings, spaghetti, macaroni, 
vermicelli; including in class  30.

תה שחור, תה ירוק, תה אולונג, אולונג עם פרחי אוסמנטוס, 
תה יסמין, תה לימון, תה בטעם מיץ פירות, תה בטעם נבט 
חיטה, תה חלב, תערובת תה חלב, תערובת קפה, תערובת 
דגנים, שקיקי תה, עלי תה, משקאות עשויים מתה, קפה, 
לאטה, קפה עם חלב (קפה הפוך), תחליפי קפה, משקאות 
עשויים מקפה, קקאו או שוקולד, שוקולד, קרח; גלידה, שלגון 
(קרטיב), ארטיק, קרחונים בצורת אבקה או מגורענים, גלידת 
סאנדיי, מלח, רוטב סויה, רוטב סויה קרמי, רוטב, רוטב צ'ילי 
מתוק, רוטב ברביקיו, רוטב צ'ילי, קטשופ, תבלינים, חומץ, 

סוכר, דבש, סוכר פירות, דבש מלכות, פרופוליס, דברי מתיקה, 
סוכריות, גומי לעיסה, ביסקוויטים, רקיקי אורז, מאפים, עוגות, 
טוגני תפוח אדמה, טוגני דגנים, צנימים, עוגות גבינה, לחם, 

כריכים, המבורגר, רפרפת, רפרפת מטופו, רפרפת קלויה, לחם 
מאודה, לחמניה מאודה עם מילוי, שאו מאי, לחמניית קרבומדו, 
נקניקיות, לחמניות מאודות קטנות עם מילוי, רביולי (וונטון), 

כיסני דגים, כיסני ביצים, כיסנים עם בשר, כיסני חסילונים, כיסני 
דיונון, אורז, חיטה, אורז פלומה, קמח חיטה, קמח, אבקה 
לטיגון עוף, אבקת טיגון, תכשירים עשויים מדגנים, תערובת 
דגנים בצורת אבקה; קמח חיטה קלוי; פירורי לחם; שיבולת 
שועל; מוצרי עמילן למזון; כדור עשוי מעמילן, דייסה מתוקה, 
דייסת אינסטנט, דייסת שיבולת שועל, אטריות אינסטנט, 
אטריות אורז אינסטנט, אטריות שעועית אינסטנט, אטריות 
ראמן, רקיקי אטריות מטוגנות, אטריות כוסמת, ורמיצ'לי 

אינסטנט, בצק קפוא, כיסנים, כיסנים קפואים, אטריות, אטריות 
אורז, שמרים אכילים, תה, משקאות המבוססים על תה 
המכילים או בטעם של מיץ פירות או מיץ ירקות, משקאות 
המבוססים על תה, משקאות המבוססים על קפה, משקאות 
המבוססים על קקאו, רטבים לסלט, ספגטי, מקרוני, ורמיצ'לי, 
כולם בסוג 30.                                                                 
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                

ט"ו חשון תשע"ג - 8331/10/2012



 Owners

Name: Uni-President Enterprises Corp.

Address: No. 301, Zhongzheng Rd., Yongkang Dist., 
Tainan City, 71001, Taiwan

Identification No.: 801990

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

ט"ו חשון תשע"ג - 8431/10/2012



Trade Mark No. 237710 מספר סימן

Application Date 11/05/2011 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 
hepatitis.

תכשירים רוקחיים, שהינם תכשירים רוקחיים לטיפול בצהבת.   
            

ט"ו חשון תשע"ג - 8531/10/2012



FREWITT

Trade Mark No. 237717 מספר סימן

Application Date 12/05/2011 תאריך הגשה

 Owners

Name: Monique Antiglio-Wittwer

Address: Route du Vègre 11, La Roche, 1634, 
Switzerland

Identification No.: 801999

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Dr. Mark Friedman Ltd.

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

שם: ד"ר מרק פרידמן בע"מ

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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 7 סוג: 7

Machines for the treatment of metals, paper, stone, 
glass, ceramic; machines for the food industries, 
chemical, pharmaceutical and cosmetic industries, 
more particularly machines for counting and filling 
receptacles such as tubes; ampoule washing 
machines; ampoule feeding of filling and closing 
machines; machines for granulating; powder 
calibration machines; printing machines for non-
planar surfaces such as ampoules, tubes, small 
bottles, vials, pipettes, cartridges and stoppers; 
printing machines for cylindrical bodies such as 
ampoules, tubes, small bottles, vials, pipettes, 
cartridges and stoppers; all included in class 7.

מכונות לטיפול במתכות, נייר, אבן, זכוכית, קרמיקה; מכונות 
לתעשיות המזון, לתעשיות הכימיות, הפרמצבטיות, ותעשיות 
הקוסמטיקה, בפרט מכונות לספירה ולמילוי כלי קיבול כדוגמת 
צינורות; מכונות לרחיצת אמפולות; הזנת אמפולות של מכונות 
מילוי וסגירה; מכונות לגירעון; מכונות לכיול אבקה; מכונות 
הדפסה למישורים לא שטוחים כדוגמת אמפולות, צינורות, 

בקבוקים קטנים, צלוחיות, פיפטות, תרמילים ופקקים; מכונות 
הדפסה לגופים גליליים כדוגמת אמפולות, צינורות, בקבוקים 
קטנים, צלוחיות, פיפטות, תרמילים ופקקים; הנכללים כולם 

בסוג 7.                                                                           
                                                                                    
                                                                                    

                                    

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

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

Switzerland, 30/11/2010, No. 63074/2010 שוויץ, 30/11/2010, מספר 63074/2010

Class: 7 סוג: 7

ט"ו חשון תשע"ג - 8631/10/2012



Trade Mark No. 237718 מספר סימן

Application Date 12/05/2011 תאריך הגשה

 Owners

Name: Monique Antiglio-Wittwer

Address: Route du Vègre 11, La Roche, 1634, 
Switzerland

Identification No.: 801999

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Dr. Mark Friedman Ltd.

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

שם: ד"ר מרק פרידמן בע"מ

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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 7 סוג: 7

Machines for the treatment of metals, paper, stone, 
glass, ceramic; machines for the food industries, 
chemical, pharmaceutical and cosmetic industries, 
more particularly machines for counting and filling 
receptacles such as tubes; ampoule washing 
machines; ampoule feeding of filling and closing 
machines; machines for granulating; powder 
calibration machines; printing machines for non-
planar surfaces such as ampoules, tubes, small 
bottles, vials, pipettes, cartridges and stoppers; 
printing machines for cylindrical bodies such as 
ampoules, tubes, small bottles, vials, pipettes, 
cartridges and stoppers; all included in class 7.

מכונות לטיפול במתכות, נייר, אבן, זכוכית, קרמיקה; מכונות 
לתעשיות המזון, לתעשיות הכימיות, הפרמצבטיות, ותעשיות 
הקוסמטיקה, בפרט מכונות לספירה ולמילוי כלי קיבול כדוגמת 
צינורות; מכונות לרחיצת אמפולות; הזנת אמפולות של מכונות 
מילוי וסגירה; מכונות לגירעון; מכונות לכיול אבקה; מכונות 
הדפסה למישורים לא שטוחים כדוגמת אמפולות, צינורות, 

בקבוקים קטנים, צלוחיות, פיפטות, תרמילים ופקקים; מכונות 
הדפסה לגופים גליליים כדוגמת אמפולות, צינורות, בקבוקים 
קטנים, צלוחיות, פיפטות, תרמילים ופקקים; הנכללים כולם 

בסוג 7.                                                                           
                                                                                    
                                                                                    

                                    

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

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

Switzerland, 30/11/2010, No. 63077/2010 שוויץ, 30/11/2010, מספר 63077/2010

Class: 7 סוג: 7

ט"ו חשון תשע"ג - 8731/10/2012



Trade Mark No. 237752 מספר סימן

Application Date 08/04/2011 תאריך הגשה

International Trademark No. 1074559 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: Victoria's Secret Stores Brand Management, 
Inc.

Address: Four Limited Parkway, Reynoldsburg, OH 
43068, U.S.A.

Identification No.: 71622

(Delaware Corporation)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Dr. Shlomo Cohen & Co.

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

שם: ד"ר שלמה כהן ושות'

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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 3 סוג: 3

Personal care products, namely, body scrub, bubble 
bath, cologne, cream for the body, cream for the 
hands, exfoliators for the skin, face scrub, fragrant 
body splash, fragrant body mist, hair conditioner, hair 
shampoo, hair spray, hair styling gel, hair styling 
mousse, lotion for the body, perfume, powder for the 
body, shower gel, soap for the body, soap for the 
face and soap for the hands.

ט"ו חשון תשע"ג - 8831/10/2012



Trade Mark No. 237764 מספר סימן

Application Date 15/04/2011 תאריך הגשה

International Trademark No. 1074651 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: PUIG FRANCE Société par Actions Simplifiée

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

Identification No.: 72506

(FRANCIA Société par Actions Simplifiée)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Luzzatto & Luzzatto

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

שם: לוצאטו את לוצאטו

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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 3 סוג: 3

Soaps; perfumery, cosmetics, shampoos, toilette 
soaps, bath and shower gel and salts; perfumes, eau 
de perfume, eau de toillete, colognes, fragrances; 
deodorants for personal use; shaving and aftershave 
preparations; skin care creams; body 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)

European Community Trade Mark, 22/10/2010, No. 
009468901

איחוד האירופי לסימני מסחר, 22/10/2010, מספר 
009468901

Class: 3 סוג: 3

ט"ו חשון תשע"ג - 8931/10/2012



MEISTER

Trade Mark No. 237775 מספר סימן

Application Date 12/05/2011 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: Electra Consumer Products (1951) Ltd  שם: אלקטרה מוצרי צריכה (1951) בע"מ

Address: 1 Sapir Yossef 1 St., Rishon Letziyon, Israel כתובת : רח' ספיר יוסף 1, ראשון לציון, ישראל

Identification No.: 520039975מספר זיהוי: 520039975

Address for serviceהמען למסירת הודעות

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

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

שם: איתן, מהולל & שדות, עו"ד ועו"פ

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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 7 סוג: 7

Dish washers, food processors and blenders, meat 
grinders, juice extractors, garbage disposers, ironers, 
tumble dryer, washing machines, steam cleansing 
kits, vacuum cleaners; coffee grinders

מדיחי כלים, מעבדי מזון ובלנדרים, מטחנות בשר, מסחטות, 
טוחני אשפה, מגהצים, מייבשי כביסה, מכונות כביסה, ערכות 
ניקוי בקיטור, שואבי אבק ; מטחנות קפה                               

                                                                  

Class: 8 סוג: 8

Electric razors, hair clippers, hair removals, hair 
stylers, machines for shaping facial hair

מכונות גילוח, מכונות תספורת, מסירי שיער, מעצבי שיער, 
מכונות לעיצוב זקן                                               

Class: 9 סוג: 9

Televisions, dvd machines and projectors, digital 
converters, MP3/MP4 players, stremers, head 
phones, disc players, Walkman, mini disc, video 
devises, stereo systems, potable audio systems, 
gramophone, home cinema, compact discs, 
speakers, speakers and docking stations, receivers 
and amplifiers, VCD, microphones, cameras, video 
cameras, memory cards

טלויזיות, מכשירי DVD מקרנים, ממירים דיגיטליים, נגני 
MP3/MP4, סטרימרים, אוזניות, דיסקמן, ווקמן, מיני דיסק, 

מכשירי וידאו, מערכות סטריאו, מערכות שמע ניידות, 
פטיפונים, קולנוע ביתי, קומפקט דיסקים, רמקולים, רמקולים 

ותחנות עגינה, רסיברים ומגברים, VCD, מיקרופונים, מצלמות, 
מצלמות וידאו, כרטיס זיכרון                                               

                                                                          

Class: 11 סוג: 11

Stoves, oven hoods, microwave machines, 
refrigerators, kettles and samovars, baking ovens, 
coffee machines, teakettles, toaster, bread makers, 
freezers, wine refrigerators, hot plates, hair dryers, 
air conditioners, radiators, heaters and convector 
heaters, solar water-heaters and accessories for 
solar water-heaters, fans; air purification devices; and 
accessories for them

כיריים, קולטי אדים, מכשירי מיקרוגל, מקררים, קומקומים 
ומיחמים, תנורי אפיה, מכונות קפה, קומקומי תה, טוסטרים, 
אופה לחם, מתקני מים, מקפיאים, מקררי יין, פלטה חשמלית, 
מייבשי שיער, מזגנים, רדיאטורים, תנורים ומפזרי חום, דודי 
שמש ואביזריהם, מאווררים ;התקני טיהור אויר; ואביזרים 

עבורם                                                                           
                                                                                    

                                            

Class: 21 סוג: 21

Pots for cooking and frying, electric teeth brushers סירי בישול וטיגון, מברשות שיניים חשמליות                         

ט"ו חשון תשע"ג - 9031/10/2012



מייסטר
Trade Mark No. 237777 מספר סימן

Application Date 12/05/2011 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: Electra Consumer Products (1951) Ltd  שם: אלקטרה מוצרי צריכה (1951) בע"מ

Address: 1 Sapir Yossef 1 St., Rishon Letziyon, Israel כתובת : רח' ספיר יוסף 1, ראשון לציון, ישראל

Identification No.: 520039975מספר זיהוי: 520039975

Address for serviceהמען למסירת הודעות

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

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

שם: איתן, מהולל & שדות, עו"ד ועו"פ

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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 7 סוג: 7

Dish washers, food processors and blenders, meat 
grinders, juice extractors, garbage disposers, ironers, 
tumble dryer, washing machines, steam cleansing 
kits, vacuum cleaners; coffee grinders

מדיחי כלים, מעבדי מזון ובלנדרים, מטחנות בשר, מסחטות, 
טוחני אשפה, מגהצים, מייבשי כביסה, מכונות כביסה, ערכות 
ניקוי בקיטור, שואבי אבק ; מטחנות קפה                               

                                                                  

Class: 8 סוג: 8

Electric razors, hair clippers, hair removals, hair 
stylers, machines for shaping facial hair

מכונות גילוח, מכונות תספורת, מסירי שיער, מעצבי שיער, 
מכונות לעיצוב זקן                                               

Class: 9 סוג: 9

Televisions, dvd machines and projectors, digital 
converters, MP3/MP4 players, stremers, head 
phones, disc players, Walkman, mini disc, video 
devises, stereo systems, potable audio systems, 
gramophone, home cinema, compact discs, 
speakers, speakers and docking stations, receivers 
and amplifiers, VCD, microphones, cameras, video 
cameras, memory cards

טלויזיות, מכשירי DVD מקרנים, ממירים דיגיטליים, נגני 
MP3/MP4, סטרימרים, אוזניות, דיסקמן, ווקמן, מיני דיסק, 

מכשירי וידאו, מערכות סטריאו, מערכות שמע ניידות, 
פטיפונים, קולנוע ביתי, קומפקט דיסקים, רמקולים, רמקולים 

ותחנות עגינה, רסיברים ומגברים, VCD, מיקרופונים, מצלמות, 
מצלמות וידאו, כרטיס זיכרון                                               

                                                                          

Class: 11 סוג: 11

Stoves, oven hoods, microwave machines, 
refrigerators, kettles and samovars, baking ovens, 
coffee machines, teakettles, toaster, bread makers, 
freezers, wine refrigerators, hot plates, hair dryers, 
air conditioners, radiators, heaters and convector 
heaters, solar water-heaters and accessories for 
solar water-heaters, fans; air purification devices; and 
accessories for them

כיריים, קולטי אדים, מכשירי מיקרוגל, מקררים, קומקומים 
ומיחמים, תנורי אפיה, מכונות קפה, קומקומי תה, טוסטרים, 
אופה לחם, מתקני מים, מקפיאים, מקררי יין, פלטה חשמלית, 
מייבשי שיער, מזגנים, רדיאטורים, תנורים ומפזרי חום, דודי 
שמש ואביזריהם, מאווררים ;התקני טיהור אויר; ואביזרים 

עבורם                                                                           
                                                                                    

                                            

Class: 21 סוג: 21

Pots for cooking and frying, electric teeth brushers סירי בישול וטיגון, מברשות שיניים חשמליות                         

ט"ו חשון תשע"ג - 9131/10/2012



FIVE GUYS

Trade Mark No. 237810 מספר סימן

Application Date 16/05/2011 תאריך הגשה

 Owners

Name: Five Guys Holdings, Inc.

Address: 10440 Furnace Road, Suite 205, Lorton, 
Virginia 22079, U.S.A.

Identification No.: 802003

Delaware Corporation

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Reinhold Cohn and Partners

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

שם: ריינהולד כהן ושותפיו

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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 25 סוג: 25

Clothing, all included in class 25. הלבשה; הנכללים כולם בסוג 25.               

Class: 29 סוג: 29

Processed peanuts; fried potatoes; all included in 
class 29.

בוטנים מעובדים; תפוחי אדמה מטוגנים; הנכללים כולם בסוג 
       .29

Class: 30 סוג: 30

Sandwiches; hotdogs, hamburgers and  
cheeseburgers sandwiches; all included in class 30.

כריכים; כריכי נקניקיות, המבורגרים וצ'יזבורגרים; הנכללים 
כולם בסוג 30.                                       

Class: 32 סוג: 32

Non-alcoholic beverages; all included in class 32. משקאות שאינם אלכוהוליים; הנכללים כולם בסוג 32.         

Class: 35 סוג: 35

Franchise services; all included in class 35. שירותי זכיינות; הנכללים כולם בסוג 35.                 

Class: 43 סוג: 43

Restaurant services; all included in class 43. שירותי מסעדה; הנכללים כולם בסוג 43.                       

ט"ו חשון תשע"ג - 9231/10/2012



ACTIVE FRESH

Trade Mark No. 237822 מספר סימן

Application Date 18/05/2011 תאריך הגשה

Based on foreign registration מבוסס על רישום בחו"ל

European Community Trade Mark 
No. 009623653

איחוד האירופי לסימני מסחר מספר: 
009623653

Dated 18/05/2011 (Section 16) מיום 18/05/2011 (סעיף 16) 

 Owners

Name: The Procter & Gamble Company

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

Identification No.: 462

(Ohio Corporation)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Dr. Shlomo Cohen & Co.

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

שם: ד"ר שלמה כהן ושות'

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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 5 סוג: 5

Feminine hygiene and menstruation products, 
including sanitary napkins and tampons, panty-liners, 
internal absorbents and pads for feminine protection; 
all included in class 5.

מוצרי וסת והיגיינה נשית, הכוללים תחבושות סניטריות 
וטמפונים, תחתוניות, מוצרים סופגים ופדים פנימיים להגנה 

נשית; 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)

European Community Trade Mark, 23/12/2010, No. 
9623653

איחוד האירופי לסימני מסחר, 23/12/2010, מספר 9623653

Class: 5 סוג: 5
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Trade Mark No. 237829 מספר סימן

Application Date 16/03/2011 תאריך הגשה

International Trademark No. 1074700 מספר סימן בינלאומי

Goods/Services סחורות/שירותים

ט"ו חשון תשע"ג - 9431/10/2012



Class: 9 סוג: 9

Scientific, nautical, surveying, photographic, 
cinematographic, optical, weighing, measuring, 
signalling, checking (supervision), life-saving and 
teaching apparatus and instruments, namely, 
laboratory glassware, marking and signalling buoys, 
surveying chains, optical glasses, weighing scales, 
instruments for measuring length, signal bells, 
apparatus for checking flight parameters, life saving 
rafts, medical teaching mannequins; magnetic 
encoded identification bracelets; electronic 
instrument assemblies, namely, logic analyzers; 
scientific apparatus and instruments for analyzing 
fuel and air coefficients; remote-control units for 
locking cars; apparatus and instruments for 
conducting, switching, transforming, accumulating 
regulating or controlling, regulating or controlling 
electricity, namely, electric conductors, electric 
switches, electric transformers, electric accumulators, 
voltage regulators for electric power, and electric 
controllers; electric flat irons; rechargeable batteries; 
central processing units and converters for audio and 
video data; cables for data transmission, namely, 
cables for the transmission of sounds and images 
and cables for electrical or optical signal 
transmission; apparatus for recording, transmission 
or reproduction of sound or images, namely, 
electronic sound mixing, processing and synthesizing 
apparatus; radios; televisions; flat screen televisions 
and monitors; flat screen video monitors; flat panel 
display screens; liquid crystal displays; high definition 
and plasma video, projection, and computer, and 
television screens; home cinema systems consisting 
of audio speakers, headphones, audio receivers, 
video receivers, television receivers, audio amplifiers, 
audio decoders, video decoders, electrical audio and 
speaker cables and connectors, electronic 
interconnecters for audio and video signals, CD 
players, CD recorders, DVD players, DVD recorders, 
audio cassette players, video cassette players, digital 
media players, television and video recorders, CRT 
display screens, LCD large-screen displays, flat 
panel display screens, plasma display panels, video 
projectors, televisions, antennas, power conversion 
devices, power converters, and power inverters; 
video recorders; CD players; DVD players; MP3 
players; players containing digital music; cassette 
players; mini-disc players; loudspeakers; 
headphones; earphones; microphones; magnetic 
data carriers, recording disks; cash registers, namely 
electronic cash registers; calculating machines, 
namely pocket calculators; data processing 
equipment and computers, namely, data processors, 
computer keyboards, computer monitors, modems, 
accessories for computers included in this class, 
namely, computer cameras, computer stylus, 
computer cables, computer carrying cases, and 
computer hardware, computer mice, pads for 
computer mice, electronic pocket translators; 
dictating machines, electronic notebooks and 
agendas; scanners, printers; photocopiers, facsimile 
machines, telephones, answering machines, video 
telephones; mobile phones; protective helmets for 
sports; spectacles, sunglasses, goggles for sports; 
computer software, computer game programs."
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Class: 35 סוג: 35

Advertising; dissemination of advertisements by any 
media, especially in the form of topic-based 
messages centred on human values; advertising by 
means of sponsoring; business management; 
business administration; office functions; promotion 
of the goods and services of others, through 
contractual agreements, especially through 
partnership (sponsoring) and licenses, offering them 
greater exposure and/or image strength and/or a 
surge of sympathy derived from that greater 
exposure and/or that image strength of cultural and 
sports events, especially international ones, and/or 
the surge of sympathy derived therefrom; promotion 
of the goods and services of others by means of what 
is referred to as the initial interest factor driving the 
public to consider, from among many competitors, 
goods or services that are are presented to them with 
personal signs, emblems or messages to capture 
their attention; promotion of the goods and services 
of others by the means referred to as image transfer; 
rental of advertising space of all kinds and on any 
media, in digital or other form; business 
administration of the participation of national teams to 
an international athletic competition and promotion of 
support to said teams aimed at the public and 
interested sectors; statistical information services.
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Class: 41 סוג: 41

Education; providing of training; entertainment; 
sporting and cultural activities, televised cultural and 
sporting entertainment; organization of exhibitions for 
cultural or educational purposes; operating lotteries 
and contests; betting and gaming services linked to, 
or in connection with, sport; entertainment services 
provided at sports events or concerning sports 
events; organization of sporting and cultural activities 
and events; organizing real or virtual sports 
competitions; operating sports facilities; audio and 
video equipment rental services; production, 
presentation and distribution of films and video and 
audio recordings; rental of films and video and audio 
recordings; rental and/or provision by means of a 
computer network of interactive educational and 
entertainment goods, namely CDIs, CD-ROMs, 
computer games, entertainment, namely presentation 
of education and interactive entertainment goods, 
namely CDIs, CD-ROMs, computer games; coverage 
of radio broadcast and televised sports events; 
production services for radio and television programs 
and videotapes; production of cartoons; production of 
animation programs for television; ticket reservation 
services for shows and sports events; timing of 
sports events; arranging of beauty contests; 
interactive entertainment; online betting services; 
providing games on the Internet; providing raffle 
services; information on entertainment or education, 
provided online from a data bank or from the Internet; 
electronic games services provided by means of the 
Internet; providing electronic publications online; 
publication of books, magazines and texts (other than 
advertising texts) and periodicals; publication of 
books, magazines and texts (other than advertising 
texts) and electronic magazines online; provision of 
digital music from the Internet; providing digital music 
from Internet MP3 Web sites; providing sports 
results; information services in connection with sport 
and sports events; rental of recorded sounds and 
images; audio production services; information 
services relating to sports events provided online 
from a computer database or from the Internet; 
editing and publishing services; providing digital 
music (non-downloadable); offering digital music via 
telecommunications.

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

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

Switzerland, 17/09/2010, No. 612250 שוויץ, 17/09/2010, מספר 612250

Class: 9 סוג: 9

Class: 35 סוג: 35

Class: 41 סוג: 41

ט"ו חשון תשע"ג - 9731/10/2012



 Owners

Name: Fédération Internationale de Volleyball

Address: Château Les Tourelles,,Ch. Edouard Sandoz 2-
4, CH-1006 Lausanne, Switzerland

Identification No.: 72522

(Association)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Reinhold Cohn and Partners

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

Trade Mark No. 237930 מספר סימן

Application Date 24/05/2011 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: Herz Brand Interface Ltd. שם: הרץ ממשקי מותג בע"מ

Address: 3 Hildesheimer St., Tel Aviv, 62305, Israel כתובת : הילדסהיימר 3, תל אביב, 62305, ישראל

Identification No.: 512741877מספר זיהוי: 512741877

הרץ ממשקי מותג בע"מ

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Price Plinner Lawyers

Address: Moshe Aviv Tower, 38th floor, 7 Jabotinski St., 
Ramat Gan, 52520, Israel

שם: פרייס פלינר עורכי דין

כתובת : מגדל משה אביב, קומה 38, רח' ז'בוטינסקי 7, רמת גן, 
52520, ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 35 סוג: 35

Brand creation services; advertising services; graphic 
advertising services; development of marketing 
strategies, concepts and tactics, namely audience 
development, image awareness, customer relations, 
online community building and digital word of mouth 
communications; all included in class 35

שירותי יצירת מותג; שירותי פירסום; שירותי גרפיקה 
פירסומית; פיתוח אסטרטגיות, עקרונות וטקטיקות עסקיות, קרי 

פיתוח קהל יעד, מודעות תדמיתית, קשרי לקוחות, יצירת 
קהילה מקוונת ותקשורת מפה לאוזן דיגיטלית; הנכללים כולם 
בסוג 35                                                                         
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ZENURA

Trade Mark No. 237936 מספר סימן

Application Date 25/05/2011 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.               
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VISVARO

Trade Mark No. 237937 מספר סימן

Application Date 25/05/2011 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.               
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HUNTAIR

Trade Mark No. 237939 מספר סימן

Application Date 25/05/2011 תאריך הגשה

 Owners

Name: Huntair, Inc.

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

Identification No.: 801287

(Oregon Corporation)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Seligsohn Gabrieli  & Co.

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

שם: זליגסון  גבריאלי ושות'

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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 11 סוג: 11

Heating, cooling, refrigerating, ventilation and energy 
recovery equipment, namely, air handling equipment 
and packaged and custom-engineered air 
conditioners, chillers, gas, electric, hydronic and solar 
heaters, ventilation fans for residential, commercial 
and industrial use, humidifiers, dehumidifiers, and 
steam generators; heating, ventilating and air 
conditioning products, namely, ventilating louvers, 
fan and blower silencers, and transfer silencers; 
sound silencers incorporated into or on heating, 
cooling, refrigerating, ventilating, air quality and 
energy recovery equipment; components for heating, 
ventilating, and air conditioning products, namely, 
control systems, motors, inlet cones, active and 
passive sound attenuation devices, microphones, 
speakers, dampers, fan blades, and variable 
frequency drives; fume hoods; laboratory exhaust 
systems; and smoke and gas evacuation systems; all 
included in class 11

ציוד חימום, צינון, קירור, אוורור ואחזור אנרגיה, דהיינו, ציוד 
טיפול באוויר ומזגנים ארוזים ומתוכננים ומותאמים אישית, 
מצננים, תנורי חימום בגז, חשמל, אנרגיית מים ואנרגיית 
השמש, מאווררים לשימוש ביתי, עסקי ותעשייתי, מכשירי 
אדים, מכשירים מונעי לחות, ומחוללי קיטור;  מוצרי חימום, 
אוורור ומיזוג אוויר, דהיינו, רפפות אוורור, משתיקי מאוורר 
ומפוח, ומשתיקי העברה; משתיקי קול משולבים בתוך או 

על-גבי  ציוד חימום, צינון, קירור, אוורור, איכות האוויר ואחזור 
אנרגיה; רכיבים עבור מוצרי חימום, אוורור ומיזוג אוויר, דהיינו, 
מערכות בקרה, מנועים, גביעי החדרה, התקני צמצום קול 

בצורה פעילה וסבילה, מיקרופונים, רמקולים, מנטרלים, להבי 
מאוורר, וכונני תדירות משתנה; ברדסי אדים; מערכות פליטה 
למעבדות; ומערכות פינוי גז ועשן; הנכללים כולם בסוג 11       
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Trade Mark No. 237949 מספר סימן

Application Date 09/05/2011 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: Sa'ar A.T Enterprise & Trading Ltd. שם: סער א.ת. יזמות ומסחר בע"מ

Address: 5 Horcanus Ben Eliezer st., LOD, 71100, Israel כתובת : הורקנוס בן אליעזר 5 אזור התעשיה הצפוני, לוד, 71100
, ישראל

Identification No.: 512072828מספר זיהוי: 512072828

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: AVRAHAM ALTALEF, ADV 

Address: 35 Jabuitinsky st, Ramat Gan, 52511, Israel

שם: עו"ד אברהם אלטלף 

כתובת : רח' ז'בוטינסקי 35, רמת גן, 52511, ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 22 סוג: 22

Tents, nets; included in class 22.     .22 רשתות, אוהלים; הנכללים כולם בסוג

Class: 25 סוג: 25

Clothing, footwear , headgear ; all included in class 
25

דברי הלבשה, הנעלה וכיסויי ראש ; הנכללים כולם בסוג 25     
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Trade Mark No. 238034 מספר סימן

Application Date 12/04/2011 תאריך הגשה

International Trademark No. 1024525 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: Created by "Brainwave" Pty. Ltd. c/o SBG 
Accountants & Business Advisors

Address: Level 2,,8 Market Street, MELBOURNE VIC 
3000, Australia

Identification No.: 72604

(Australia Proprietary 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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 20 סוג: 20

Sealing members in the shape of discs (not of metal) 
made of plastic or predominantly of plastic, used to 
prevent chemical interaction between any liquid in a 
bottle and air or other gases also present in the 
bottle.
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Trade Mark No. 238035 מספר סימן

Application Date 23/04/2011 תאריך הגשה

International Trademark No. 1041684 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: Icon Burger Development Company, LLC

Address: 1515 Arapahoe Street, Suite 1000,,Tower 1, 
Denver CO 80202, U.S.A.

Identification No.: 72605

(Delaware, United States LTD LIABILITY COMPANY)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Reinhold Cohn and Partners

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

שם: ריינהולד כהן ושותפיו

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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 43 סוג: 43

Carry-out restaurants; catering; restaurant and bar 
services; self service restaurants.
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FENEGED TUSH

Trade Mark No. 238041 מספר סימן

Application Date 29/05/2011 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: 3 סוג: 3

Non-medicated wipes to repel mosquitos; all included 
in class 3.

מגבונים לא רפואיים לדחיית יתושים; הנכללים כולם בסוג 3.     
                

Class: 5 סוג: 5

Medicated wipes to repel mosquitos; all included in 
class 05.

מגבונים רפואיים לדחיית יתושים; הנכללים כולם בסוג 5.         
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ROLTA

Trade Mark No. 238060 מספר סימן

Application Date 18/05/2011 תאריך הגשה

 Owners

Name: Rolta Limited 

Address: 21 st Floor, Maker Tower, Cuffe Parade, 
Mumbai, 400005, India

Identification No.: 72608

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Zahi Abu El-Assal, Adv.

Address: A53 Paul VI Street, P.O.B. 50605, Nazareth, 
16164, Israel

שם: זאהי אבו-אלעסל, עו"ד

כתובת : רחוב פאולוס השישי 53 א', ת.ד. 50605, נצרת, 
16164, ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 42 סוג: 42

Provider of information technology solutions, namely, 
software products, namely enterprise geospatial 
information solutions, enterprise design & operation 
dolutions, defense & homeland security solutions and 
enterprise information technology solutions for 
industries namely utilties, telecommunications, 
goverment, transportation, military, engineering, 
process, power, banking, insurance, education, 
enviromental managment, critical infrastructure 
protection, retail and manufacturing; consulting, 
design and development providing tailored IT 
services and software comprised of IT infrastructure 
managment, it security, data base, remote database 
managment, business IT application, enterprise IT 
integration, geospatial information systems, 
geospatial data services, web solutions, operational 
analytics, spatial intelligence and business 
untelligence; all goods included in class 42.

מספק פתרונות לבעיות בתחום טכנולוגיית המידע, דהיינו, 
מוצרי תוכנה,דהיינו,  פתרונות מפעליים למידע גאוספטאלי, 
עיצוב מפעלי ופתרונות ניהוליים, פתרונות להגנה וביטחון ארץ 
המולדת ופתרונות לטכנולוגיית המידע המפעלי עבור כלי עזר 
מפעליים, תקשורת, ממשלה, הובלה, צבאי, הנדסה, תהליך, 
כוח, בנקאות, ביטוח, חינוך, ניהול סביבתי, הגנה על תשתיות, 
קמעונות ותעשייה, ייעוץ, אספקת פיתוח ועיצוב מותאמים 

 ,(IT) לניהול מבני, אבטחת (IT)ותוכנה מורכבת מ (IT) לשירותי
 ,(IT) בסיס הנתונים, ניהול מרוחק לבסיס הנתונים, יישומי
השתלבות במפעל (IT), מערכת מידע גוספטאלית, פתרונות 
אינטרנט,מבצע אנליטי, אינטיליגנציה מרחבית ואינטיליגנציה 
עסקית, כל הסחורות הנכללות בסוג 42.                               
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    

                                                                    

ט"ו חשון תשע"ג - 10731/10/2012



Trade Mark No. 238061 מספר סימן

Application Date 18/05/2011 תאריך הגשה

 Owners

Name: Malee Bangkok co., ltd 

Address: No. 470 Moo 1, Sukhumvit Road, Tombol 
Bangpoomai, Samutprakarn Province, Amphur Muang, 
Thailand

Identification No.: 72609

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Zahi Abu El-Assal, Adv.

Address: A53 Paul VI Street, P.O.B. 50605, Nazareth, 
16164, Israel

שם: זאהי אבו-אלעסל, עו"ד

כתובת : רחוב פאולוס השישי 53 א', ת.ד. 50605, נצרת, 
16164, ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 32 סוג: 32

Fruit juices; all goods included in class 32. מיצי פירות; הנכללים כולם בסוג 32.                         
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SELPATH

Trade Mark No. 238079 מספר סימן

Application Date 30/05/2011 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: Daiichi Sankyo Company, Limited

Address: 3-5-1, Nihonbashi Honcho, Chuo-ku, Tokyo, 
Japan

Identification No.: 2122

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Reinhold Cohn and Partners

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

שם: ריינהולד כהן ושותפיו

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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 5 סוג: 5

Pharmaceutical preparations and substances; all 
included in class 5.

תכשירים וחומרים רוקחיים; הנכללים כולם בסוג 5.                 
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Trade Mark No. 238109 מספר סימן

Application Date 24/05/2011 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: Alaska Food Ltd. שם: אלסקה מזון בע"מ

Address: Zerifin Logistic Park, Warehouse 111, P.O.B. 
768, Ramla, 72107, Israel

כתובת : פארק לוגיסטי צריפין, מחסן 111, ת.ד. 768, רמלה, 
72107, ישראל

Identification No.: 512645235מספר זיהוי: 512645235

חברה פרטית

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Robert Gershoony Adv.

Address: 100 Hashmonaim St., P.O.B. 20346, Tel Aviv, 
61203, Israel

שם: רוברט גרשוני, עו"ד

כתובת : רחוב החשמונאים 100, ת.ד. 20346, תל אביב, 
61203, ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 29 סוג: 29

Preserved, dried and cooked fruits and vegetables; 
eggs, egg noodels; edible oils and fats.

פירות וירקות משומרים, מיובשים ומבושלים; ביצים, אטריות 
ביצים; שמני ושומני מאכל.                           

Class: 30 סוג: 30

sugar, flour and preparations made from cereals, 
vinegar; sauces (condiments); spices.

סוכר, קמח ומוצרים העשויים מדגנים,חומץ, רטבים (נותני 
טעם); תבלינים.                                         

ט"ו חשון תשע"ג - 11031/10/2012



Trade Mark No. 238144 מספר סימן

Application Date 26/04/2011 תאריך הגשה

International Trademark No. 1076350 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: Celgene Corporation

Address: 86 Morris Avenue, Summit, NJ 07901, U.S.A.

Identification No.: 71191

(New Jersey, United States CORPORATION)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Sanford T. Colb & Co.

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

שם: סנפורד ט. קולב ושות'

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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 5 סוג: 5

Pharmaceutical preparations, namely, cytokine 
inhibitory drugs; pharmaceutical preparations that 
modulate the immune system;  Pharmaceutical 
preparations for the treatment of certain cancer and 
blood diseases.
.

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

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

U.S.A., 14/04/2011, No. 85294895 ארה"ב, 14/04/2011, מספר 85294895

Class: 5 סוג: 5

ט"ו חשון תשע"ג - 11131/10/2012



Trade Mark No. 238159 מספר סימן

Application Date 08/04/2011 תאריך הגשה

International Trademark No. 1076605 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: AUDI AG

Address: 85045 Ingolstadt, Germany

Identification No.: 71691

(Germany Joint stock company)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Simon Lavie

Address: 21 Herzog Street, Jerusalem, 92387, Israel

שם: שמעון לביא

כתובת : רחוב הרצוג 21, ירושלים, 92387, ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 9 סוג: 9

Electric motor vehicle batteries, electronic power 
supplies for driving electric motors, electronic 
controls for electric engines for land vehicles, 
electrical charge contact connectors and electric 
charging cables, engine control units, charge contact 
connectors, charging cables.

Class: 12 סוג: 12

Vehicles and their constructive parts, as far as 
included in this class.

Class: 37 סוג: 37

Repair, namely repair of 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)

Germany, 09/11/2010, No. 30 2010 065 053.2/12 גרמניה, 09/11/2010, מספר 053.2/12 065 2010 30

Class: 9 סוג: 9

Class: 12 סוג: 12

Class: 37 סוג: 37
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Trade Mark No. 238193 מספר סימן

Application Date 25/05/2011 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: Winners code LTD שם: קוד המנצח בע"מ

Address: She'erit  hapletha 47, Heifa, Israel כתובת : רח' שארית הפליטה  47, חיפה, 34987, ישראל

Identification No.: 514531870מספר זיהוי: 514531870

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: IRIT HACOHEN, ADV

Address: Mazh"e 22 st, Tel Aviv, 65213, Israel

שם: עו"ד עירית הכהן

כתובת : רח' מאז"ה 22, תל אביב, 65213, ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 41 סוג: 41

Lactures; guidance; presenting of teaching and 
empowerment contents; providing coaching for 
individuals and groups; educational activities; all 
included in class 41.                     

הרצאות; הדרכות; העברת תכני לימוד והעצמה; הענקת 
אימונים ליחידים ולקבוצות; העברה והצגה של מודלי לימוד 
ואימון בסדנאות ליחידים ולקבוצות, פעילות בתחום החינוך; 

הנכללים כולם בסוג 41.

ט"ו חשון תשע"ג - 11331/10/2012



TUNG CHUN

Trade Mark No. 238207 מספר סימן

Application Date 05/06/2011 תאריך הגשה

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 29 סוג: 29

Meat, fish, poultry and game; meat  extracts; 
preserved prune; salted lemon; salted black beans; 
preserved sweet white cucumber; pickled onion; 
pickled plums; pickled peach; pickles; preserved, 
prepared, processed, frozen, dried and cooked fruits; 
preserved, prepared, processed, frozen, dried and 
cooked vegetables; preserved, prepared, processed, 
dried and cooked nuts; frozen nuts; preserved, 
prepared, processed, dried and cooked meat; frozen 
meat; preserved, prepared, processed, dried and 
cooked fish; frozen fish; jellies, jams, compotes; 
eggs, milk and milk products; olive oil; sesame oil; 
chili oil; garlic sesame oil; edible oils and fats; canned 
seafood; canned food; bean curd; fermented bean 
curd; red bean curd; products made from bean curd; 
soups; instant soup; soup mixes; fruit sauces (puree); 
fruit-based sauces (puree); shrimp slices; shrimp 
paste; all included in class 29

בשר, דגים, עופות וציד; תמציות בשר; שזיף משומר;; לימון 
מומלח; שעועית שחורה מומלחת; מלפפון לבן מתוק משומר; 
בצל כבוש; שזיפים כבושים; אפרסק כבוש; חמוצים; ; פירות 
משומרים, מוכנים, מעובדים, קפואים, מיובשים ומבושלים; 
ירקות משומרים, מוכנים, מעובדים, קפואים, מיובשים 

ומבושלים; אגוזים משומרים, מוכנים, מעובדים, מיובשים 
ומבושלים; אגוזים קפואים; בשר משומר, מוכן, מעובד, מיובש 

ומבושל; בשר קפוא; דגים משומרים, מוכנים, מעובדים, 
מיובשים ומבושלים; דגים קפואים; ג'לי, ריבות, , לפתנים; 
ביצים, חלב ומוצרי חלב; שמן זית; שמן שומשום; שמן צ'ילי; 
שמן שום-שומשום; שמני ושומני מאכל; מאכלי ים בקופסאות 
שימורים; אוכל בקופסאות שימורים; ממרח שעועית; ממרח 

שעועית מותסס; ממרח שעועית אדומה; מוצרים עשויים ממרח 
שעועית; מרקים; מרקים להכנה מיידית; תערובות מרקים; 
רטביי פירות (מחית); רטבים על בסיס פירות (מחית); נתחי 

שרימפס; ממרח שרימפס; הנכללים כולם בסוג 29.                 
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Class: 30 סוג: 30

Coffee; tea; cocoa; sugar; rice; tapioca; sago; 
artificial coffee; flour and preparations made from 
cereals; bread; pastry and confectionery; ice; ices; 
honey; treacle; yeast; baking-powder; ice cream; 
frozen creams; dumplings; corn flour; corn starch; 
potato starch; potato flour and starch for food; taste 
and flavour enhancers for food (other than essential 
oils); pasta; noodles; instant noodles; cooked congee 
and porridge; frozen congee and porridge; instant 
congee and porridge; salt; mustard; wasabi; chicken 
powder (seasonings); five spice powder; curry 
powder; curry sauce; curry paste; chutneys or relish; 
black vinegar; sweetened black rice vinegar; Chinese 
vinegar; spice vinegar; white vinegar; vinegar sauce; 
soy sauce; dark soy sauce; thin soy sauce; thick soy 
sauce; sweet soy sauce; fish soy; oyster sauce; 
mayonnaise; meat gravies; marinade sauce; chili 
sauce; chili garlic sauce; sweet sauce; pasta sauce; 
sauces mixes; ketchup; salad dressings; pepper; 
pepper sauce; pepper dressings; spicy baking sauce; 
shrimp sauce; steak sauce; Worcestershire sauce; 
sauce for rice; fish sauce; teriyaki sauce (Japanese 
sauce) ; chicken sauce; sesame sauce; ground bean 
sauce; whole bean sauce; fermented soy bean 
sauce; bean sauce; chili bean sauce; black bean 
sauce; black bean garlic sauce; soy bean barbecue 
sauce; spicy bean sauce; barbecue sauce; hoisin 
sauce (seafood sauce); plum sauce; lemon sauce; 
sweet & sour sauce; chu hou sauce (Chinese soya 
sauce) ; Chinese barbecue sauce; satay (sate); 
Peking duck sauce; chocolate sauce; sauces; spices; 
seasonings; condiments; vinegar; flavourings for 
foodstuffs; lye water (non-medicated additives for 
foodstuffs) ; shrimp chips; prawn cracker; chocolate 
with liquid fillings, in particular of wines and spirits; 
chocolate covered nuts; chocolate; dim sums (a type 
of Chinese meal); pickled ginger; preserved red 
ginger; preserved sweet mixed ginger; preserved 
stem ginger; crystallized stem ginger;  chow chow in 
syrup; all included in class 30.

קפה; תה; קקאו; סוכר; אורז; טפיוקה; סגו; תחליפי קפה; קמח 
ומוצרים העשויים מדגנים; לחם; דברי מאפה וממתקים; קרח; 
קרחונים; דבש; נופת; שמרים; אבקת אפיה; גלידה; מקצפות 

קפואות; כופתאות; קורנפלור; עמילן תירס; עמילן תפוחי אדמה; 
קמח תפוחי אדמה ועמילן למזון; משפרי טעם ותיבול לאוכל 
(מלבד שמנים אתריים); פסטה; נודלס; נודלס להכנה מהירה; 
קונגי ודייסה מבושלים; קונגי ודייסה קפואים; קונגי ודייסה 

להכנה מהירה; מלח; חרדל; וואסבי; אבקת מרק-עוף (תיבול); 
אבקת חמש תבלינים; אבקת קארי; רוטב קארי; ממרח קארי; 
צ'וטני או תבלין; חומץ שחור; חומץ אורז מתוק שחור; חומץ 
סיני; חומץ תיבול; חומץ  לבן; רוטב חומץ; רוטב סויה; רוטב 
סויה כהה; רוטב סויה דל; רוטב סויה סמיך; רוטב סויה מתוק; 
סוית דגים; רוטב צדפות; מיונז; רטבים לבשר; רוטב מרינדה; 

רוטב צ'ילי; רוטב שום-צ'ילי; רוטב מתוק; רוטב לפסטה; 
תערובות רטבים; קטשופ; רטבים לסלט; פלפל; רוטב פלפל; 
תיבול פלפל; רוטב אפיה חריף; רוטב שרימפס; רוטב לסטייק; 
רוטב וורססטרשייר; רוטב לאורז; רוטב לדגים; רוטב טריאקי 
(רוטב יפני); רוטב לעוף ; רוטב שומשום; רוטב שעועית אדמה; 
רוטב שעועית מלאה ; רוטב פולי סויה מותסס; רוטב שעועית; 
רוטב פולי צ'ילי; רוטב שעועית שחורה; רוטב שעועית שחורה 
ושום; רוטב פולי סויה לברביקיו; רוטב שעועית חריף; רוטב 
ברביקיו; רוטב הויסין (רוטב לפירות-ים); רוטב שזיפים; רוטב 
לימון; רוטב חמוץ-מתוק; רוטב צ'ו-הו (רוטב סויה סיני); רוטב 
ברביקיו סיני; סאטאי (סאטה); רוטב ברווז בנוסח פקין; רוטב 
שוקולד; רטבים; תבלינים; תבלונים; תיבולים; חומץ; תיבול 
למוצרי מזון; תמיסת חיטוי ( תוסף לא רפואי למוצרי מזון); 

שבבי שרימפס; קרקר חסילונים; שוקולד במילוי נוזלים שונים, 
בעיקר של יינות ואלכוהול; אגוזים מצופים שוקולד; שוקולד; דים 
סם (סוג של ארוחה סינית); זנגוויל כבוש; זנגוויל אדום משומר; 

זנגוויל מתוק מעורב משומר; שורש זנגוויל משומר; שורש 
זנגוויל גבישי;  צ'ו צ'ו בסירופ; הנכללים כולם בסוג 30.             
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    

                                

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

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

Hong Kong, 24/12/2010, No. 301798264 הונג קונג, 24/12/2010, מספר 301798264

Class: 29 סוג: 29

Class: 30 סוג: 30

ט"ו חשון תשע"ג - 11531/10/2012



 Owners

Name: Tung Chun (IP) Holdings Limited

Address: Gloucester Tower, The Landmark, 11 Pedder 
St., Central, Hong Kong

Identification No.: 802027

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
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Trade Mark No. 238208 מספר סימן

Application Date 05/06/2011 תאריך הגשה

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 29 סוג: 29

Meat, fish, poultry and game; meat  extracts; 
preserved prune; salted lemon; salted black beans; 
preserved sweet white cucumber; pickled onion; 
pickled plums; pickled peach; pickles; preserved, 
prepared, processed, frozen, dried and cooked fruits; 
preserved, prepared, processed, frozen, dried and 
cooked vegetables; preserved, prepared, processed, 
dried and cooked nuts; frozen nuts; preserved, 
prepared, processed, dried and cooked meat; frozen 
meat; preserved, prepared, processed, dried and 
cooked fish; frozen fish; jellies, jams, compotes; 
eggs, milk and milk products; olive oil; sesame oil; 
chili oil; garlic sesame oil; edible oils and fats; canned 
seafood; canned food; bean curd; fermented bean 
curd; red bean curd; products made from bean curd; 
soups; instant soup; soup mixes; fruit sauces (puree); 
fruit-based sauces (puree); shrimp slices; shrimp 
paste; all included in class 29.

בשר, דגים, עופות וציד; תמציות בשר; שזיף משומר;; לימון 
מומלח; שעועית שחורה מומלחת; מלפפון לבן מתוק משומר; 
בצל כבוש; שזיפים כבושים; אפרסק כבוש; חמוצים; ; פירות 
משומרים, מוכנים, מעובדים, קפואים, מיובשים ומבושלים; 
ירקות משומרים, מוכנים, מעובדים, קפואים, מיובשים 

ומבושלים; אגוזים משומרים, מוכנים, מעובדים, מיובשים 
ומבושלים; אגוזים קפואים; בשר משומר, מוכן, מעובד, מיובש 

ומבושל; בשר קפוא; דגים משומרים, מוכנים, מעובדים, 
מיובשים ומבושלים; דגים קפואים; ג'לי, ריבות, , לפתנים; 
ביצים, חלב ומוצרי חלב; שמן זית; שמן שומשום; שמן צ'ילי; 
שמן שום-שומשום; שמני ושומני מאכל; מאכלי ים בקופסאות 
שימורים; אוכל בקופסאות שימורים; ממרח שעועית; ממרח 

שעועית מותסס; ממרח שעועית אדומה; מוצרים עשויים ממרח 
שעועית; מרקים; מרקים להכנה מיידית; תערובות מרקים; 
רטביי פירות (מחית); רטבים על בסיס פירות (מחית); נתחי 

שרימפס; ממרח שרימפס; הנכללים כולם בסוג 29.                 
                                                                                    

                                                  

ט"ו חשון תשע"ג - 11731/10/2012



Class: 30 סוג: 30

Coffee; tea; cocoa; sugar; rice; tapioca; sago; 
artificial coffee; flour and preparations made from 
cereals; bread; pastry and confectionery; ice; ices; 
honey; treacle; yeast; baking-powder; ice cream; 
frozen creams; dumplings; corn flour; corn starch; 
potato starch; potato flour and starch for food; taste 
and flavour enhancers for food (other than essential 
oils); pasta; noodles; instant noodles; cooked congee 
and porridge; frozen congee and porridge; instant 
congee and porridge; salt; mustard; wasabi; chicken 
powder (seasonings); five spice powder; curry 
powder; curry sauce; curry paste; chutneys or relish; 
black vinegar; sweetened black rice vinegar; Chinese 
vinegar; spice vinegar; white vinegar; vinegar sauce; 
soy sauce; dark soy sauce; thin soy sauce; thick soy 
sauce; sweet soy sauce; fish soy; oyster sauce; 
mayonnaise; meat gravies; marinade sauce; chili 
sauce; chili garlic sauce; sweet sauce; pasta sauce; 
sauces mixes; ketchup; salad dressings; pepper; 
pepper sauce; pepper dressings; spicy baking sauce; 
shrimp sauce; steak sauce; Worcestershire sauce; 
sauce for rice; fish sauce; teriyaki sauce (Japanese 
sauce) ; chicken sauce; sesame sauce; ground bean 
sauce; whole bean sauce; fermented soy bean 
sauce; bean sauce; chili bean sauce; black bean 
sauce; black bean garlic sauce; soy bean barbecue 
sauce; spicy bean sauce; barbecue sauce; hoisin 
sauce (seafood sauce); plum sauce; lemon sauce; 
sweet & sour sauce; chu hou sauce (Chinese soya 
sauce) ; Chinese barbecue sauce; satay (sate); 
Peking duck sauce; chocolate sauce; sauces; spices; 
seasonings; condiments; vinegar; flavourings for 
foodstuffs; lye water (non-medicated additives for 
foodstuffs) ; shrimp chips; prawn cracker; chocolate 
with liquid fillings, in particular of wines and spirits; 
chocolate covered nuts; chocolate; dim sums (a type 
of Chinese meal); pickled ginger; preserved red 
ginger; preserved sweet mixed ginger; preserved 
stem ginger; crystallized stem ginger;  chow chow in 
syrup; all included in class 30.

קפה; תה; קקאו; סוכר; אורז; טפיוקה; סגו; תחליפי קפה; קמח 
ומוצרים העשויים מדגנים; לחם; דברי מאפה וממתקים; קרח; 
קרחונים; דבש; נופת; שמרים; אבקת אפיה; גלידה; מקצפות 

קפואות; כופתאות; קורנפלור; עמילן תירס; עמילן תפוחי אדמה; 
קמח תפוחי אדמה ועמילן למזון; משפרי טעם ותיבול לאוכל 
(מלבד שמנים אתריים); פסטה; נודלס; נודלס להכנה מהירה; 
קונגי ודייסה מבושלים; קונגי ודייסה קפואים; קונגי ודייסה 

להכנה מהירה; מלח; חרדל; וואסבי; אבקת מרק-עוף (תיבול); 
אבקת חמש תבלינים; אבקת קארי; רוטב קארי; ממרח קארי; 
צ'וטני או תבלין; חומץ שחור; חומץ אורז מתוק שחור; חומץ 
סיני; חומץ תיבול; חומץ  לבן; רוטב חומץ; רוטב סויה; רוטב 
סויה כהה; רוטב סויה דל; רוטב סויה סמיך; רוטב סויה מתוק; 
סוית דגים; רוטב צדפות; מיונז; רטבים לבשר; רוטב מרינדה; 

רוטב צ'ילי; רוטב שום-צ'ילי; רוטב מתוק; רוטב לפסטה; 
תערובות רטבים; קטשופ; רטבים לסלט; פלפל; רוטב פלפל; 
תיבול פלפל; רוטב אפיה חריף; רוטב שרימפס; רוטב לסטייק; 
רוטב וורססטרשייר; רוטב לאורז; רוטב לדגים; רוטב טריאקי 
(רוטב יפני); רוטב לעוף ; רוטב שומשום; רוטב שעועית אדמה; 
רוטב שעועית מלאה ; רוטב פולי סויה מותסס; רוטב שעועית; 
רוטב פולי צ'ילי; רוטב שעועית שחורה; רוטב שעועית שחורה 
ושום; רוטב פולי סויה לברביקיו; רוטב שעועית חריף; רוטב 
ברביקיו; רוטב הויסין (רוטב לפירות-ים); רוטב שזיפים; רוטב 
לימון; רוטב חמוץ-מתוק; רוטב צ'ו-הו (רוטב סויה סיני); רוטב 
ברביקיו סיני; סאטאי (סאטה); רוטב ברווז בנוסח פקין; רוטב 
שוקולד; רטבים; תבלינים; תבלונים; תיבולים; חומץ; תיבול 
למוצרי מזון; תמיסת חיטוי ( תוסף לא רפואי למוצרי מזון); 

שבבי שרימפס; קרקר חסילונים; שוקולד במילוי נוזלים שונים, 
בעיקר של יינות ואלכוהול; אגוזים מצופים שוקולד; שוקולד; דים 
סם (סוג של ארוחה סינית); זנגוויל כבוש; זנגוויל אדום משומר; 

זנגוויל מתוק מעורב משומר; שורש זנגוויל משומר; שורש 
זנגוויל גבישי;  צ'ו צ'ו בסירופ; הנכללים כולם בסוג 30.             
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    

                                

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

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

Hong Kong, 24/12/2010, No. 301798282 הונג קונג, 24/12/2010, מספר 301798282

Class: 29 סוג: 29

Class: 30 סוג: 30

ט"ו חשון תשע"ג - 11831/10/2012



 Owners

Name: Tung Chun (IP) Holdings Limited

Address: Gloucester Tower, The Landmark, 11 Pedder 
St., Central, Hong Kong

Identification No.: 802027

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

ט"ו חשון תשע"ג - 11931/10/2012



Trade Mark No. 238209 מספר סימן

Application Date 05/06/2011 תאריך הגשה

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 29 סוג: 29

Meat, fish, poultry and game; meat  extracts; 
preserved prune; salted lemon; salted black beans; 
preserved sweet white cucumber; pickled onion; 
pickled plums; pickled peach; pickles; preserved, 
prepared, processed, frozen, dried and cooked fruits; 
preserved, prepared, processed, frozen, dried and 
cooked vegetables; preserved, prepared, processed, 
dried and cooked nuts; frozen nuts; preserved, 
prepared, processed, dried and cooked meat; frozen 
meat; preserved, prepared, processed, dried and 
cooked fish; frozen fish; jellies, jams, compotes; 
eggs, milk and milk products; olive oil; sesame oil; 
chili oil; garlic sesame oil; edible oils and fats; canned 
seafood; canned food; bean curd; fermented bean 
curd; red bean curd; products made from bean curd; 
soups; instant soup; soup mixes; fruit sauces (puree); 
fruit-based sauces (puree); shrimp slices; shrimp 
paste; all included in class 29
.

בשר, דגים, עופות וציד; תמציות בשר; שזיף משומר;; לימון 
מומלח; שעועית שחורה מומלחת; מלפפון לבן מתוק משומר; 
בצל כבוש; שזיפים כבושים; אפרסק כבוש; חמוצים; ; פירות 
משומרים, מוכנים, מעובדים, קפואים, מיובשים ומבושלים; 
ירקות משומרים, מוכנים, מעובדים, קפואים, מיובשים 

ומבושלים; אגוזים משומרים, מוכנים, מעובדים, מיובשים 
ומבושלים; אגוזים קפואים; בשר משומר, מוכן, מעובד, מיובש 

ומבושל; בשר קפוא; דגים משומרים, מוכנים, מעובדים, 
מיובשים ומבושלים; דגים קפואים; ג'לי, ריבות, , לפתנים; 
ביצים, חלב ומוצרי חלב; שמן זית; שמן שומשום; שמן צ'ילי; 
שמן שום-שומשום; שמני ושומני מאכל; מאכלי ים בקופסאות 
שימורים; אוכל בקופסאות שימורים; ממרח שעועית; ממרח 

שעועית מותסס; ממרח שעועית אדומה; מוצרים עשויים ממרח 
שעועית; מרקים; מרקים להכנה מיידית; תערובות מרקים; 
רטביי פירות (מחית); רטבים על בסיס פירות (מחית); נתחי 

שרימפס; ממרח שרימפס; הנכללים כולם בסוג 29                 
                                                                                    

                                                    

ט"ו חשון תשע"ג - 12031/10/2012



Class: 30 סוג: 30

Coffee; tea; cocoa; sugar; rice; tapioca; sago; 
artificial coffee; flour and preparations made from 
cereals; bread; pastry and confectionery; ice; ices; 
honey; treacle; yeast; baking-powder; ice cream; 
frozen creams; dumplings; corn flour; corn starch; 
potato starch; potato flour and starch for food; taste 
and flavour enhancers for food (other than essential 
oils); pasta; noodles; instant noodles; cooked congee 
and porridge; frozen congee and porridge; instant 
congee and porridge; salt; mustard; wasabi; chicken 
powder (seasonings); five spice powder; curry 
powder; curry sauce; curry paste; chutneys or relish; 
black vinegar; sweetened black rice vinegar; Chinese 
vinegar; spice vinegar; white vinegar; vinegar sauce; 
soy sauce; dark soy sauce; thin soy sauce; thick soy 
sauce; sweet soy sauce; fish soy; oyster sauce; 
mayonnaise; meat gravies; marinade sauce; chili 
sauce; chili garlic sauce; sweet sauce; pasta sauce; 
sauces mixes; ketchup; salad dressings; pepper; 
pepper sauce; pepper dressings; spicy baking sauce; 
shrimp sauce; steak sauce; Worcestershire sauce; 
sauce for rice; fish sauce; teriyaki sauce (Japanese 
sauce) ; chicken sauce; sesame sauce; ground bean 
sauce; whole bean sauce; fermented soy bean 
sauce; bean sauce; chili bean sauce; black bean 
sauce; black bean garlic sauce; soy bean barbecue 
sauce; spicy bean sauce; barbecue sauce; hoisin 
sauce (seafood sauce); plum sauce; lemon sauce; 
sweet & sour sauce; chu hou sauce (Chinese soya 
sauce) ; Chinese barbecue sauce; satay (sate); 
Peking duck sauce; chocolate sauce; sauces; spices; 
seasonings; condiments; vinegar; flavourings for 
foodstuffs; lye water (non-medicated additives for 
foodstuffs) ; shrimp chips; prawn cracker; chocolate 
with liquid fillings, in particular of wines and spirits; 
chocolate covered nuts; chocolate; dim sums (a type 
of Chinese meal); pickled ginger; preserved red 
ginger; preserved sweet mixed ginger; preserved 
stem ginger; crystallized stem ginger;  chow chow in 
syrup; all included in class 30.

קפה; תה; קקאו; סוכר; אורז; טפיוקה; סגו; תחליפי קפה; קמח 
ומוצרים העשויים מדגנים; לחם; דברי מאפה וממתקים; קרח; 
קרחונים; דבש; נופת; שמרים; אבקת אפיה; גלידה; מקצפות 

קפואות; כופתאות; קורנפלור; עמילן תירס; עמילן תפוחי אדמה; 
קמח תפוחי אדמה ועמילן למזון; משפרי טעם ותיבול לאוכל 
(מלבד שמנים אתריים); פסטה; נודלס; נודלס להכנה מהירה; 
קונגי ודייסה מבושלים; קונגי ודייסה קפואים; קונגי ודייסה 

להכנה מהירה; מלח; חרדל; וואסבי; אבקת מרק-עוף (תיבול); 
אבקת חמש תבלינים; אבקת קארי; רוטב קארי; ממרח קארי; 
צ'וטני או תבלין; חומץ שחור; חומץ אורז מתוק שחור; חומץ 
סיני; חומץ תיבול; חומץ  לבן; רוטב חומץ; רוטב סויה; רוטב 
סויה כהה; רוטב סויה דל; רוטב סויה סמיך; רוטב סויה מתוק; 
סוית דגים; רוטב צדפות; מיונז; רטבים לבשר; רוטב מרינדה; 

רוטב צ'ילי; רוטב שום-צ'ילי; רוטב מתוק; רוטב לפסטה; 
תערובות רטבים; קטשופ; רטבים לסלט; פלפל; רוטב פלפל; 
תיבול פלפל; רוטב אפיה חריף; רוטב שרימפס; רוטב לסטייק; 
רוטב וורססטרשייר; רוטב לאורז; רוטב לדגים; רוטב טריאקי 
(רוטב יפני); רוטב לעוף ; רוטב שומשום; רוטב שעועית אדמה; 
רוטב שעועית מלאה ; רוטב פולי סויה מותסס; רוטב שעועית; 
רוטב פולי צ'ילי; רוטב שעועית שחורה; רוטב שעועית שחורה 
ושום; רוטב פולי סויה לברביקיו; רוטב שעועית חריף; רוטב 
ברביקיו; רוטב הויסין (רוטב לפירות-ים); רוטב שזיפים; רוטב 
לימון; רוטב חמוץ-מתוק; רוטב צ'ו-הו (רוטב סויה סיני); רוטב 
ברביקיו סיני; סאטאי (סאטה); רוטב ברווז בנוסח פקין; רוטב 
שוקולד; רטבים; תבלינים; תבלונים; תיבולים; חומץ; תיבול 
למוצרי מזון; תמיסת חיטוי ( תוסף לא רפואי למוצרי מזון); 

שבבי שרימפס; קרקר חסילונים; שוקולד במילוי נוזלים שונים, 
בעיקר של יינות ואלכוהול; אגוזים מצופים שוקולד; שוקולד; דים 
סם (סוג של ארוחה סינית); זנגוויל כבוש; זנגוויל אדום משומר; 

זנגוויל מתוק מעורב משומר; שורש זנגוויל משומר; שורש 
זנגוויל גבישי;  צ'ו צ'ו בסירופ; הנכללים כולם בסוג 30.             
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    

                                

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

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

Hong Kong, 24/12/2010, No. 301798255 הונג קונג, 24/12/2010, מספר 301798255

Class: 29 סוג: 29

Class: 30 סוג: 30

ט"ו חשון תשע"ג - 12131/10/2012



 Owners

Name: Tung Chun (IP) Holdings Limited

Address: Gloucester Tower, The Landmark, 11 Pedder 
St., Central, Hong Kong

Identification No.: 802027

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

ט"ו חשון תשע"ג - 12231/10/2012



Trade Mark No. 238210 מספר סימן

Application Date 05/06/2011 תאריך הגשה

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 29 סוג: 29

Meat, fish, poultry and game; meat  extracts; 
preserved prune; salted lemon; salted black beans; 
preserved sweet white cucumber; pickled onion; 
pickled plums; pickled peach; pickles; preserved, 
prepared, processed, frozen, dried and cooked fruits; 
preserved, prepared, processed, frozen, dried and 
cooked vegetables; preserved, prepared, processed, 
dried and cooked nuts; frozen nuts; preserved, 
prepared, processed, dried and cooked meat; frozen 
meat; preserved, prepared, processed, dried and 
cooked fish; frozen fish; jellies, jams, compotes; 
eggs, milk and milk products; olive oil; sesame oil; 
chili oil; garlic sesame oil; edible oils and fats; canned 
seafood; canned food; bean curd; fermented bean 
curd; red bean curd; products made from bean curd; 
soups; instant soup; soup mixes; fruit sauces (puree); 
fruit-based sauces (puree); shrimp slices; shrimp 
paste; all included in class 29

בשר, דגים, עופות וציד; תמציות בשר; שזיף משומר;; לימון 
מומלח; שעועית שחורה מומלחת; מלפפון לבן מתוק משומר; 
בצל כבוש; שזיפים כבושים; אפרסק כבוש; חמוצים; ; פירות 
משומרים, מוכנים, מעובדים, קפואים, מיובשים ומבושלים; 
ירקות משומרים, מוכנים, מעובדים, קפואים, מיובשים 

ומבושלים; אגוזים משומרים, מוכנים, מעובדים, מיובשים 
ומבושלים; אגוזים קפואים; בשר משומר, מוכן, מעובד, מיובש 

ומבושל; בשר קפוא; דגים משומרים, מוכנים, מעובדים, 
מיובשים ומבושלים; דגים קפואים; ג'לי, ריבות, , לפתנים; 
ביצים, חלב ומוצרי חלב; שמן זית; שמן שומשום; שמן צ'ילי; 
שמן שום-שומשום; שמני ושומני מאכל; מאכלי ים בקופסאות 
שימורים; אוכל בקופסאות שימורים; ממרח שעועית; ממרח 

שעועית מותסס; ממרח שעועית אדומה; מוצרים עשויים ממרח 
שעועית; מרקים; מרקים להכנה מיידית; תערובות מרקים; 
רטביי פירות (מחית); רטבים על בסיס פירות (מחית); נתחי 

שרימפס; ממרח שרימפס; הנכללים כולם  בסוג 29.               
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Class: 30 סוג: 30

Coffee; tea; cocoa; sugar; rice; tapioca; sago; 
artificial coffee; flour and preparations made from 
cereals; bread; pastry and confectionery; ice; ices; 
honey; treacle; yeast; baking-powder; ice cream; 
frozen creams; dumplings; corn flour; corn starch; 
potato starch; potato flour and starch for food; taste 
and flavour enhancers for food (other than essential 
oils); pasta; noodles; instant noodles; cooked congee 
and porridge; frozen congee and porridge; instant 
congee and porridge; salt; mustard; wasabi; chicken 
powder (seasonings); five spice powder; curry 
powder; curry sauce; curry paste; chutneys or relish; 
black vinegar; sweetened black rice vinegar; Chinese 
vinegar; spice vinegar; white vinegar; vinegar sauce; 
soy sauce; dark soy sauce; thin soy sauce; thick soy 
sauce; sweet soy sauce; fish soy; oyster sauce; 
mayonnaise; meat gravies; marinade sauce; chili 
sauce; chili garlic sauce; sweet sauce; pasta sauce; 
sauces mixes; ketchup; salad dressings; pepper; 
pepper sauce; pepper dressings; spicy baking sauce; 
shrimp sauce; steak sauce; Worcestershire sauce; 
sauce for rice; fish sauce; teriyaki sauce (Japanese 
sauce) ; chicken sauce; sesame sauce; ground bean 
sauce; whole bean sauce; fermented soy bean 
sauce; bean sauce; chili bean sauce; black bean 
sauce; black bean garlic sauce; soy bean barbecue 
sauce; spicy bean sauce; barbecue sauce; hoisin 
sauce (seafood sauce); plum sauce; lemon sauce; 
sweet & sour sauce; chu hou sauce (Chinese soya 
sauce) ; Chinese barbecue sauce; satay (sate); 
Peking duck sauce; chocolate sauce; sauces; spices; 
seasonings; condiments; vinegar; flavourings for 
foodstuffs; lye water (non-medicated additives for 
foodstuffs) ; shrimp chips; prawn cracker; chocolate 
with liquid fillings, in particular of wines and spirits; 
chocolate covered nuts; chocolate; dim sums (a type 
of Chinese meal); pickled ginger; preserved red 
ginger; preserved sweet mixed ginger; preserved 
stem ginger; crystallized stem ginger;  chow chow in 
syrup; all included in class 30

קפה; תה; קקאו; סוכר; אורז; טפיוקה; סגו; תחליפי קפה; קמח 
ומוצרים העשויים מדגנים; לחם; דברי מאפה וממתקים; קרח; 
קרחונים; דבש; נופת; שמרים; אבקת אפיה; גלידה; מקצפות 

קפואות; כופתאות; קורנפלור; עמילן תירס; עמילן תפוחי אדמה; 
קמח תפוחי אדמה ועמילן למזון; משפרי טעם ותיבול לאוכל 
(מלבד שמנים אתריים); פסטה; נודלס; נודלס להכנה מהירה; 
קונגי ודייסה מבושלים; קונגי ודייסה קפואים; קונגי ודייסה 

להכנה מהירה; מלח; חרדל; וואסבי; אבקת מרק-עוף (תיבול); 
אבקת חמש תבלינים; אבקת קארי; רוטב קארי; ממרח קארי; 
צ'וטני או תבלין; חומץ שחור; חומץ אורז מתוק שחור; חומץ 
סיני; חומץ תיבול; חומץ  לבן; רוטב חומץ; רוטב סויה; רוטב 
סויה כהה; רוטב סויה דל; רוטב סויה סמיך; רוטב סויה מתוק; 
סוית דגים; רוטב צדפות; מיונז; רטבים לבשר; רוטב מרינדה; 

רוטב צ'ילי; רוטב שום-צ'ילי; רוטב מתוק; רוטב לפסטה; 
תערובות רטבים; קטשופ; רטבים לסלט; פלפל; רוטב פלפל; 
תיבול פלפל; רוטב אפיה חריף; רוטב שרימפס; רוטב לסטייק; 
רוטב וורססטרשייר; רוטב לאורז; רוטב לדגים; רוטב טריאקי 
(רוטב יפני); רוטב לעוף ; רוטב שומשום; רוטב שעועית אדמה; 
רוטב שעועית מלאה ; רוטב פולי סויה מותסס; רוטב שעועית; 
רוטב פולי צ'ילי; רוטב שעועית שחורה; רוטב שעועית שחורה 
ושום; רוטב פולי סויה לברביקיו; רוטב שעועית חריף; רוטב 
ברביקיו; רוטב הויסין (רוטב לפירות-ים); רוטב שזיפים; רוטב 
לימון; רוטב חמוץ-מתוק; רוטב צ'ו-הו (רוטב סויה סיני); רוטב 
ברביקיו סיני; סאטאי (סאטה); רוטב ברווז בנוסח פקין; רוטב 
שוקולד; רטבים; תבלינים; תבלונים; תיבולים; חומץ; תיבול 
למוצרי מזון; תמיסת חיטוי ( תוסף לא רפואי למוצרי מזון); 

שבבי שרימפס; קרקר חסילונים; שוקולד במילוי נוזלים שונים, 
בעיקר של יינות ואלכוהול; אגוזים מצופים שוקולד; שוקולד; דים 
סם (סוג של ארוחה סינית); זנגוויל כבוש; זנגוויל אדום משומר; 

זנגוויל מתוק מעורב משומר; שורש זנגוויל משומר; שורש 
זנגוויל גבישי;  צ'ו צ'ו בסירופ; הנכללים כולם בסוג 30             
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    

                                

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

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

Hong Kong, 24/12/2010, No. 301798273 הונג קונג, 24/12/2010, מספר 301798273

Class: 29 סוג: 29

Class: 30 סוג: 30

ט"ו חשון תשע"ג - 12431/10/2012



 Owners

Name: Tung Chun (IP) Holdings Limited

Address: Gloucester Tower, The Landmark, 11 Pedder 
St., Central, Hong Kong

Identification No.: 802027

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
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Trade Mark No. 238239 מספר סימן

Application Date 30/05/2011 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: L.M. CALORI LORI LTD שם: ל.מ. קלורי לורי בע"מ

Address: Bareket Street 1, Ashdod, 77762, Israel כתובת : רח' ברקת  1, אשדוד, 77762, ישראל

Identification No.: 514534254מספר זיהוי: 514534254

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Amir Tenne, Adv.

Address: 10 Sokolov St., Rehovot, 76445, Israel

שם: אמיר טנא, עו"ד

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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 3 סוג: 3

Bleaching preparations and other substances for 
laundry use; cleaning, polishing, scouring and 
abrasive preparations; soaps; perfumery, essential 
oils, cosmetics, hair lotions; dentifrices ; all included 
in class 3.

תכשירי הלבנה וחומרים אחרים המשמשים לכביסה; תכשירי 
ניקוי, צחצוח, מריקה ושפשוף; סבונים; בשמים, שמנים אתריים, 
תכשירי קוסמטיקה, תרחיצים לשיער; משחות שיניים ; הנכללים 
כולם בסוג 3.                                                                   

                

Class: 5 סוג: 5

Natural food additives; all included in class 5. תוספי תזונה מחומרים טבעיים; הנכללים כולם בסוג 5.

Class: 25 סוג: 25

Clothing, footwear , headgear ; all included in class 
25

דברי הלבשה, הנעלה וכיסויי ראש ; הנכללים כולם בסוג 25     
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Trade Mark No. 238243 מספר סימן

Application Date 30/05/2011 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: Isidor Peled  שם: איזידור פלד

Address: 31 Hatirosh st, Or Yehuda, Israel כתובת : רח' התירוש 31, אבן יהודה, ישראל

Identification No.: 064861297מספר זיהוי: 064861297

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Elliot Rosenstein, Adv.

Address: 13 Remez,St., Netanya, Israel

שם: אליוט רוזנשטיין, עו"ד

כתובת : רח' רמז 13, נתניה, ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 41 סוג: 41

Education; providing of training; sporting and cultural 
activities; all in the field of martial art shotokan.

חינוך; הענקת אימונים; פעילות ספורט ותרבות; כולם בתחום 
אמנות הלחימה שוטוקאן.                                                   
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Trade Mark No. 238245 מספר סימן

Application Date 30/05/2011 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: UVISION AIR LTD שם: יווז'ין אייר בע"מ

Address: 4 Bazelet st, Industrial Area, P.O.B. 12377, Zur 
Igal, 44862, Israel

כתובת : רח' הבזלת 4, א.ת מצפה ספיר, ת.ד. 12377, צור יגאל, 
44862, ישראל

Identification No.: 514567981מספר זיהוי: 514567981

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 12 סוג: 12

Apparatus for locomotion by air; included in class 12. התקן לתנועה באוויר; הנכללים כולם בסוג 12.                       
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UVision

Trade Mark No. 238246 מספר סימן

Application Date 30/05/2011 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: UVISION AIR LTD שם: יווז'ין אייר בע"מ

Address: 4 Bazelet st, Industrial Area, P.O.B. 12377, Zur 
Igal, 44862, Israel

כתובת : רח' הבזלת 4, א.ת מצפה ספיר, ת.ד. 12377, צור יגאל, 
44862, ישראל

Identification No.: 514567981מספר זיהוי: 514567981

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 12 סוג: 12

Apparatus for locomotion by air; all included in class 
12.

התקן לתנועה באוויר; הנכללים כולם בסוג 12.                       
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UVision Global Aero Systems

Trade Mark No. 238247 מספר סימן

Application Date 30/05/2011 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: UVISION AIR LTD שם: יווז'ין אייר בע"מ

Address: 4 Bazelet st, Industrial Area, P.O.B. 12377, Zur 
Igal, 44862, Israel

כתובת : רח' הבזלת 4, א.ת מצפה ספיר, ת.ד. 12377, צור יגאל, 
44862, ישראל

Identification No.: 514567981מספר זיהוי: 514567981

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 12 סוג: 12

Apparatus for locomotion by air; all included in class 
12.

התקן לתנועה באוויר; הנכללים כולם בסוג 12.                       
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CodiPay

קודיפיי
Trade Mark No. 238253 מספר סימן

Application Date 06/06/2011 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: Codice Ltd. שם: קודיצ'ה בע"מ

Address: 1 Matechet St,, Kadima-Zoran, 60920, Israel כתובת : המתכת 1, צורן-קדימה, 60920, ישראל

Identification No.: 514609940מספר זיהוי: 514609940

קודיצ'ה בע"מ

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: 36 סוג: 36

Services relating to payment methods and systems 
namely credit cards, debit cards and additional stored 
value card authorization and transaction processing 
services and other means of payment; banking and 
financing services; including but not limited to 
electronic payment, namely, electronic processing 
and transmission of bill payment data; financial 
transaction services, namely, providing secure 
commercial transactions and payment, options of 
electronic funds using a mobile device, hand held 
electronic communications device at a point of sale 
via a global communications network; providing 
electronic processing of electronic funds transfer, 
credit card, debit card, electronic check transactions 
and electronic payments via a global computer 
network; clearing and reconciling financial 
transactions via electronic communications networks; 
all included in class 36

שירותים הקשורים בשיטות ובמערכות תשלומים, כלומר כרטיסי 
אשראי, כרטיסי חיוב, תווי קניה (כרטיסי מתנה), צורות נוספות 
של תשלום; שירות הליך עסקה ושירותי בנקאות  ופיננסיים 
נוספים; כולל, אך לא מוגבל רק לתשלום אלקטרוני; כלומר,  
עיבוד אלקטרוני ועיבוד נתוני תשלום;  שירות עסקה פיננסי, 

העברת חשבונות עסקה מסחריים ותשלומים; כלומר, מספקים 
העברות מסחריות בטוחות ואפשרויות תשלום אלקטרוני על ידי 
משתמשי מכשירים ניידים, מכשירי תקשורת אלקטרוניים ניידים 
בנקודת מכירה באמצעות רשתות תקשורת גלובליות; מספקים 
עיבוד אלקטרוני של העברת הון, כרטיסי אשראי, כרטיסי חיוב, 
העברות באמצעות חשבון אלקטרוני, תשלומים באמצעות 

העברה ותשלומים אלקטרוניים דרך רשת מחשבים גלובלית; 
מסלקים ומשלימים העברות פיננסיות באמצעות רשתות 

תקשורת אלקטרוניות; הנכללים כולם בסוג 36                       
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Trade Mark No. 238257 מספר סימן

Application Date 06/06/2011 תאריך הגשה

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

Registration of this mark shall give no right to the 
exclusive use of the words  TOMORROW IS 
INFINITE separately, but in the combination of the 
mark.

רישום סימן זה לא יתן זכות לשימוש ייחודי במילים 
TOMORROW IS INFINITE בנפרד, אלא בהרכב הסימן.

 Owners

Name: Avantha Holdings Limited

Address: First India Place, Mehrauli - Gurgaon Road, 
Gurgaon, Haryana, 122002, India

Identification No.: 802030

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: 35 סוג: 35

Business management and organization; business 
administration; office functions; business 
consultancy, business information, business 
research, import, export, marketing, doing business, 
business operations; all included in class 35

ניהול וארגון עסקים ; טיפול בעסקים; פעולות משרדיות; ייעוץ 
לעסקים, מידע לעסקים, מחקר לעסקים, ייבוא, ייצוא, שיווק, 

עשיית עסקים, פעילויות עסקיות; הנכללים כולם בסוג 35         
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Trade Mark No. 238351 מספר סימן

Application Date 15/04/2011 תאריך הגשה

International Trademark No. 1077566 מספר סימן בינלאומי

 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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 21 סוג: 21

Glasses (receptacles) ice buckets and coolers not pf 
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

Syrups and other preparations for making beverages.

Class: 33 סוג: 33

Alcoholic beverages (except beer); cider; digesters 
(liqueurs and spirits); wine; 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, 21/10/2010, No. 10 3 776 007 צרפת, 21/10/2010, מספר 007 776 3 10

Class: 21 סוג: 21

Class: 32 סוג: 32

Class: 33 סוג: 33

ט"ו חשון תשע"ג - 13331/10/2012



קפה לנדוור
Trade Mark No. 238386 מספר סימן

Application Date 02/06/2011 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: Landwer's Coffee Ltd. שם: קפה לנדוור בע"מ

Address: Sason Hogi Tower, 12 Abba Hillel Silver st, 
P.O.B. 1890, Ramat-Gan, 52118, Israel

כתובת : מגדל ששון חוגי, אבא הלל סילבר 12, ת.ד. 1890, רמת 
גן, 52118, ישראל

Identification No.: 510983836מספר זיהוי: 510983836

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: J. Zaltzman, Gilat, Knoller, Graus, Salomon & Co. 
Law Offices and Notar

Address: The Rubinstein House, 20 Lincoln St, Tel Aviv, 
67134, Israel

שם: י. זלצמן, גילת, קנולר, גראוס, סלומון ושות' 

כתובת : בית רובינשטיין, רח' לינקולן 20, תל אביב, 67134, 
ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 30 סוג: 30

Coffee; included in class 30. קפה; הנכלל  בסוג 30.                   

Class: 43 סוג: 43

Services for providing food and drinks; all included in 
class 43.

שירותים להספקת מזון ומשקה; הנכללים כולם בסוג 43.         
                          

ט"ו חשון תשע"ג - 13431/10/2012



Trade Mark No. 238387 מספר סימן

Application Date 02/06/2011 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: Landwer's Coffee Ltd. שם: קפה לנדוור בע"מ

Address: 12 מגדל ששון חוגי, אבא הלל סילבר, P.O.B. 1890, 
רמת גן, 52118, ישראל

כתובת : מגדל ששון חוגי, אבא הלל סילבר 12, ת.ד. 1890, רמת 
גן, 52118, ישראל

Identification No.: 510983836מספר זיהוי: 510983836

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: J. Zaltzman, Gilat, Knoller, Graus, Salomon & Co. 
Law Offices and Notar

Address: The Rubinstein House, 20 Lincoln St, Tel Aviv, 
67134, Israel

שם: י. זלצמן, גילת, קנולר, גראוס, סלומון ושות' 

כתובת : בית רובינשטיין, רח' לינקולן 20, תל אביב, 67134, 
ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 30 סוג: 30

Coffee;  included in class 30. קפה; הנכלל בסוג 30.                       

Class: 43 סוג: 43

Services for providing food and drink; all included 43. שירותים להספקת מזון ומשקה; הנכללים כולם בסוג 43.         
      

ט"ו חשון תשע"ג - 13531/10/2012



Trade Mark No. 238420 מספר סימן

Application Date 09/06/2011 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: GREEN PASS MOBILE ACCESS LTD שם: גרין-פס גישה סלולרית בע"מ

Address: 9/5 hashmonaim st, herzlia, Israel כתובת : רח' החשמונאים 9/5, הרצליה, ישראל

Identification No.: 514595040מספר זיהוי: 514595040

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Nadav Kagan, Adv 

Address: P.O.B. 33033, Tel Aviv, 61330, Israel

שם: עו"ד נדב קגן 

כתובת : ת.ד. 33033, תל אביב, 61330, ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 39 סוג: 39

Parking lot services enabling payment through the 
cellular.

שירותי חניונים המאפשרים תשלום באמצעות הסלולרי.           
                

ט"ו חשון תשע"ג - 13631/10/2012



HYDRA - F COMPLEX

Trade Mark No. 238499 מספר סימן

Application Date 19/06/2011 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: Cosmopharm Ltd. שם: קוסמופארם בע"מ

Address: P.O.B. 7250, Hod-Hasharon, 45241, Israel כתובת : ת.ד. 7250, הוד השרון, 45241, ישראל

Identification No.: 510878051מספר זיהוי: 510878051

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: S. Horowitz & Co.

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

שם: ש. הורוביץ ושות'

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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 3 סוג: 3

Bath lotions, body cream, facial washing lotions, 
deodorants, hand cream, foot cream, and other 
cosmetic and toiletry products.

תחליבי רחצה, קרם גוף, תחליבי רחצה לפנים, דאודורנטים, 
קרם ידיים, קרם רגליים ומוצרי קוסמטיקה וטואלטיקה אחרים.   

                                      

ט"ו חשון תשע"ג - 13731/10/2012



Trade Mark No. 238505 מספר סימן

Application Date 19/06/2011 תאריך הגשה

 Owners

Name: Abbott Laboratories

Address: Abbott Park, Illinois, U.S.A.

Identification No.: 551

(Illinois Corporation)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Dr. Shlomo Cohen & Co.

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

שם: ד"ר שלמה כהן ושות'

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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 5 סוג: 5

Dietetic substances adapted for medical use; 
nutritional additives for medical purposes; dietetic 
foods adapted for medical purposes; baby's formula' 
infant milk powder.

חומרים דיאטטיים המותאמים לשימוש רפואי; תוספי תזונה 
למטרות רפואיות; מזון דיאטטי מותאם למטרות רפואייות; 

פורמולה לתינוק; אבקות חלב לתינוק.                                   
                                  

Class: 29 סוג: 29

Milk and dairy products. חלב ומוצרי חלב.                   

ט"ו חשון תשע"ג - 13831/10/2012



Trade Mark No. 238519 מספר סימן

Application Date 20/06/2011 תאריך הגשה

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 16 סוג: 16

Paper, cardboard and goods made from these 
materials, not included in other classes; printed 
matter; bookbinding material; photographs; 
stationery; adhesives for stationery or household 
purposes; artists’ materials; paint brushes; 
typewriters and office requisites (except furniture); 
instructional and teaching material (except 
apparatus); plastic materials for packaging (not 
included in other classes); printers’ type; printing 
blocks.

נייר, קרטון וטובין העשויים מחומרים אלו, שאינם נכללים 
בסוגים אחרים; דברי דפוס; צרכי כריכת ספרים; צילומים; צרכי 

כתיבה; דבקים לנייר או לשימוש ביתי; חומרים לאומנים; 
מכחולים; מכונות כתיבה וצרכי משרד (למעט רהיטים); חומרי 
לימוד והוראה (למעט התקנים); חומרים פלסטיים לאריזה 

(שאינם נכללים בסוגים אחרים); אותיות דפוס; גלופות.             
                                                                                    
                                                                                    

                                                                    

Class: 35 סוג: 35

Advertising; business management; business 
administration; office functions.

פרסומות; ניהול עסקים; טיפול בעסקים; פעולות משרדיות.       
                                            

Class: 36 סוג: 36

Insurance; financial affairs; monetary affairs; real 
estate affairs.

ביטוח; עסקי מימון; עסקי כספים; עסקי נכסי דלא ניידי.           
                        

ט"ו חשון תשע"ג - 13931/10/2012



Ownersבעלים

Name: Altshuler Shaham Ltd. שם: אלטשולר שחם בע"מ

Address: 19 Habarzel Street Ramat Hahayal, Tel aviv, 
69710, Israel

כתובת : רח' הברזל 19 א' רמת החייל, תל אביב, 69710, ישראל

Identification No.: 511446551מספר זיהוי: 511446551

ט"ו חשון תשע"ג - 14031/10/2012



AUBAGIO

Trade Mark No. 238522 מספר סימן

Application Date 21/06/2011 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

Pharmaceutical preparations, namely pharmaceutical 
preparations for the treatment of multiple sclerosis; 
all goods included in class 5.

תכשירים רוקחיים, שהינם תכשירים רוקחיים לטיפול בטרשת 
נפוצה; הנכללים כולם בסוג 5.                                             

                                                                    

ט"ו חשון תשע"ג - 14131/10/2012



HI BUY 

היי ביי 
Trade Mark No. 238533 מספר סימן

Application Date 13/06/2011 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: Caspit Payment Technologies Ltd. שם: כספיט טכנולוגיות תשלום בע"מ

Address: 3 רחוב פרופ' חיים פיקריס, P.O.B. 4162,  ,רחובות
74140, ישראל

כתובת : רחוב פרופ' חיים פיקריס 3, ת.ד. 4162, רחובות, 
74140, ישראל

Identification No.: 511018863מספר זיהוי: 511018863

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Weinstock-Zeckler and Co., ADvs.

Address: 132 Petach Tikva Road, Tel Aviv, Israel

שם: וינשטוק-זקלר ושות', עו"ד

כתובת : דרך פתח תקוה 132, תל אביב, ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 36 סוג: 36

Electronic payment services, clearance and charge 
services, payment via mobile phones replacing card 
payment, payment services via NFC technology, 
monetary business; included in class 36.

שירותי תשלום אלקטרוניים, שירותי סליקה וחיוב, שירות 
תשלום באמצעות מכשירי טלפון נייד המחליף תשלום בכרטיס 

אשראי, שירות תשלום בטכנולוגיית NFC, עסקי כספים; 
הנכללים כולם בסוג 36.                               

Class: 38 סוג: 38

Wireless communication enabling reading data from 
a mobile phone in order to make a payment; all 
including in class 38.

תקשורת על חוטית המאפשרת קריאת נתונים מטלפון נייד 
לשם ביצוע תשלום; הנכללים כולם בסוג 38.

                                                         

ט"ו חשון תשע"ג - 14231/10/2012



Trade Mark No. 238547 מספר סימן

Application Date 14/06/2011 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: Decor Rahit (2000) 1989 Ltd. שם: דקור-רהיט (2000) 1989 בע"מ

Address: חיים בר לב, P.O.B. 1443,  ,76804 ,מזכרת בתיה
ישראל

כתובת : חיים בר לב, ת.ד. 1443, מזכרת בתיה, 76804, ישראל

Identification No.: 511396798מספר זיהוי: 511396798

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Ben Haim, Cohen & Galis - Law Offices 

Address: 3 Hayetzira St., SHAP Building, Ramat Gan, 
52521, Israel

שם: בן חיים, כהן & גאליס - עורכי דין 

כתובת : רח' היצירה 3, (בית שאפ), רמת גן, 52521, ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 2 סוג: 2

Paints, varnishes, lacquers; preservatives against 
rust and against deterioration of wood; colourants; 
mordants; raw natural resins; metals in foils and 
powder form for painters, decorators, printers and 
artists ; all included in class 2

צבעים, ורנישים, לכות; חומרים משמרים בפני חלודה וקלקול 
עץ; חומר גוון, קובעי צבע; שרפים טבעיים גולמיים; מתכות 
בצורת ריקועים ואבקה עבור צבעים, קשטנים, מדפיסים 

ואומנים ; הנכללים כולם בסוג 2                                           
                                                              

Class: 20 סוג: 20

Kitchen cabinets, wall cabinets, bathroom cabinets, 
various furniture, interior doors, aluminum doors, 
siding walls, facades for kitchens, furniture veneers, 
veneers for doors, decorative accessories; all 
included in class 20.

ארונות מטבח, ארונות קיר, ארונות אמבטיה, רהיטים שונים, 
דלתות פנים, דלתות אלומיניום, ציפוי קירות, חזיתות למטבחים, 

חזיתות לרהיטים, חזיתות לדלתות, אביזרים דקורטיביים; 
הנכללים כולם בסוג 20.                                                     

                                

ט"ו חשון תשע"ג - 14331/10/2012



AMOR AMOR FORBIDDEN KISS

Trade Mark No. 238551 מספר סימן

Application Date 22/06/2011 תאריך הגשה

 Owners

Name: L'Oreal

Address: 14, rue Royale, Paris, 75008, France

Identification No.: 51

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Dr. Shlomo Cohen & Co.

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

שם: ד"ר שלמה כהן ושות'

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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 3 סוג: 3

Perfume, eau de toilette ; gels, salts for the bath and 
the shower not for medical purpose ; toilet soaps, 
body deodorants ; cosmetics namely creams, milks, 
lotions, gels and powders for the face, the body and 
the hands ; sun care preparations (cosmetic 
products) ; make-up preparations ; shampoos ; gels, 
sprays, mousses and balms for the hair styling and 
hair care ; hair lacquers ; hair colouring and hair 
decolorant preparations ; permanent waving and 
curling preparations ; essential oils for personal use; 
all included in class 3.

בושם, מי טואלט; ג'לים, מלחים לאמבט ולמקלחת שאינם 
למטרה רפואית; סבוני טואלט, דאודורנטים לגוף; מוצרי 
קוסמטיקה שהם קרמים, חלבים, תחליבים, ג'לים ואבקות 
לפנים, לגוף ולידיים; תכשירים להגנה מהשמש (מוצרים 
קוסמטיים); תכשירי איפור; שמפו; ג'לים, תרסיסים, מוסים 

ומשחות לעיצוב השיער ולטיפוח השיער; לכות לשיער; תכשירי 
צביעת שיער והסרת צבע מהשיער; תכשירים לתלתול ולסלסול 
קבוע; תמציות שמנים לשימוש אישי; הנכללים כולם בסוג 3.     
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    

ט"ו חשון תשע"ג - 14431/10/2012



TORCH

Trade Mark No. 238560 מספר סימן

Application Date 22/06/2011 תאריך הגשה

 Owners

Name: Mission First Tactical LLC

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

Identification No.: 802055

(philadelphia corporation)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Soroker-Agmon, Adv.

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

שם: סורוקר-אגמון, עו"ד

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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 13 סוג: 13

Weapons accessories, namely, aiming mounts; all 
included in class 13   

אביזרים לכלי נשק, דהיינו, מתלים המיועדים לכיוון; הנכללים 
כולם בסוג 13

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

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

U.S.A., 28/12/2010, No. 85206391 ארה"ב, 28/12/2010, מספר 85206391

Class: 13 סוג: 13

ט"ו חשון תשע"ג - 14531/10/2012



Trade Mark No. 238596 מספר סימן

Application Date 23/05/2011 תאריך הגשה

International Trademark No. 1078696 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: Merck Sharp & Dohme Corp.

Address: One Merck Drive,, Whitehouse Station, NJ 
08889-0100, U.S.A.

Identification No.: 72792

(USA 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 
cancer; all included in class 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)

Benelux, 22/04/2011, No. 1224055 בנלוקס, 22/04/2011, מספר 1224055

Class: 5 סוג: 5

ט"ו חשון תשע"ג - 14631/10/2012



HORATIO

Trade Mark No. 238679 מספר סימן

Application Date 26/06/2011 תאריך הגשה

 Owners

Name: THE HERTZ CORPORATION

Address: 225 Brae Boulevard, Park Ridge, New Jersey, 
07656, U.S.A.

Identification No.: 802060

A 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: 35 סוג: 35

Vehicle dealership services; all included in class 35. שירותי סוכנות למכירת כלי רכב; הנכללים כולם בסוג 35.       

Class: 37 סוג: 37

Rental of equipment for construction, material 
handling and industrial equipment.

שירותי השכרת ציוד לבניה, ציוד מוצרי שינוע וציוד תעשייתי.     
                                              

Class: 39 סוג: 39

Vehicle rental services; all included in class 39. שירותי השכרה של כלי רכב; הנכללים כולם בסוג 39.         

ט"ו חשון תשע"ג - 14731/10/2012



Trade Mark No. 238685 מספר סימן

Application Date 26/06/2011 תאריך הגשה

 Owners

Name: THE HERTZ CORPORATION

Address: 225 Brae Boulevard, Park Ridge, New Jersey, 
07656, U.S.A.

Identification No.: 802060

A 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: 35 סוג: 35

Vehicle dealership services; all included in class 35 שירותי סוכנות למכירת כלי רכב; הנכללים כולם בסוג 35       

Class: 37 סוג: 37

Rental of equipment for construction, material 
handling and industrial equipment.

שירותי השכרת ציוד לבניה, ציוד מוצרי שינוע וציוד תעשייתי.     
                                              

Class: 39 סוג: 39

Vehicle rental services; all included in class 39 שירותי השכרה של כלי רכב; הנכללים כולם בסוג 39         

ט"ו חשון תשע"ג - 14831/10/2012



WALLSOUND

Trade Mark No. 238691 מספר סימן

Application Date 19/06/2011 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: Shuki Chaouat שם: שוקי שואט 

Address: 6 Nakar St., Petah Tikva, Israel כתובת : רח' יוסף נקר 6, פתח תקוה, ישראל

Identification No.: 24842908מספר זיהוי: 24842908

Name: Gil Borin שם: גיל בורין 

Address: 42 Harav Kitrony St., Petah Tikva, Israel כתובת : רח' הרב קיטרוני 42, פתח תקוה, ישראל

Identification No.: 22902746מספר זיהוי: 22902746

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 9 סוג: 9

Loudspeakers; all included in class 9. רמקולים; הנכללים כולם בסוג 9.                   

ט"ו חשון תשע"ג - 14931/10/2012



LIPIDOL

Trade Mark No. 238692 מספר סימן

Application Date 26/06/2011 תאריך הגשה

 Owners

Name: GENEVA LABRATORIES LIMITED

Address: Palm Grove House, P.O.B. 438, Road Town 
Tortola, Virgin Islands (British), Virgin Islands

Identification No.: 802061

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: 3 סוג: 3

Cosmetics; skincare oils, oils, creams, gels and 
lotions; shampoos; soaps; perfumery, essential oils, 
hair lotions; all of the aforementioned goods 
excluding iodine.

קוסמטיקה; שמנים לטיפוח העור, קרמים, ג'לים ותחליבים; 
שמפו; סבונים; פרפומריה; שמנים אתריים, תחליבי שיער; כל 
הנ"ל להוציא יוד.                                                               

                        

ט"ו חשון תשע"ג - 15031/10/2012



Trade Mark No. 238774 מספר סימן

Application Date 24/03/2011 תאריך הגשה

International Trademark No. 1079344 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: GEORGES MONIN SAS

Address: Place des Marronniers, F-18000 BOURGES, 
France

Identification No.: 72846

(France Société par actions simplifiée)

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: 30 סוג: 30

Chocolate, caramel, icings and toppings for desserts; 
coffee, tea, artificial coffee; cocoa.

Class: 32 סוג: 32

Non-alcoholic beverages and syrups.

ט"ו חשון תשע"ג - 15131/10/2012



Trade Mark No. 238785 מספר סימן

Application Date 14/04/2011 תאריך הגשה

International Trademark No. 1079466 מספר סימן בינלאומי

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 1 סוג: 1

Chemicals preparations for use in manufacturing 
processes; chemical ingredients, chemical additives 
and chemical auxiliaries for the production of 
cosmetics and cosmetic and pharmaceutical 
products; chemical additives and auxiliaries for the 
production of paints, lacquers, coatings, printing inks, 
pigment concentrates, plasters and fillers; 
hydrophobing agents for the production of 
impregnating agents for building purposes.

Class: 2 סוג: 2

Paints, varnishes, lacquers; preservatives against 
rust and against deterioration of wood; colorants; 
wood stains; raw natural resins; binders for paints, 
lacquers, coatings, printing inks, pigment 
concentrates, plasters and fillers; thickeners for 
paints, lacquers, coatings, printing inks, pigment 
concentrates, plasters and fillers; thinners for paints, 
lacquers, coatings, printing inks, pigment 
concentrates, plasters and fillers; fixatives for paints, 
lacquers, coatings, printing inks, pigment 
concentrates, plasters and fillers.

Class: 19 סוג: 19

Non-metallic building materials; screeds.

Goods/Services for which priority is claimed סחורות/שירותים לגביהם נטען דין קדימה
(If only classification code is indicated, Priority is claimed 
for all goods/services included in that class, and specified 
above under the 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, 12/01/2011, No. 
009652041

איחוד האירופי לסימני מסחר, 12/01/2011, מספר 
009652041

Class: 1 סוג: 1

Class: 2 סוג: 2

Class: 19 סוג: 19

ט"ו חשון תשע"ג - 15231/10/2012



 Owners

Name: Evonik Goldschmidt GmbH

Address: Goldschmidtstr. 100, 45127 Essen, Germany

Identification No.: 72635

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Reinhold Cohn and Partners

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

שם: ריינהולד כהן ושותפיו

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

ט"ו חשון תשע"ג - 15331/10/2012



Trade Mark No. 238796 מספר סימן

Application Date 23/05/2011 תאריך הגשה

International Trademark No. 1079522 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: Merck Sharp & Dohme Corp.

Address: One Merck Drive, Whitehouse Station NJ 
08889, U.S.A.

Identification No.: 72858

(USA 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 
cancer; all included in class 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)

Benelux, 22/04/2011, No. 1224056 בנלוקס, 22/04/2011, מספר 1224056

Class: 5 סוג: 5

ט"ו חשון תשע"ג - 15431/10/2012



Trade Mark No. 238878 מספר סימן

Application Date 03/07/2011 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: Cosmopharm Ltd. שם: קוסמופארם בע"מ

Address: P.O.B. 7250, Hod-Hasharon, 45241, Israel כתובת : ת.ד. 7250, הוד השרון, 45241, ישראל

Identification No.: 510878051מספר זיהוי: 510878051

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: S. Horowitz & Co.

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

שם: ש. הורוביץ ושות'

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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 3 סוג: 3

Bath lotions, body cream, facial washing lotions, 
deodorants, hand cream, foot cream, and other 
cosmetic and toiletry products.

תחליבי רחצה, קרם גוף, תחליבי רחצה לפנים, דאודורנטים, 
קרם ידיים, קרם רגליים ומוצרי קוסמטיקה וטואלטיקה אחרים.   

                                      

ט"ו חשון תשע"ג - 15531/10/2012



Trade Mark No. 238893 מספר סימן

Application Date 10/05/2011 תאריך הגשה

International Trademark No. 1059483 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.

ט"ו חשון תשע"ג - 15631/10/2012



Trade Mark No. 238895 מספר סימן

Application Date 04/07/2011 תאריך הגשה

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

Two dimensional label in black and white. תווית דו מימדית בשחור ולבן.

 Owners

Name: PROXIMO SPIRITS, INC.

Address: 333 Washington Street, Jersey City, New 
Jersey, 07302, U.S.A.

Identification No.: 802065

Incorporated in the State of Delaware

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Sanford T. Colb & Co.

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

שם: סנפורד ט. קולב ושות'

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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 33 סוג: 33

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

משקאות כוהליים (למעט בירה); הכל כלול בסוג 33.               
                  

ט"ו חשון תשע"ג - 15731/10/2012



Trade Mark No. 238896 מספר סימן

Application Date 04/07/2011 תאריך הגשה

 Owners

Name: The Procter & Gamble Company

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

Identification No.: 462

(Ohio Corporation)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Dr. Shlomo Cohen & Co.

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

שם: ד"ר שלמה כהן ושות'

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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 3 סוג: 3

Bleaching preparations and other substances for 
laundry use; cleaning, polishing, scouring and 
abrasive preparations; all in relation to laundry.

תכשירי הלבנה וחומרים אחרים המשמשים לכביסה; תכשירי 
ניקוי, צחצוח, מריקה ושפשוף; כולם קשורים לכביסה.             
                                                                                    

ט"ו חשון תשע"ג - 15831/10/2012



Dreambow

Trade Mark No. 238902 מספר סימן

Application Date 26/06/2011 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: Albeck Carmit שם: אלבק כרמית

Address: 12 patai st., Entrance B, Tel Aviv, 69973, Israel כתובת : רח' פטאי 12, כניסה ב', תל אביב, 69973, ישראל

Identification No.: 057666356מספר זיהוי: 057666356

Name: Zukerman Shani שם: שני צוקרמן

Address: 12 patai st, Entrance B, Tel Aviv, 69973, Israel כתובת : רח' פטאי 12, כניסה ב', תל אביב, 69973, ישראל

Identification No.: 034218412מספר זיהוי: 034218412

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 28 סוג: 28

Games and toys; included in class 28.   .28 משחקים וצעצועים; הנכללים כולם בסוג

ט"ו חשון תשע"ג - 15931/10/2012



Trade Mark No. 238918 מספר סימן

Application Date 28/06/2011 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: Alin Communication and Content Channels 
Ltd.

שם: אלין תקשורת וערוצי תוכן בע"מ

Address: Amot Milshpat Building, 8 Shaul Hamelech 
Blvd, Tel Aviv, 64733, Israel

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

Identification No.: 514330497מספר זיהוי: 514330497

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Gil Raveh, Adv 

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

שם: עו"ד גיל רוה 

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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 41 סוג: 41

Production of television show on legal advice or 
questions or stories about legal cases; included in 
class 41.

הפקת תוכנית טלוויזה בנושאים של ייעוץ או שאלות משפטיות 
או סיפורים על מקרים משפטיים; הנכלל בסוג 41.                   

        

ט"ו חשון תשע"ג - 16031/10/2012



PERION

Trade Mark No. 238921 מספר סימן

Application Date 29/06/2011 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: Perion Network Ltd. שם: פריון נטוורק בע"מ

Address: 4 HaNehoshet st, Tel Aviv, 69710, Israel כתובת : רח' הנחושת 4, תל אביב, 69710, ישראל

Identification No.: 512849498מספר זיהוי: 512849498

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Alef. Gimel. - Intellectual Property Consulting Lt

Address: P.O.B. 2079, Rehovot, 76120, Israel

שם: א.ג. - ייעוץ לקניין רוחני בע"מ

כתובת : ת.ד. 2079, רחובות, 76120, ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 9 סוג: 9

computer programs, namely, computer programs for 
analyzing and troubleshooting other computer 
software, computer programs for developing other 
computer software, computer programs for 
accessing, browsing and searching online databases, 
computer software for use as a programming 
interface, computer programs for electronic mail, 
computer programs that provide web-based access 
to applications and services through a web operating 
system or portal interface; computer software 
provided by means of a global computer network 
which assists a user in creating customized forms; 
user manuals in electronically readable, machine 
readable or computer readable form for use with, and 
sold as a unit with, all the aforementioned goods; 
instructional manuals packaged in association with 
the above; all included in International Class 9.

תוכנות מחשב, הכוללות, תוכנות מחשב לניתוח ופתירת בעיות 
בתוכנות אחרות, תוכנות מחשב לפיתוח תוכנות מחשב אחרות, 
תוכנות מחשב המאפשרות גישה, דפדוף וחיפוש במאגרי מידע 
מקוונים, תוכנת מחשב המיועדת לשימוש כממשק לתכנון, 
תוכנות מחשב לדואר אלקטרוני, תוכנות מחשב המספקות 
גישה מבוססת רשת לאפליקציות ושירותים דרך מערכת 

הפועלת ברשת או ממשק של פורטל ; תוכנת מחשב המסופקת 
בדרך של רשת מחשבים גלובלית המסייעת בידי המשתמש 
ביצירת טפסים יעודיים; מדריכים למשתמש בצורה הניתנת 
לקריאה אלקטרונית, לקריאה באמצעות מכונה או לקריאה 

באמצעות מחשב המיועדים לשימוש עם, ונמכרים ביחד עם כל 
הסחורות המוזכרות לעיל; מדריכים עם הוראות למשתמש 
הארוזים ביחד עם הסחורות הנ"ל; הנכללים כולם בסיווג 

בינלאומי מס 9.                                                               
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    

                

Class: 42 סוג: 42

Computer services; technical support services; 
computer consulting services; technical support 
services, namely, troubleshooting in the nature of 
diagnosing and repairing computer software 
problems; computer services, namely, providing 
search engines for obtaining data via electronic 
communication networks; providing temporary use of 
non-downloadable computer software; all included in 
class 42.

שירותי מיחשוב; שירותי תמיכה טכנית; שירותי יעוץ בענייני 
מחשבים; שירותי תמיכה טכני, הכוללים, פתירת בעיות 

באמצעות אבחון ותיקון של בעיות בתוכנת מחשב; שירותי 
מחשוב, הכוללים, אספקת מנועי חיפוש לקבלת נתונים 

באמצעות רשתות תקשורת אלקטרוניות; מתן הרשאה לשימוש 
זמני בתוכנת מחשב שאיינה ברת הורדה; הנכללים כולם בסוג 
                                                                               .42
                                                                                    

                    

ט"ו חשון תשע"ג - 16131/10/2012



Trade Mark No. 238990 מספר סימן

Application Date 05/05/2011 תאריך הגשה

International Trademark No. 1080935 מספר סימן בינלאומי

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 3 סוג: 3

Cosmetics, including night and day creams; cleaning 
preparations for care of the face and body, bath 
foam; shaving foam, aftershaves; foundation 
makeup; nail polish; deodorants for men and women; 
hand and body soaps; hair shampoos and rinses; 
hair spray; toothpaste; fragrances, namely perfume, 
toilet water and essential oils for personal use for 
men and women.

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

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

Italy, 18/04/2011, No. MI2011C004166 MI2011C004166 איטליה, 18/04/2011, מספר

Class: 3 סוג: 3

ט"ו חשון תשע"ג - 16231/10/2012



Conditions/Disclaimers

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

 Owners

Name: VALENTINO S.P.A.

Address: Via Turati, 16/18, I-20121 MILANO, Italy

Identification No.: 72939

(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

ט"ו חשון תשע"ג - 16331/10/2012



Trade Mark No. 238992 מספר סימן

Application Date 06/04/2011 תאריך הגשה

International Trademark No. 1080989 מספר סימן בינלאומי

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 35 סוג: 35

Advertising; arranging and conducting exhibitions 
and trade fairs for economic and promotional 
purposes; dissemination of advertising matter; rental 
of advertising space; market research (marketing); 
sales promotion for others; services in connection 
with data banks, namely gathering, organizing and 
systematization of data; compilation and 
systematization of data into computer data banks; 
providing of information, particularly on-line 
information via a global computer network concerning 
commercial affairs, business transactions, purchase 
and sale of companies and investment opportunities; 
computerized file management; business 
management; business management and 
organization consultancy; professional business 
consultancy; business administration; commercial 
information agencies; efficiency experts; business 
searches and investigations; business information; 
business organization consultancy; business 
appraisals; auctioneering; office functions; compiling 
and processing data and information via global 
computer networks (the Internet).

Class: 36 סוג: 36

Banking; financial analysis; banking; capital 
investments; execution of financial operations via 
global computer networks; providing investment 
opportunities and financial information via global 
computer networks and by providing access to 
electronic databases; providing an on-line 
commercial platform for investments; financial 
management; real estate affairs; insurance 
underwriting.

ט"ו חשון תשע"ג - 16431/10/2012



 Owners

Name: DealMarket AG

Address: Schipfe 2, CH-8001 Zürich, Switzerland

Identification No.: 72941

(Suisse Société anonyme sa)

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: 38 סוג: 38

Electronic bulletin board services 
(telecommunications services); rental of access time 
to a commercial platform (web site) for electronic 
business communication; on-line services, namely 
provision of a client data bank as an Internet platform 
for transmission; leasing of access time to data 
banks, also in the form of providing access to the 
Internet for others (on-line services and providing 
access to the Internet); providing information 
available on the Internet, not included in other 
classes; providing access to global computer 
networks (the Internet); providing access to electronic 
data banks; providing access to Internet data banks 
containing information; transmission of data 
concerning clients and information via global 
computer networks (the Internet); services of data 
banks, namely receiving messages of all kinds from 
users of data banks and transmitting them to other 
databank users; providing Internet chatrooms and 
forums; all included in class 38.

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

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

Switzerland, 21/10/2010, No. 613513 שוויץ, 21/10/2010, מספר 613513

Class: 35 סוג: 35

Class: 36 סוג: 36

Class: 38 סוג: 38

ט"ו חשון תשע"ג - 16531/10/2012



YOGI SCHNITZEL

שניצל יוגי
Trade Mark No. 239045 מספר סימן

Application Date 03/07/2011 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: Shalom toledano שם: שלום טולדנו

Address: 18 KARLIBACH, TEL-AVIV, Israel כתובת : רח' קרליבך 18, תל אביב, ישראל

Identification No.: 032903817מספר זיהוי: 032903817

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Amir Digmi Goldwasser, Adv.

Address: 77 Yehuda Hanasy St., Ramat Hasharon, 
47278, Israel

שם: אמיר דיגמי גולדווסר , עו"ד

כתובת : רח' יהודה הנשיא 77, רמת השרון, 47278, ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 29 סוג: 29

Meat, chiken and fish; included in class 29. בשר, דגים ועופות; הנכללים כולם בסוג 29.           

Class: 35 סוג: 35

Retail store services featuring ground and whole 
bean coffee, tea, cocoa, coffee and espresso 
beverages, beverages made with a base of coffee, 
espresso, and or milk, powdered flavorings, baked 
goods, biscuits, cookies, pastries, cakes, packaged 
foods, including sandwiches, salads, cheeses, 
prepared foods, including grilled, baked, meats and 
vegetables; chcolate; spreads; juices, soft drinks; ice 
cream and frozen confections; wholesale supply, 
retail and mail order sales of food, beverages and 
merchandise and of all the above-detailed goods; 
services rendered or associated with operating anf 
franchising restaurants and other establishments or 
facilities engaged in providing food and drinks; retail 
and wholesale store foods and drinks; retail and 
wholesale store services; mail order and on line sales 
of foods, beverages and merchandise; all included in 
class 35.

שירותי חנויות למכירה קמעונאית של מזון ומשקה, קפה טחון, 
משקאות קפה, תה, קקאו ואספרסו; משקאות על בסיס קפה, 
אספרסו ו/או חלב, חומרי טעם בצורת אבקות ותרכיזים; דברי 
מאפה, עוגיות, עוגות, לחמים, דברי מזון ארוזים, לרבות 

כריכים, סלטים וגבינות; דברי מזון מוכן, בשרים וירקות צלויים, 
אפויים קלויים ומטוגנים; רטבים ומטבלים; פריטי שוקולד 

וממתקים; מיצים ומשקאות קלים; גלידה ודברי מתיקה קפואים; 
אספקה סיטונאית; מכירה קמעונאית ובאמצעות הזמנות בדואר 
מקוון ורגיל של מזון, משקאות וסחורות, לרבות כל הסחורות 
המפורטות לעיל; שירותים הקשורים לתפעול וזכיינות של 
מסעדות ומוסדות או מתקנים המעורבים באספקת מזון 

ומשקאות; שירותי חנויות סיטונאיות וקימעוניות; הזמנה בדואר 
ומכירה מקוונת של מזון, משקאות וסחורות; הנכללים כולם 

בסוג 35.                                                                         
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    

                        

Class: 43 סוג: 43

Services for providing of food and drinks; included in 
class 43.

שירותים להספקת מזון ומשקאות; הנכללים כולם בסוג 43.       
                      

ט"ו חשון תשע"ג - 16631/10/2012



Trade Mark No. 239055 מספר סימן

Application Date 03/07/2011 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: Erelim Inv LTD שם: אראלים נכסים בע"מ

Address: 12 yad harutzim st, Tel Aviv, Israel כתובת : יד תרוצים 12, תל אביב, ישראל

Identification No.: 511400756מספר זיהוי: 511400756

Name: Arie Saar  שם: אריה סער

Address: 12 Yad Harutzim st, Tel Aviv, Israel כתובת : רח' יד חרוצים 12, תל אביב, ישראל

Identification No.: 53510194מספר זיהוי: 53510194

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 35 סוג: 35

Economic consulting services, providing financial 
reviws, examination of municipal tax charges; all 
included in class 35.

שירותי ייעוץ כלכלי, מתן חוות דעת כלכליות, בדיקת חיובי מיסוי 
עירוני; הנכללים כולם בסוג 35.                                           

                      

ט"ו חשון תשע"ג - 16731/10/2012



MAGNE - TRACTION

Trade Mark No. 239094 מספר סימן

Application Date 12/07/2011 תאריך הגשה

 Owners

Name: Mervin Manufacturing, Inc.

Address: 155 Business Park Loop Dr., Sequim, 
Washington 98382, U.S.A.

Identification No.: 802081

(California Corporation)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Sanford T. Colb & Co.

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

שם: סנפורד ט. קולב ושות'

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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 28 סוג: 28

Bags specially adopted for sports equipment; 
Skateboards; Skateboard decks; Skateboard grip 
tapes; Skateboard trucks; Skateboard wax; Skis; Ski 
bindings; Ski wax; Snow skis; Snowboards; 
Snowboard bindings; Snowboard decks; Snowboard 
wax; all included in Class 28.

תיקים מותאמים במיוחד לציוד ספורט; גלגשות; במות גלגשת; 
סרטי דבק אחיזה לגלגשות; צירי מתכת לגלגשות; שעווה 

לגלגשות; מגלשיים; קישורי מגלשיים; שעווה למגלשיים; מגלשי 
שלג; סנובורדים; קישורי סנובורדים; במות סנובורדים; שעווה 
לסנובורדים; הכל כלול בסוג 28.                                       

ט"ו חשון תשע"ג - 16831/10/2012



Trade Mark No. 239164 מספר סימן

Application Date 19/05/2011 תאריך הגשה

International Trademark No. 1082085 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: Takeda Pharmaceutical Company Limited

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

Identification No.: 71947

(Japan Corporation)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Dr Eyal Bressler, Patent Attorney

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

שם: דר' אייל ברסלר, עו"פ

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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 5 סוג: 5

Pharmaceutical preparations for human use for the 
treatment and prevention of cancer.

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

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

Japan, 25/03/2011, No. 2011-021190 יפן, 25/03/2011, מספר 2011-021190

Class: 5 סוג: 5

ט"ו חשון תשע"ג - 16931/10/2012



Trade Mark No. 239167 מספר סימן

Application Date 10/06/2011 תאריך הגשה

International Trademark No. 1082099 מספר סימן בינלאומי

Based on foreign registration מבוסס על רישום בחו"ל

U.S.A. No. 2953441 ארה"ב מספר: 2953441

Dated 17/05/2005 (Section 16) מיום 17/05/2005 (סעיף 16) 

 Owners

Name: ISS Research, LLC

Address: 5400 W.T. Harris Blvd., Suite L, Charlotte NC 
28269, U.S.A.

Identification No.: 73010

(North Carolina, United States 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: 5 סוג: 5

Nutritional and dietary supplements for bodybuilding 
and athletic use, namely ready-to-eat cereal based 
food bars sold through health food stores, health 
clubs, gyms and athletic stores.

ט"ו חשון תשע"ג - 17031/10/2012



Trade Mark No. 239182 מספר סימן

Application Date 13/04/2011 תאריך הגשה

International Trademark No. 1082211 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: Takeda Pharmaceutical Company Limited

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

Identification No.: 71947

(Japan Corporation)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Dr Eyal Bressler, Patent Attorney

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

שם: דר' אייל ברסלר, עו"פ

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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 5 סוג: 5

Pharmaceutical preparations for human use for the 
treatment and prevention of cancer.

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

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

Japan, 16/11/2010, No. 2010-089130 יפן, 16/11/2010, מספר 2010-089130

Class: 5 סוג: 5

ט"ו חשון תשע"ג - 17131/10/2012



Trade Mark No. 239183 מספר סימן

Application Date 13/04/2011 תאריך הגשה

International Trademark No. 1082212 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: Takeda Pharmaceutical Company Limited

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

Identification No.: 71947

(Japan Corporation)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Dr Eyal Bressler, Patent Attorney

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

שם: דר' אייל ברסלר, עו"פ

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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 5 סוג: 5

Pharmaceutical preparations for human use for the 
treatment and prevention of cancer.

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

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

Japan, 16/11/2010, No. 2010-089138 יפן, 16/11/2010, מספר 2010-089138

Class: 5 סוג: 5

ט"ו חשון תשע"ג - 17231/10/2012



Trade Mark No. 239187 מספר סימן

Application Date 08/06/2011 תאריך הגשה

International Trademark No. 0411955A מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: H. Lundbeck A/S

Address: Ottiliavej 9, DK-2500 Copenhagen Valby, 
Denmark

Identification No.: 73020

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, acting on the central 
nervous system. 

ט"ו חשון תשע"ג - 17331/10/2012



Trade Mark No. 239215 מספר סימן

Application Date 14/07/2011 תאריך הגשה

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 5 סוג: 5

Pharmaceutical and veterinary products. Hygienic 
products for medical use. Dietetic substances 
adapted for medical  use, chemical preparations for 
pharmaceutical or medical use, vaccines, food for 
babies. Plasters, materials for dressings. 
Disinfectants, vitamins, neutraceuticals; all included 
in class 5.

תכשירים וטרינריים רפואיים. מוצרי היגיינה לשימוש רפואי. 
חומרים דיאטטיים המיועדים לשימוש רפואי, ,תכשירים כימיים 
המיועדים לרוקחות או לשימוש רפואי, חיסונים, אוכל לתינוקות. 
תחבושות, חומרים לחבישה. מחטאים, ויטמינים, תוספי תזונה; 
הנכללים כולם בסוג 5.                                                       

                                                                        

Class: 16 סוג: 16

Printable materials namely newsletters, newspapers, 
magazines, periodicals, pamphlets, books, posters all 
related in the field of health; all included in class 16.

חומרים מודפסים שהינם עלוני חדשות, עיתונים, מגזינים, כתבי 
עת, חוברות, ספרים, פוסטרים המיוחסים לתחום הבריאות; 

הנכללים כולם בסוג 16.                                                     
                

Class: 41 סוג: 41

Education and training in the field of health. 
Organization of seminars, conferences and 
congresses. Edition of magazines, books and guides 
in the field of health; all included in class 41.

השכלה ואימון בתחום הבריאות. ארגון סמינרי, ישיבות 
וקונגרסים.מהדורה של מגזינים, ספרים ומדריכים בתחום 

הבריאות; הנכללים כולם בסוג 41.                                       
                                                                                  

ט"ו חשון תשע"ג - 17431/10/2012



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: SANOFI

Address: 54 Rue La Boetie, Paris 75008, France

Identification No.: 45071

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

ט"ו חשון תשע"ג - 17531/10/2012



Trade Mark No. 239224 מספר סימן

Application Date 17/07/2011 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: Rubicon Business Group Ltd. שם: רוביקון ביזנס גרופ בע"מ

Address: Ygal Alon 98, Tel-Aviv, 67891, Israel כתובת : יגאל אלון 98, תל אביב, 67891, ישראל

Identification No.: 514302454מספר זיהוי: 514302454

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Soroker-Agmon, Adv.

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

שם: סורוקר-אגמון, עו"ד

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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 35 סוג: 35

Marketing, advertising and promotion services 
through the internet and cellular for different 
companies and bodies; online sales promotion; 
advertising, strategy planning, branding and 
administration of activity for companies in social 
media websites; advertising and marketing services 
through social networks, websites, search engines 
and cellular, namely, planning and buying media and 
administration of campaigns; advisory on marketing 
strategy in social media; online service for connecting 
users of social networks to retailers; all included in 
class 35.

שירותי שווק, פרסום וקידום מכירות ואתרים באינטרנט ובסלולר 
עבור חברות וגופים שונים; קידום מכירות מקוון; פרסום, בניית 
אסטרטגיה, מיתוג וניהול פעילות עבור חברות באתרי מדיה 
חברתית; שירותי פרסום ושווק באמצעות רשתות חברתיות, 
אתרי אינטרנט, מנועי חיפוש וסלולר, שהם, תכנון ורכש מדיה 
וניהול קמפיינים; מתן יעוץ בתחום אסטרטגיה שיווקית במדיה 
חברתית; שירות מקוון לחיבור בין משתמשי רשתות חברתיות 

לסוחרים קמעוניים; הכלולים כולם בסוג 35.
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IBEX

Trade Mark No. 239227 מספר סימן

Application Date 17/07/2011 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: Rubicon Business Group Ltd. שם: רוביקון ביזנס גרופ בע"מ

Address: Ygal Alon 98, Tel-Aviv, 67891, Israel כתובת : יגאל אלון 98, תל אביב, 67891, ישראל

Identification No.: 514302454מספר זיהוי: 514302454

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Soroker-Agmon, Adv.

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

שם: סורוקר-אגמון, עו"ד

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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 9 סוג: 9

Business management software, namely, software 
enabling quantification and cost analysis, analysis of 
profit and loss, comparing financial data; database 
management software in the field of transactions 
management, analysis of business statistics; 
software for analyzing business performance, 
namely, financial analysis , cost-benefit analysis, 
profit-loss analysis; software for analyzing company 
or business data and comparing the data to business 
in the same field through a database; software for 
prediction of business scenarios; all included in class 
9.

תוכנה לניהול עסקי, דהיינו, תוכנה המאפשרת כימות וניתוח 
עלויות, ניתוח רווח והפסד, השוואת נתונים פיננסיים; תוכנה 
לניהול מאגר מידע בתחום ניהול עסקאות, ניתוח סטטיסטיקות 
עסקיות; תוכנה לניתוח נתונים פיננסיים והפקת דו"חות; תוכנה 

לניתוח ביצועים עסקיים, דהיינו, ניתוח פיננסי, ניתוח 
עלות-תועלת, ניתוח רווח-הפסד; תוכנה לניתוח נתוני חברה או 
עסק והשוואת הנתונים לעסקים בענף זהה באמצעות מאגר 

מידע; תוכנה לחיזוי תרחישים עסקיים; הכלולים כולם בסוג 9.   
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    

ט"ו חשון תשע"ג - 17731/10/2012



Trade Mark No. 239240 מספר סימן

Application Date 07/07/2011 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: Moti avitan שם: מוטי אביטן 

Address: Ben Gurion Boulevard 74, Kiryat Matzki, Israel כתובת : שדרות בן גוריון 74, קרית מוצקין, ישראל

Identification No.: 041710955מספר זיהוי: 041710955

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 36 סוג: 36

Mםortgage device and support; advice and support to 
financial, insurance, real estate; all included in class 
36.

ייעוץ וליווי משכנתאות, ייעוץ וליווי פיננסי, ביטוח  ו- נדל"ן; 
הנכללים כולם בסוג 36.                                                     

        

ט"ו חשון תשע"ג - 17831/10/2012



Trade Mark No. 239243 מספר סימן

Application Date 07/07/2011 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: Caspit Payment Technologies Ltd. שם: כספיט טכנולוגיות תשלום בע"מ

Address: 3 Prof. Haim Pekeris St., P.O.B. 4162, Rehovot, 
74140, Israel

כתובת : רחוב פרופ' חיים פיקריס 3, ת.ד. 4162, רחובות, 
74140, ישראל

Identification No.: 511018863מספר זיהוי: 511018863

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Weinstock-Zeckler and Co., ADvs.

Address: 132 Petach Tikva Road, Tel Aviv, Israel

שם: וינשטוק-זקלר ושות', עו"ד

כתובת : דרך פתח תקוה 132, תל אביב, ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 36 סוג: 36

Electronic payment services, clearance and charge 
services, payment via mobile phones replacing credit 
card payment, payment services via NFC technology, 
monwtary business; all included in class 36.

שירותי תשלום אלקטרוניים, שירותי סליקה וחיוב, שירות 
תשלום באמצעות מכשירי טלפון נייד המחליף תשלום בכרטיס 

אשראי, שירות תשלום בטכנולוגיית NFC, עסקי כספים; 
הנכללים כולם בסוג 36.                                                     

Class: 38 סוג: 38

Wireless communication enabling reading data from 
a mobile phone in order to make a payment; included 
in class 38.

תקשורת על חוטית המאפשרת קריאת נתונים מטלפון נייד 
לשם ביצוע תשלום; הנכללים כולם בסוג 38.                         

                              

ט"ו חשון תשע"ג - 17931/10/2012



ONETOUCH PING VERIO 

Trade Mark No. 239248 מספר סימן

Application Date 18/07/2011 תאריך הגשה

 Owners

Name: Johnson & Johnson

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

Identification No.: 604

(New Jersey Corporation)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Reinhold Cohn and Partners

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

שם: ריינהולד כהן ושותפיו

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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 10 סוג: 10

Medical equipment, namely, insulin pumps sold 
empty, and insulin pump accessories, namely, insulin 
pump controllers and meters; all included in class 10.

ציוד רפואי, דהיינו, משאבות אינסולין הנמכרות ריקות, 
ואביזרים של משאבות אינסולין, דהיינו, בקרים ומונים של 
משאבות אינסולין; הנכללים כולם בסוג 10.                       

ט"ו חשון תשע"ג - 18031/10/2012



VILASTA

Trade Mark No. 239253 מספר סימן

Application Date 18/07/2011 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; all included in 
class 5.

תכשירים רוקחיים לבני אדם; הנכללים כולם בסוג 5.               
            

ט"ו חשון תשע"ג - 18131/10/2012



Trade Mark No. 239257 מספר סימן

Application Date 19/07/2011 תאריך הגשה

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 9 סוג: 9

Interactive entertainment software, namely, video 
game programs; video game cartridges; multimedia 
computer game programs, computer game software, 
computer game cartridges, computer game discs, 
interactive video games of virtual reality comprised of 
computer hardware and software; downloadable 
software for use in playing computer games; 
computer game software for use with communication 
devices and mobile telephones; computer and video 
game apparatus, namely, video game machines for 
use with televisions; pre-recorded audio and video 
tapes featuring music; laser disc, video discs, 
phonograph records, compact discs, and pre-
recorded cd-roms, all featuring games, films and 
music; all included in Class 9.

תוכנה לבידור אינטר-אקטיבי, דהיינו, תוכנות משחקי וידאו; 
מחסניות למשחקי וידאו; תוכנות מולטימדיה למשחקי מחשב, 
תוכנה למשחקי מחשב, מחסניות למשחקי מחשב,תקליטורים 
של משחקי מחשב, משחקי וידאו אינטר-אקטיביים של מציאות 

ווירטואלית כולל תוכנות וחומרות מחשב; תוכנה להורדה 
לשימוש במשחקי במחשב; תוכנות משחקי מחשב לשימוש 
במכשירי תקשורת וטלפונים ניידים; מכשירים למשחקי וידאו 
ומשחקי מחשב, דהיינו, מכונות של משחקי מחשב לשימוש עם 
טלוויזיות; קלטות אודיו ווידאו של מוזיקה מוקלטות מראש; 
דיסקי לייזר, דיסקי וידאו, תקליטים, תקליטורים, ותקליטורים 
מוקלטים מראש, אשר בכולם משחקים, סרטים ומוזיקה; הכל 
כלול בסיווג 9.                                                                 
                                                                                    
                                                                                    

                    

Class: 16 סוג: 16

Paper, cardboard and goods made from these 
materials, not included  in other classes; printed 
matter; bookbinding material; photographs; 
stationery; adhesives for stationery or household 
purposes; artists’ materials; paint brushes; 
typewriters and office requisites (except furniture); 
instructional and teaching material (except 
apparatus); plastic materials for packaging (not 
included in other classes); printers’ type; printing 
blocks ; all included in Class 16.

נייר, קרטון וטובין העשויים מחומרים אלו, שאינם נכללים 
בסוגים אחרים; דברי דפוס; צרכי כריכת ספרים; צילומים; צרכי 

כתיבה; דבקים לנייר או לשימוש ביתי; חומרים לאומנים; 
מכחולים; מכונות כתיבה וצרכי משרד (למעט רהיטים); חומרי 
לימוד והוראה (למעט התקנים); חומרים פלסטיים לאריזה 
(שאינם נכללים בסוגים אחרים); אותיות דפוס; גלופות ; 

הנכללים כולם בסוג 16.                                                     
                                                                                    
                                                                                    

                                      

Class: 28 סוג: 28

Games and playthings; gymnastic and sporting 
articles not included in other classes; decorations for 
Christmas trees ; all included in Class 28.

משחקים וצעצועים; צרכי התעמלות וספורט שאינם נכללים 
בסוגים אחרים; קישוטים לעצי חג המולד ; הנכללים כולם בסוג 

                                                                       .28

ט"ו חשון תשע"ג - 18231/10/2012



 Owners

Name: Hasbro Inc.

Address: Pawtucket, Rhode Island, U.S.A.

Identification No.: 4483

(Rhode Island Corporation)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Ellen Shankman, Adv.

Address: 10 Plaut St., Rehovot, Israel

שם: אלן שנקמאן, עו"ד

כתובת : רחוב פלאוט 10, רחובות, ישראל

Class: 41 סוג: 41

Entertainment services, namely, the production and 
distribution of motion pictures, ongoing television 
programs, television game shows, and animated 
television series; entertainment and educational 
services, namely, ongoing programs in the field of 
children’s entertainment accessible by television, 
satellites, radio, audio, video, electronic media and 
computer networks; entertainment services, namely, 
providing online computer games and interactive 
multiplayer online games via global networks; 
entertainment services, namely, the production of 
pre-recorded dvd’s featuring animated cartoons; 
organizing and conducting online game tournaments 
and exhibitions in the field of games; all included in 
Class 41.

שרותי בידור, שהם, הפקה והפצה של סרטי קולנוע, תוכניות 
טלוויזיה מתמשכות, שעשועוני טלוויזיה, וסדרות טלוויזיה 
מצוירות; שירותי בידור וחינוך, שהם, תוכניות טלוויזיה 

מתמשכות בתחום בידור לילדים הנגישות באמצעות טלוויזיה, 
לווין, רדיו, אודיו, וידאו, מדיה אלקטרונית ורשתות מחשב; 

שירותי בידור, שהם, אספקת משחקי מחשב מקוונים ומשחקים 
אינטר-אקטיביים רב-משתתפים דרך רשתות גלובליות; שירותי 
בידור, שהם, הפקה של די-וי-די מוקלטים מראש המציגים 
דמויות מצוירות; ניהול וביצוע תחרויות ותערוכות משחקים 

מקוונים בתחום המשחקים; הכל כלול בסיווג 41.                    
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STREET KING

Trade Mark No. 239261 מספר סימן

Application Date 19/07/2011 תאריך הגשה

 Owners

Name: Street King LLC

Address: 575 Madison Avenue, 24th Floor, New York 
NEW YORK, 10022, U.S.A.

Identification No.: 802091

a LIMITED LIABILITY COMPANY registered in 
DELAWARE 

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

Nutritional and dietary supplements, probiotic 
supplements, probiotic compositions, protein food 
supplement in the nature of powder , food 
supplements, energy bars, protein bars, meal 
replacement drinks, meal replacement powders, 
meal replacement bars and internal detoxification 
products; all goods included in class 5

תוספי תזונה ודיאטה, תוספים פרוביוטים, תערובות 
פרוביוטיות, תוסף תזונה של חלבון בצורה של אבקה, תוספי 
מזון, חטיפי אנרגיה, חטיפי חלבון, משקאות כתחליפי ארוחה, 
אבקות כתחליפי ארוחה, חטיפים כתחליפי ארוחה ומוצרי 

דטוקסיפיקציה פנימיים; כל הסחורות נכללות בסוג 5               
                                                                                    

                                          

Class: 32 סוג: 32

Non-alcoholic energy drinks; energy shots; non-
alcoholic beverages; all goods included in class 32     
    

משקאות אנרגיה לא אלכוהוליים; משקאות מזריקות אנרגיה; 
משקאות שאינם אלכוהוליים; כל הסחורות נכללות בסוג 32

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

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

U.S.A., 15/04/2011, No. 85/296,194 ארה"ב, 15/04/2011, מספר 85/296,194

Class: 5 סוג: 5

Class: 32 סוג: 32

ט"ו חשון תשע"ג - 18431/10/2012



RETRO MUTAGEN OOZE

Trade Mark No. 239268 מספר סימן

Application Date 19/07/2011 תאריך הגשה

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 16 סוג: 16

Magazines; periodical publications; books and 
newspaper; paper and cardboard articles; writing 
instruments, pencils, pens, notepads, writing pads, 
greeting cards, transfers (decalcomanias); figurines 
(statuettes) of papier mache; instructional and 
teaching materials; printed publications; booklets, 
catalogues; guides; carrier bags; paper bags; 
pamphlet; brochures; news sheets; crayons; paint 
brushes; erasers; rulers; pencil sharpeners, pencil 
boxes and cases; pencil holders; posters; photograph 
albums; ring binders; folders; note-books; diaries; 
calendars; postcards; drawing (graphic); stickers; 
stencils, bumper stickers, fine paper, gift vouchers; 
labels, note-paper, paper packaging materials, paper 
tissues, printing paper, tickets, wrapping paper, 
writing paper, cardboard, printed computer programs; 
paper tape and cards for use in data processing; all 
included in class 16.

 מגזינים; כתבי עת; ספרים ועיתונים; פריטי נייר וקרטון; כלי 
כתיבה, עפרונות, עטים, פנקסים, לוחות כתיבה, כרטיסי ברכה, 
כלי ברזל או זכוכית (דקלוקמניות); פסלונים (פסלונים) של 

עיסת נייר; חומרי הדרכה ולימוד; פרסומים מודפסים; ספרונים, 
קטלוגים; מדריכים; תיקי נייר, שקיות נייר; קונטרסים; עלונים; 
דפי עיתון; צבעים; צבע; מברשות; מחקים; סרגלים; מחדדים, 
קופסאות עפרונות וקלמרים; מחזיקי עפרונות; פוסטרים; 

אלבומי תמונות; קלסרי טבעת; תיקיות; מחברות; יומנים; לוחות 
שנה; גלויות; ציורים (גרפיקה); מדבקות; נייר שכפול, מדבקה 
שמצמידים לפגוש המכונית, מכתביות, שוברי מתנה; תוויות, 

פתקיות, חומרי אריזה מנייר, נייר טישו, נייר להדפסה, 
כרטיסים, נייר עטיפה, נייר כתיבה, קרטון, תוכנות מחשב 

מודפסות; נייר דבק וכרטיסים לשימוש בעיבוד נתונים; הנכללים 
כולם בסוג 16.                                                                 
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    

    

Class: 24 סוג: 24

Bed linen, bed blankets, bath linen, household linen, 
table linen; table cloths not of paper; beach towels; 
shower curtains; textile wall hangings and cloth 
banners; all included in class 24.

מצעי מיטה, שמיכות מיטה, מצעי אמבטיה, מצעי תחזוקת בית, 
מצעי שולחן; כיסויי שולחן שאינם מנייר; מגבות חוף; וילונות 
אמבטיה; פרסומות בדים ובגדים הנתלים על הקיר; הנכללים 

כולם בסוג 24.                               

Class: 25 סוג: 25

Bathing suits, bathrobes, beachwear, clothing belts, 
shorts, jackets, coats, socks, footwear, bandanas, 
sweaters, halloween costumes, character costumes, 
stage costumes, masquerade costumes, dresses, 
gloves, gym shorts, ear muffs, neckwear, pajamas, 
pants, shirts, sweat shirts, ski wear, slacks, sun 
visors, suspenders, turtlenecks, underclothes, vests, 
warm-up suits, headwear; all included in class 25.

בגדי ים, חלוקי אמבטיה, לבוש חוף, חגורות לבוש, מכנסונים, 
ג'קטים, מעילים, גרביים, הנעלה, בנדנות, סוודרים, תחפושות 
ליל כל הקדושים, תחפושות של דמויות, תחפושות במה, 

תחפושות נשף, שמלות, כפפות, מכנסוני כושר, כיסויי אוזניים, 
צווארונים, פיג'מות, מכנסיים, חולצות, חולצות הזעה, לבוש 
סקי, בגדים מחוייטים, מצחיות, כתפיות גומי, צווארוני גולף, 

בגדים תחתונים, ווסטים, חליפות אימון, כובעים; הנכללים כולם 
בסוג 25.                     

Class: 28 סוג: 28

Games and playthings, namely, card games, darts, 
dolls; inflatable toys; plush dolls; plush toys; action 
figures and accessories thereof; stand alone video 
game machines utilizing cd rom's, stand alone video 
game machines, stand alone audio output game 
machines, and board games; sporting
articles, namely, golf clubs, baseballs, footballs, 
paddle balls, activity balls, activity toys, skateboards, 
baseball bats; decorations for christmas trees; all 
included in class 28.

משחקים ודברי משחק, שהינם, כרטיסי משחק, לוחות מטרה, 
בובות; צעצועים מתנפחים; בובות פרווה; צעצועי פרווה; דמויות 
פעולה ועזרים עבורם; מכשירי משחקי וידאו ליחיד המשתמשים 
בכונני דיסקים, מכשירי משחקי וידאו ליחיד, מכשירי משחק 
פלט אודיו ליחיד ומשחקי לוח, ציוד לספורט, שהינו, מקלות 

גולף, כדור בסיס, כדורגל, כדורי מטקות, כדורי פעילות, צעצועי 
פעילות, גלגשות, מחבטי כדור בסיס; קישוטים לעצי חג המולד; 
הנכללים כולם בסוג 28.                                                     
                                                                                  

Class: 29 סוג: 29

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

בשר, דגים, עוף וציד; ציר בשר; פירות וירקות משומרים, 
מיובשים, ומבושלים; ג'לי, ריבות, רוטבי פירות; ביצים, חלב 

ומוצרי חלב; שומנים ושמנים אכילים; הנכללים כולם בסוג 29.   
                                                                              

ט"ו חשון תשע"ג - 18531/10/2012



 Owners

Name: Viacom Overseas Holdings C.V.

Address: Berg Arrarat 1, Willemstad, Curacao, 
Netherlands Antilles

Identification No.: 71014

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Dr. Shlomo Cohen & Co.

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

שם: ד"ר שלמה כהן ושות'

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

Class: 30 סוג: 30

Bread, bread sticks, bubble gum, candy cake 
decorations, edible cake decorations, cake mixes, 
cakes, cakes and chocolate based fillings for pies 
and cakes, candy, candy coated popcorn, caramel 
popcorn, caramels, cereal based snack food, cheese 
flavored corn puffed snacks, chewing gum, chocolate 
chips, corn chips, flour based chips, chocolate, 
chocolate covered nuts, chocolate powder, chocolate 
syrup, chocolate topping, cocoa mixes, cones for ice 
cream, cookies, corn curls, cracker and cheese 
combinations, crackers, food ready to eat cereal 
derived food bars, frosting, fruit pies, flavored and 
sweetened gelatins, granola based snack bars, hot 
chocolate, popped popcorn, pretzels, puddings, 
waffles; ice cream, ice milk, flavored ices, frozen 
confections, frozen yogurt, frozen custards; all 
included in class 30.

לחם, מקלות לחם, מסטיק, קישוטי סוכריות לעוגה, קישוטי 
עוגה אכילים, תערובות לעוגות, עוגות, מילויי עוגות ומילויים 
מבוססי שוקולד בשביל פאי ועוגות, סוכריות, פופקורן ממותק, 
פופקורן קרמל, קרמל, חטיפי אוכל מבוססי דגנים, חטיפי תירס 
בטעם גבינה, גומי לעיסה, שבבי שוקולד, שבבי תירס, שבבים 
מבוססי קמח, שוקולד, אגוזים עטופי שוקולד, אבקת שוקולד, 
סירופ שוקולד, ציפוי שוקולד, תערובות קקאו, גביעים לגלידה, 
עוגיות, חטיפי תירס, צירופי קרקרים וגבינה, קרקרים, חטיפי 
אוכל מוכנים לאכילה מבוססי דגנים, זיגוג, פאי פירות, ג'לטין 
ממותק ומוטעם, חטיפי גרנולה, שוקולד חם, פופקורן קופץ, 
בייגלה, פודינג, וופלים; גלידה, חלב קר, ברד בטעמים, 

מרקחות קפואות, יוגורט קפוא, רפרפות קפואות; הנכללים כולם 
בסוג 30.                                                                         
                                                                                    
                                                                                    

                                                            

Class: 41 סוג: 41

Entertainment services in the nature of an 
amusement park ride and attraction, entertainment, 
sporting and cultural services, including production of 
radio and television programs; production of films 
and live entertainment features; production of 
animated motion pictures and television features; 
cinema and television studios services; motion 
picture entertainment, television entertainment 
services, including live entertainment performances 
and shows, the publication of books, magazines and 
periodicals; providing information on the applicant’s 
entertainment services to multiple users via the world 
wide web or the internet or other on-line databases; 
production of dance shows, music shows and video 
award shows; comedy shows, game shows and 
sports events before live audiences which are 
broadcast live or taped for later broadcast; live 
musical concerts; tv news shows; organizing talent 
contests and music and television award events; 
organizing and presenting displays of entertainment 
relating to style and fashion; providing information in 
the field of entertainment by means of a global 
computer network; all included in class 41.

שירותי בידור בסגנון פארק שעשועים רכיבה ואטרקציה, בידור, 
שירותי ספורט ותרבות, הכוללים הפקה של תוכניות רדיו 
וטלוויזיה; הפקה של סרטים והצגות בידור חיות; הפקה של 

תמונות אנימציות תנועה והצגות טלוויזיה; שירותי סטודיו סינמה 
וטלוויזיה; בידור תמונות נעות, שירותי בידור טלוויזיה, הכוללים 

הופעות בידור חיות ומופעים, ההוצאה לאור של ספרים, 
מגזינים וכתבי עת; אספקת מידע על שירותי הבידור של 

הבעלים למספר רב של משתמשים דרך הרשת האינטרנטית או 
האינטרנט או מאגרי מידע מקוונים אחרים; הפקה של מופעי 
ריקוד, מופעי מוסיקה ומופעי פרסי וידאו; מופעי קומדיה, מופעי 
משחקים ואירועי ספורט בפני קהל המשודרים בשידור חי או 
מוקלטים לשידור מאוחר יותר; קונצרטים חיים של מוסיקה; 
תוכניות חדשות טלוויזיה; ארגון תחרויות כישרונות ואירועי 
פרסי מוסיקה וטלוויזיה; ארגון והצגה של תערוכות של בידור 
הקשורים לסטייל ואופנה; אספקת מידע בתחום הבידור 

באמצעות רשת מחשב גלובלית; הנכללים כולם בסוג 41.         
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    

ט"ו חשון תשע"ג - 18631/10/2012



Trade Mark No. 239269 מספר סימן

Application Date 19/07/2011 תאריך הגשה

 Owners

Name: ARROW ELECTRONICS, INC.

Address: Melville, New York, U.S.A.

Identification No.: 35173

(New York Corporation)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: D. Mirkin & Co., Advs.

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

שם: ד. מירקין ושות', עו"ד

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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 37 סוג: 37

 Reverse logistics services, namely, recycling 
services for the collection of unwanted electronics 
and computer parts and components for distribution 
to other users .

שירותי אחזור לוגיסטיים, לאמור שירותי מחזור לצורך איסוף 
של רכיבים אלקטרוניים ורכיבי מחשב שאינם רצויים לצורך 

חלוקתם למשתמשים של אחרים.                                         
                            

ט"ו חשון תשע"ג - 18731/10/2012



Trade Mark No. 239291 מספר סימן

Application Date 20/07/2011 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: BERG Michael שם: מיכאל ברג

Address: Hanachnieli, Rishon LeZion, Israel כתובת : הנחליאלי, ראשון לציון, ישראל

Identification No.: 037043122מספר זיהוי: 037043122

Name: BURGER Yaron שם: בורגר ירון

Address: Margolin, Rishon LeZion, Israel כתובת : מרגולין, ראשון לציון, ישראל

Identification No.: 036539690מספר זיהוי: 036539690

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: 28 סוג: 28

cards, card games ; all included in class 28 קלפים, משחקי קלפים ; הנכללים כולם בסוג 28       

ט"ו חשון תשע"ג - 18831/10/2012



CHI ENVIRO

Trade Mark No. 239297 מספר סימן

Application Date 20/07/2011 תאריך הגשה

 Owners

Name: Farouk Systems, Inc.

Address: 250 Pennbright, Suite 150, Houston, Texas, 
77090, U.S.A.

Identification No.: 67095

(Texas 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

Hair care products, namely, shampoos, conditioners, 
hair sprays, hair shine sprays, non-medicated hair 
smoothing serums, non-medicated hair smoothing 
treatments, and hair masks; all included in class 3.

מוצרים לטיפוח שיער, דהיינו, שמפו, מרככים, ספריי לשיער, 
ספריי ברק לשיער, סרומים מחליקי שיער שאינם תרופתיים, 
טיפולים מחליקי שיער שאינם תרופתיים, ומסכות שיער; 

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)

U.S.A., 21/01/2011, No. 85223620 ארה"ב, 21/01/2011, מספר 85223620

Class: 3 סוג: 3

ט"ו חשון תשע"ג - 18931/10/2012



TRUECOMMAND

Trade Mark No. 239298 מספר סימן

Application Date 20/07/2011 תאריך הגשה

 Owners

Name: Savant Systems, LLC

Address: 886 Main street, Massachusetts, 2655, U.S.A.

Identification No.: 802094

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 application enabling, through a high 
definition display, the selection and control of diverse 
home subsystems such as audio/video, lighting, 
security and climate; all included in class 9.

אפליקציית מחשב המאפשרת, דרך תצוגת הגדרה גבוהה, 
בחירה ושליטה על תת-מערכות ביתיות מגוונות כמו אודיו/וידאו, 
תאורה, אבטחה ואקלים; 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., 26/01/2011, No. 85.226.330 ארה"ב, 26/01/2011, מספר 85.226.330

Class: 9 סוג: 9

ט"ו חשון תשע"ג - 19031/10/2012



TRUECONTROL

Trade Mark No. 239299 מספר סימן

Application Date 20/07/2011 תאריך הגשה

 Owners

Name: Savant Systems, LLC

Address: 886 Main street, Massachusetts, 2655, U.S.A.

Identification No.: 802094

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 application enabling user-defined graphic 
displays on touch panel cellphones, tablets and video 
players of rooms containing electromechanical and 
electronic devices and allowing the use of device 
images in the displays as icons to control the devices 
remotely; all included in class 9.

אפליקציית מחשב המאפשרת תצוגה גרפית מוגדרת למשתמש 
על פלאפונים בעלי פאנל מגע, מחשבי לוח ונגני וידאו של 
חדרים המכילים מתקנים אלקטרומכניים ואלקטרוניים 

ומאפשרים את השימוש של דמויות מותקנות בתצוגות כסמלים 
כדי לשלוט במכשירים ממרחק; 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., 31/01/2011, No. 85.229.781 ארה"ב, 31/01/2011, מספר 85.229.781

Class: 9 סוג: 9

ט"ו חשון תשע"ג - 19131/10/2012



Trade Mark No. 239416 מספר סימן

Application Date 12/07/2011 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: The Open University  שם: האוניברסיטה הפתוחה

Address: 1 University Rd, Raanana, Israel כתובת : דרך האוניברסיטה 1, רעננה, ישראל

Identification No.: 500706502מספר זיהוי: 500706502

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Giora Landau, Advs.

Address: Aviv Tower A 48 Petach Tikva Road, Tel Aviv, 
66184, Israel

שם: גיורא לנדאו, עו"ד

כתובת : מגדלי אביב A דרך מנחם בגין 48 א', תל אביב, 66184, 
ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 41 סוג: 41

Education, culture and knowledge services; all 
included in class 41.

שירותי חינוך והשכלה, תרבות ודעת; הנכללים כולם בסוג 41.   
                          

ט"ו חשון תשע"ג - 19231/10/2012



Trade Mark No. 239418 מספר סימן

Application Date 12/07/2011 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: The Open University  שם: האוניברסיטה הפתוחה

Address: דרך האוניברסיטה 1, רעננה, ישראל כתובת : דרך האוניברסיטה 1, רעננה, ישראל

Identification No.: 500706502מספר זיהוי: 500706502

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Giora Landau, Advs.

Address: Aviv Tower A 48 Petach Tikva Road, Tel Aviv, 
66184, Israel

שם: גיורא לנדאו, עו"ד

כתובת : מגדלי אביב A דרך מנחם בגין 48 א', תל אביב, 66184, 
ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 41 סוג: 41

Education, culture and knowledge services; all 
included in class 41.

שירותי חינוך והשכלה, תרבות ודעת; הנכללים כולם בסוג 41.   
                          

ט"ו חשון תשע"ג - 19331/10/2012



Trade Mark No. 239419 מספר סימן

Application Date 12/07/2011 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: The Open University  שם: האוניברסיטה הפתוחה

Address: דרך האוניברסיטה 1, רעננה, ישראל כתובת : דרך האוניברסיטה 1, רעננה, ישראל

Identification No.: 500706502מספר זיהוי: 500706502

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Giora Landau, Advs.

Address: Aviv Tower A 48 Petach Tikva Road, Tel Aviv, 
66184, Israel

שם: גיורא לנדאו, עו"ד

כתובת : מגדלי אביב A דרך מנחם בגין 48 א', תל אביב, 66184, 
ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 41 סוג: 41

Education, culture and knowledge services; all 
included in class 41.

שירותי חינוך והשכלה, תרבות ודעת; הנכללים כולם בסוג 41.   
                          

ט"ו חשון תשע"ג - 19431/10/2012



RED BRUSH

Trade Mark No. 239432 מספר סימן

Application Date 24/07/2011 תאריך הגשה

 Owners

Name: Grupo Bimbo S.A.B. de C.V.

Address: No. 1000 Colonia Pena Blanca, Santa Fe 
Delegacion Alvaro, Obregon Mexico D.F., Mexico

Identification No.: 800560

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Dr. Shlomo Cohen & Co.

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

שם: ד"ר שלמה כהן ושות'

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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 30 סוג: 30

Confectionery; all included in class 30. ממתקים; הנכללים כולם בסוג 30.                       

ט"ו חשון תשע"ג - 19531/10/2012



SALMAS

Trade Mark No. 239433 מספר סימן

Application Date 24/07/2011 תאריך הגשה

 Owners

Name: Grupo Bimbo S.A.B. de C.V.

Address: No. 1000 Colonia Pena Blanca, Santa Fe 
Delegacion Alvaro, Obregon Mexico D.F., Mexico

Identification No.: 800560

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Dr. Shlomo Cohen & Co.

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

שם: ד"ר שלמה כהן ושות'

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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 30 סוג: 30

Bread, pastries, cookies and tostadas; all included in 
class 30.

לחם, מאפים, עוגיות וטוסטדס; הנכללים כולם בסוג 30.           
                    

ט"ו חשון תשע"ג - 19631/10/2012



PINTA AZUL

Trade Mark No. 239434 מספר סימן

Application Date 24/07/2011 תאריך הגשה

 Owners

Name: Grupo Bimbo S.A.B. de C.V.

Address: No. 1000 Colonia Pena Blanca, Santa Fe 
Delegacion Alvaro, Obregon Mexico D.F., Mexico

Identification No.: 800560

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Dr. Shlomo Cohen & Co.

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

שם: ד"ר שלמה כהן ושות'

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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 30 סוג: 30

Confectionery; chocolates, lollypops, chewing gum, 
gums; all included in class 30.

ממתקים; שוקולדים, סוכריות על מקל, מסטיק לעיסה, 
מסטיקים; הנכללים כולם בסוג 30.           

ט"ו חשון תשע"ג - 19731/10/2012



BROCHITA

Trade Mark No. 239435 מספר סימן

Application Date 24/07/2011 תאריך הגשה

 Owners

Name: Grupo Bimbo S.A.B. de C.V.

Address: No. 1000 Colonia Pena Blanca, Santa Fe 
Delegacion Alvaro, Obregon Mexico D.F., Mexico

Identification No.: 800560

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Dr. Shlomo Cohen & Co.

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

שם: ד"ר שלמה כהן ושות'

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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 30 סוג: 30

Confectionery; chocolates, lollypops, chewing gum, 
gums; all included in class 30.

ממתקים; שוקולדיםת סוכריות על מקל, מסטיק לעיסה, 
מסטיקים; הנכללים כולם בסוג 30.           

ט"ו חשון תשע"ג - 19831/10/2012



GENTEX

Trade Mark No. 239458 מספר סימן

Application Date 26/07/2011 תאריך הגשה

 Owners

Name: Gentex Corporation

Address: 600 N. Centennial St., Zeeland Michigan, 
49464, U.S.A.

Identification No.: 802101

Corporation organized under the laws of the State of 
Michigan

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Adin-Liss, Advs.

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

שם: עדין - ליס, עו"ד

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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 9 סוג: 9

Smoke detectors and smoke alarms; fire detectors 
and fire alarms; gas
detectors and gas alarms; carbon monoxide 
detectors and alarms;
audible and visual notification appliances; all included 
in class 9.

גלאי ואזעקות עשן; גלאי ואזעקות אש; גלאי ואזעקות גז; גלאים 
ואזעקות לפחמן חד חמצני; התקנים ויזואליים ושניתנים 

לשמיעה המיועדים להתראה; הנכללים כולם בסוג 9.               
                                                                                    

      

ט"ו חשון תשע"ג - 19931/10/2012



Trade Mark No. 239499 מספר סימן

Application Date 22/06/2011 תאריך הגשה

International Trademark No. 1083364 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: Efes Breweries International N.V.

Address: Strawinskylaan 1227, NL-1077 XX Amsterdam, 
Netherlands

Identification No.: 76013

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: S. Horowitz & Co.

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

שם: ש. הורוביץ ושות'

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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 32 סוג: 32

Beers.

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

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

Benelux, 27/05/2011, No. 1226220 בנלוקס, 27/05/2011, מספר 1226220

Class: 32 סוג: 32

ט"ו חשון תשע"ג - 20031/10/2012



Trade Mark No. 239510 מספר סימן

Application Date 30/05/2011 תאריך הגשה

International Trademark No. 1083483 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: POLICHEM S.A.

Address: Val Fleuri 50, L-1526 LUXEMBURG, 
Luxembourg

Identification No.: 73117

(Luxemburg 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: 3 סוג: 3

Cosmetics, namely, non maedicated cream and 
ointment preparation for the care of skin.

Class: 5 סוג: 5

Pharmaceutical preparations, namely, medicated 
cream and ointment preparations for the care of skin; 
 sanitary preparations for medical purposes.

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

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

Benelux, 25/05/2011, No. 1226070 בנלוקס, 25/05/2011, מספר 1226070

Class: 3 סוג: 3

Class: 5 סוג: 5

ט"ו חשון תשע"ג - 20131/10/2012



Trade Mark No. 239570 מספר סימן

Application Date 26/07/2011 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: Coffee Team Agencies Ltd שם: קופי טים סוכנויות בע"מ

Address: 1 Hayarmuch Street, P.O.B. 13061, Yavne, 
81220, Industrial Zone, Israel

כתובת : הירמוך 1, ת.ד. 13061, יבנה, 81220, ישראל

Identification No.: 514004787מספר זיהוי: 514004787

חברה פרטית

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Sitten & Polachek, Adv.

Address: 46 Heh b'iyar Street, Tel Aviv, 62150, Israel

שם: סיטן, פולצ'ק ושות', עו"ד

כתובת : רחוב ה' באייר 46, תל אביב, 62150, ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 11 סוג: 11

Apparatus for heating and cooking; apparatus for 
heating milk and making milk froth; electric apparatus 
for preparing beverages; electric coffee machines, 
coffee kettles and electric percolators; parts, 
components and fittings for all the aforementiones 
goods; all included in class 11.

התקנים לחימום ולבישול; מכשירים לחימום חלב ולהכנת קצף 
חלב, מכשירים חשמליים להכנת משקאות; מכונות קפה 
חשמליות; קומקומי קפה ופרקולטורים חשמליים; חלקים, 

רכיבים ומתאמים לכל הסחורות הנזכרות לעיל; הנכללים כולם 
בסוג 11.                                                                         
                                                                                

Class: 30 סוג: 30

Coffee and coffee products including, coffee 
capsules, ground coffee, coffee beans and pods; all 
included in class 30.

קפה ומוצריו לרבות קפסולות קפה, קפה טחון, פולי קפה 
ופודים; הנכללים כולם בסוג 30.                                           

                                    

ט"ו חשון תשע"ג - 20231/10/2012



Trade Mark No. 239640 מספר סימן

Application Date 02/08/2011 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: Aviv Fruits Ltd. שם: פירות אביב בע"מ

Address: Karme Yosef, Israel כתובת : כרמי יוסף, ישראל

Identification No.: 511817652מספר זיהוי: 511817652

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Price Plinner Lawyers

Address: Moshe Aviv Tower, 38th floor, 7 Jabotinski St., 
Ramat Gan, 52520, Israel

שם: פרייס פלינר עורכי דין

כתובת : מגדל משה אביב, קומה 38, רח' ז'בוטינסקי 7, רמת גן, 
52520, ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 31 סוג: 31

Agricultural products; fresh fruits and vegetables; all 
included in class 31

מוצרי חקלאות; פירות וירקות טריים; הנכללים כולם בסוג 31     
                                        

ט"ו חשון תשע"ג - 20331/10/2012



Trade Mark No. 239641 מספר סימן

Application Date 02/08/2011 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: Aviv Fruits Ltd. שם: פירות אביב בע"מ

Address: Karme Yosef, Israel כתובת : כרמי יוסף, ישראל

Identification No.: 511817652מספר זיהוי: 511817652

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Price Plinner Lawyers

Address: Moshe Aviv Tower, 38th floor, 7 Jabotinski St., 
Ramat Gan, 52520, Israel

שם: פרייס פלינר עורכי דין

כתובת : מגדל משה אביב, קומה 38, רח' ז'בוטינסקי 7, רמת גן, 
52520, ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 31 סוג: 31

Agricultural products; fresh fruits and vegetables; all 
included in class 31

מוצרי חקלאות; פירות וירקות טריים; הנכללים כולם בסוג 31     
                                        

ט"ו חשון תשע"ג - 20431/10/2012



Loaded

Trade Mark No. 239688 מספר סימן

Application Date 03/08/2011 תאריך הגשה

 Owners

Name: MAURER & WIRTZ GmbH & Co. KG 

Address: Zweifaller Strasse 120, Stolberg, 52224, 
Germany

Identification No.: 69492

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Reinhold Cohn and Partners

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

שם: ריינהולד כהן ושותפיו

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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 3 סוג: 3

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

סבונים; בשמים, שמנים אתרים, תמרוקים, תחליבי שיער; 
תכשירים לניקוי שיניים; הנכללים כולם בסוג 3.       

ט"ו חשון תשע"ג - 20531/10/2012



Trade Mark No. 239764 מספר סימן

Application Date 05/07/2011 תאריך הגשה

International Trademark No. 1084807 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: Natudis Nederland B.V.

Address: Daltonstraat 38, NL-3846 BX HARDERWIJK, 
Netherlands

Identification No.: 73207

(Besloten Vennootschap)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 30 סוג: 30

Coffee.

ט"ו חשון תשע"ג - 20631/10/2012



MYIPGATEWAY

Trade Mark No. 239797 מספר סימן

Application Date 04/08/2011 תאריך הגשה

 Owners

Name: myipgateway GmbH

Address: Bahnhofstrasse 23, Postfach 4831, CH-6304 
Zug, Switzerland

Identification No.: 74763

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: 45 סוג: 45

Providing a website featuring information and 
rendering services in the field of Intellectual Property; 
information and professional services in the field of 
intellectual property. 

אספקת אתר אינטרנט המכיל מידע ונותן שירותים בתחום 
הקניין הרוחני; שירותי מידע ושירותים מקצועיים בתחום הקניין 
הרוחני.                                                                           

                                                          

ט"ו חשון תשע"ג - 20731/10/2012



כרם יקינטון
Trade Mark No. 239805 מספר סימן

Application Date 07/08/2011 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: SOCIETE COOPERATIVE VIGNERONNE DES 
GRANDES CAVES RICHON LE ZION AND ZICHRON 
JACOB LTD.

שם: אגודת הכורמים הקואופרטיבית של יקבי ראשון לציון 
וזכרון יעקב בע"מ

Address: P.O.B. 2, Richon Le Zion, Israel כתובת : ת.ד. 2, ראשון לציון, ישראל

Identification No.: 570000315מספר זיהוי: 570000315

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Seligsohn Gabrieli  & Co.

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

שם: זליגסון  גבריאלי ושות'

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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 33 סוג: 33

Wines. יינות.

ט"ו חשון תשע"ג - 20831/10/2012



דרמזור
Trade Mark No. 239815 מספר סימן

Application Date 02/08/2011 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: IRIS RAVE  שם: איריס רוה

Address: Avraham Altalef 11, Yehud, Israel כתובת : אברהם אלטלף 11, יהוד, ישראל

Identification No.: 23890270מספר זיהוי: 23890270

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Tshorny Ofir, Adv.

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

שם: טשורני אופיר, עו"ד

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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 3 סוג: 3

Cosmetics; soaps; perfumery, hair lotions; essential 
oils.     

תכשירי קוסמטיקה; סבונים; בשמים; תרחיצים לשיער ושמנים 
אתריים.

ט"ו חשון תשע"ג - 20931/10/2012



DermaZor 

Trade Mark No. 239816 מספר סימן

Application Date 02/08/2011 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: IRIS RAVE  שם: איריס רוה

Address: אברהם אלטלף 11, יהוד, ישראל כתובת : אברהם אלטלף 11, יהוד, ישראל

Identification No.: 23890270מספר זיהוי: 23890270

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Tshorny Ofir, Adv.

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

שם: טשורני אופיר, עו"ד

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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 3 סוג: 3

Cosmetics; soaps; perfumery, essential oils, hair 
lotions.     

תכשירי קוסמטיקה; סבונים; בשמים, שמנים אתריים, תרחיצים 
לשיער.

ט"ו חשון תשע"ג - 21031/10/2012



L & M MORE TO ENJOY

Trade Mark No. 239830 מספר סימן

Application Date 09/08/2011 תאריך הגשה

 Owners

Name: Philip Morris Products S.A.

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

Identification No.: 38

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: D. Mirkin & Co., Advs.

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

שם: ד. מירקין ושות', עו"ד

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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 34 סוג: 34

Tobacco, raw or manufactured; tobacco products, 
including cigars, cigarettes, cigarillos, tobacco for roll 
your own cigarettes, pipe tobacco, chewing tobacco, 
snuff tobacco, kretek; snus; tobacco substitutes (not 
for medical purposes); smokers’ articles, including 
cigarette paper and tubes, cigarette filters, tobacco 
tins, cigarette cases and ashtrays, pipes, pocket 
apparatus for rolling cigarettes, lighters; matches

טבק גלמי או מעובד; מוצרי טבק, לרבות סיגרים, סיגריות, 
סיגרילות, טבק לליפוף סיגריות באופן עצמי, טבק למקטרת, 
טבק ללעיסה, טבק להרחה, קריטק; סנוס; תחליפי טבק, 

(לצרכים שאינם רפואיים); חפצי מעשנים, לרבות ניר לסיגריות 
וגלילים, פילטרים לסיגריות, פחיות לטבק, נרתיקים לסיגריות 
ומאפרות, מקטרות, מכשירי כיס לליפוף סיגריות, מצתים; 

גפרורים                                                                         
                                                                                    

                                    

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

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

Italy, 05/05/2011, No. MI2011C004852 MI2011C004852 איטליה, 05/05/2011, מספר

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                                                                           
                                                                                      

                                

ט"ו חשון תשע"ג - 21131/10/2012



Trade Mark No. 239948 מספר סימן

Application Date 16/08/2011 תאריך הגשה

 Owners

Name: Citrix Online LLC

Address: 6500 Hollister Avenue, Goleta, MA, 93117, 
U.S.A.

Identification No.: 800760

Limited LIability Company Delaware

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Ellen Shankman, Adv.

Address: 10 Plaut St., Rehovot, Israel

שם: אלן שנקמאן, עו"ד

כתובת : רחוב פלאוט 10, רחובות, ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 42 סוג: 42

Computer services, namely, hosting online web 
facilities for others for conducting online conferences, 
meetings, demonstrations, virtual tours, 
presentations and interactive discussions; 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                               
                                                                                    

                  

Goods/Services for which priority is claimed סחורות/שירותים לגביהם נטען דין קדימה
(If only classification code is indicated, Priority is claimed 
for all goods/services included in that class, and specified 
above under the 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., 17/02/2011, No. 85/244,543 ארה"ב, 17/02/2011, מספר 85/244,543

Class: 42 סוג: 42

ט"ו חשון תשע"ג - 21231/10/2012



CopyTrader

Trade Mark No. 240049 מספר סימן

Application Date 18/08/2011 תאריך הגשה

Base for International Trademark No. 1106378 בסיס לסימן מסחר בינלאומי מס.

Based on foreign registration מבוסס על רישום בחו"ל

U.S.A. No. 85400847 ארה"ב מספר: 85400847

Dated 18/08/2011 (Section 16) מיום 18/08/2011 (סעיף 16) 

 Owners

Name: eToro Group Ltd.

Address: P.O.BOX 3321, DRAKE CHAMBERS, ROAD 
TOWN, TORTOLA, 3321, British Virgin Islands

Identification No.: 802140

eToro Group Ltd.

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: 9 סוג: 9

Feature of software which provides an online 
interactive financial services and other related online 
services ; all included in class 9

רכיב תוכנה (פיצר) המשמש לביצוע פעולות  פיננסיות  מקוונות 
אינטראקטיביות ושירותים פיננסיים מקוונים נוספים ; הנכללים 

כולם בסוג 9                     

ט"ו חשון תשע"ג - 21331/10/2012



Trade Mark No. 240089 מספר סימן

Application Date 15/08/2011 תאריך הגשה

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 12 סוג: 12

Land vehicles; Electric vehicles; operational Motor 
vehicles; motors and engines vehicle; for land 
vehicles; mobility scooters; bicycles; motorized 
bicycles; scooter; motorized scooter; parts and 
fittings of the aforesaid goods; all included in class 
12.

כלי רכב יבשתיים; כלי רכב חשמליים; כלי רכב תיפעוליים; כלי 
רכב ממונעים; קלנועיות; אופניים; אופניים ממונעים; קורקינט; 
קורקינט ממונע, מנועים לכלי רכב יבשתיים; חלקים וחלפים לכל 
הטובין הנ"ל; כל הטובין הנ"ל נכללים בסיווג 12.                     

                                                      

ט"ו חשון תשע"ג - 21431/10/2012



ט"ו חשון תשע"ג - 21531/10/2012



Ownersבעלים

Name: Israel Mendelovich  'שם: ישראל מנדלוביץ

Address: 13 Dobinbom st, Rehovot, Israel כתובת : רח' דובינבום 13, רחובות, ישראל

Identification No.: 530535804מספר זיהוי: 530535804

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Reuven Borokovsky & Co., Adv.

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

שם: ראובן בורוקובסקי ושות', עו"ד

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

ט"ו חשון תשע"ג - 21631/10/2012



MON - A - THERM

Trade Mark No. 240097 מספר סימן

Application Date 23/08/2011 תאריך הגשה

 Owners

Name: Tyco Healthcare Group LP

Address: Mansfield, Massachusetts, U.S.A.

Identification No.: 50513

(Delaware Limited Partnership)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Reinhold Cohn and Partners

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

שם: ריינהולד כהן ושותפיו

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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 10 סוג: 10

Electronic temperature monitoring systems and 
electronic tympanic sensors; all included in class 10.

מערכות אלקטרוניות לניטור טמפרטורה וחיישנים אלקטרוניים 
תופיים; הנכללים כולם בסוג 10.                                   

ט"ו חשון תשע"ג - 21731/10/2012



FMS VUE

Trade Mark No. 240098 מספר סימן

Application Date 23/08/2011 תאריך הגשה

 Owners

Name: FMS Future Medical System S.A. 

Address: 38, chemin du Grand-Puits, Meyrin 1217, 
Switzerland

Identification No.: 802152

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Reinhold Cohn and Partners

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

שם: ריינהולד כהן ושותפיו

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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 10 סוג: 10

Surgical instruments for use in arthroscopic surgery; 
irrigation, suction and shaver devices for use in 
arthroscopic surgery; fluid management apparatus 
for arthroscopic surgery; all included in class 10.

כלים כירורגיים לשימוש בניתוחים ארטוסקופיים; התקני 
שטיפה, שאיבה וגילוח לשימוש בניתוחים ארטוסקופיים; 

מכשירים לניהול נוזלים לניתוחים ארטוסקופיים; הנכללים כולם 
בסוג 10.                                                                         

        

ט"ו חשון תשע"ג - 21831/10/2012



Trade Mark No. 240103 מספר סימן

Application Date 16/08/2011 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: DALIT MAMAN  שם: ממן דלית

Address: Tree of Life 12th Street, Camp Judah, 
Jerusalem, Israel

כתובת : רח' עץ חיים 12, מחנה יהודה, ירושלים, ישראל

Identification No.: 028543940מספר זיהוי: 028543940

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: ADV DAVID DUGA 

Address: Orgil-House, 18 Hilel st., fLOOR 5, Jerusalem, 
94581, Israel

שם: עו"ד דוד דוגה 

כתובת : רח' הלל 18, קומה 5 ת.יבה 8, ירושלים, 94581, 
ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 30 סוג: 30

Halva; all included in class 30. חלבה; הנכללים כולם בסוג 30.           

ט"ו חשון תשע"ג - 21931/10/2012



MAGNOX SPORT

Trade Mark No. 240105 מספר סימן

Application Date 16/08/2011 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: Naveh Pharma (1996) Ltd. שם: נווה פארמה (1996) בע"מ

Address: 19 יד חרוצים, P.O.B. 8139, נתניה, 42505, ישראל כתובת : יד חרוצים 19, ת.ד. 8139, נתניה, 42505, ישראל

Identification No.: 512382136מספר זיהוי: 512382136

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: 5 סוג: 5

Magnesium capsules as foods supplements; all 
included in class 5.

כמוסות מגנזיום כתוספי מזון; הנכללים כולם בסוג 5.               
                    

ט"ו חשון תשע"ג - 22031/10/2012



Trade Mark No. 240107 מספר סימן

Application Date 16/08/2011 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: Menachem lavi  שם: מנחם לביא

Address: P.O.B. 111, yakir, 44843, Israel כתובת : ת.ד. 111, יקיר, 44843, ישראל

Identification No.: 033005877מספר זיהוי: 033005877

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: David hershkovitz

Address: P.O.B. 222, yakir, 44843, Israel

שם: דוד הרקשקוביץ, עו"ד 

כתובת : ת.ד. 222, יקיר, 44843, ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 42 סוג: 42

Computer services, namely, creating virtual 
communities for registered users to organize groups 
and events, participate in disscussions, and engage 
in social, business and community networking, 
content publishing, messaging, and opinion sharing; 
Application Service Provider (ASP) featuring software 
to enable or facilitate the uploding, downloading, 
streaming, poasting, displaying, blogging, linking, 
sharing or otherwise providing electronic media or 
information over communication networks. Computer 
services in the nature of customized web pages 
featuring user-defined or specific information, 
personal profiles, audio, video, photographic images 
text graphic and data; all included in class 42.

שירותי מחשוב, הכוללים, יצירת קהילות וירטואליות 
למשתמשים רשומים לצורך ארגון קבוצות ואירועים, השתתפות 
בדיונים ועיסוק ברשתות חברתיות, עסקיות וקהילתיות, פרסום 
תכנים, משלוח הודעות, שיתוף דיעות; ספק שירותי יישום 

(ASP) המתאפיין בתוכנה המאפשרת או המקלה על העלאה, 
הורדה, הזרמת מידע, פרסום הודעות, הצגה, כתיבת בלוג, 

קישור, שיתוף או כל דרך אחרת לאספקת מדיה אלקטרונית או 
מידע ברשתות תקשורת המידע; שירותי מחשוב מסוג דפי 

אינטרנט המותאמים אישית, המציגים אינפורמציה המוגדרת על 
ידי המשתמש או הכלולה במפרט, פרופילים אישיים,קול, וידאו, 
צילומים, טקסט, גרפיקה ונתונים; הנכללים כולם בסוג 42.       
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    

    

ט"ו חשון תשע"ג - 22131/10/2012



"Franco Bane" COLLECTION

Trade Mark No. 240108 מספר סימן

Application Date 16/08/2011 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: D.Y. OFEK IMPORT & MARKETING LTD שם: ד.י. אופק סחר יבוא ושווק בע"מ

Address: Beney Berak 20, Tel Aviv, Israel כתובת : בני ברק 20, תל אביב, ישראל

Identification No.: 513185348מספר זיהוי: 513185348

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 25 סוג: 25

Shoes. הנעלה.

ט"ו חשון תשע"ג - 22231/10/2012



Trade Mark No. 240111 מספר סימן

Application Date 18/08/2011 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: Roy Henig (הגני) שם: רואי הניג

Address: 9 Antokolsky St. (apartment no 2 )., Tel Aviv, 
64044, Israel

כתובת : רח' אנטוקולסקי 9 (דירה 2), תל אביב, 64044, ישראל

Identification No.: 027194760מספר זיהוי: 027194760

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: 41 סוג: 41

Education; providing of training; teaching and 
instruction, including running courses, workshop, 
seminars, congresses, and meetings including by 
distance and by online services, publishing books, 
brochures, magazines and other printed matter, 
prduction and distribution of films, including in 
electronics and/or digital media, and/or online; all 
included in class 41.

חינוך, הכשרה, הוראה והדרכה לרבות קיום קורסים, סדנאות, 
סמינרים, כנסים ומפגשים לרבות מרחוק ובאמצעים מקוונים, 
הוצאה לאור של ספרים, עלונים, כתבי עת ודברי דפוס אחרים, 
הפקת והפצת סרטים, לרבות באמצעי מדיה אלקטרוניים ו/או 
דיגיטליים ו/או מקוונים; הנכללים כולם בסוג 41.                     
                                                                                    
                                                                                    

                            

ט"ו חשון תשע"ג - 22331/10/2012



ENGAGE GI2

Trade Mark No. 240113 מספר סימן

Application Date 24/08/2011 תאריך הגשה

 Owners

Name: Verint Systems Inc.

Address: 330 South Service Road, Melville, NY 11747, 
U.S.A.

Identification No.: 802154

A Delaware Corporation

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Sanford T. Colb & Co.

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

שם: סנפורד ט. קולב ושות'

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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 9 סוג: 9

Cellular, wireless, and mobility communication 
monitoring and management apparatus comprised of 
computer software and hardware for the purpose of 
identifying, intercepting, controlling, and locating 
wireless phones and handheld devices; all included 
in Class 9.

התקן ניטור וניהול של תקשורת סלולרית, אל-חוטית וניידת, 
המכיל תוכנת מחשב וחומרה למטרת זיהוי, יירוט, בקרה 

ואיתור של טלפונים אל-חוטיים ומכשירים הנישאים ביד, הכל 
כלול בסוג 9.                                                                   
                                                                                    

                                  

ט"ו חשון תשע"ג - 22431/10/2012



Trade Mark No. 240116 מספר סימן

Application Date 18/08/2011 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: GIDON COSMETICS LTD. שם: גדעון קוסמטיקס בע"מ

Address: 4 Mavar Yabok, Tel Aviv, Israel כתובת : מעבר יבוק 4, תל אביב, ישראל

Identification No.: 511018343מספר זיהוי: 511018343

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 3 סוג: 3

Hair care and hair styling products, Hair 
strightnercream, Hair color, Hair and body wash, 
Body care products, SPA products; all included in 
class 3.

תכשירים לטיפוח ועיצוב השיער, החלקות שיער, צבעי שיער, 
תרחיצי גוף ושיער, תכשירי טיפוח לגוף, מוצרי ספא; הנכללים 

כולם בסוג 3.                                                         

ט"ו חשון תשע"ג - 22531/10/2012



INNODATA

Trade Mark No. 240126 מספר סימן

Application Date 24/08/2011 תאריך הגשה

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 35 סוג: 35

Commercial assistance relating to information 
technology system implementation and integration; 
business requirements analysis and consultation 
services; records management services, namely, 
data analysis for others, data compilation and 
storage for others, document indexing for others, 
document analysis for others, document abstracting 
for others, and document classification services for 
others; data processing services, all included in class 
35

סיוע מסחרי הנוגע ביישום ואינטגרציה של מידע טכנולוגי; ניתוח 
דרישות עסקיות ושירותי ייעוץ; שירותי ניהול רשומות כמו גם 

ניתוח נתונים עבור אחרים, קומפילציה (ההדרה) ואחסון נתונים 
עבור אחרים, יצירת אינדקס (מפתח עניינים) למסמכים עבור 
אחרים, ניתוח מסמכים עבור אחרים, תמצות מסמכים עבור 
אחרים, ושירותי סיווג מסמכים עבור אחרים; שירותי עיבוד 

נתונים; הנכללים כולם בסיווג 35                                         
                                                                                    

                                                            

Class: 41 סוג: 41

Educational services, namely, conducting training 
seminars, classes and workshops in the field of 
information science, information standards, and 
markup languages; editorial consultation, namely 
abstracting, copyediting, creation of editorial and e-
learning materials, all included in class 41

שירותים חינוכיים כמו הנחיית סמינרים לתרגול, הנחיית כיתות 
וסדנאות בתחום מדעי המידע, תקנים של מידע

ושפות ייקור, ייעוץ הקשור בעריכה, כלומר תמצות, הגהה, 
פיתוח של חומרים בנושאי עריכה ולמידה אלקטרונית; הנכללים 
כולם בסיווג 41                                                                 
                                                                                    

ט"ו חשון תשע"ג - 22631/10/2012



Class: 42 סוג: 42

Computer consultation services in the field of 
creation, management, distribution, analysis and 
archiving of information and information products in a 
wide variety of fields specified by clients, namely, 
designing, developing , implementing, supporting and 
maintaining content management, publishing, and 
other systems for others; researching, authoring, 
editing, abstracting, analyzing, composing and 
distributing information, data and electronic content 
for others; technical writing services for others; 
application development services; support and 
maintenance of systems and applications; software 
engineering; electronic product development; 
document data transfer from one computer format to 
another; data conversion of computer program data 
or information; conversion of data or documents from 
physical to electronic media applying structured 
information standards; conversion of data or 
documents from one electronic media to another 
electronic media applying structured information 
standards; creating indexes of information, sites, and 
other resources available on computer networks; 
information management services namely digital 
conversion, organization, indexing, summarization, 
and analysis of records for others, data analysis, data 
mining, creation of taxonomies, ontologies, topic 
maps, indexes, and other systems used to organize, 
classify, service and retrieve information; computer 
software and technology services related to the 
analysis, digital conversion and publishing of data; 
Electronic imaging and digitizing of hardcopy 
materials, namely books, journals, magazines, 
documents, drawing, photographic images and 
microfiche; digital compression and digitizing of audio 
and video files; all included in class 42.

שירותי ייעוץ בנושאי מיחשוב בתחום של פיתוח ויצירה, ניהול, 
הפצה, ניתוח וארכיב של מידע ותוצרי מידע בטווח רחב של 
נושאים שיוגדרו ע"י הלקוח, דהיינו , ניהול תכנים במובן של 

עיצוב, פיתוח, יישום, תמיכה ותחזוקה, הוצאה לאור ועוד עבור 
אחרים; מחקר, כתיבה, עריכה, תמצות, ניתוח, חיבור והפצת 
אינפורמציה, נתונים ותוכן אלקטרוני עבור אחרים; שירותי 

כתיבה טכנית עבור אחרים; שירותי פיתוח אפליקציות; תמיכה 
ותחזוקה של מערכות ואפליקציות; הנדסת תוכנה; פיתוח 

תוצרים אלקטרוניים; העברת נתוני מסמך מפורמט מחשב אחד 
לאחר; המרת נתונים של תוכנות מחשב או אינפורמציה; המרת 
נתונים או מסמכים ממדיה פיזית למדיה אלקטרונית תוך שימוש 
בתקני מידע מובנים; המרה של נתונים או מסמכים ממדיה 

אלקטרונית אחת למדיה אלקטרונית אחרת תוך שימוש בתקני 
מידע מובנים; יצירת אינדקס / מפתח עניינים של מידע, אתרים, 
ושאר מקורות מידע הזמינים ברשתות מחשב; שירותי ניהול 
מידע כמו המרה דיגיטלית, ארגון, אינדוקס (יצירת אינדקס), 
סיכום וניתוח רשומות עבור אחרים; ניתוח נתונים, כריית 

נתונים, יצירת טקסונומיה, אונטולוגיה, מפות נושא, אינדקסים 
ומערכות אחרות המשמשות לארגון, סיווג, שימוש ושליפה של 
אינפורמציה; שירותי תוכנה וטכנולוגיה הקשורים בניתוח, 

המרה דיגיטלית והוצאה לאור של נתונים; הדמייה אלקטרונית 
ותעתוק דיגיטלי של חומרים כמו ספרים, ביטאונים/עיתונים, 
מגזינים, מסמכים, שרטוטים, תמונות ומיקרופישים; דחיסה 

ותעתוק דיגיטליים של קבצי וידאו ואודיו; הנכללים כולם בסיווג 
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Goods/Services for which priority is claimed סחורות/שירותים לגביהם נטען דין קדימה
(If only classification code is indicated, Priority is claimed 
for all goods/services included in that class, and specified 
above under the 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, 10/08/2011, No. 
010189512

איחוד האירופי לסימני מסחר, 10/08/2011, מספר 
010189512

Class: 35 סוג: 35

Class: 41 סוג: 41

European Community Trade Mark, 10/08/2011, No. 
101089512

איחוד האירופי לסימני מסחר, 10/08/2011, מספר 
101089512

Class: 42 סוג: 42

ט"ו חשון תשע"ג - 22731/10/2012



 Owners

Name: Innodata Isogen Inc.

Address: Three University Plaza, P.O.B. 07601, 
Hackensack, New Jersey, U.S.A.

Identification No.: 802157

(Delaware Corporation)

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

ט"ו חשון תשע"ג - 22831/10/2012



STAHLBERG

Trade Mark No. 240131 מספר סימן

Application Date 24/08/2011 תאריך הגשה

Base for International Trademark No. 1096916 בסיס לסימן מסחר בינלאומי מס.

 Owners

Name: Shoin Manakhimov

Address: Smolenskaya nabareshnaya 5/13 kv 43 St., 
Moscow, Russian Federation

Identification No.: 72977

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: 7 סוג: 7

Electrical appliances for use in home as 
dishwashers, food processors, food grinders, mixers, 
juice squeezers, electric can openers, electrical knife 
sharpeners, parts and components for all the above; 
all included in this class.

מכשירי חשמל ואלקטרוניקה לשימוש ביתי דהיינו מדיחי כלים, 
מעבדי מזון, מטחנות מזון, מיקסרים, מסחטות מיץ,  פותחני 
קופסאות חשמליים, משחזות חשמליות,  חלקים ורכיבים 

למוצרים אלו.                                                                   
                                                      

Class: 8 סוג: 8

Hand tools for use in Kitchen; Cutlery, forks and 
spoons.

כלי עבודה ידניים למטבח; סכינים, מזלגות, כפיות.                 
      

Class: 11 סוג: 11

Kitchen hoods; hair dryers, facilities, equipment and 
containers to cool and freeze; refrigerators, freezers; 
water heating apparatus; electrical instruments and 
tools for cooking and baking; electric pots and pans; 
roasting machines; stove, cooking and baking ovens, 
grills, microwave ovens; toasters; electric coffee 
machines, electrical kettles; parts and components 
for all the above.

קולטי אדים; מייבשי שיער, מכשירים ומכלים לצינון, לקירור 
ולהקפאה; מקררים, מקפיאים; מיחמים; מכשירים וכלים 

חשמליים לבישול ולאפיה; סירים ומחבתות חשמליים; מכשירי 
צלייה; כיריים, תנורי בישול ואפיה, גריל, תנורי מיקרו-גל; 

מצנמים; מכונות קפה חשמליות, קומקומים חשמליים; חלקים 
ורכיבים למוצרים אלו.

                                                                                     
                                                                                    

                                    

Class: 21 סוג: 21

Tools and containers for home and kitchen; pots, 
pans, bowls, cups and glasses, plates, trays; 
accessories and cleaning products for house tools 
and kitchen tools as sponges, cloths, steel wool.

כלים ומכלים לבית ולמטבח; סירים, מחבתות, קערות, ספלים 
וכוסות, צלחות, מגשים; אביזרים ומוצרים לניקוי כלי בית ומטבח 
דהיינו ספוגים, מטליות, מברשות, צמר פלדה.                       

                                                              

ט"ו חשון תשע"ג - 22931/10/2012



Trade Mark No. 240134 מספר סימן

Application Date 24/08/2011 תאריך הגשה

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 14 סוג: 14

Jewelry; necklaces; bracelets; anklets; rings; 
earrings; wristwatches; chains of watches; 
wristwatches bands; all included in class 14.

תכשיטים; מחרוזות, שרשראות; צמידים; קרסוליות; טבעות; 
עגילים; שעוני יד; שרשראות של שעונים; רצועות לשעוני יד; 

הכלולים כולם בסוג 14.               

Class: 35 סוג: 35

Commercial administration of the licensing of the 
goods and services of others; commercial or 
industrial management assistance; advertising and 
advertisement services; presentation of goods on 
communication media, for retail purposes; providing 
assistance, consultancy and information through the 
Internet to others in connection with the online sale of 
jewelry, bijouterie, necklaces, bracelets, anklets, 
rings, earrings, wristwatches, watch bands, watch 
chains, sports and health articles, orthopedic and 
physical therapy articles, arm braces or sleeves, 
elbow braces or sleeves, ankle braces or sleeves, 
knee braces or sleeves, wrist braces or sleeves, 
lumbar braces, souvenirs, esthetic products, 
cosmetics, soaps, hair care products, shampoos, 
conditioners, hair permanent agents, preparations for 
permanent waving and straightening for the hair, hair 
lotions and skin care products, skin lotions, essential 
oils, body care products, body lotions, creams and 
gels, food products and non-alcoholic beverages, 
non-medical nutritional, dietetic, vitamin and mineral 
supplements, powders for making beverages, 
clothing, headgear, hats, caps, footwear, insoles, 
socks, underwear, wristbands, bags, eyeglasses, 
sunglasses, goggles, eyeglasses cases, eyeglass 
frames, eyeglasses cords, medical apparatus and 
instruments, adhesive patches, adhesive tapes, 
tapes, bandages, supportive bandages, oxygen 
capsules, wallpapers, articles of beddings, dining, 
bath, pillows, cushions, mattresses, mats and towels; 
business management; business administration; 
direct mail advertising; business operation and office 
functions; retail and wholesale services in the field of 
jewelry, bijouterie, necklaces, bracelets, anklets, 
rings, earrings, wristwatches, watch bands, watch 

ניהול מסחרי של רישוי של סחורות ושירותים עבור אחרים; סיוע 
בניהול מסחרי או תעשייתי; שירותי פרסום, שווק, קידום 
מכירות; הצגה של סחורות באמצעי התקשורת, למטרות 
קמעונאיות; מתן סיוע, ייעוץ ומידע לאחרים באמצעות 
האינטרנט בדבר מכירה מקוונת של תכשיטים, עדיים, 

שרשראות ומחרוזות, צמידים, צמידי קרסול, טבעות, עגילים, 
שעוני יד, רצועות לשעונים, שרשרות לשעונים, פריטי ספורט 
ובריאות, פריטים אורתופדיים ופיזיותרפיים, רצועות לתמיכה 
בזרוע ושרוולים להגנה על הזרוע, רצועות לתמיכה במרפקים 
ושרוולים להגנה על המרפקים, רצועות לתמיכה בקרסול 
ושרוולים להגנה על הקרסול, רצועות לתמיכה בברכיים 

ושרוולים להגנה על הברכיים , רצועות לתמיכה בפרק כף היד 
ושרוולים להגנה על פרק כף היד, רצועות לתמיכה במותניים, 
מזכרות, מוצרי אסתטיקה, קוסמטיקה, סבונים, מוצרי טיפוח 
לשיער, שמפו, מרכך שיער, חומרים לסלסול השיער, תכשירים 

להפיכת השיער לגלי וליישור השיער באופן קבוע, קרמים 
לשיער ומוצרים לטיפוח העור, קרמים לעור, שמנים אתריים, 

מוצרי טיפוח לגוף, קרם גוף, קרמים וג'לים, מוצרי מזון 
ומשקאות שאינם אלכוהוליים, תוספי מזון לא רפואיים, תוספי 
מזון דיאטטיים, ויטמינים ומינרלים, אבקות להכנת משקאות, 
ביגוד, כיסויי ראש, כובעים, מגבעות, נעליים, מדרסים, גרביים, 
בגדים תחתונים, רצועות לשעוני יד, תיקים, משקפיים, משקפי 

שמש, משקפי מגן, קופסאות למשקפיים, מסגרות של 
משקפיים, מיתרים למשקפיים, מכשירים וכלים רפואיים, טלאים 
דביקים, סרטים ורצועות דביקים, רצועות, תחבושות, תחבושות 
תומכות, קפסולות חמצן, טפטים, מצעים, פריטי אוכל, אמבט, 
כרים, כריות, מזרנים, מחצלות ומגבות; ניהול עסקי; מינהל 

עסקי; פרסום בדיוור ישיר; תפעול עסקי וניהול משרד; שירותי 
קמעונות וסיטונאות של תכשיטים, עדיים, שרשראות ומחרוזות, 

צמידים, צמידי קרסול, טבעות, עגילים, שעוני יד, רצועות 
לשעונים, שרשרות לשעונים, פריטי ספורט ובריאות, פריטים 
אורתופדיים ופיזיותרפיים, רצועות לתמיכה בזרוע ושרוולים 
להגנה על הזרוע, רצועות לתמיכה במרפקים ושרוולים להגנה 
על המרפקים, רצועות לתמיכה בקרסול ושרוולים להגנה על 
הקרסול, רצועות לתמיכה בברכיים ושרוולים להגנה על 

ט"ו חשון תשע"ג - 23031/10/2012



 Owners

Name: PHITEN Co., Ltd.

Address: 678 Tearaimizu-cho, Karasumadori 
Nishikikojikado, Nakagyo-ku, Kyoto City, Kyoto Pref., 604
-8152, Japan

Identification No.: 802159

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

chains, sports and health articles, orthopedic and 
physical therapy articles, arm braces or sleeves, 
elbow braces or sleeves, ankle braces or sleeves, 
knee braces or sleeves, wrist braces or sleeves, 
lumbar braces, souvenirs, esthetic products, 
cosmetics, soaps, hair care products, shampoos, 
conditioners, hair permanent agents, preparations for 
permanent waving and straightening for the hair, hair 
lotions and skin care products, skin lotions, essential 
oils, body care products, body lotions, creams and 
gels, food products and non-alcoholic beverages, 
non-medical nutritional, dietetic, vitamin and mineral 
supplements, powders for making beverages, 
clothing, headgear, hats, caps, footwear, insoles, 
socks, underwear, wristbands, bags, eyeglasses, 
sunglasses, goggles, eyeglasses' cases, eyeglass 
frames, eyeglasses' cords, medical apparatus and 
instruments, adhesive patches, adhesive tapes, 
tapes, bandages, supportive bandages, oxygen 
capsules, wall papers, articles of beddings, dining, 
bath, pillows, cushions, mattresses, mats and towels; 
importation, exportation and commercialization in 
general by any means of products such as: jewelry, 
bijouterie, necklaces, bracelets, anklets, rings, 
earrings, wristwatches, watch bands, watch chains, 
sports and health articles, orthopedic and physical 
therapy articles, arm braces or sleeves, elbow braces 
or sleeves, ankle braces or sleeves, knee braces or 
sleeves, wrist braces or sleeves, lumbar braces, 
souvenirs, esthetic products, cosmetics, soaps, hair 
care products, shampoos, conditioners, hair 
permanent agents, preparations for permanent 
waving and straightening for the hair, hair lotions and 
skin care products, skin lotions, essential oils, body 
care products, body lotions, creams and gels, food 
products and non-alcoholic beverages, non-medical 
nutritional, dietetic, vitamin and mineral supplements, 
powders for making beverages, clothing, headgear, 
hats, caps, footwear, insoles, socks, underwear, 
wristbands, bags, eyeglasses, sunglasses, goggles, 
eyeglasses' cases, eyeglass frames, eyeglasses' 
cords, medical apparatus and instruments, adhesive 
patches, adhesive tapes, tapes, bandages, 
supportive bandages, oxygen capsules, wall papers, 
articles of beddings, dining, bath, pillows, cushions, 
mattresses, mats and towels; all included in class 35.

הברכיים , רצועות לתמיכה בפרק כף היד ושרוולים להגנה על 
פרק כף היד, רצועות לתמיכה במותניים, מזכרות, מוצרי 

אסתטיקה, קוסמטיקה, סבונים, מוצרי טיפוח לשיער, שמפו, 
מרכך שיער, חומרים לסלסול השיער, תכשירים להפיכת השיער 

לגלי וליישור השיער באופן קבוע, קרמים לשיער ומוצרים 
לטיפוח העור, קרמים לעור, שמנים אתריים, מוצרי טיפוח לגוף, 

קרם גוף, קרמים וג'לים, מוצרי מזון ומשקאות שאינם 
אלכוהוליים, תוספי מזון לא רפואיים, תוספי מזון דיאטטיים, 

ויטמינים ומינרלים, אבקות להכנת משקאות, ביגוד, כיסויי ראש, 
כובעים, מגבעות, נעליים, מדרסים, גרביים, בגדים תחתונים, 
רצועות לשעוני יד, תיקים, משקפיים, משקפי שמש, משקפי 
מגן, קופסאות למשקפיים, מסגרות של משקפיים, מיתרים 
למשקפיים, מכשירים וכלים רפואיים, טלאים דביקים, סרטים 
ורצועות דביקים, רצועות, תחבושות, תחבושות תומכות, 

קפסולות חמצן, טפטים, מצעים, פריטי אוכל, אמבט, כרים, 
כריות, מזרנים, מחצלות ומגבות; ייבוא, ייצוא ומסחור בכל 
אמצעי של מוצרים כדוגמת: תכשיטים, עדיים, שרשראות 
ומחרוזות, צמידים, צמידי קרסול, טבעות, עגילים, שעוני יד, 
רצועות לשעונים, שרשרות לשעונים, פריטי ספורט ובריאות, 
פריטים אורתופדיים ופיזיותרפיים, רצועות לתמיכה בזרוע 

ושרוולים להגנה על הזרוע, רצועות לתמיכה במרפקים ושרוולים 
להגנה על המרפקים, רצועות לתמיכה בקרסול ושרוולים להגנה 
על הקרסול, רצועות לתמיכה בברכיים ושרוולים להגנה על 

הברכיים , רצועות לתמיכה בפרק כף היד ושרוולים להגנה על 
פרק כף היד, רצועות לתמיכה במותניים, מזכרות, מוצרי 

אסתטיקה, קוסמטיקה, סבונים, מוצרי טיפוח לשיער, שמפו, 
מרכך שיער, חומרים לסלסול השיער, תכשירים להפיכת השיער 

לגלי וליישור השיער באופן קבוע, קרמים לשיער ומוצרים 
לטיפוח העור, קרמים לעור, שמנים אתריים, מוצרי טיפוח לגוף, 

קרם גוף, קרמים וג'לים, מוצרי מזון ומשקאות שאינם 
אלכוהוליים, תוספי מזון לא רפואיים, תוספי מזון דיאטטיים, 

ויטמינים ומינרלים, אבקות להכנת משקאות, ביגוד, כיסויי ראש, 
כובעים, מגבעות, נעליים, מדרסים, גרביים, בגדים תחתונים, 
רצועות לשעוני יד, תיקים, משקפיים, משקפי שמש, משקפי 
מגן, קופסאות למשקפיים, מסגרות של משקפיים, מיתרים 
למשקפיים, מכשירים וכלים רפואיים, טלאים דביקים, סרטים 
ורצועות דביקים, רצועות, תחבושות, תחבושות תומכות, 

קפסולות חמצן, טפטים, מצעים, פריטי אוכל, אמבט, כרים, 
כריות, מזרנים, מחצלות ומגבות; הכלולים כולם בסוג 35.         
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Trade Mark No. 240135 מספר סימן

Application Date 24/08/2011 תאריך הגשה

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 14 סוג: 14

Jewelry; necklaces; bracelets; anklets; rings; 
earrings; wristwatches; chains of watches; 
wristwatches bands; all included in class 14.

תכשיטים; מחרוזות, שרשראות; צמידים; קרסוליות; טבעות; 
עגילים; שעוני יד; שרשראות של שעונים; רצועות לשעוני יד; 

הכלולים כולם בסוג 14.               

Class: 35 סוג: 35

Commercial administration of the licensing of the 
goods and services of others; commercial or 
industrial management assistance; advertising and 
advertisement services; presentation of goods on 
communication media, for retail purposes; providing 
assistance, consultancy and information through the 
Internet to others in connection with the online sale of 
jewelry, bijouterie, necklaces, bracelets, anklets, 
rings, earrings, wristwatches, watch bands, watch 
chains, sports and health articles, orthopedic and 
physical therapy articles, arm braces or sleeves, 
elbow braces or sleeves, ankle braces or sleeves, 
knee braces or sleeves, wrist braces or sleeves, 
lumbar braces, souvenirs, esthetic products, 
cosmetics, soaps, hair care products, shampoos, 
conditioners, hair permanent agents, preparations for 
permanent waving and straightening for the hair, hair 
lotions and skin care products, skin lotions, essential 
oils, body care products, body lotions, creams and 
gels, food products and non-alcoholic beverages, 
non-medical nutritional, dietetic, vitamin and mineral 
supplements, powders for making beverages, 
clothing, headgear, hats, caps, footwear, insoles, 
socks, underwear, wristbands, bags, eyeglasses, 
sunglasses, goggles, eyeglasses cases, eyeglass 
frames, eyeglasses cords, medical apparatus and 
instruments, adhesive patches, adhesive tapes, 
tapes, bandages, supportive bandages, oxygen 
capsules, wallpapers, articles of beddings, dining, 
bath, pillows, cushions, mattresses, mats and towels; 
business management; business administration; 
direct mail advertising; business operation and office 
functions; retail and wholesale services in the field of 
jewelry, bijouterie, necklaces, bracelets, anklets, 
rings, earrings, wristwatches, watch bands, watch 
chains, sports and health articles, orthopedic and 
physical therapy articles, arm braces or sleeves, 
elbow braces or sleeves, ankle braces or sleeves, 
knee braces or sleeves, wrist braces or sleeves, 
lumbar braces, souvenirs, esthetic products, 
cosmetics, soaps, hair care products, shampoos, 

ניהול מסחרי של רישוי של סחורות ושירותים עבור אחרים; סיוע 
בניהול מסחרי או תעשייתי; שירותי פרסום, שווק, קידום 
מכירות; הצגה של סחורות באמצעי התקשורת, למטרות 
קמעונאיות; מתן סיוע, ייעוץ ומידע לאחרים באמצעות 
האינטרנט בדבר מכירה מקוונת של תכשיטים, עדיים, 

שרשראות ומחרוזות, צמידים, צמידי קרסול, טבעות, עגילים, 
שעוני יד, רצועות לשעונים, שרשרות לשעונים, פריטי ספורט 
ובריאות, פריטים אורתופדיים ופיזיותרפיים, רצועות לתמיכה 
בזרוע ושרוולים להגנה על הזרוע, רצועות לתמיכה במרפקים 
ושרוולים להגנה על המרפקים, רצועות לתמיכה בקרסול 
ושרוולים להגנה על הקרסול, רצועות לתמיכה בברכיים 

ושרוולים להגנה על הברכיים , רצועות לתמיכה בפרק כף היד 
ושרוולים להגנה על פרק כף היד, רצועות לתמיכה במותניים, 
מזכרות, מוצרי אסתטיקה, קוסמטיקה, סבונים, מוצרי טיפוח 
לשיער, שמפו, מרכך שיער, חומרים לסלסול השיער, תכשירים 

להפיכת השיער לגלי וליישור השיער באופן קבוע, קרמים 
לשיער ומוצרים לטיפוח העור, קרמים לעור, שמנים אתריים, 

מוצרי טיפוח לגוף, קרם גוף, קרמים וג'לים, מוצרי מזון 
ומשקאות שאינם אלכוהוליים, תוספי מזון לא רפואיים, תוספי 
מזון דיאטטיים, ויטמינים ומינרלים, אבקות להכנת משקאות, 
ביגוד, כיסויי ראש, כובעים, מגבעות, נעליים, מדרסים, גרביים, 
בגדים תחתונים, רצועות לשעוני יד, תיקים, משקפיים, משקפי 

שמש, משקפי מגן, קופסאות למשקפיים, מסגרות של 
משקפיים, מיתרים למשקפיים, מכשירים וכלים רפואיים, טלאים 
דביקים, סרטים ורצועות דביקים, רצועות, תחבושות, תחבושות 
תומכות, קפסולות חמצן, טפטים, מצעים, פריטי אוכל, אמבט, 
כרים, כריות, מזרנים, מחצלות ומגבות; ניהול עסקי; מינהל 

עסקי; פרסום בדיוור ישיר; תפעול עסקי וניהול משרד; שירותי 
קמעונות וסיטונאות של תכשיטים, עדיים, שרשראות ומחרוזות, 

צמידים, צמידי קרסול, טבעות, עגילים, שעוני יד, רצועות 
לשעונים, שרשרות לשעונים, פריטי ספורט ובריאות, פריטים 
אורתופדיים ופיזיותרפיים, רצועות לתמיכה בזרוע ושרוולים 
להגנה על הזרוע, רצועות לתמיכה במרפקים ושרוולים להגנה 
על המרפקים, רצועות לתמיכה בקרסול ושרוולים להגנה על 
הקרסול, רצועות לתמיכה בברכיים ושרוולים להגנה על 

הברכיים , רצועות לתמיכה בפרק כף היד ושרוולים להגנה על 
פרק כף היד, רצועות לתמיכה במותניים, מזכרות, מוצרי 

אסתטיקה, קוסמטיקה, סבונים, מוצרי טיפוח לשיער, שמפו, 
מרכך שיער, חומרים לסלסול השיער, תכשירים להפיכת השיער 

לגלי וליישור השיער באופן קבוע, קרמים לשיער ומוצרים 
לטיפוח העור, קרמים לעור, שמנים אתריים, מוצרי טיפוח לגוף, 

ט"ו חשון תשע"ג - 23231/10/2012



 Owners

Name: PHITEN Co., Ltd.

Address: 678 Tearaimizu-cho, Karasumadori 
Nishikikojikado, Nakagyo-ku, Kyoto City, Kyoto Pref., 604
-8152, Japan

Identification No.: 802159

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

conditioners, hair permanent agents, preparations for 
permanent waving and straightening for the hair, hair 
lotions and skin care products, skin lotions, essential 
oils, body care products, body lotions, creams and 
gels, food products and non-alcoholic beverages, 
non-medical nutritional, dietetic, vitamin and mineral 
supplements, powders for making beverages, 
clothing, headgear, hats, caps, footwear, insoles, 
socks, underwear, wristbands, bags, eyeglasses, 
sunglasses, goggles, eyeglasses' cases, eyeglass 
frames, eyeglasses' cords, medical apparatus and 
instruments, adhesive patches, adhesive tapes, 
tapes, bandages, supportive bandages, oxygen 
capsules, wall papers, articles of beddings, dining, 
bath, pillows, cushions, mattresses, mats and towels; 
importation, exportation and commercialization in 
general by any means of products such as: jewelry, 
bijouterie, necklaces, bracelets, anklets, rings, 
earrings, wristwatches, watch bands, watch chains, 
sports and health articles, orthopedic and physical 
therapy articles, arm braces or sleeves, elbow braces 
or sleeves, ankle braces or sleeves, knee braces or 
sleeves, wrist braces or sleeves, lumbar braces, 
souvenirs, esthetic products, cosmetics, soaps, hair 
care products, shampoos, conditioners, hair 
permanent agents, preparations for permanent 
waving and straightening for the hair, hair lotions and 
skin care products, skin lotions, essential oils, body 
care products, body lotions, creams and gels, food 
products and non-alcoholic beverages, non-medical 
nutritional, dietetic, vitamin and mineral supplements, 
powders for making beverages, clothing, headgear, 
hats, caps, footwear, insoles, socks, underwear, 
wristbands, bags, eyeglasses, sunglasses, goggles, 
eyeglasses' cases, eyeglass frames, eyeglasses' 
cords, medical apparatus and instruments, adhesive 
patches, adhesive tapes, tapes, bandages, 
supportive bandages, oxygen capsules, wall papers, 
articles of beddings, dining, bath, pillows, cushions, 
mattresses, mats and towels; all included in class 35.

קרם גוף, קרמים וג'לים, מוצרי מזון ומשקאות שאינם 
אלכוהוליים, תוספי מזון לא רפואיים, תוספי מזון דיאטטיים, 

ויטמינים ומינרלים, אבקות להכנת משקאות, ביגוד, כיסויי ראש, 
כובעים, מגבעות, נעליים, מדרסים, גרביים, בגדים תחתונים, 
רצועות לשעוני יד, תיקים, משקפיים, משקפי שמש, משקפי 
מגן, קופסאות למשקפיים, מסגרות של משקפיים, מיתרים 
למשקפיים, מכשירים וכלים רפואיים, טלאים דביקים, סרטים 
ורצועות דביקים, רצועות, תחבושות, תחבושות תומכות, 

קפסולות חמצן, טפטים, מצעים, פריטי אוכל, אמבט, כרים, 
כריות, מזרנים, מחצלות ומגבות; ייבוא, ייצוא ומסחור בכל 
אמצעי של מוצרים כדוגמת: תכשיטים, עדיים, שרשראות 
ומחרוזות, צמידים, צמידי קרסול, טבעות, עגילים, שעוני יד, 
רצועות לשעונים, שרשרות לשעונים, פריטי ספורט ובריאות, 
פריטים אורתופדיים ופיזיותרפיים, רצועות לתמיכה בזרוע 

ושרוולים להגנה על הזרוע, רצועות לתמיכה במרפקים ושרוולים 
להגנה על המרפקים, רצועות לתמיכה בקרסול ושרוולים להגנה 
על הקרסול, רצועות לתמיכה בברכיים ושרוולים להגנה על 

הברכיים , רצועות לתמיכה בפרק כף היד ושרוולים להגנה על 
פרק כף היד, רצועות לתמיכה במותניים, מזכרות, מוצרי 

אסתטיקה, קוסמטיקה, סבונים, מוצרי טיפוח לשיער, שמפו, 
מרכך שיער, חומרים לסלסול השיער, תכשירים להפיכת השיער 

לגלי וליישור השיער באופן קבוע, קרמים לשיער ומוצרים 
לטיפוח העור, קרמים לעור, שמנים אתריים, מוצרי טיפוח לגוף, 

קרם גוף, קרמים וג'לים, מוצרי מזון ומשקאות שאינם 
אלכוהוליים, תוספי מזון לא רפואיים, תוספי מזון דיאטטיים, 

ויטמינים ומינרלים, אבקות להכנת משקאות, ביגוד, כיסויי ראש, 
כובעים, מגבעות, נעליים, מדרסים, גרביים, בגדים תחתונים, 
רצועות לשעוני יד, תיקים, משקפיים, משקפי שמש, משקפי 
מגן, קופסאות למשקפיים, מסגרות של משקפיים, מיתרים 
למשקפיים, מכשירים וכלים רפואיים, טלאים דביקים, סרטים 
ורצועות דביקים, רצועות, תחבושות, תחבושות תומכות, 

קפסולות חמצן, טפטים, מצעים, פריטי אוכל, אמבט, כרים, 
כריות, מזרנים, מחצלות ומגבות; הכלולים כולם בסוג 35.         
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Trade Mark No. 240140 מספר סימן

Application Date 25/08/2011 תאריך הגשה

Ownersבעלים

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

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

Identification No.: 513682625מספר זיהוי: 513682625

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Seligsohn Gabrieli  & Co.

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

שם: זליגסון  גבריאלי ושות'

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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 32 סוג: 32

Iced tea beverages, included in Class 32 משקאות תה קר, הנכללים בסוג 32                       

ט"ו חשון תשע"ג - 23431/10/2012



VICOSTONE

Trade Mark No. 240141 מספר סימן

Application Date 25/08/2011 תאריך הגשה

 Owners

Name: VINACONEX ADVANCED COMPOUND STONE 
JOINT STOCK COMPANY (VICOSTONE)

Address: Hoa Lac High Tech Park, Thach Hoa 
Commune, Hanoi, 100000, Thach That District, Viet Nam

Identification No.: 802162

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Daniel Freimann & Co., Adv.

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

שם: דניאל פריימן ושות', עו"ד

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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 19 סוג: 19

Non-metallic building materials including tiles, marble 
and granite; all included in Class 19

חומרי בניין שאינם-מטאליים הכוללים אריחים, שיש וגרניט; 
הנכללים כולם בסוג 19                                       
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BEATSAUDIO

Trade Mark No. 240143 מספר סימן

Application Date 25/08/2011 תאריך הגשה

 Owners

Name: Beats Electronics, LLC

Address: 1601 Cloverfield Blvd, Suite 5000N, Santa 
Monica, CA, 90404, U.S.A.

Identification No.: 802161

(a 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: 9 סוג: 9

Headphones; carrying cases for headphones; 
microphones; audio speakers; loudspeakers; audio 
equipment, namely, media players, portable media 
players, DVD players, CD players, media players for 
automobiles, DVD players for automobiles, CD 
players for automobiles, digital audio players, 
portable digital audio players, digital audio players for 
automobiles; mobile telephones and accessories, 
namely, cell phones, smart phones, and headsets for 
portable telephones; personal digital assistants and 
wireless handheld digital electronic devices for 
communicating, recording, organizing, transmitting, 
manipulating, storing and reviewing text, data, image, 
and audio files; computers; audio components, 
namely, power cables and cables for the 
transmission of sounds and images; all included in 
class 9.

אוזניות; נרתיקי נשיאה לאוזניות; מיקרופונים; רמקולי אודיו; 
רמקולים; ציוד אודיו, דהיינו, נגני מדיה, נגני מדיה ניידים, נגני 

 DVD נגני תקליטורים, נגני מדיה למכוניות, נגני ,DVD
למכוניות, נגני תקליטורים למכוניות, נגני אודיו דיגיטליים, נגני 
אודיו דיגיטליים ניידים, נגני אודיו דיגיטליים למכוניות; טלפונים 
ניידים ואביזרים, דהיינו, טלפונים סלולאריים, טלפונים חכמים, 
ומערכות ראש לטלפונים ניידים; עזרים אישיים דיגיטליים 
והתקנים דיגיטליים אלקטרוניים אלחוטיים המוחזקים ביד 

להתקשרות, הקלטה, ארגון, העברה, תמרון, אחסון וסקירה של 
קבצי טקסט, נתונים, דמות, ואודיו; מחשבים; רכיבי אודיו, 
דהיינו, כבלי חשמל וכבלים להעברה של צלילים ודמויות; 

הנכללים כולם בסוג 9.                                                       
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Trade Mark No. 240144 מספר סימן

Application Date 25/08/2011 תאריך הגשה

 Owners

Name: Beats Electronics, LLC

Address: 1601 Cloverfield Blvd, Suite 5000N, Santa 
Monica, CA, 90404, U.S.A.

Identification No.: 802161

(a 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: 9 סוג: 9

Headphones; carrying cases for headphones; 
microphones; audio speakers; loudspeakers; audio 
equipment, namely, media players, portable media 
players, DVD players, CD players, media players for 
automobiles, DVD players for automobiles, CD 
players for automobiles, digital audio players, 
portable digital audio players, digital audio players for 
automobiles; mobile telephones and accessories, 
namely, cell phones, smart phones, and headsets for 
portable telephones; personal digital assistants and 
wireless handheld digital electronic devices for 
communicating, recording, organizing, transmitting, 
manipulating, storing and reviewing text, data, image, 
and audio files; computers; audio components, 
namely, power cables and cables for the 
transmission of sounds and images; all included in 
class 9.

אוזניות; נרתיקי נשיאה לאוזניות; מיקרופונים; רמקולי אודיו; 
רמקולים; ציוד אודיו, דהיינו, נגני מדיה, נגני מדיה ניידים, נגני 

 DVD נגני תקליטורים, נגני מדיה למכוניות, נגני ,DVD
למכוניות, נגני תקליטורים למכוניות, נגני אודיו דיגיטליים, נגני 
אודיו דיגיטליים ניידים, נגני אודיו דיגיטליים למכוניות; טלפונים 
ניידים ואביזרים, דהיינו, טלפונים סלולאריים, טלפונים חכמים, 
ומערכות ראש לטלפונים ניידים; עזרים אישיים דיגיטליים 
והתקנים דיגיטליים אלקטרוניים אלחוטיים המוחזקים ביד 

להתקשרות, הקלטה, ארגון, העברה, תמרון, אחסון וסקירה של 
קבצי טקסט, נתונים, דמות, ואודיו; מחשבים; רכיבי אודיו, 
דהיינו, כבלי חשמל וכבלים להעברה של צלילים ודמויות; 

הנכללים כולם בסוג 9.                                                       
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    

                

ט"ו חשון תשע"ג - 23731/10/2012



BEATS

Trade Mark No. 240145 מספר סימן

Application Date 25/08/2011 תאריך הגשה

 Owners

Name: Beats Electronics, LLC

Address: 1601 Cloverfield Blvd, Suite 5000N, Santa 
Monica, CA, 90404, U.S.A.

Identification No.: 802161

(a 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: 9 סוג: 9

Headphones; carrying cases for headphones; 
microphones; audio speakers; loudspeakers; audio 
equipment, namely, media players, portable media 
players, DVD players, CD players, media players for 
automobiles, DVD players for automobiles, CD 
players for automobiles, digital audio players, 
portable digital audio players, digital audio players for 
automobiles; mobile telephones and accessories, 
namely, cell phones, smart phones, and headsets for 
portable telephones; personal digital assistants and 
wireless handheld digital electronic devices for 
communicating, recording, organizing, transmitting, 
manipulating, storing and reviewing text, data, image, 
and audio files; computers; audio components, 
namely, power cables and cables for the 
transmission of sounds and images; all included in 
class 9.

אוזניות; נרתיקי נשיאה לאוזניות; מיקרופונים; רמקולי אודיו; 
רמקולים; ציוד אודיו, דהיינו, נגני מדיה, נגני מדיה ניידים, נגני 

 DVD נגני תקליטורים, נגני מדיה למכוניות, נגני ,DVD
למכוניות, נגני תקליטורים למכוניות, נגני אודיו דיגיטליים, נגני 
אודיו דיגיטליים ניידים, נגני אודיו דיגיטליים למכוניות; טלפונים 
ניידים ואביזרים, דהיינו, טלפונים סלולאריים, טלפונים חכמים, 
ומערכות ראש לטלפונים ניידים; עזרים אישיים דיגיטליים 
והתקנים דיגיטליים אלקטרוניים אלחוטיים המוחזקים ביד 

להתקשרות, הקלטה, ארגון, העברה, תמרון, אחסון וסקירה של 
קבצי טקסט, נתונים, דמות, ואודיו; מחשבים; רכיבי אודיו, 
דהיינו, כבלי חשמל וכבלים להעברה של צלילים ודמויות; 

הנכללים כולם בסוג 9.                                                       
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    

                

ט"ו חשון תשע"ג - 23831/10/2012



IBEATS

Trade Mark No. 240146 מספר סימן

Application Date 25/08/2011 תאריך הגשה

 Owners

Name: Beats Electronics, LLC

Address: 1601 Cloverfield Blvd, Suite 5000N, Santa 
Monica, CA, 90404, U.S.A.

Identification No.: 802161

(a 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: 9 סוג: 9

Headphones; carrying cases for headphones; 
microphones; audio speakers; loudspeakers; audio 
equipment, namely, media players, portable media 
players, DVD players, CD players, media players for 
automobiles, DVD players for automobiles, CD 
players for automobiles, digital audio players, 
portable digital audio players, digital audio players for 
automobiles; mobile telephones and accessories, 
namely, cell phones, smart phones, and headsets for 
portable telephones; personal digital assistants and 
wireless handheld digital electronic devices for 
communicating, recording, organizing, transmitting, 
manipulating, storing and reviewing text, data, image, 
and audio files; computers; audio components, 
namely, power cables and cables for the 
transmission of sounds and images; all included in 
class 9.

אוזניות; נרתיקי נשיאה לאוזניות; מיקרופונים; רמקולי אודיו; 
רמקולים; ציוד אודיו, דהיינו, נגני מדיה, נגני מדיה ניידים, נגני 

 DVD נגני תקליטורים, נגני מדיה למכוניות, נגני ,DVD
למכוניות, נגני תקליטורים למכוניות, נגני אודיו דיגיטליים, נגני 
אודיו דיגיטליים ניידים, נגני אודיו דיגיטליים למכוניות; טלפונים 
ניידים ואביזרים, דהיינו, טלפונים סלולאריים, טלפונים חכמים, 
ומערכות ראש לטלפונים ניידים; עזרים אישיים דיגיטליים 
והתקנים דיגיטליים אלקטרוניים אלחוטיים המוחזקים ביד 

להתקשרות, הקלטה, ארגון, העברה, תמרון, אחסון וסקירה של 
קבצי טקסט, נתונים, דמות, ואודיו; מחשבים; רכיבי אודיו, 
דהיינו, כבלי חשמל וכבלים להעברה של צלילים ודמויות; 

הנכללים כולם בסוג 9.                                                       
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    

                

ט"ו חשון תשע"ג - 23931/10/2012



Trade Mark No. 240151 מספר סימן

Application Date 21/06/2011 תאריך הגשה

International Trademark No. 1086295 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: Tigran Technologies AB (publ)

Address: Medeon Science Park, SE-205 12 Malmö, 
Sweden

Identification No.: 73311

(Sweden Joint stock company)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 10 סוג: 10

Dental instruments, namely, a rotating brush for use 
in cavities or on dental implants.

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

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

European Community Trade Mark, 17/06/2011, No. 
010057453

איחוד האירופי לסימני מסחר, 17/06/2011, מספר 
010057453

Class: 10 סוג: 10

ט"ו חשון תשע"ג - 24031/10/2012



Trade Mark No. 240155 מספר סימן

Application Date 13/07/2011 תאריך הגשה

International Trademark No. 1086332 מספר סימן בינלאומי

Conditions/Disclaimers

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

 Owners

Name: Klüber Lubrication München KG

Address: Geisenhausenerstr. 7, 81379 München, 
Germany

Identification No.: 73314

(Germany Kommanditgesellschaft)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 4 סוג: 4

Technical oils and greases; lubricants.

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

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

European Community Trade Mark, 19/01/2011, No. 
009668948

איחוד האירופי לסימני מסחר, 19/01/2011, מספר 
009668948

Class: 4 סוג: 4

ט"ו חשון תשע"ג - 24131/10/2012



Trade Mark No. 240163 מספר סימן

Application Date 12/07/2011 תאריך הגשה

International Trademark No. 1086408 מספר סימן בינלאומי

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 9 סוג: 9

Computers; computer programs (downloadable 
software); computer peripheral devices; electronic 
pocket translators; portable telephones; data 
processing apparatus; optical data media; electronic 
publications, downloadable; electronic tags for 
goods; wires, electric.

Class: 35 סוג: 35

Import-export agencies; sales promotion for others; 
business management and organization consultancy; 
auctioneering; systemization of information into 
computer databases; on-line advertising on a 
computer network; professional business 
consultancy; advertising; organization of exhibitions 
for commercial or advertising purposes; price 
comparison services.

Class: 42 סוג: 42

Engineering; certificate of quality system; material 
testing; construction projects development; computer 
software design; conversion of data or documents 
from physical to electronic media; creating and 
maintaining web sites for others; data conversion of 
computer programs and data (not physical 
conversion); providing search engines for the 
Internet; computer system design.

ט"ו חשון תשע"ג - 24231/10/2012



 Owners

Name: CNBM International Corporation

Address: 17th Floor, No.4 Building,,Zhuyu Business 
Center,,, Beijing, People's Republic of China

Identification No.: 73320

(China Corporation)

ט"ו חשון תשע"ג - 24331/10/2012



Trade Mark No. 240166 מספר סימן

Application Date 06/06/2011 תאריך הגשה

International Trademark No. 1086439 מספר סימן בינלאומי

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 9 סוג: 9

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

Class: 36 סוג: 36

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

Class: 45 סוג: 45

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

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

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

Japan, 25/05/2011, No. 2011-035672 יפן, 25/05/2011, מספר 2011-035672

Class: 9 סוג: 9

Class: 36 סוג: 36

Class: 45 סוג: 45

ט"ו חשון תשע"ג - 24431/10/2012



 Owners

Name: Sony Corporation

Address: 1-7-1 Konan, Minato-ku, Tokyo 108-0075, 
Japan

Identification No.: 73322

(Japan Corporation)

ט"ו חשון תשע"ג - 24531/10/2012



Trade Mark No. 240174 מספר סימן

Application Date 14/07/2011 תאריך הגשה

International Trademark No. 1086563 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: Siemens Aktiengesellschaft

Address: Wittelsbacherplatz 2, 80333 München, Germany

Identification No.: 73326

(Germany Aktiengesellschaft)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 35 סוג: 35

Business management services; professional 
business consultancy, in particular for ensuring cost 
effectiveness and quality of supply in electric energy 
supply networks; statistics and professional business 
expertise, in particular in connection with electric 
energy supply networks; organisational project 
management, in particular analysis, optimisation and 
implementation of asset management processes in 
connection with electric energy supply networks.

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

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

European Community Trade Mark, 09/02/2011, No. 
009723339

איחוד האירופי לסימני מסחר, 09/02/2011, מספר 
009723339

Class: 35 סוג: 35

ט"ו חשון תשע"ג - 24631/10/2012



Trade Mark No. 240175 מספר סימן

Application Date 07/07/2011 תאריך הגשה

International Trademark No. 1086564 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: ST-Ericsson SA

Address: Chemin du Champ-des-Filles 39, CH-1228 
Plan-les-Ouates, Switzerland

Identification No.: 73327

(Société anonyme (SA) / (corporation))

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 9 סוג: 9

Semiconductor devices for portable and mobile 
equipment; software used in connection with 
semiconductor 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)

Switzerland, 08/02/2011, No. 616149 שוויץ, 08/02/2011, מספר 616149

Class: 9 סוג: 9

ט"ו חשון תשע"ג - 24731/10/2012



Trade Mark No. 240176 מספר סימן

Application Date 13/07/2011 תאריך הגשה

International Trademark No. 1086566 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: Springfield Nutraceuticals B.V.

Address: Simon Stevinstraat 15, NL-3261 MG Oud-
Beijerland, Netherlands

Identification No.: 73328

(The Netherlands BV)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 5 סוג: 5

Food supplements and nutritional additives for 
pharmaceutical purposes; vitamin preparations.

ט"ו חשון תשע"ג - 24831/10/2012



Trade Mark No. 240180 מספר סימן

Application Date 02/08/2011 תאריך הגשה

International Trademark No. 1086589 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: GODOX PHOTO EQUPIMENT CO.,LTD.

Address: Third Floor, Building A,,Light Industrial Plant,,L, 
GUANGDONG PROVINCE, People's Republic of China

Identification No.: 73331

(China Corporation)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 9 סוג: 9

Shutter releases (photography); flashlights 
(photography); tripods for cameras; flash-bulbs 
(photography); cameras (photography); shutters 
(photography); telescopes; remote control apparatus; 
galvanic cells.

ט"ו חשון תשע"ג - 24931/10/2012



Trade Mark No. 240181 מספר סימן

Application Date 02/08/2011 תאריך הגשה

International Trademark No. 1086590 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: Jointech (Suzhou) Vehicle System Co., Ltd.

Address: (Tangjiao Village),,Xinyang Road, St. 
Lili,,Fenhu, 215211 Jiangsu Province, People's Republic 
of China

Identification No.: 73332

(China Limited Liability Company)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 12 סוג: 12

Trailer hitches for vehicles; driving chains for land 
vehicles; rolling stock for railways; automobiles; 
motorcycles; funiculars; hand cars; tires for vehicle 
wheels; vehicles for locomotion by land, air, water or 
rail.

ט"ו חשון תשע"ג - 25031/10/2012



Trade Mark No. 240185 מספר סימן

Application Date 09/06/2011 תאריך הגשה

International Trademark No. 1086700 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: SUISSEMECANICA WATCHMAKING S.A.

Address: c/o Fiduciaire Lucien Leitenberg,Avenue 
Léopold Ro, CH-2300 La Chaux-de-Fonds, Switzerland

Identification No.: 73334

(Suisse Société anonyme)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 14 סוג: 14

Precious metals and their alloys and goods in 
precious metals or coated therewith (included in this 
class), jewelry, precious stones, timepieces and 
chronometric instruments; all the aforesaid goods 
from Switzerland.

ט"ו חשון תשע"ג - 25131/10/2012



Trade Mark No. 240186 מספר סימן

Application Date 27/06/2011 תאריך הגשה

International Trademark No. 1086711 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: Domino Printing Sciences Plc

Address: Trafalgar Way, Bar Hill,Cambridge,, 
Cambridgeshire CB23 8TU, United Kingdom

Identification No.: 73335

(England & Wales, United Kingdom Public Limited 
Company)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 9 סוג: 9

Ink-jet printers; ink-jet printing apparatus; controllers 
and software for use with ink-jet printers; printing 
apparatus; marking apparatus; print heads for ink-jet 
printers; electrical and electronic control apparatus 
for printers; ink-jet marking apparatus; laser marking 
apparatus; control apparatus for printers; computer 
software for use in configuring and controlling the 
operation of printers, labelling apparatus, coding 
apparatus and marking apparatus; bar code printers; 
computer programs for printers; controlling software 
for printers; laser printers; line printers; optical 
printers; paper feed apparatus for use with printers; 
software for programming forms for laser printers; 
empty ink cartridges for ink-jet printers; thermal 
printers; empty toner cartridges for printers; coding 
apparatus; electric apparatus for ink-jet coding; 
electronic coding apparatus; mechanised coding 
apparatus; time coding apparatus; thermal image 
transfer devices; apparatus for checking the tensions 
of ink-level strips; meters for checking ink 
consumption; plotters employing ink-jet technology; 
apparatus for data communication between laser 
copying machines; laser beam printers; laser printer 
controllers; photo-type setting apparatus utilising 
laser beams; parts and fittings for the aforesaid 
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)

United Kingdom, 28/02/2011, No. 2573533 ממלכה מאוחדת, 28/02/2011, מספר 2573533

Class: 9 סוג: 9

ט"ו חשון תשע"ג - 25231/10/2012



Trade Mark No. 240187 מספר סימן

Application Date 05/07/2011 תאריך הגשה

International Trademark No. 1086713 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: Gionee Communication Equipment Co., Ltd. 
Shenzhen

Address: 21/F Times Technology Building,,No. 7028 
Avenue Sh, 518040 Shenzhen, People's Republic of 
China

Identification No.: 73336

(P.R. China Corporation)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 9 סוג: 9

Portable telephones; telephone apparatus; fibre (fiber 
(Am.)) optic cables; radiotelegraphy sets; navigation 
apparatus for vehicles (on-board computers); walkie-
talkies; video telephones; galvanic cells; battery 
chargers; solar batteries.

ט"ו חשון תשע"ג - 25331/10/2012



Trade Mark No. 240188 מספר סימן

Application Date 28/06/2011 תאריך הגשה

International Trademark No. 1086718 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: JEANNIN Hubert Jean-François

Address: Le Clos de Château-Vallon 661,,Chemin de 
Château-V, F-83190 OLLIOULES, France

Identification No.: 73337

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 9 סוג: 9

Apparatus and/or computer software for restoring 
information on speed and geographical position on a 
cellular phone, scientific, nautical, surveying, 
photographic, cinematographic, optical, measuring, 
signaling, checking, life-saving instruments, 
apparatus and instruments for controlling electricity, 
apparatus for transmission, reproduction or 
processing of images, data processing equipment 
and computers, computer software (recorded 
programs), computer peripheral devices, detectors, 
personal protection devices, divers' masks, 
spectacles (optics), optical goods, spectacle cases, 
diagnostic apparatus, gyroscopes, accelerometers, 
slope indicators.

Class: 42 סוג: 42

Research in the fields of science and technology, 
design and development of computer software, 
research and development (for others), technical 
project studies in architecture and design of interior 
decor, development (design), installation, 
maintenance, updating or rental of computer 
software, computer programming, conversion of data 
and computer programs other than physical 
conversion, conversion of data or documents from 
physical to electronic media.

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

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

France, 04/02/2011, No. 11 3 803 715 צרפת, 04/02/2011, מספר 715 803 3 11

Class: 9 סוג: 9

Class: 42 סוג: 42

ט"ו חשון תשע"ג - 25431/10/2012



Trade Mark No. 240191 מספר סימן

Application Date 08/07/2011 תאריך הגשה

International Trademark No. 1086775 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: Samtec Inc.

Address: 520 Park East Blvd., P.O. Box 1147, New 
Albany IN 47151, U.S.A.

Identification No.: 73340

(Indiana, United States CORPORATION)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 9 סוג: 9

Connectors for electrical and electronic circuits.

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

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

U.S.A., 18/01/2011, No. 85219707 ארה"ב, 18/01/2011, מספר 85219707

Class: 9 סוג: 9

ט"ו חשון תשע"ג - 25531/10/2012



Trade Mark No. 240195 מספר סימן

Application Date 21/04/2011 תאריך הגשה

International Trademark No. 1086867 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: Guangdong Hengda New Materials 
Technology Co., Ltd.

Address: Dutian Industrial Zone,,Longfeng,,Huizhou, 
Guangdong, People's Republic of China

Identification No.: 73343

(P.R. China Corporation)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 1 סוג: 1

Adhesives for industrial purposes; cement for boots 
and shoes; mastic for leather; plastisols; tyre 
repairing compositions; polyurethane; 
polychloroprene; polyvinyl acetate emulsion; curing 
agent; silicones.

ט"ו חשון תשע"ג - 25631/10/2012



Trade Mark No. 240197 מספר סימן

Application Date 28/06/2011 תאריך הגשה

International Trademark No. 1086877 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: Scott Technologies, Inc.

Address: 1501 Yamato Road, Boca Raton, Florida 33431, 
U.S.A.

Identification No.: 72099

(Delaware, United States CORPORATION)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 9 סוג: 9

Thermal imaging cameras.

Goods/Services for which priority is claimed סחורות/שירותים לגביהם נטען דין קדימה
(If only classification code is indicated, Priority is claimed 
for all goods/services included in that class, and specified 
above under the 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. 85249415 ארה"ב, 23/02/2011, מספר 85249415

Class: 9 סוג: 9

ט"ו חשון תשע"ג - 25731/10/2012



Trade Mark No. 240199 מספר סימן

Application Date 08/04/2011 תאריך הגשה

International Trademark No. 1086912 מספר סימן בינלאומי

Conditions/Disclaimers

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

 Owners

Name: GAULME

Address: 325 rue Saint Martin, F-75003 PARIS, France

Identification No.: 73345

(France Société anonyme à directoire)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 3 סוג: 3

Soap; perfumery, perfumes, eaux de toilette, eau de 
parfum, essential oils, cosmetics, cosmetic sun-
tanning preparations, cosmetics for eyelashes, 
cosmetics for eyebrows, cosmetics for the eyes, 
cosmetics for the lips, cosmetic preparations for the 
skin, non-medical skin-care preparations; hair lotions, 
dentifrices, deodorants for personal use, cosmetic 
milk, talcum powder, cosmetic body oils, body cream 
not for medical use, make-up preparations, shaving 
preparations, shaving foam, shaving gels, after-
shave lotions, shaving soaps, cosmetic sets, 
shampoos; bath oils and salts, bath lotions for non-
medical use.

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

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

France, 03/11/2010, No. 10 3 779 246 צרפת, 03/11/2010, מספר 246 779 3 10

Class: 3 סוג: 3

ט"ו חשון תשע"ג - 25831/10/2012



Trade Mark No. 240202 מספר סימן

Application Date 17/05/2011 תאריך הגשה

International Trademark No. 1087016 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: Otkrytoe aktsionernoe obschestvo   "SIBUR - 
Russkie shiny"

Address: liter A, dom 5, ul. Galernaya, Sankt - Peterburg,, 
RU - 190000, Russian Federation

Identification No.: 73347

(RU corporation)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 12 סוג: 12

Tyre casings for pneumatic tyres; valves for vehicle 
tyres; inner tubes for pneumatic tyres; vehicle 
wheels; repair kits for inner tubes comprised of 
adhesive rubber patches for repairing tubes or tyres; 
adhesive rubber patches for repairing inner tubes; 
non-skid devices for vehicle tyres, namely, anti-skid 
chains for vehicles; balance weights for vehicle 
wheels; tubeless tyres for bicycles; bicycle tyres; 
automobile tyres; tyres for land vehicle wheels; 
pneumatic tyres for vehicles; pneumatic tyres; spikes 
for tyres for anti-skid purposes.

Class: 35 סוג: 35

Demonstration of goods in connection with 
pneumatic tyres; organization of exhibitions for 
commercial or advertising purposes in connection 
with pneumatic tyres; shop-window dressing 
services; sales promotion services for others in 
connection with pneumatic tyres; distribution of 
samples in connection with pneumatic tyres; 
procurement services for third parties, namely, 
purchasing goods and services for other companies 
in connection with pneumatic tyres.

ט"ו חשון תשע"ג - 25931/10/2012



Trade Mark No. 240211 מספר סימן

Application Date 28/06/2011 תאריך הגשה

International Trademark No. 0919709 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: SECUREMME S.R.L.

Address: Via Concordia, 28/30, I-23854 OLGINATE 
(Lecco), Italy

Identification No.: 73352

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 6 סוג: 6

Metal locks and bolts, mechanical metal locks; parts 
and accessories for all the aforesaid articles; metal 
hardware for doors and windows, in particular, 
brackets, rods, rails, latches, plates, strike plates, 
knobs, handles, hinges, actuators, levers (parts of 
locks), and dampers, switches, limiting devices, anti-
pull devices, viewers, keys, bolts, metal catches for 
doors and windows.

Class: 9 סוג: 9

Electric and electromechanical locks and lock 
assemblies.

Class: 20 סוג: 20

Products made of plastic materials, plastic parts and 
accessories for locks, doors and windows.

ט"ו חשון תשע"ג - 26031/10/2012



Trade Mark No. 240212 מספר סימן

Application Date 28/06/2011 תאריך הגשה

International Trademark No. 0920690 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: Abraxis Bioscience, LLC

Address: 11755 Wilshire Boulevard,,Suite 2000, Los 
Angeles, CA 90025, U.S.A.

Identification No.: 73292

(Delaware, United States LTD LIABILITY COMPANY)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 5 סוג: 5

Injectable pharmaceutical for the treatment of cancer.

ט"ו חשון תשע"ג - 26131/10/2012



Trade Mark No. 240216 מספר סימן

Application Date 04/07/2011 תאריך הגשה

International Trademark No. 1027282 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: TERRE ARMEE INTERNATIONALE

Address: 1 bis, rue du Petit Clamart, F-78140 VELIZY 
VILLACOUBLAY, France

Identification No.: 73353

(FRANCE Société par actions simplifiée)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 19 סוג: 19

Buildings, wholly or chiefly not of metal; rigid pipes, 
not of metal (building); transportable buildings, not of 
metal; structures, not of metal, for mechanically 
stabilising earth; earth retaining structures, not of 
metal; supporting walls, not of metal; materials, not of 
metal, used in the construction of civil engineering 
works; reinforcing materials, not of metal, for the 
construction of civil engineering works; panels, not of 
metal, for use in forming the facing of mechanically 
stabilised earth structures; panels, not of metal, for 
use in forming the coating for structures for 
mechanically stabilising earth; concrete panels; 
concrete blocks; blocks, panels, enclosures, tanks 
and silos, all wholly not of metal, used in the 
construction of civil engineering works.

Class: 37 סוג: 37

Building and construction services; repair, 
maintenance and demolition of buildings and civil 
engineering works; construction, maintenance and 
repair of roads, ways, paths, bridges, bridge 
abutments, stabilised land structures, structures for 
mechanically stabilising earth, earth stabilising 
devices, embankments, supporting walls, dams, 
tunnels, gutters, enclosures, reservoirs, tanks and 
silos; earthworks; land clearing; excavation; 
dredging; supervision in the field of construction.

ט"ו חשון תשע"ג - 26231/10/2012



Trade Mark No. 240217 מספר סימן

Application Date 09/05/2011 תאריך הגשה

International Trademark No. 1038693 מספר סימן בינלאומי

Conditions/Disclaimers

The mark is limited to the colours  word Golden-
yellow, black and brown. as shown in the  mark.

 Owners

Name: Sabit Bakiu

Address: 29 "Mihajlo Rachevikj" Str., Tetovo, The former 
Yugoslav Republic of Macedonia

Identification No.: 73966

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 34 סוג: 34

Tobacco; cigarettes; smokers' articles; matches.

ט"ו חשון תשע"ג - 26331/10/2012



Trade Mark No. 240221 מספר סימן

Application Date 12/07/2011 תאריך הגשה

International Trademark No. 1064926 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: Red Bull GmbH

Address: Trademark Department,Am Brunnen 1, A-5330 
Fuschl am See, Austria

Identification No.: 71911

(Austria Limited Liability Company)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 32 סוג: 32

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

ט"ו חשון תשע"ג - 26431/10/2012



Trade Mark No. 240222 מספר סימן

Application Date 12/07/2011 תאריך הגשה

International Trademark No. 1064930 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: Red Bull GmbH

Address: Trade Mark Department,,Am Brunnen 1, A-5330 
Fuschl am See, Austria

Identification No.: 71816

(Austria Limited Liability Company)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 32 סוג: 32

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

ט"ו חשון תשע"ג - 26531/10/2012



Trade Mark No. 240223 מספר סימן

Application Date 04/07/2011 תאריך הגשה

International Trademark No. 1070884 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: Whyte and Mackay Limited

Address: Dalmore House,,310 St Vincent Street, 
Glasgow, G2 5RG Scotland, United Kingdom

Identification No.: 73358

(United Kingdom Private Limited Company)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 33 סוג: 33

Alcoholic beverages; whisky, but in so far as whisky 
and whisky based liqueurs are concerned, only 
scotch whisky and scotch whisky based liqueurs 
produced in Scotland.

ט"ו חשון תשע"ג - 26631/10/2012



Trade Mark No. 240224 מספר סימן

Application Date 01/07/2011 תאריך הגשה

International Trademark No. 1077453 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: WOLVERINE OUTDOORS, INC.

Address: 9341 Courtland Drive NE, ROCKFORD MI 
49351, U.S.A.

Identification No.: 73359

(Michigan, United States CORPORATION)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 25 סוג: 25

Footwear.

ט"ו חשון תשע"ג - 26731/10/2012



Trade Mark No. 240226 מספר סימן

Application Date 29/07/2011 תאריך הגשה

International Trademark No. 1078780 מספר סימן בינלאומי

Conditions/Disclaimers

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

 Owners

Name: OMP, Inc.

Address: 3760 Kilroy Airport Way, Long Beach, CA 
90806, U.S.A.

Identification No.: 73361

(Delaware, United States CORPORATION)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 5 סוג: 5

Medicated skin preparations, namely, skin peels.

ט"ו חשון תשע"ג - 26831/10/2012



Trade Mark No. 240227 מספר סימן

Application Date 15/07/2011 תאריך הגשה

International Trademark No. 1080333 מספר סימן בינלאומי

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 12 סוג: 12

Non-motorised vehicles; including cycles, scooters, 
parts and accessories thereof.

Class: 28 סוג: 28

Toys, games and playthings, namely, outdoor and 
indoor play equipment and apparatus such as 
swings, see- saws, slides, monkey bars, play gyms; 
toy vehicles, toy scooters, toy tricycles, toy pedal 
cars, toy bicycles, ride-on toys, skateboards, roller 
skate, assembly games, construction games, box 
games, ball games,action skill games; part and 
accessories for the aforementioned products.

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 including sports 
and energy drinks.

ט"ו חשון תשע"ג - 26931/10/2012



 Owners

Name: Madd Gear Pty Ltd

Address: Unit 12,,35 Garden Road, Clayton VIC 3168, 
Australia

Identification No.: 73362

(CLAYTON Company)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Wolff, Bregman and Goller

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

שם: וולף, ברגמן וגולר

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

ט"ו חשון תשע"ג - 27031/10/2012



POWERLINE BY HAYWARD

Trade Mark No. 240228 מספר סימן

Application Date 26/08/2011 תאריך הגשה

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 7 סוג: 7

Pumps, parts and fittings therefor for use in 
swimming pools, spas, hot tubs, whirlpools, and other 
recreational bodies of water; automatic swimming 
pool cleaners; underwater swimming pool cleaning 
machines for cleaning the surface of a swimming 
pool; suction outlets for removing water from 
swimming pools, spas, hot tubs, whirlpools, and other 
recreational bodies of water; all included in class 7.

משאבות, חלקים ומתאמים עבורם, לשימוש בבריכות שחיה, 
בספאים, אמבטיות חמות, בריכות מערבלות (ג'קוזי), וגופים 
אחרים המכילים מים ומיועדים להרגעה ופנאי; מנקי בריכת 

שחיה אוטומטיים; מכונות ניקוי מתחת למים עבור ניקוי המשטח 
של בריכת שחיה; יציאות מציצה לסילוק מים מבריכות שחיה, 
ספאים, אמבטיות חמות, בריכות מערבלות (ג'קוזי), וגופים 
אחרים המכילים מים ומיועדים להרגעה ופנאי; הנכללים כולם 

בסוג 7.                                           

Class: 9 סוג: 9

Electronic controls for use in swimming pools, spas, 
hot tubs, whirlpools, and other recreational bodies of 
water; automated water chemistry controller; remote 
control units, namely, wireless controls accessible via 
global and local computer networks, for controlling 
water management and treatment systems consisting 
of timers, chlorinators, heaters, pumps, and actuators 
of swimming pools, spas, hot tubs, whirlpools, water 
features and other recreational bodies of water; multi-
purpose controller for swimming pools, spas, hot 
tubs, whirlpools, water features, and other 
recreational bodies of water for automatically 
controlling water chlorination, filter pump timing, 
temperatures, actuators, and water management and 
treatment systems; electronic control panel with 
digital displays for the complete monitoring and 
automation of filtration, purification, and solar heating 
systems of swimming pools, spas, hot tubs, 
whirlpools, and other recreational bodies of water; 
electronic controllers for solar heating system for 
swimming pools and spas, namely, solar powered 
electronic controllers for controlling the temperature 
of swimming pools and spas; automatic timer for 
controlling operation of filters for swimming pools and 
spas; remote control units, namely, wireless and 
wired controls for controlling components of 
swimming pools, spas, hot tubs, whirlpools, water 
features, and other recreational bodies of water; 
electric valve actuators; electronic control systems 
comprised of an electrolytic chlorine generator and 
multi-purpose controller for controlling the operation, 
sanitization and maintenance of swimming pools, 
spas and other recreational bodies of water; all 
included in class 9.

לוחות בקרה אלקטרוניים לשימוש בבריכות שחיה, בספאים, 
אמבטיות חמות, בריכות מערבלות (ג'קוזי), וגופים אחרים 

המכילים מים ומיועדים להרגעה ופנאי; לוח בקרה אוטומטי של 
הכימיה במים; יחידות שלט רחוק, הינו, שלטים אלחוטיים 

הנגישים דרך רשתות מחשב גלובליות ומקומיות, לפיקוח על 
ניהול המים ומערכות טיפול מורכבות משעוני עצר, מכשירי 
הכלרה, מחממים, משאבות, ומפעילים של בריכות שחיה, 

ספאים, אמבטיות חמות, בריכות מערבלות (ג'קוזי), מיכלי מים 
וגופים אחרים המכילים מים ומיועדים להרגעה ופנאי; לוח 
בקרה רב תכליתי לבריכות שחיה, ספאים, אמבטיות חמות, 
בריכות מערבלות (ג'קוזי), מיכלי מים וגופים אחרים המכילים 
מים ומיועדים להרגעה ופנאי לשליטה אוטומטית בהכלרת 
המים, בתזמון מסנן המשאבה, בטמפרטורות, במפעילים, 
ובניהול המים ומערכות הטיפול; לוח בקרה אלקטרוני עם 
תצוגות דיגיטליות להשגחה ואוטומציה מוחלטות על סינון, 
טיהור, ועל מערכות החימום הסולריות של בריכות שחיה, 
ספאים, אמבטיות חמות, בריכות מערבלות (ג'קוזי), וגופים 
אחרים המכילים מים ומיועדים להרגעה ופנאי; לוחות בקרה 

אלקטרוניים למערכות חימום סולריות בבריכות שחיה וספאים, 
היינו, לוחות בקרה אלקטרוניים המופעלים על ידי אנרגיה 
סולארית לפיקוח על הטמפרטורה בבריכות שחיה וספאים; 

שעון עצר אוטומטי לשליטה על פעולת מסננים בבריכות שחיה 
וספאים; יחידות שלט רחוק, הינו, שלטים אלחוטיים וחוטיים 

לשליטה על מרכיבים בבריכות שחיה וספאים, אמבטיות חמות, 
בריכות מערבלות (ג'קוזי), מיכלי מים וגופים אחרים המכילים 
מים ומיועדים להרגעה ופנאי; מפעילי שסתום חשמליים; 
מערכות בקרה אלקטרוניות המורכבות מגנרטור כלור 

אלקטרוליטי ולוח בקרה רב תכליתי לשליטה בפעולה, חיטוי 
ותחזוקה של בריכות שחיה, ספאים וגופים אחרים המכילים מים 
ומיועדים להרגעה ופנאי; הנכללים כולם בסוג 9.                     
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    

                                                

Class: 11 סוג: 11

Filters, parts and fittings therefor, heaters, parts and 
fittings therefor, salt and chlorine generators, parts 
and fittings therefor, lights and valves, parts and 
fittings therefor for use in swimming pools, spas, hot 
tubs, whirlpools, and other recreational bodies of 
water; all included in class 11.

מסננים, חלקים ומתאמים עבורם, מחממים, חלקים ומתאמים 
עבורם, גנרטורים של מלח וכלור, חלקים ומתאמים עבורם, 

מנורות ושסתומים, חלקים ומתאמים עבורם לשימוש בבריכות 
שחיה, בספאים, אמבטיות חמות, בריכות מערבלות (ג'קוזי), 
וגופים אחרים המכילים מים ומיועדים להרגעה ופנאי; הנכללים 

כולם בסוג 11.                                                     

ט"ו חשון תשע"ג - 27131/10/2012



 Owners

Name: Hayward Industries, Inc.

Address: 620 Division Street, Elizabeth, NJ, 07207, 
U.S.A.

Identification No.: 800686

New Jersey 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

ט"ו חשון תשע"ג - 27231/10/2012



ROCKSTONE

רוקסטון
Trade Mark No. 240229 מספר סימן

Application Date 26/08/2011 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: Tuboul Building Supplies (1990) Ltd. שם: טובול חומרי בנין (1990) בע"מ

Address: Rehov Hata'assiya 5, Talpiot, P.O.B. 53227, 
Jerusalem, 91523, Israel

כתובת : מרכז בליליוס, רחוב התעשיה 5, תלפיות, ת.ד. 53227, 
ירושלים, 91523, ישראל

Identification No.: 511529414מספר זיהוי: 511529414

חברה פרטית מוגבלת

Name: Avnei Sela Import and Marketing Building 
Supplies Ltd.

שם: אבני סלע יבוא ושיווק מוצרי בניה בע"מ

Address: Rehov Hata'assiya 5, Talpiot, P.O.B. 53227, 
Jerusalem, 91523, Israel

כתובת : מרכז בליליוס, רחוב התעשיה 5, תלפיות, ת.ד. 53227, 
ירושלים, 91523, ישראל

Identification No.: 511744450מספר זיהוי: 511744450

חברה פרטית מוגבלת

Name: Tuboul Ceramics Ltd. שם: טובול קרמיקה בע"מ

Address: Rehov Hata'assiya 5, Talpiot Industrial Area, 
P.O.B. 53227, Jerusalem, 91523, Israel

כתובת : מרכז בליליוס, רחוב התעשיה 5, א.ת. תלפיות, ת.ד. 
53227, ירושלים, 91523, ישראל

Identification No.: 513007187מספר זיהוי: 513007187

חברה פרטית מוגבלת

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: 11 סוג: 11

Apparatus, installations and devices for water supply 
and sanitary purposes; shower stalls, shower basins; 
bath tubs; spa baths, spa systems; whirlpool baths, 
whirlpool bath systems; washing systems with 
massage apparatus; washing systems with water-
stream (jet) apparatus; panels with water-spraying 
apparatus for use in showers; toilet installations and 
toilet bowls; sinks and basins; faucets and hoses for 
baths, showers and other sanitary devices; shower 
heads and handles, sprinklers for showers; parts and 
accessories for the aforesaid goods; all included in 
class 11

התקנים, מתקנים ומכשירים לאספקת מים ולמטרות סניטריות; 
מקלחונים, אגניות; אמבטיות; אמבטיות ספא, מערכות ספא; 
אמבטיות מערבולת, מערכות אמבטיית מערבולת; מערכות 

רחיצה עם התקני עיסוי; מערכות רחיצה עם התקני זרימת-מים 
(ג'ט); לוחות עם התקנים להתזת מים לשימוש במקלחונים; 
מתקני שירותים ואסלות; כיורים; ברזים וצינורות לאמבטיות, 
למקלחות ולכלים סניטריים אחרים; ראשי מקלחת וזרועות, 

מזלפים למקלחת; חלקים ואביזרים לטובין הנ"ל; הנכללים כולם 
בסוג 11                                                                         
                                                                                    
                                                                                    

                                                      

Class: 19 סוג: 19

Building materials (non-metallic); floor coverings and 
wall coverings including but not limited to tiles, panels 
and mosaics made from ceramic, granite, porcelain 
and/or marble; all included in class 19

חומרי בניה (לא מתכתיים); חיפויי הרצפה וחיפויי קירות 
הכוללים אך לא מוגבלים לאריחים, לפנלים ולפסיפסים העשויים 
מקרמיקה, מגרניט, מפורצלן ו/או משיש; הנכללים כולם בסוג 
                                                                             19

ט"ו חשון תשע"ג - 27331/10/2012



Trade Mark No. 240230 מספר סימן

Application Date 26/08/2011 תאריך הגשה

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 11 סוג: 11

Apparatus, installations an d devices for water supply 
and sanitary purposes; shower stalls, shower basins; 
bath tubs; spa baths, spa systems; whirlpool baths, 
whirlpool bath systems; washing systems with 
massage apparatus; washing systems with water-
stream (jet) apparatus; panels with water-spraying 
apparatus for use in showers; toilet installations and 
toilet bowls; sinks and basins; faucets and hoses for 
baths, showers and other sanitary devices; shower 
heads and handles, sprinklers for showers; parts and 
accessories for the aforesaid goods; all included in 
class 11

התקנים, מתקנים ומכשירים לאספקת מים ולמטרות סניטריות; 
מקלחונים, אגניות; אמבטיות; אמבטיות ספא, מערכות ספא; 
אמבטיות מערבולת, מערכות אמבטיית מערבולת; מערכות 

רחיצה עם התקני עיסוי; מערכות רחיצה עם התקני זרימת-מים 
(ג'ט); לוחות עם התקנים להתזת מים לשימוש במקלחונים; 
מתקני שירותים ואסלות; כיורים; ברזים וצינורות לאמבטיות, 
למקלחות ולכלים סניטריים אחרים; ראשי מקלחת וזרועות, 

מזלפים למקלחת; חלקים ואביזרים לטובין הנ"ל; הנכללים כולם 
בסוג 11                                                                         
                                                                                    
                                                                                    

                                                        

Class: 19 סוג: 19

Building materials (non-metallic); floor coverings and 
wall coverings including but not limited to tiles, panels 
and mosaics made from ceramic, granite, porcelain 
and/or marble; all included in class 19

חומרי בניה (לא מתכתיים); חיפויי הרצפה וחיפויי קירות 
הכוללים אך לא מוגבלים לאריחים, לפנלים ולפסיפסים העשויים 
מקרמיקה, מגרניט, מפורצלן ו/או משיש; הנכללים כולם בסוג 
                                                                             19

ט"ו חשון תשע"ג - 27431/10/2012



Ownersבעלים

Name: Tuboul Building Supplies (1990) Ltd. שם: טובול חומרי בנין (1990) בע"מ

Address: Rehov Hata'assiya 5, Talpiot, P.O.B. 53227, 
Jerusalem, 91523, Israel

כתובת : מרכז בליליוס, רחוב התעשיה 5, תלפיות, ת.ד. 53227, 
ירושלים, 91523, ישראל

Identification No.: 511529414מספר זיהוי: 511529414

חברה פרטית מוגבלת

Name: Avnei Sela Import and Marketing Building 
Supplies Ltd.

שם: אבני סלע יבוא ושיווק מוצרי בניה בע"מ

Address: Rehov Hata'assiya 5, Talpiot, P.O.B. 53227, 
Jerusalem, 91523, Israel

כתובת : מרכז בליליוס, רחוב התעשיה 5, תלפיות, ת.ד. 53227, 
ירושלים, 91523, ישראל

Identification No.: 511744450מספר זיהוי: 511744450

חברה פרטית מוגבלת

Name: Tuboul Ceramics Ltd. שם: טובול קרמיקה בע"מ

Address: Rehov Hata'assiya 5, Talpiot Industrial Area, 
P.O.B. 53227, Jerusalem, 91523, Israel

כתובת : מרכז בליליוס, רחוב התעשיה 5, א.ת. תלפיות, ת.ד. 
53227, ירושלים, 91523, ישראל

Identification No.: 513007187מספר זיהוי: 513007187

חברה פרטית מוגבלת

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

ט"ו חשון תשע"ג - 27531/10/2012



Trade Mark No. 240284 מספר סימן

Application Date 16/06/2011 תאריך הגשה

International Trademark No. 1087119 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: YEREVAN BRANDY COMPANY, CJSC

Address: 2, Admiral Isakov Avenue, 0082 YEREVAN, 
Armenia

Identification No.: 73371

(Republic of Armenia Closed Joint Stock Company)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 33 סוג: 33

Alcoholic beverages (except beers).

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

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

Armenia, 04/02/2011, No. 20110110 ארמניה, 04/02/2011, מספר 20110110

Class: 33 סוג: 33

ט"ו חשון תשע"ג - 27631/10/2012



Trade Mark No. 240285 מספר סימן

Application Date 16/06/2011 תאריך הגשה

International Trademark No. 1087120 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: YEREVAN BRANDY COMPANY, CJSC

Address: 2, Admiral Isakov Avenue, 0082 YEREVAN, 
Armenia

Identification No.: 73371

(Republic of Armenia Closed Joint Stock Company)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 33 סוג: 33

Alcoholic beverages (except beers).

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

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

Armenia, 04/02/2011, No. 20110109 ארמניה, 04/02/2011, מספר 20110109

Class: 33 סוג: 33

ט"ו חשון תשע"ג - 27731/10/2012



Trade Mark No. 240286 מספר סימן

Application Date 19/07/2011 תאריך הגשה

International Trademark No. 1087123 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: Bruder Spielwaren GmbH + Co. KG

Address: Bernbacher Strasse 94-98, 90768 Fürth, 
Germany

Identification No.: 73372

(Germany Corporation)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 28 סוג: 28

Toys.

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

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

Germany, 28/01/2011, No. 30 2011 005 186.0/28 גרמניה, 28/01/2011, מספר 186.0/28 005 2011 30

Class: 28 סוג: 28

ט"ו חשון תשע"ג - 27831/10/2012



Trade Mark No. 240287 מספר סימן

Application Date 19/07/2011 תאריך הגשה

International Trademark No. 1087124 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: Bruder Spielwaren GmbH + Co. KG

Address: Bernbacher Strasse 94-98, 90768 Fürth, 
Germany

Identification No.: 73372

(Germany Corporation)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 28 סוג: 28

Toys.

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

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

Germany, 28/01/2011, No. 30 2011 005 185.2/28 גרמניה, 28/01/2011, מספר 185.2/28 005 2011 30

Class: 28 סוג: 28

ט"ו חשון תשע"ג - 27931/10/2012



Trade Mark No. 240289 מספר סימן

Application Date 08/07/2011 תאריך הגשה

International Trademark No. 1087152 מספר סימן בינלאומי

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 16 סוג: 16

Educational publications, namely, lesson plans, 
books, hand-outs, and workbooks in the fields of 
reading, reading comprehension, and literacy; printed 
instructional, educational and teaching materials in 
the fields of reading, reading comprehension, and 
literacy.

Class: 41 סוג: 41

Providing information and news in the fields of 
education, reading, reading comprehension, and 
literacy via the internet; educational services, namely 
developing curriculum for others in the fields of 
reading, reading comprehension, and literacy; 
educational services, namely, providing live and on-
line classes, seminars, and workshops in the fields of 
reading, reading comprehension, and literacy; 
educational services, namely, providing mentoring, 
tutoring, classes, seminars and workshops in the 
fields of reading, reading comprehension, and 
literacy and distribution of printed materials in 
connection therewith in hard copy or electronic 
format on the same topics.

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

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

U.S.A., 10/01/2011, No. 85214293 ארה"ב, 10/01/2011, מספר 85214293

Class: 16 סוג: 16

Educational publications, namely, lesson plans, 
books, hand-outs, and workbooks in the fields of 
reading, reading comprehension, and literacy; printed 
instructional, educational and teaching materials in 
the fields of reading, reading comprehension, and 
literacy

ט"ו חשון תשע"ג - 28031/10/2012



 Owners

Name: Urban Education Exchange, Inc.

Address: 219 West 135th Street, New York NY 10030, 
U.S.A.

Identification No.: 73374

(New York, United States non-profit corporation)

Class: 41 סוג: 41

Providing information and news in the fields of 
education, reading, reading comprehension, and 
literacy via the internet; educational services, namely 
developing curriculum for others in the fields of 
reading, reading comprehension, and literacy; 
educational services, namely, providing live and on-
line classes, seminars, and workshops in the fields of 
reading, reading comprehension, and literacy; 
educational services, namely, providing mentoring, 
tutoring, classes, seminars and workshops in the 
fields of reading, reading comprehension, and literacy 
and distribution of printed materials in connection 
therewith in hard copy or electronic format on the 
same topics

ט"ו חשון תשע"ג - 28131/10/2012



Trade Mark No. 240290 מספר סימן

Application Date 23/05/2011 תאריך הגשה

International Trademark No. 1087197 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: Individualized Therapeutics, Inc.

Address: 1340 Centre Street, Suite 207, Newton MA 
02459, U.S.A.

Identification No.: 73375

(Delaware, United States Corporation)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 44 סוג: 44

Medical consulting services in the field of cancer, 
namely, scientific analysis and identification of 
personal therapies in the field of cancer for the 
diagnosis and treatment of persons.

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

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

U.S.A., 30/11/2010, No. 85187657 ארה"ב, 30/11/2010, מספר 85187657

Class: 44 סוג: 44

ט"ו חשון תשע"ג - 28231/10/2012



Trade Mark No. 240293 מספר סימן

Application Date 12/07/2011 תאריך הגשה

International Trademark No. 1087234 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: Sunvim Group Co., Ltd.

Address: No.1 Sunvim Street,,Gaomi City,,Weifang, 
Shandong Province, People's Republic of China

Identification No.: 73376

(China Corporation)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 24 סוג: 24

Textile material; lingerie fabric; calico; wash cloths; 
towels of textile; towel sheet; bath towels; pillow 
towels; floor towels; bed covers; quilts; sheets 
(textile); bed linen; bed blankets; upholstery fabrics; 
dimity; household linen; printed calico cloth; table 
runners; tablecloths, not of paper; table linen, not of 
paper; furniture coverings of textile; place mats (not 
of paper); covers (loose) for furniture; sheets (textile); 
sleeping bags (sheeting); cloth.

Class: 25 סוג: 25

Clothing; suits; knitwear (clothing); sports jerseys; 
tee-shirts; camisoles; drawers (clothing); underwear; 
dressing gowns; tights; combinations (clothing); 
underwear (anti-sweat); sweat-absorbent 
underclothing (underwear); underclothing (anti-
sweat); corsets; corsets (underclothing); jerseys 
(clothing); jerseys; pajamas; beach clothes; pajamas 
(Am.); bath robes; pants; teddies (undergarments); 
aprons (clothing).

ט"ו חשון תשע"ג - 28331/10/2012



Trade Mark No. 240294 מספר סימן

Application Date 26/07/2011 תאריך הגשה

International Trademark No. 1087286 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: YUHUAN CHANGFEI VALVE CO.,LTD

Address: Qianpai Industrial Zone,,Chumen,,Yuhuan, 
Zhejiang, People's Republic of China

Identification No.: 73377

(China Corporation)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 6 סוג: 6

Drain traps (valves) of metal; gutter pipes of metal; 
manifolds of metal for pipelines; nozzles of metal; 
water-pipes of metal; ducts and pipes of metal for 
central heating installations; valves of metal (other 
than parts of machines); pipework of metal; clips of 
metal for pipes; water-pipe valves of metal.

Class: 11 סוג: 11

Hydrants; anti-splash tap nozzles; heating 
installations; central heating slices; water conduits 
installations; water-pipes for sanitary installations; 
hot-water heating setting pipe parts; water 
distribution installations; plumbing fittings namely 
drains; pipes (parts of sanitary installations).

ט"ו חשון תשע"ג - 28431/10/2012



Trade Mark No. 240296 מספר סימן

Application Date 29/07/2011 תאריך הגשה

International Trademark No. 1087301 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: CARTIER INTERNATIONAL AG

Address: Hinterbergstrasse 22,Postfach 61, CH-6312 
Steinhausen, Switzerland

Identification No.: 71311

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 14 סוג: 14

Cuff links, tie clips, rings, bracelets, earrings, 
necklaces, brooches, key rings, watches, 
chronometers, clocks; watch bands, boxes of 
precious metal for watches and jewelry.

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

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

Switzerland, 29/03/2011, No. 613823 שוויץ, 29/03/2011, מספר 613823

Class: 14 סוג: 14

ט"ו חשון תשע"ג - 28531/10/2012



Trade Mark No. 240298 מספר סימן

Application Date 05/07/2011 תאריך הגשה

International Trademark No. 1087310 מספר סימן בינלאומי

Conditions/Disclaimers

Registration of this mark shall give no right to the 
exclusive use of the The mark gives no right to the 
exclusive use of the letter D or of the letter C or of the 
letter A each separately and apart from the mark. 
separately, but in the combination of the mark.

 Owners

Name: JIANGSU DONGCHENG POWER TOOLS CO., 
LTD.

Address: Industrial Park,,Tianfen Town,,Qidong City, 
Jiangsu, People's Republic of China

Identification No.: 73378

(China Corporation)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 9 סוג: 9

Electric wires; electric cables; armatures for use in 
electrical apparatus; current rectifiers; commutators; 
electrical cells and batteries; electric accumulators; 
chargers for electric batteries; plotters; measuring 
apparatus, namely, laser levels, surveyors' levels, 
bevels, laser distance meters, line lasers, laser 
rangefinders, digitizers; distance measuring 
apparatus; level measuring machines for surveying; 
material testing instruments and machines, namely, 
wall scanners, laser detectors, metal detectors; 
probes for scientific purposes (detectors); optical 
inspection apparatus; remote control apparatus; 
electronic apparatus for the remote control of 
industrial operations; electric welding apparatus; 
protection devices for personal use against 
accidents; sound alarms; eyeglasses.

ט"ו חשון תשע"ג - 28631/10/2012



Trade Mark No. 240299 מספר סימן

Application Date 15/06/2011 תאריך הגשה

International Trademark No. 1087312 מספר סימן בינלאומי

Conditions/Disclaimers

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

 Owners

Name: AZIENDA OLEARIA DEL CHIANTI S.r.l.

Address: Via degli Artigiani, 17,Loc. Panzano in Chianti -, 
I-50020 Greve in Chianti (FI), Italy

Identification No.: 72534

(Italy Limited Liability Company)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 29 סוג: 29

Edible oils and fats.

Class: 30 סוג: 30

Preparations made from cereals, bread.

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

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

Italy, 30/05/2011, No. FI2011C000831 FI2011C000831 איטליה, 30/05/2011, מספר

Class: 29 סוג: 29

Class: 30 סוג: 30

ט"ו חשון תשע"ג - 28731/10/2012



Trade Mark No. 240301 מספר סימן

Application Date 22/04/2011 תאריך הגשה

International Trademark No. 1087334 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: G.V.F. - GIVIEFFE S.P.A.

Address: Via G. Falcone, 8, I-20080 VERNATE (MI), Italy

Identification No.: 73380

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 3 סוג: 3

Soaps, perfumery, essential oils, cosmetics, hair 
lotions, trichological products, shampoo, hair 
bleaching preparations, hair care preparations, 
namely, permanent waving preparations and hair 
loss, grease, oily hair and anti-dandruff preparations, 
hair coloring highlighters; hair coloring preparations; 
hair fixing gel; hair sprays and hair waving lotions, 
dentifrices.

ט"ו חשון תשע"ג - 28831/10/2012



Trade Mark No. 240302 מספר סימן

Application Date 19/07/2011 תאריך הגשה

International Trademark No. 1087339 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: PANHARD GENERAL DEFENSE

Address: 2 rue Panhard et Levassor, F-91630 
MAROLLES EN HUREPOIX, France

Identification No.: 73381

(France Société Anonyme)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 12 סוג: 12

Military vehicles; military vehicle chassis, treads for 
vehicles [tractor type], vehicle covers.

Goods/Services for which priority is claimed סחורות/שירותים לגביהם נטען דין קדימה
(If only classification code is indicated, Priority is claimed 
for all goods/services included in that class, and specified 
above under the 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, 19/04/2011, No. 11 3 824 752 צרפת, 19/04/2011, מספר 752 824 3 11

Class: 12 סוג: 12

ט"ו חשון תשע"ג - 28931/10/2012



Trade Mark No. 240303 מספר סימן

Application Date 11/04/2011 תאריך הגשה

International Trademark No. 1087353 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: BIJA Laurent

Address: 39 Grand Rue, F-83170 VINS SUR CARAMY, 
France

Identification No.: 73382

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Sanford T. Colb & Co.

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

שם: סנפורד ט. קולב ושות'

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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 14 סוג: 14

Jewelry; jewelry; precious stones; horological and 
chronometric instruments; precious metals and their 
alloys; coins; works of art of precious metal; jewelry 
cases; boxes of precious metal; watch cases, bands, 
chains, springs or glasses; key rings [trinkets or 
fobs]; statues or figurines (statuettes) of precious 
metal; cases or presentation cases for timepieces; 
medals.

Goods/Services for which priority is claimed סחורות/שירותים לגביהם נטען דין קדימה
(If only classification code is indicated, Priority is claimed 
for all goods/services included in that class, and specified 
above under the 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, 29/11/2010, No. 10 3 786 091 צרפת, 29/11/2010, מספר 091 786 3 10

Class: 14 סוג: 14

ט"ו חשון תשע"ג - 29031/10/2012



Trade Mark No. 240306 מספר סימן

Application Date 27/06/2011 תאריך הגשה

International Trademark No. 1087456 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: Jongbloed B.V.

Address: Marktweg 73A, NL-8444 AB Heerenveen, 
Netherlands

Identification No.: 73384

(Under the laws of the kingdom of the Netherlands 
Private Limited Liability Company)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 16 סוג: 16

Paper, cardboard and goods made from these 
materials, not included in other classes; printed 
matter, including books and booklets, newspapers, 
magazines, periodicals and other printed matter; 
bookbinding material; photographs; stationery; 
adhesives for stationery or household purposes; 
artists' materials; paint brushes; typewriters and 
office requisites (except furniture); instructional and 
teaching material (except apparatus); plastic 
materials for packaging (not included in other 
classes); printers' type; printing blocks.

Goods/Services for which priority is claimed סחורות/שירותים לגביהם נטען דין קדימה
(If only classification code is indicated, Priority is claimed 
for all goods/services included in that class, and specified 
above under the 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, 31/12/2010, No. 
009635211

איחוד האירופי לסימני מסחר, 31/12/2010, מספר 
009635211

Class: 16 סוג: 16

ט"ו חשון תשע"ג - 29131/10/2012



Trade Mark No. 240313 מספר סימן

Application Date 21/04/2011 תאריך הגשה

International Trademark No. 1087500 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: Fluke Corporation

Address: 6920 Seaway Blvd., Everett WA 98203, U.S.A.

Identification No.: 73386

(Washington, United States CORPORATION)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 9 סוג: 9

Thermometers, radiometric thermometers, infrared 
thermometers, and indicators, controls, and alarms 
therefor; intrusion detectors; intrusion alarm systems; 
infrared sensing heads for thermal and temperature 
measurements, signal processing and control units 
for thermal and temperature measurement and 
power supplies therefor; infrared process imaging 
systems consisting primarily of thermal imagers, 
image scanners, LCD screens, thermal analyzers 
and reporting software, docking station, carrying 
case, universal power adapter, pouch, wrist strap, 
rechargeable battery packs and user guide in 
electronic format; thermal scanners; line scanners; 
electronic display panels showing radiometric images 
providing temperature and measurement information; 
thermal imagers for temperature measurement.

ט"ו חשון תשע"ג - 29231/10/2012



Trade Mark No. 240315 מספר סימן

Application Date 26/07/2011 תאריך הגשה

International Trademark No. 1087552 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: CHLOE, Société par actions simplifiée

Address: 5/7, avenue Percier, F-75008 Paris, France

Identification No.: 73387

(France Limited Company)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 3 סוג: 3

Perfumery, perfumes, essential oils, soaps, cosmetic 
preparations for skin, creams, lotions, deodorants.

ט"ו חשון תשע"ג - 29331/10/2012



Trade Mark No. 240317 מספר סימן

Application Date 24/06/2011 תאריך הגשה

International Trademark No. 1087616 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: BK Giulini GmbH

Address: Giulini Str. 2, 67065 Ludwigshafen/Rhein, 
Germany

Identification No.: 73389

(Germany Society with limited liability)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 1 סוג: 1

Chemicals used in industry and science.

Class: 5 סוג: 5

Materials for dental purposes (included in this class), 
in particular for manufacturing bridges and crowns, 
with a base of metal and cast precious metal; 
material for dental purposes (included in this class), 
namely for making tooth and jaw models; fine metal 
alloys for the dental sector with a base of common 
metals.

Class: 6 סוג: 6

Common metals and their alloys.

ט"ו חשון תשע"ג - 29431/10/2012



Trade Mark No. 240329 מספר סימן

Application Date 12/05/2011 תאריך הגשה

International Trademark No. 1087755 מספר סימן בינלאומי

Conditions/Disclaimers

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

 Owners

Name: S.C. AZOMURES S.A.

Address: Str. Gh. Doja Nr. 300,, 540237 Targu-Mures, 
Romania

Identification No.: 73395

(ROMANIA JOINT STOCK COMPANY)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 1 סוג: 1

Chemical fertilizers (ammonium nitrate, calcium 
nitrate, urea, ammonium calcium salt, complex 
fertilizers NPK type, liquid fertilizers UAN type); 
chemical substances for industrial use (melamine, 
ammonia, nitric acid, carbon dioxide, liquid and 
gaseous nitrogen).

ט"ו חשון תשע"ג - 29531/10/2012



Trade Mark No. 240331 מספר סימן

Application Date 21/07/2011 תאריך הגשה

International Trademark No. 0893599 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: FIRMA CUKIERNICZA SOLIDARNOŚĆ - ROK 
ZAŁOŹENIA 1952 SP. Z O.O.

Address: ul. Gospodarcza 25, PL-20-211 LUBLIN, Poland

Identification No.: 73397

(POLAND LIMITED LIABILITY COMPANY)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 30 סוג: 30

Pastry and confectionery, chocolate products, filled 
chocolates, cakes, ice cream.

ט"ו חשון תשע"ג - 29631/10/2012



Trade Mark No. 240335 מספר סימן

Application Date 27/07/2011 תאריך הגשה

International Trademark No. 0945853 מספר סימן בינלאומי

Conditions/Disclaimers

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

 Owners

Name: La mer Cosmetics AG

Address: Hinrich-Wilhelm-Kopf-Straße 3, 27478 
Cuxhaven, Germany

Identification No.: 73400

(Germany public limited company)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 3 סוג: 3

Soaps, perfumery articles, essential oils, cosmetics, 
hair lotions, dentifrices, mud and lean clay packs, for 
cosmetic use.

ט"ו חשון תשע"ג - 29731/10/2012



Trade Mark No. 240341 מספר סימן

Application Date 20/07/2011 תאריך הגשה

International Trademark No. 1030202 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: Alan Barratt

Address: Oak Lane House,,Oak Lane, Barston, Solihull, 
West Midlands B92 0JR, United Kingdom

Identification No.: 73404

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 5 סוג: 5

Food and dietary supplement for sports and 
performance enhancement, consisting mainly of 
nutraceuticals, nutritional supplements and/or vitamin 
preparations; meal replacement, weight gain and 
dietary supplement drink mixes consisting mainly of 
nutraceuticals, nutritional supplements and/or vitamin 
preparations.

ט"ו חשון תשע"ג - 29831/10/2012



REEM ACRA

Trade Mark No. 240350 מספר סימן

Application Date 04/09/2011 תאריך הגשה

 Owners

Name: REEM ACRA HOLDINGS CORP.

Address: 245 7th Avenue, Suite 6B, New York, New 
York, 10001, U.S.A.

Identification No.: 69222

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Luzzatto & Luzzatto

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

שם: לוצאטו את לוצאטו

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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 3 סוג: 3

Soaps; perfumery, essential oils, cosmetics, hair 
lotions; dentifrices; nail polish; hair and body care 
products; shampoos; preparations for cleansing, 
moisturising and/or care of the skin or hair; depilatory 
preparations; toilet preparations for use in the bath; 
aftershave lotions; shaving creams; potpourris; all 
included in class 3.

סבונים; בשמים, שמנים אתריים, תכשירי קוסמטיקה, תרחיצים 
לשיער; משחות שיניים; לק לציפורניים, מוצרי טיפוח לשיער 
ולגוף, שמפו; מוצרי ניקוי, לחות ו/או טיפוח לעור או לשיער; 
תכשירים להסרת שיער; תכשירי טואלט לשימוש באמבטיה; 
תחליבים לגילוח, משחות גילוח, מבשמים לחדר; פוטפורי; 

הנכללים כולם בסוג 3.                                                       
                                                

ט"ו חשון תשע"ג - 29931/10/2012



THE PLATFORM MATTERS

Trade Mark No. 240364 מספר סימן

Application Date 04/09/2011 תאריך הגשה

 Owners

Name: Gulfstream Aerospace Corporation

Address: 500 Gulfstream Rd., M/S B-06, Savannah, 
Georgia, 31407, U.S.A.

Identification No.: 801248

(Georgia Corporation)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Soroker-Agmon, Adv.

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

שם: סורוקר-אגמון, עו"ד

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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 35 סוג: 35

Sale of technical publications for special missions 
aircraft; all included in class 35.

מכירת פרסומים טכניים עבור כלי טיס למשימות מיוחדות; 
הכלולים כולם בסוג 35.                               

Class: 37 סוג: 37

Manufacturing, maintenance and repair services of 
special missions aircraft; all included in class 37.

שירותי ייצור, תחזוקה ותיקון של כלי טיס למשימות מיוחדות; 
הכלולים כולם בסוג 37.                                                   

ט"ו חשון תשע"ג - 30031/10/2012



Trade Mark No. 240365 מספר סימן

Application Date 04/09/2011 תאריך הגשה

 Owners

Name: Caterpillar Inc.

Address: 100 N.E. Adams Street, Peoria, Illinois 61629, 
U.S.A.

Identification No.: 802173

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: 18 סוג: 18

Leather and imitations of leather, and goods made of 
these materials and not included in other classes; 
animal skins, hides; trunks and travelling bags; 
umbrellas, parasols and walking sticks; whips, 
harness and saddlery; business card cases, credit 
card cases, key holders, coin holders, coin purses, 
briefcases, garment bags for travel, luggage, duffel 
bags, flight bags, tote bags, sport bags, backpacks, 
school book bags, purses and wallets; all included in 
Class 18.

עור ודימויי עוד, וטובין הנעשים מחומרים אלו ולא כלולים 
בסוגים אחרים; עורות בעלי חיים; מזוודות ותיקי נסיעה; 
מטריות, שמשיות ומקלי הליכה; שוטים, רתמות ואוכפים; 
מחזיקי כרטיסי ביקור, מחזיקי כרטיסי אשראי, מחזיקי 

מפתחות, מחזיקי מטבעות, ארנקי מטבעות, ילקוטים, תיקי 
בגדים לנסיעות, כבודה, קיטבגים, תיקי טיסה, תיקי סחיבה, 
תיקי ספורט, תיקי גב, תיקי בית ספר, תיקי יד וארנקים; הכל 
כלול בסוג 18.                                                                 
                                                                                    

                                    

ט"ו חשון תשע"ג - 30131/10/2012



CATERPILLAR

Trade Mark No. 240366 מספר סימן

Application Date 04/09/2011 תאריך הגשה

 Owners

Name: Caterpillar Inc.

Address: 100 N.E. Adams Street, Peoria, Illinois 61629, 
U.S.A.

Identification No.: 802173

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: 18 סוג: 18

Leather and imitations of leather, and goods made of 
these materials and not included in other classes; 
animal skins, hides; trunks and travelling bags; 
umbrellas, parasols and walking sticks; whips, 
harness and saddlery; business card cases, credit 
card cases, key holders, coin holders, coin purses, 
briefcases, garment bags for travel, luggage, duffel 
bags, flight bags, tote bags, sport bags, backpacks, 
school book bags, purses and wallets; all included in 
Class 18.

עור ודימויי עוד, וטובין הנעשים מחומרים אלו ולא כלולים 
בסוגים אחרים; עורות בעלי חיים; מזוודות ותיקי נסיעה; 
מטריות, שמשיות ומקלי הליכה; שוטים, רתמות ואוכפים; 
מחזיקי כרטיסי ביקור, מחזיקי כרטיסי אשראי, מחזיקי 

מפתחות, מחזיקי מטבעות, ארנקי מטבעות, ילקוטים, תיקי 
בגדים לנסיעות, כבודה, קיטבגים, תיקי טיסה, תיקי סחיבה, 
תיקי ספורט, תיקי גב, תיקי בית ספר, תיקי יד וארנקים; הכל 
כלול בסוג 18.                                                                 
                                                                                    

                                    

Class: 25 סוג: 25

Clothing, footwear, headgear; work, sport and casual 
clothing including caps, belts, ties, scarves, 
headwear, t-shirts, shorts, sweat pants, sweat shirts, 
wrist bands, jackets, vests, gloves, mittens, rain 
wear, one-piece jump suits and socks; and all other 
goods included in this class; all included in Class 25.

בגדים, הנעלה וכובעים; בגדים לעבודה, ספורט ויומיום כולל 
כובעים, חגורות, עניבות, צעיפים, כיסויי ראש, טישירטים, 
מכנסיים קצרים, מכנסי ספורט, שווטשירטים, חפות שרוול, 
מעילים, אפודים, כפפות, כסיות, בגדי גשם, חליפות צניחה 
מחלק אחד וגרביים; וכל הטובין האחרים הכלולים בסוג זה; 

הכל כלול בסוג 25.                                                           

ט"ו חשון תשע"ג - 30231/10/2012



Trade Mark No. 240367 מספר סימן

Application Date 04/09/2011 תאריך הגשה

 Owners

Name: Caterpillar Inc.

Address: 100 N.E. Adams Street, Peoria, Illinois 61629, 
U.S.A.

Identification No.: 802173

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: 18 סוג: 18

Leather and imitations of leather, and goods made of 
these materials and not included in other classes; 
animal skins, hides; trunks and travelling bags; 
umbrellas, parasols and walking sticks; whips, 
harness and saddlery; business card cases, credit 
card cases, key holders, coin holders, coin purses, 
briefcases, garment bags for travel, luggage, duffel 
bags, flight bags, tote bags, sport bags, backpacks, 
school book bags, purses and wallets; all included in 
Class 18.

עור ודימויי עוד, וטובין הנעשים מחומרים אלו ולא כלולים 
בסוגים אחרים; עורות בעלי חיים; מזוודות ותיקי נסיעה; 
מטריות, שמשיות ומקלי הליכה; שוטים, רתמות ואוכפים; 
מחזיקי כרטיסי ביקור, מחזיקי כרטיסי אשראי, מחזיקי 

מפתחות, מחזיקי מטבעות, ארנקי מטבעות, ילקוטים, תיקי 
בגדים לנסיעות, כבודה, קיטבגים, תיקי טיסה, תיקי סחיבה, 
תיקי ספורט, תיקי גב, תיקי בית ספר, תיקי יד וארנקים; הכל 
כלול בסוג 18.                                                                 
                                                                                    

                                    

ט"ו חשון תשע"ג - 30331/10/2012



CAT

Trade Mark No. 240368 מספר סימן

Application Date 04/09/2011 תאריך הגשה

 Owners

Name: Caterpillar Inc.

Address: 100 N.E. Adams Street, Peoria, Illinois 61629, 
U.S.A.

Identification No.: 802173

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: 18 סוג: 18

Leather and imitations of leather, and goods made of 
these materials and not included in other classes; 
animal skins, hides; trunks and travelling bags; 
umbrellas, parasols and walking sticks; whips, 
harness and saddlery; business card cases, credit 
card cases, key holders, coin holders, coin purses, 
briefcases, garment bags for travel, luggage, duffel 
bags, flight bags, tote bags, sport bags, backpacks, 
school book bags, purses and wallets; all included in 
Class 18.

עור ודימויי עוד, וטובין הנעשים מחומרים אלו ולא כלולים 
בסוגים אחרים; עורות בעלי חיים; מזוודות ותיקי נסיעה; 
מטריות, שמשיות ומקלי הליכה; שוטים, רתמות ואוכפים; 
מחזיקי כרטיסי ביקור, מחזיקי כרטיסי אשראי, מחזיקי 

מפתחות, מחזיקי מטבעות, ארנקי מטבעות, ילקוטים, תיקי 
בגדים לנסיעות, כבודה, קיטבגים, תיקי טיסה, תיקי סחיבה, 
תיקי ספורט, תיקי גב, תיקי בית ספר, תיקי יד וארנקים; הכל 
כלול בסוג 18.                                                                 
                                                                                    

                                    

Class: 25 סוג: 25

Clothing, footwear, headgear; work, sport and casual 
clothing including caps, belts, ties, scarves, 
headwear, t-shirts, shorts, sweat pants, sweat shirts, 
wrist bands, jackets, vests, gloves, mittens, rain 
wear, one-piece jump suits and socks; and all other 
goods included in this class; all included in Class 25.

בגדים, הנעלה וכובעים; בגדים לעבודה, ספורט ויומיום כולל 
כובעים, חגורות, עניבות, צעיפים, כיסויי ראש, טישירטים, 
מכנסיים קצרים, מכנסי ספורט, שווטשירטים, חפות שרוול, 
מעילים, אפודים, כפפות, כסיות, בגדי גשם, חליפות צניחה 
מחלק אחד וגרביים; וכל הטובין האחרים הכלולים בסוג זה; 

הכל כלול בסוג 25.                                                           

ט"ו חשון תשע"ג - 30431/10/2012



AVEENO POSITIVELY AGELESS

Trade Mark No. 240370 מספר סימן

Application Date 04/09/2011 תאריך הגשה

 Owners

Name: Johnson & Johnson

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

Identification No.: 604

(New Jersey Corporation)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Reinhold Cohn and Partners

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

שם: ריינהולד כהן ושותפיו

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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 3 סוג: 3

Skin care preparations, namely, skin cleansers, skin 
moisturizers, skin creams, and serums, eye creams; 
hair care preparations, sun care preparations; all 
included in class 3.

תכשירי טיפוח לעור, דהיינו, חומרי ניקוי לעור, מלחחי עור, 
קרמים לעור, וסרומים, קרמים לעיניים; תכשירי טיפוח לשיער, 
תכשירי טיפול לשמש; הנכללים כולם בסוג 3.                         

                        

ט"ו חשון תשע"ג - 30531/10/2012



RITZ-CARLTON REWARDS

Trade Mark No. 240371 מספר סימן

Application Date 04/09/2011 תאריך הגשה

 Owners

Name: The Ritz-Carlton Hotel Company, L.L.C.

Address: 10400 Fernwood Road, Bethesda, Maryland 
20817, U.S.A.

Identification No.: 70403

(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: 43 סוג: 43

Hotel services; restaurant, catering, bar, and lounge 
services; resort and lodging services; provision of 
general-purpose facilities for meetings, conferences 
and exhibitions; provision of banquet and social 
function facilities for special occasions; reservation 
services for hotel accommodations; hotel services 
featuring an incentive award program; all included in 
class 43.

שירותי מלונות; שירותי מסעדה, קייטרינג, פאב ומועדון; שירותי 
נופש ולינה; אספקת מתקנים לשימוש כללי עבור ישיבות, כנסים 
ותצוגות; אספקת מתקני מסיבות ואירועים חברתיים לאירועים 
מיוחדים; שירותי הזמנה ללינה במלון; שרותי מלון המציגים 

תוכנית מענקי תמריץ; הכל כלול בסוג 43.                             
                                                                                    
                                                                                    

                                    

ט"ו חשון תשע"ג - 30631/10/2012



AXIRON

Trade Mark No. 240372 מספר סימן

Application Date 04/09/2011 תאריך הגשה

 Owners

Name: Eli Lilly and Company

Address: Lilly Corporate Center, Indianapolis, Indiana, 
46285, U.S.A.

Identification No.: 1481

(Indiana Corporation)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Luzzatto & Luzzatto

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

שם: לוצאטו את לוצאטו

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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 5 סוג: 5

Pharmaceutical preparations for the treatment of 
androgen replacement therapy and androgen 
deficiency; all included in class 5.

תכשירי רוקחות לטיפול באנדרוגן חלופי ובמחסור באנדרוגן; 
הנכללים כולם בסוג 5.                                                       

                                                    

ט"ו חשון תשע"ג - 30731/10/2012



GALEA

Trade Mark No. 240374 מספר סימן

Application Date 04/09/2011 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: Elbit Systems Ltd. שם: אלביט מערכות בע"מ

Address: Advanced Technology Center, P.O.B. 539, 
Haifa, 31053, Israel

כתובת : מרכז תעשיות מדע, ת.ד. 539, חיפה, 31053, ישראל

Identification No.: 520043027מספר זיהוי: 520043027

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Wolff, Bregman and Goller

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

שם: וולף, ברגמן וגולר

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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 9 סוג: 9

Protective helmet with active noise reduction 
including attenuation of ambient noise, machine 
noise and vehicle noise; protective helmet having 
earcaps and microphones, including active noise 
reduction systems and communication earphones; 
protective helmet with control units for selectively 
activating radio or intercom communications and 
active noise reduction systems; all included in class 
9.

קסדת הגנה הכוללת מפחית רעש אקטיבי לרבות החלשה של 
רעש סביבתי, רעש מכונה ורעש כלי רכב; קסדת הגנה בעלת 
אוזניות ומיקרופונים, לרבות מערכות הפחתת רעש ואוזניות 
תקשורת; קסדת הגנה בעלת יחידות בקרה עבור הפעלה 
סלקטיבית של תקשורות רדיו ואינטרקום ומערכות הפחתת 

רעש אקטיבי; הנכללים כולם בסוג 9.                                   
                                                                                    
                                                                                    

                              

ט"ו חשון תשע"ג - 30831/10/2012



Trade Mark No. 240375 מספר סימן

Application Date 04/09/2011 תאריך הגשה

 Owners

Name: NEW BELLE FOOTWEAR (SHENZHEN) CO., 
LTD.

Address: NO 99 HUANINGXI ROAD, DALANG AVENUE, 
BAOAN DISTRICT, SHENZHEN, People's Republic of 
China

Identification No.: 802174

Chinese Corporation

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Adin-Liss, Advs.

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

שם: עדין - ליס, עו"ד

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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 25 סוג: 25

Shoes; clothing; layettes [clothing]; bathing suits; 
mountain climbing shoes; hats; hosiery; neckties; 
girdles; gloves [clothing]; all included in class 25.

נעליים; בגדים; ביגוד לתינוקות [ביגוד]; בגדי ים; נעליים לטיפוס 
הרים; כובעים; גרביים ובגדים תחתונים; עניבות; מחוכים; 

כפפות [ביגוד]; הנכללים כולם בסוג 25.           

ט"ו חשון תשע"ג - 30931/10/2012



SCRAMBLER THERAPY

Trade Mark No. 240377 מספר סימן

Application Date 05/09/2011 תאריך הגשה

 Owners

Name: Giuseppe Marineo

Address: Via Pagoda Bianca 4, Rome 00144, Italy

Identification No.: 802175

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: 10 סוג: 10

Electromedical pain management products for clinical 
use, namely, electrical nerve stimulators; electronic 
stimulator for pain; nerve stimulator apparatus; all 
included in Class 10.

מוצרי ניהול כאבים אלקטרורפואיים לשימוש קליני, בעיקר, מגרי 
עצבים חשמליים; מגרה אלקטרוני לכאבים; התקן גירוי עצבים; 
הכל כלול בסוג 10.                                                           

                                            

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

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

U.S.A., 09/03/2011, No. 85/261,835 ארה"ב, 09/03/2011, מספר 85/261,835

Class: 10 סוג: 10

ט"ו חשון תשע"ג - 31031/10/2012



JUST BITTEN KISSABLE

Trade Mark No. 240396 מספר סימן

Application Date 05/09/2011 תאריך הגשה

 Owners

Name: Revlon Consumer Products Corporation

Address: 237 Park Avenue, New York, New York, 10017, 
U.S.A.

Identification No.: 415

(Delaware Corporation)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Reinhold Cohn and Partners

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

שם: ריינהולד כהן ושותפיו

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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 3 סוג: 3

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

סבונים; בשמים, שמנים אתריים, תכשירי קוסמטיקה, איפור, 
תרחיצים לשיער; תכשירים לניקוי שיניים; הנכללים כולם בסוג 

.3

ט"ו חשון תשע"ג - 31131/10/2012



BLACKRAPID

Trade Mark No. 240397 מספר סימן

Application Date 05/09/2011 תאריך הגשה

 Owners

Name: Black Rapid, Inc.

Address: 315 North 36th Street, Suite 201, Seattle, 
Washington 98103, U.S.A.

Identification No.: 802176

Washington corporation 

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Reinhold Cohn and Partners

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

שם: ריינהולד כהן ושותפיו

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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 9 סוג: 9

Camera straps; binocular straps; spotting scope 
straps; camera strap pockets; camera strap stays; 
camera strap hardware; binocular strap hardware; 
spotting scope strap hardware; camera lens bags; 
camera bags; camera mounting plates; tripod 
mounting plates; tripod heads; tripods; monopod 
mounting plates; monopod heads; monopods; 
auxiliary camera equipment; auxiliary camera 
equipment bags; camera straps and connecting 
hardware sold as a unit therewith; binocular straps 
and connecting hardware sold as a unit therewith; 
spotting scope straps and connecting hardware sold 
as a unit therewith; camera, photographic, binocular 
and scope accessories and auxiliary equipment; 
photographic, cinematographic and optical apparatus 
and instruments; cameras; binoculars; scopes; 
camera strap hardware, namely, adjusters, 
connectors, fasteners, hooks, sliders, keepers, and 
swivels; binocular strap hardware, namely, adjusters, 
connectors, fasteners, hooks, sliders, keepers, and 
swivels; spotting scope strap hardware, namely, 
adjusters, connectors, fasteners, hooks, sliders, 
keepers, and swivels; sunglasses; lens caps; all 
included in class 9.

רצועות מצלמה; רצועות משקפת; רצועות ספוטר; כיסי רצועת 
מצלמה; מחזיקי רצועת מצלמה; חומרה לרצועת מצלמה; 

חומרה לרצועת משקפת; חומרה לרצועת ספוטר; תיקי עדשת 
מצלמה; תיקי מצלמה; לוחיות הרכבה למצלמה; לוחיות הרכבה 
לחצובה; ראשי חצובה; חצובות; לוחיות הרכבה למונופוד; ראשי 

מונופוד; מונופודים; ציוד עזר למצלמה; תיקים לציוד עזר 
למצלמה; רצועות מצלמה וחומרת חיבור הנמכרים ביחד 
כיחידה; רצועות משקפת וחומרת חיבור הנמכרים ביחד 

כיחידה; רצועות ספוטר וחומרת חיבור הנמכרים ביחד כיחידה; 
אביזרים וציוד עזר למצלמות, צילום, משקפות וטלסקופים; 
מכשירים וכלים צילומיים, סינמטוגרפיים ואופטיים; מצלמות; 

משקפות; טלסקופים; חומרת רצועת מצלמה, דהיינו, מתאמים, 
מחברים, מהדקים, ווים, מדים זחיחים, שומרים, וסביבולים; 

משקפי שמש; מכסי עדשות; הנכללים כולם בסוג 9.                 
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    

                                                                    

ט"ו חשון תשע"ג - 31231/10/2012



Trade Mark No. 240398 מספר סימן

Application Date 05/09/2011 תאריך הגשה

 Owners

Name: Black Rapid, Inc.

Address: 315 North 36th Street, Suite 201, Seattle, 
Washington 98103, U.S.A.

Identification No.: 802176

Washington corporation 

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Reinhold Cohn and Partners

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

שם: ריינהולד כהן ושותפיו

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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 9 סוג: 9

Camera straps; binocular straps; spotting scope 
straps; camera strap pockets; camera strap stays; 
camera strap hardware; binocular strap hardware; 
spotting scope strap hardware; camera lens bags; 
camera bags; camera mounting plates; tripod 
mounting plates; tripod heads; tripods; monopod 
mounting plates; monopod heads; monopods; 
auxiliary camera equipment; auxiliary camera 
equipment bags; camera straps and connecting 
hardware sold as a unit therewith; binocular straps 
and connecting hardware sold as a unit therewith; 
spotting scope straps and connecting hardware sold 
as a unit therewith; camera, photographic, binocular 
and scope accessories and auxiliary equipment; 
photographic, cinematographic and optical apparatus 
and instruments; cameras; binoculars; scopes; 
camera strap hardware, namely, adjusters, 
connectors, fasteners, hooks, sliders, keepers, and 
swivels; binocular strap hardware, namely, adjusters, 
connectors, fasteners, hooks, sliders, keepers, and 
swivels; spotting scope strap hardware, namely, 
adjusters, connectors, fasteners, hooks, sliders, 
keepers, and swivels; sunglasses; lens caps; all 
included in class 9.

רצועות מצלמה; רצועות משקפת; רצועות ספוטר; כיסי רצועת 
מצלמה; מחזיקי רצועת מצלמה; חומרה לרצועת מצלמה; 

חומרה לרצועת משקפת; חומרה לרצועת ספוטר; תיקי עדשת 
מצלמה; תיקי מצלמה; לוחיות הרכבה למצלמה; לוחיות הרכבה 
לחצובה; ראשי חצובה; חצובות; לוחיות הרכבה למונופוד; ראשי 

מונופוד; מונופודים; ציוד עזר למצלמה; תיקים לציוד עזר 
למצלמה; רצועות מצלמה וחומרת חיבור הנמכרים ביחד 
כיחידה; רצועות משקפת וחומרת חיבור הנמכרים ביחד 

כיחידה; רצועות ספוטר וחומרת חיבור הנמכרים ביחד כיחידה; 
אביזרים וציוד עזר למצלמות, צילום, משקפות וטלסקופים; 
מכשירים וכלים צילומיים, סינמטוגרפיים ואופטיים; מצלמות; 

משקפות; טלסקופים; חומרת רצועת מצלמה, דהיינו, מתאמים, 
מחברים, מהדקים, ווים, מדים זחיחים, שומרים, וסביבולים; 

משקפי שמש; מכסי עדשות; הנכללים כולם בסוג 9.                 
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    

                                                                    

ט"ו חשון תשע"ג - 31331/10/2012



PODS

Trade Mark No. 240401 מספר סימן

Application Date 05/09/2011 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

laundry stain removers, laundry detergents; all 
included in class 3.

מסירי כתמים לכביסה, חומרי ניקוי 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)

U.S.A., 07/03/2011, No. 85259435 ארה"ב, 07/03/2011, מספר 85259435

Class: 3 סוג: 3

ט"ו חשון תשע"ג - 31431/10/2012



DEPUY PULSE

Trade Mark No. 240447 מספר סימן

Application Date 07/09/2011 תאריך הגשה

 Owners

Name: DePuy, Inc.

Address: Warsaw, IN, U.S.A.

Identification No.: 48625

(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, apparatus and instruments for 
treating patients with spinal conditions resulting from 
degenerative diseases, deformities, trauma, and 
sports-related injuries; Medical devices, apparatus 
and instruments for the diagnosis and treatment of 
neurological disorders and central nervous system 
disorders; Medical devices, apparatus and 
instruments for treating orthopaedic injury and 
trauma; Spinal and orthopaedic implants made of 
artificial materials; Spinal cages; Medical plates and 
screws; Surgical instruments for use in orthopaedic 
procedures; Surgical instruments for use in spinal 
surgery; all included in class 10.

התקנים, מכשירים וכלים רפואיים לטיפול בחולים עם בעיות 
שידרתיות הנובעות ממחלות ניווניות, מומים, טראומה, ופציעות 
הקשורות לספורט; התקנים, מכשירים וכלים רפואיים לאבחון 
וטיפול בהפרעות נוירולוגיות ובהפרעות במערכת העצבים 

המרכזית; התקנים, מכשירים וכלים לטיפול  בפציעה וטראומה 
אורטופדיים; שתלים שידרתיים ואורטופדיים העשויים מחומרים 
מלאכותיים; כלובים שידרתיים; לוחות וברגים רפואיים; כלים 
כירורגיים לשימוש בהליכים אורטופדיים; כלים כירורגיים 

לשימוש בניתוח השידרה; הנכללים כולם בסוג 10.                 
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    

                                                        

ט"ו חשון תשע"ג - 31531/10/2012



Trade Mark No. 240449 מספר סימן

Application Date 28/08/2011 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: shapoor carpets שם: שאפור שטיחים א.כ. בע"מ

Address: Eilyahu Eitan st 3, (byet Giron), Rishon Ie Zion, 
75703, Israel

כתובת : אליהו איתן 3, (בית גירון), ראשון לציון, 75703, ישראל

Identification No.: 513220475מספר זיהוי: 513220475

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 27 סוג: 27

Carpets, rugs, mats; all included in class 27. שטיחים, מרבדים, מחצלות; הנכללים כולם בסוג 27.   

ט"ו חשון תשע"ג - 31631/10/2012



Trade Mark No. 240451 מספר סימן

Application Date 07/09/2011 תאריך הגשה

 Owners

Name: CORPORACION HABANOS, S.A.

Address: Avenida 3ra. No. 2006 entre 20 y 22,, Miramar, 
Ciudad de la Habana, Cuba

Identification No.: 38347

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Pearl Cohen Zedek Latzer

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

שם: פרל כהן צדק לצר

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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 34 סוג: 34

Tobacco, including: cigars, cigarettes, cigarillos, cut 
tobacco for pipes; smokers’ articles, including: 
ashtrays, cigar cutters, matchboxes, cigar cases; 
matches; all included in class 34.

טבק, כולל: סיגרים, סיגריות, סיגרילוס, טבק חתוך למקטרות, 
אביזרי מעשנים, כולל: מאפרות, קוטמי סיגרים, קופסאות 

גפרורים, תיבות סיגרים, גפרורים; הנכללים כולם בסוג 34.       
                                                    

ט"ו חשון תשע"ג - 31731/10/2012



Trade Mark No. 240452 מספר סימן

Application Date 07/09/2011 תאריך הגשה

 Owners

Name: CORPORACION HABANOS, S.A.

Address: Avenida 3ra. No. 2006 entre 20 y 22,, Miramar, 
Ciudad de la Habana, Cuba

Identification No.: 38347

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Pearl Cohen Zedek Latzer

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

שם: פרל כהן צדק לצר

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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 34 סוג: 34

Tobacco, including: cigars, cigarettes, cigarillos, cut 
tobacco for pipes; smokers’ articles, including: 
ashtrays, cigar cutters, matchboxes, cigar cases; 
matches; all included in class 34.

טבק, כולל: סיגרים, סיגריות, סיגרילוס, טבק חתוך למקטרות, 
אביזרי מעשנים, כולל: מאפרות, קוטמי סיגרים, קופסאות 

גפרורים, תיבות סיגרים, גפרורים; הנכללים כולם בסוג 34.       
                                                    

ט"ו חשון תשע"ג - 31831/10/2012



Trade Mark No. 240453 מספר סימן

Application Date 07/09/2011 תאריך הגשה

 Owners

Name: CORPORACION HABANOS, S.A.

Address: Avenida 3ra. No. 2006 entre 20 y 22,, Miramar, 
Ciudad de la Habana, Cuba

Identification No.: 38347

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Pearl Cohen Zedek Latzer

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

שם: פרל כהן צדק לצר

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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 34 סוג: 34

Tobacco, including: cigars, cigarettes, cigarillos, cut 
tobacco for pipes; smokers’ articles, including: 
ashtrays, cigar cutters, matchboxes, cigar cases; 
matches; all included in class 34.

טבק, כולל: סיגרים, סיגריות, סיגרילוס, טבק חתוך למקטרות, 
אביזרי מעשנים, כולל: מאפרות, קוטמי סיגרים, קופסאות 

גפרורים, תיבות סיגרים, גפרורים; הנכללים כולם בסוג 34.       
                                                    

ט"ו חשון תשע"ג - 31931/10/2012



Trade Mark No. 240454 מספר סימן

Application Date 07/09/2011 תאריך הגשה

 Owners

Name: CORPORACION HABANOS, S.A.

Address: Avenida 3ra. No. 2006 entre 20 y 22,, Miramar, 
Ciudad de la Habana, Cuba

Identification No.: 38347

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Pearl Cohen Zedek Latzer

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

שם: פרל כהן צדק לצר

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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 34 סוג: 34

Tobacco, including: cigars, cigarettes, cigarillos, cut 
tobacco for pipes; smokers’ articles, including: 
ashtrays, cigar cutters, matchboxes, cigar cases; 
matches; all included in class 34.

טבק, כולל: סיגרים, סיגריות, סיגרילוס, טבק חתוך למקטרות, 
אביזרי מעשנים, כולל: מאפרות, קוטמי סיגרים, קופסאות 

גפרורים, תיבות סיגרים, גפרורים; הנכללים כולם בסוג 34.       
                                                    

ט"ו חשון תשע"ג - 32031/10/2012



Trade Mark No. 240455 מספר סימן

Application Date 07/09/2011 תאריך הגשה

 Owners

Name: CORPORACION HABANOS, S.A.

Address: Avenida 3ra. No. 2006 entre 20 y 22,, Miramar, 
Ciudad de la Habana, Cuba

Identification No.: 38347

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Pearl Cohen Zedek Latzer

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

שם: פרל כהן צדק לצר

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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 34 סוג: 34

Tobacco, including: cigars, cigarettes, cigarillos, cut 
tobacco for pipes; smokers’ articles, including: 
ashtrays, cigar cutters, matchboxes, cigar cases; 
matches; all included in class 34.

טבק, כולל: סיגרים, סיגריות, סיגרילוס, טבק חתוך למקטרות, 
אביזרי מעשנים, כולל: מאפרות, קוטמי סיגרים, קופסאות 

גפרורים, תיבות סיגרים, גפרורים; הנכללים כולם בסוג 34.       
                                                    

ט"ו חשון תשע"ג - 32131/10/2012



WHISTLEBLOWER - ONLINE

Trade Mark No. 240457 מספר סימן

Application Date 07/09/2011 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: Corpocheck Global Ltd. שם: קורפוצ'ק גלובל בע"מ

Address: 27 Gildesgame Street, Ramat Gan, 52655, 
Israel

כתובת : רח' גילדסגיים 27, רמת גן, 52655, ישראל

Identification No.: 514601749מספר זיהוי: 514601749

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Reinhold Cohn and Partners

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

Accounting and auditing; all included in class 35. ביקורת וחשבונאות; הנכללים כולם בסוג 35.                       

ט"ו חשון תשע"ג - 32231/10/2012



SKINNYGIRL

Trade Mark No. 240458 מספר סימן

Application Date 07/09/2011 תאריך הגשה

 Owners

Name: JIM BEAM BRANDS CO.

Address: Deerfield, Illinois, U.S.A.

Identification No.: 796

(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: 33 סוג: 33

Liquor and distilled spirits; prepared alcoholic 
cocktails; alcoholic cocktail mixes; all included in 
class 33.

ליקרים וכהלים מזוקקים; קוקטיילים אלכוהוליים מוכנים; 
תערובות קוקטייל אלכוהוליות; הנכללים כולם בסוג 33.           

          

ט"ו חשון תשע"ג - 32331/10/2012



Trade Mark No. 240463 מספר סימן

Application Date 28/08/2011 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: SOPHIA BRAUN שם: סופיה  בראון

Address: 3 Pasternak St., Tel Aviv, 69205, Israel כתובת : רח' פסטרנק 3, תל אביב, 69205, ישראל

Identification No.: 12046181מספר זיהוי: 12046181

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 41 סוג: 41

Educational services in the field of oral health; all 
included in class 41.

שירותי חינוך בתחום בריאות הפה; הנכללים כולם בסוג 41.     
                                          

ט"ו חשון תשע"ג - 32431/10/2012



Trade Mark No. 240464 מספר סימן

Application Date 28/08/2011 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: Birger-Matalon 'שם: בירגר-מטלון שות

Address: Kfar Kish, 19330, Israel כתובת : ד.נ עמק יזראל, כפר קיש, 19330, ישראל

Identification No.: 558025177מספר זיהוי: 558025177

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 43 סוג: 43

General services of goods (food and beverage); all 
included in class 43.

שירותים להספקת מזון ומשקה; הנכללים כולם בסוג 43.         
                                        

ט"ו חשון תשע"ג - 32531/10/2012



Trade Mark No. 240465 מספר סימן

Application Date 28/08/2011 תאריך הגשה

 Owners

Name: Pinoso Sportshoes S.L.

Address: Calle 8 de Agosto14, 03650 Pinoso Alicante, 
Spain

Identification No.: 73307

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: 25 סוג: 25

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

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

ט"ו חשון תשע"ג - 32631/10/2012



Trade Mark No. 240467 מספר סימן

Application Date 29/08/2011 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: Segment Information Technologies Ltd שם: סגמנט טכנולוגיות מידע (ישראל) בע"מ

Address: 10 Zarchin st, Raanana, Israel כתובת : רח' זרחין 10, רעננה, ישראל

Identification No.: 512946146מספר זיהוי: 512946146

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Boaz Lavi, Adv 

Address: 55 Menahem Begin Wayth fi, Tel Aviv, 67138, 
Israel

שם: עו"ד בועז לביא

כתובת : דרך מנחם בגין 55, קומה 5, תל אביב, 67138, ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 42 סוג: 42

Development of BTB systems for data management, 
process management, and management and 
information control of chain data supply in-between 
retailers, buyers and suppliers and/or any different 
entities which are involve together in trade and 
commerce activity.

פיתוח מערכות BTB  לשם ניהול נתונים, ניהול תהליכים, ניהול 
ובקרת מידע בתהליכי שרשרת של אספקת נתונים בין 

קמעונאים גופי רכש וספקים ו/או בין כל שני גופים אשר מצויים 
בקשרי מסחר ורכש.                                                         
                                                                                    

                                  

ט"ו חשון תשע"ג - 32731/10/2012



Home Sleep

הום סליפ
Trade Mark No. 240468 מספר סימן

Application Date 29/08/2011 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: Golan Bar-Or שם: גולן בר-אור

Address: 58 Hertzel St., Zichron Yaacov, 30900, Israel כתובת : רח' הרצל 58, זכרון יעקב, 30900, ישראל

Identification No.: 028713261מספר זיהוי: 028713261

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 20 סוג: 20

Mattresses and furniture; all included in class 20. מזרנים ורהיטים; הנכללים כולם בסוג 20.                             

Class: 35 סוג: 35

Retail store services relating to mattresses, furniture, 
textile, bed and table covers; all included in class 35.

שירותי חנויות קמעונאיות בגין מזרנים, רהיטים, אריגים, כיסויי 
מיטה ושולחן; הנכללים כולם בסוג 35.                                 

      

ט"ו חשון תשע"ג - 32831/10/2012



Trade Mark No. 240469 מספר סימן

Application Date 29/08/2011 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: Luna Star Ltd. שם: לונה סטאר בע"מ

Address: Hayutman 4, Tel Aviv Yaffo, 62154, Israel כתובת : חיותמן 4, תל אביב-יפו, 62154, ישראל

Identification No.: 513567495מספר זיהוי: 513567495

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Haim Kossowsky-Schahor & Co., Adv.

Address: P.O.B. 20084, Tel Aviv, 61200, Israel

שם: חיים קוסובסקי-שחור ושות', עו"ד

כתובת : ת.ד. 20084, תל אביב, 61200, ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 21 סוג: 21

Household utensils and containers for pets and there 
owners; all included in class 21.

כלים ומיכלים לבעלי חיים ובעליהם; הנכללים כולם בסוג 21.     
                                                            

ט"ו חשון תשע"ג - 32931/10/2012



Trade Mark No. 240471 מספר סימן

Application Date 30/08/2011 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: Vadim Kofman  שם: ואדים קופמן

Address: Hanadiv 6 st, Hertzelia, Israel כתובת : רח' הנדיב 6, הרצליה, ישראל

Identification No.: 313771396מספר זיהוי: 313771396

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Ilan Zrihan, Adv

Address: P.O.B. 238, Modiin, 71711, Israel

שם: עו"ד אילן זריהן 

כתובת : ת.ד. 238, מודיעין, 71711, ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 44 סוג: 44

Alternative medical services; all included in class 44. שירותי רפואה אלטרנטיבית; הנכללים כולם בסוג 44.             
      

ט"ו חשון תשע"ג - 33031/10/2012



iSkoot

Trade Mark No. 240472 מספר סימן

Application Date 08/09/2011 תאריך הגשה

 Owners

Name: Qualcomm iSkoot, Inc.

Address: 5775 Morehouse Drive, San Diego, CA 92121-
1714, U.S.A.

Identification No.: 802181

A Delaware Corporation

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Sanford T. Colb & Co.

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

שם: סנפורד ט. קולב ושות'

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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 9 סוג: 9

Computer software for use in organizing, 
transmitting, manipulating, and reviewing text, data, 
audio, and other multimedia files on and between 
one or more portable and handheld digital electronic 
devices; Computer software for the redirection of 
messages, global computer network e-mail, and 
other data to one or more electronic handheld units 
from a data store on or associated with a personal 
computer or a server; Computer software for the 
synchronization of data between a remote station 
and unit; Computer software for the synchronization 
of data between a fixed station and unit; Computer 
software that allows subscribers to utilize VOIP 
(voice over internet protocol) communication 
services; Computer software for enabling push 
communications technology; Electronic handheld 
units for the wireless reception and transmission of 
data which enables the user to keep track of and 
manage personal information and which also has the 
capacity to transmit and receive voice 
communications; Wireless handheld 
telecommunications devices, namely, cellular 
telephone that combines wireless voice and data 
telecommunications functions, digital imaging 
functions, computing functions, permits the two-way 
wireless transmission of e-mail and text, and permits 
wireless access to a global computer network; all 
included in Class 9.

תוכנת מחשב לשימוש בארגון, שידור, עיבוד, והגהה של 
טקסט, נתונים, אודיו וקבצי מולטימדיה אחרים על ובין התקן 
אלקטרוני דיגיטלי נייד ונישא ביד אחד או יותר; תוכנת מחשב 
לכיוון מחדש של מסרים, דוא"ל של רשת מחשבים גלובלית, 
ונתונים אחרים ליחידה אלקטרונית נישאת ביד אחת או יותר 
מאחסון נתונים על או קשור למחשב אישי או שרת; תוכנת 
מחשב לסנכרון נתונים בין תחנה מרוחקת ויחידה; תוכנת 

מחשב לסנכרון נתונים בין תחנה קבועה ויחידה; תוכנת מחשב 
 VOIP שמאפשר מנויים למשתמש בשירותי תקשורת

(פרוטוקול העברת קול באינטרנט); תוכנת מחשב לאפשור 
טכנולוגיית תקשורת דחיפה; יחודות אלקטרוניות נישאות ביד 
לקליטה ושידור אלחוטיים של נתונים שמאפשרות למשתמש 
לעקוב אחרי ולנהל מידע אישי ושיש להן גם את האפשרות 

לשדר ולקלוט תקשורת קול; התקני תקשורת אלחוטיים נישאים 
ביד, בעיקר, טלפון סלולארי שמשלב פונקציות תקשורת קולות 

ונתונים אלחוטית, פונקציות הדמיה דיגיטלית, ופונקציות 
מחשוב, מאפשר שידור אלחוטי של דוא"ל וטקסט בשני כיוונים 
ומאפשר גישה אלחוטית לרשת מחשבים גלובלית; הכל כלול 

בסוג 9.                                                                           
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    

                                        

ט"ו חשון תשע"ג - 33131/10/2012



NU

Trade Mark No. 240477 מספר סימן

Application Date 08/09/2011 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: David Kramer שם: דוד קרמר

Address: 8/4 Ben Gamla Street, Jerusalem, 93188, Israel כתובת : 8/4 רח' בן גמלא, ירושלים, 93188, ישראל

Identification No.: 317799229מספר זיהוי: 317799229

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: 25 סוג: 25

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

דברי הלבשה, כיסויי ראש ודברי הנעלה; כולם נכללים בסוג 25. 
    

ט"ו חשון תשע"ג - 33231/10/2012



Trade Mark No. 240479 מספר סימן

Application Date 31/08/2011 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: KLB research and devel lopment LTD שם: קלב מחקר ופיתוח אגש"ח בע"מ

Address: D.N. Negev, kibbutz lahav, 85335, Israel כתובת : ד.נ. נגב, להב, 85335, ישראל

Identification No.: 570045112מספר זיהוי: 570045112

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 42 סוג: 42

Comprehensive pre-clinical services, and preforming 
clinical research; All included in class 42.

שרותי מחקר פרה קליניים ובצוע מחקרים עצמאיים; הנכללים 
כולם בסוג 42.                                                             

ט"ו חשון תשע"ג - 33331/10/2012



Trade Mark No. 240482 מספר סימן

Application Date 31/08/2011 תאריך הגשה

 Owners

Name: EURODIVISAS S.A. 

Address: Plaza Espana 3, Fuentes de Onoro 
(Salamanca), 37840, Spain

Identification No.: 73425

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Naschitz, Brandes & Co., Advs.

Address: 5 Tuval Street, Tel Aviv, 67897, Israel

שם: נשיץ, ברנדס ושות', עו"ד

כתובת : רחוב תובל 5, תל אביב, 67897, ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 36 סוג: 36

Financial services including foreign exchange 
services and related services; all included in class 36.

שירותים פיננסיים, לרבות שירותי המרת מטבע ושירותים 
נלווים; הנכללים כולם בסוג 36.                                           

    

ט"ו חשון תשע"ג - 33431/10/2012



Trade Mark No. 240483 מספר סימן

Application Date 31/08/2011 תאריך הגשה

 Owners

Name: EURODIVISAS S.A. 

Address: Plaza Espana 3, Fuentes de Onoro 
(Salamanca), 37840, Spain

Identification No.: 73425

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Naschitz, Brandes & Co., Advs.

Address: 5 Tuval Street, Tel Aviv, 67897, Israel

שם: נשיץ, ברנדס ושות', עו"ד

כתובת : רחוב תובל 5, תל אביב, 67897, ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 36 סוג: 36

Financial services including foreign exchange 
services and related services; all included in class 36.

שירותים פיננסיים, לרבות שירותי המרת מטבע ושירותים 
נלווים; הנכללים כולם בסוג 36.                                           

    

ט"ו חשון תשע"ג - 33531/10/2012



SONICGEAR

Trade Mark No. 240487 מספר סימן

Application Date 08/09/2011 תאריך הגשה

 Owners

Name: LEAPFROG DISTRIBUTION PTE LTD

Address: 1 Kallang Sector, #03-05, Singapore, 349276, 
Singapore

Identification No.: 802183

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

Audio devices, including but not limited to: speakers, 
multimedia sound systems, docking stations, radios, 
radio clocks, portable multimedia devices, 
headphones, headsets, microphones, earphones, 
audio cables and accessories; All included in class 9.

מכשירי שמע, הכוללים אך לא מוגבלים ל: רמקולים, מערכות 
שמע ומולטימדיה, תחנות עגינה, מכשירי רדיו, שעוני רדיו, 
מכשירי מולטימדיה ניידים, אוזניות, ערכות אוזניות הכוללות 

מיקרופון, מיקרופונים, כבלים ואביזרי שמע, הנכללים כולם בסוג 
                                                     .9

ט"ו חשון תשע"ג - 33631/10/2012



Trade Mark No. 240488 מספר סימן

Application Date 08/09/2011 תאריך הגשה

 Owners

Name: LEAPFROG DISTRIBUTION PTE LTD

Address: 1 Kallang Sector, #03-05, Singapore, 349276, 
Singapore

Identification No.: 802183

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

Computer-related hardware and computer 
peripherals, including but not limited to: keyboards, 
mice, mouse pads, cooling pads, PC housing/casing, 
laptop bags, cases and apparel, power supply units, 
webcams, scanners, wireless devices, tablet PCs 
and touch screen mobile devices; All included in 
class 9

חומרה הקשורה למחשב וציוד היקפי למחשב, הכוללים אך לא 
מוגבלים ל: מקלדות, עכברים, משטחים לעכבר, משטחי קירור, 
מארזים למחשבים אישיים, תיקים למחשבים ניידים, כיסויים 
ועטיפות , יחידות לאספקת חשמל, מצלמות רשת, סורקים, 
התקנים אלחוטיים,  מחשבי לוח (טאבלטים), מכשירים 
סלולאריים עם מסך מגע; הנכללים כולם בסוג 9.     

ט"ו חשון תשע"ג - 33731/10/2012



Trade Mark No. 240489 מספר סימן

Application Date 08/09/2011 תאריך הגשה

 Owners

Name: LEAPFROG DISTRIBUTION PTE LTD

Address: 1 Kallang Sector, #03-05, Singapore, 349276, 
Singapore

Identification No.: 802183

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

Audio devices, including but not limited to: speakers, 
multimedia sound systems, docking stations, radios, 
radio clocks, portable multimedia devices, 
headphones, headsets, microphones, earphones, 
audio cables and accessories; All included in class 9.

מכשירי שמע, הכוללים אך לא מוגבלים ל: רמקולים, מערכות 
שמע ומולטימדיה, תחנות עגינה, מכשירי רדיו, שעוני רדיו, 
מכשירי מולטימדיה ניידים, אוזניות, ערכות אוזניות הכוללות 

מיקרופון, מיקרופונים, כבלים ואביזרי שמע, הנכללים כולם בסוג 
                                                     .9

ט"ו חשון תשע"ג - 33831/10/2012



POWERLOGIC

Trade Mark No. 240490 מספר סימן

Application Date 08/09/2011 תאריך הגשה

 Owners

Name: LEAPFROG DISTRIBUTION PTE LTD

Address: 1 Kallang Sector, #03-05, Singapore, 349276, 
Singapore

Identification No.: 802183

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

Computer-related hardware and computer 
peripherals, including but not limited to: keyboards, 
mice, mouse pads, cooling pads, PC housing/casing, 
laptop bags, cases and apparel, power supply units, 
webcams, scanners, wireless devices, tablet PCs 
and touch screen mobile devices; All included in 
class 9

חומרה הקשורה למחשב וציוד היקפי למחשב, הכוללים אך לא 
מוגבלים ל: מקלדות, עכברים, משטחים לעכבר, משטחי קירור, 
מארזים למחשבים אישיים, תיקים למחשבים ניידים, כיסויים 
ועטיפות , יחידות לאספקת חשמל, מצלמות רשת, סורקים, 
התקנים אלחוטיים,  מחשבי לוח (טאבלטים), מכשירים 
סלולאריים עם מסך מגע, הנכללים כולם בסוג 9.     

ט"ו חשון תשע"ג - 33931/10/2012



Trade Mark No. 240492 מספר סימן

Application Date 08/09/2011 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: Tamar Ben-David שם: תמר בן דוד

Address: 8 Gaza Street, Tel Aviv, 68181, Israel כתובת : רח' עזה 8, תל אביב-יפו, 68181, ישראל

Identification No.: 058323221מספר זיהוי: 058323221

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 43 סוג: 43

Providing advice services concerning baking and 
cooking recipes; Consultancy services relating to 
food; Consultancy services relating to food 
preparation; Consultancy, advisory and information 
services in relation to the preparation of food and 
drink; Food preparation services; all included in Class 
43

אספקת שירותי ייעוץ בתחום המתכונים לאפייה ולבישול; 
שירותי ייעוץ בנוגע למזון; שירותי ייעוץ בנוגע להכנת דברי מזון; 
שירותי הכוונה, ייעוץ ומידע בתחום הכנה של מזון ומשקאות; 
שירותי הכנת מזון; הנכללים כולם בסוג 43                           
                                                                                    
                                                                                    

  

ט"ו חשון תשע"ג - 34031/10/2012



HAPPY STUDIO

Trade Mark No. 240498 מספר סימן

Application Date 11/09/2011 תאריך הגשה

 Owners

Name: McDONALD'S CORPORATION

Address: One McDonald's Plaza, Oak Brook, Illinois, 
60523, U.S.A.

Identification No.: 6405

(Delaware Corporation)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Pearl Cohen Zedek Latzer

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

שם: פרל כהן צדק לצר

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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 41 סוג: 41

Entertainment services, namely, providing a website 
for interactive online games for children; included in 
class 41.

שירותי בידור, דהיינו, אספקת אתר אינטרנט למשחקים 
מקוונים אינטראקטיביים לילדים; הנכללים בסוג 41.               

                              

ט"ו חשון תשע"ג - 34131/10/2012



ACCLARENT CYCLOPS

Trade Mark No. 240499 מספר סימן

Application Date 11/09/2011 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, endoscopes and 
endoscopic equipment for use in treating of diseases 
and conditions of, or involving, the ears, nose, 
paranasal sinuses and throat; all included in class 10.

התקנים רפואיים, דהיינו, אנדוסקופים וציוד אנדוסקופי לשימוש 
בטיפול במחלות ובמצבים של, או הקשורים לאוזניים, אף, 

סינוסים פרנאסליים וגרון; הנכללים כולם בסוג 10.                   
                                                                  

ט"ו חשון תשע"ג - 34231/10/2012



Trade Mark No. 240503 מספר סימן

Application Date 29/06/2011 תאריך הגשה

International Trademark No. 1087782 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: HEREDAD UGARTE, S.A.

Address: Ctra Nacional 232 Vitoria-Logroño, KM 69, E-
01307 Paganos (Alava), Spain

Identification No.: 73366

(España Sociedad Anónima)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 33 סוג: 33

Wine and alcoholic beverages (except beer).

ט"ו חשון תשע"ג - 34331/10/2012



Trade Mark No. 240505 מספר סימן

Application Date 29/06/2011 תאריך הגשה

International Trademark No. 1087799 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: TOKIO INDUSTRY CO., LTD

Address: No.405,,13-5, Nishisugamo 4-chome,,Toshima-
ku, Tokyo 170-0001, Japan

Identification No.: 73428

(Japan Corporation)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 33 סוג: 33

Japanese liquors; western liquors; whiskey; vodka; 
gin; bitters; brandy; rum; liqueurs; alcoholic fruit 
beverages; chinese liquors; flavored tonic liquors.

ט"ו חשון תשע"ג - 34431/10/2012



Trade Mark No. 240517 מספר סימן

Application Date 12/04/2011 תאריך הגשה

International Trademark No. 1087893 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: ZORLUTEKS TEKSTİL TİCARET VE SANAYİ 
ANONİM ŞİRKETİ

Address: Zorlu Plaza, Avcilar/İstanbul, Turkey

Identification No.: 73431

(Turkey Joint Stock Company)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 23 סוג: 23

Yarns and threads, for textile use namely, 
embroidery, knitting, sewing and elastic threads and 
yarns for textile use.

Class: 24 סוג: 24

Woven or non-woven fabrics; home textiles (including 
flags, signal flags, handkerchief).

Class: 26 סוג: 26

Lace and embroidery, guipures, festoons, braids, 
ribbons, extrafors.

ט"ו חשון תשע"ג - 34531/10/2012



Trade Mark No. 240520 מספר סימן

Application Date 07/07/2011 תאריך הגשה

International Trademark No. 1087916 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: Riot Games, Inc.

Address: 2450 Broadway, Santa Monica CA 90404, 
U.S.A.

Identification No.: 73436

(Delaware, United States CORPORATION)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 42 סוג: 42

Providing temporary use of non-downloadable 
software that enhances computer and video game 
play by detecting and tracking computer and video 
game users that habitually leave computer and video 
games during game play and issuing suspensions to 
those users.

Goods/Services for which priority is claimed סחורות/שירותים לגביהם נטען דין קדימה
(If only classification code is indicated, Priority is claimed 
for all goods/services included in that class, and specified 
above under the 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., 12/04/2011, No. 85292660 ארה"ב, 12/04/2011, מספר 85292660

Class: 42 סוג: 42

ט"ו חשון תשע"ג - 34631/10/2012



Trade Mark No. 240521 מספר סימן

Application Date 07/07/2011 תאריך הגשה

International Trademark No. 1087918 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: Riot Games, Inc.

Address: 2450 Broadway, Santa Monica CA 90404, 
U.S.A.

Identification No.: 73436

(Delaware, United States CORPORATION)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 42 סוג: 42

Computer services, namely, providing a secure 
electronic online system featuring technology which 
provides information about user's misconduct and 
allows computer and video game users to vote on 
punishment for misconduct by computer or video 
game users.

Goods/Services for which priority is claimed סחורות/שירותים לגביהם נטען דין קדימה
(If only classification code is indicated, Priority is claimed 
for all goods/services included in that class, and specified 
above under the 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., 12/01/2011, No. 85216378 ארה"ב, 12/01/2011, מספר 85216378

Class: 42 סוג: 42

ט"ו חשון תשע"ג - 34731/10/2012



Trade Mark No. 240523 מספר סימן

Application Date 07/07/2011 תאריך הגשה

International Trademark No. 1087924 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: Clariant AG

Address: Rothausstrasse 61, CH-4132 Muttenz, 
Switzerland

Identification No.: 72782

(Suisse Société anonyme)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 1 סוג: 1

Chemicals used in the cosmetic industry; polymers 
and polymer additives used in the cosmetic 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, 31/05/2011, No. 616368 שוויץ, 31/05/2011, מספר 616368

Class: 1 סוג: 1

ט"ו חשון תשע"ג - 34831/10/2012



Trade Mark No. 240527 מספר סימן

Application Date 08/07/2011 תאריך הגשה

International Trademark No. 1087953 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: KLEREO

Address: 5 rue du Chant des Oiseaux, F-78360 
MONTESSON, France

Identification No.: 73440

(France société à responsabilité limitée)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 7 סוג: 7

Electric motors for operating covers and shelters for 
swimming pools, ponds and spas.

Class: 9 סוג: 9

Electric or electronic apparatus for automating 
swimming pool, pond and spa equipment; electric or 
electronic apparatus for checking swimming pool, 
pond and spa water quality; electric or electronic 
alarm and monitoring apparatus and their control 
devices for swimming pools, ponds and spas.

Class: 37 סוג: 37

Upkeep, repair and maintenance services for 
swimming pools, ponds, spas and their 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, 04/02/2011, No. 11 3 803 535 צרפת, 04/02/2011, מספר 535 803 3 11

Class: 7 סוג: 7

Class: 9 סוג: 9

Class: 37 סוג: 37

ט"ו חשון תשע"ג - 34931/10/2012



Trade Mark No. 240534 מספר סימן

Application Date 08/08/2011 תאריך הגשה

International Trademark No. 1087974 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: Guangzhou Alice & Lee Daily-Use Commodity 
Co., Ltd

Address: Room 1409-1410,,Haoyun Plaza,,No.376 
Xingangzhong, 510310 Guangzhou, People's Republic of 
China

Identification No.: 73443

(China Corporation)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 16 סוג: 16

Babies' diapers of paper and cellulose, disposable; 
babies' napkin-pants (diaper-pants) of paper and 
cellulose, disposable; babies' napkins of paper and 
cellulose, disposable; paper; towels of paper; plastic 
film for wrapping.

ט"ו חשון תשע"ג - 35031/10/2012



Trade Mark No. 240535 מספר סימן

Application Date 28/07/2011 תאריך הגשה

International Trademark No. 1087982 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: MARTELL & Co

Address: Place Edouard Martell, F-16100 COGNAC, 
France

Identification No.: 72801

(France Societe Anonyme)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 33 סוג: 33

Alcoholic beverages, except beer.

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

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

France, 08/02/2011, No. 11 3 804 504 צרפת, 08/02/2011, מספר 504 804 3 11

Class: 33 סוג: 33

ט"ו חשון תשע"ג - 35131/10/2012



Trade Mark No. 240537 מספר סימן

Application Date 14/07/2011 תאריך הגשה

International Trademark No. 1087988 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: Siemens Aktiengesellschaft

Address: Wittelsbacherplatz 2, 80333 München, Germany

Identification No.: 71515

(Germany Joint Stock Company)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 9 סוג: 9

Apparatus and instruments for conducting, switching, 
transforming, accumulating, regulating or controlling 
electricity; electrotechnical and electronic apparatus 
for the recording, processing, sending, transmission, 
relaying, storage and output of messages and data; 
electronic components; data-processing equipment 
and computers; data-processing programs.

Class: 42 סוג: 42

Design, development, creation, adaptation and 
programming of software and computer programs; 
consultancy in the field of data processing, in 
particular with regard to the use of hardware and 
software; implementation, maintenance, rental, 
outsourcing and updating of computer programs and 
software; research in the field of computer programs 
and software; conversion of data from physical to 
electronic media; compression of data for electronic 
storage; encryption of data; design of information and 
communications structures for apparatus, machines 
and equipment; 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, 30/05/2011, No. 
010007491

איחוד האירופי לסימני מסחר, 30/05/2011, מספר 
010007491

Class: 9 סוג: 9

Class: 42 סוג: 42

ט"ו חשון תשע"ג - 35231/10/2012



Trade Mark No. 240539 מספר סימן

Application Date 15/07/2011 תאריך הגשה

International Trademark No. 1087996 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: CALZIFICIO FRANZONI S.r.L.

Address: Via Dei Caduti, 23, I-46040 CASALOLDO (MN), 
Italy

Identification No.: 73446

(Italie Société à responsabilité limitée)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 25 סוג: 25

Socks; support socks; anti-sweat socks; knee socks; 
ankle socks; thick tights; tights; high-cut and one-
piece leotards; clothing for men, women and children 
in general, including dresses made from skins; shirts; 
blouses; skirts; tailleurs; jackets; trousers; shorts; 
undershirts; knitwear; pajamas; knitted underwear; 
bodices; stocking suspenders; underpants; 
brassieres; combinations; hats; scarves; neckties; 
waterproof clothing; overcoats; coats; bathing suits; 
sports overalls; anoraks; ski pants; belts; furs; sashes 
for wear; gloves; dressing gowns, footwear in 
general, including: slippers; footwear; boots for 
sports; boots and sandals.

ט"ו חשון תשע"ג - 35331/10/2012



Trade Mark No. 240540 מספר סימן

Application Date 16/06/2011 תאריך הגשה

International Trademark No. 1088003 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: Yerevan Brandy Company, CJSC

Address: 2 Admiral Isakov Avenue, 0082 Yerevan, 
Armenia

Identification No.: 73447

(Armenia Closed Joint Stock Company)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 33 סוג: 33

Alcoholic beverages (except beers).

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

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

Armenia, 04/02/2011, No. 20110115 ארמניה, 04/02/2011, מספר 20110115

Class: 33 סוג: 33

ט"ו חשון תשע"ג - 35431/10/2012



Trade Mark No. 240541 מספר סימן

Application Date 16/06/2011 תאריך הגשה

International Trademark No. 1088006 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: Yerevan Brandy Company, CJSC

Address: 2 Admiral Isakov Avenue, 0082 Yerevan, 
Armenia

Identification No.: 73447

(Armenia Closed Joint Stock Company)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 33 סוג: 33

Alcoholic beverages (except beers).

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

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

Armenia, 04/02/2011, No. 20110116 ארמניה, 04/02/2011, מספר 20110116

Class: 33 סוג: 33

ט"ו חשון תשע"ג - 35531/10/2012



Trade Mark No. 240543 מספר סימן

Application Date 07/07/2011 תאריך הגשה

International Trademark No. 1088031 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: BabaSlings Limited

Address: 1 Amber House, 22b St John's Road, Hove BN3 
2EZ, United Kingdom

Identification No.: 73449

(United Kingdom Private Limited Company)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 18 סוג: 18

Bags; trunks and travelling bags; carriers for babies 
and children; harnesses for babies and children; 
slings for babies and children; sling bags for carrying 
babies and children; frames for carrying babies and 
children; backpacks for carrying babies and children; 
baby changing bags; nappy bags; baby care bags 
(empty); travel bags; backpacks; suitcases; shopping 
bags; shopping bags in frames on wheels; umbrellas; 
parasols; parasols for strollers and for buggies; parts 
and fittings for all the aforementioned goods.

ט"ו חשון תשע"ג - 35631/10/2012



Trade Mark No. 240544 מספר סימן

Application Date 20/06/2011 תאריך הגשה

International Trademark No. 1088050 מספר סימן בינלאומי

Conditions/Disclaimers

The mark is limited to the colours  word Combination 
of Blues - Pantone 280. as shown in the  mark.

 Owners

Name: Multipanel UK Ltd

Address: Unit 6, Site 2, Oak Business Units,,Thorverton 
Roa, Exeter, Devon, United Kingdom

Identification No.: 73450

(Registered in England, Registered Office Address: 6 
Hazelwood Road, Northampton NN1 1LW Manufacturer)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 6 סוג: 6

Aluminium composite panels for signmaking, shop 
fitting and display items; aluminium panels for 
external cladding of buildings and structures.

ט"ו חשון תשע"ג - 35731/10/2012



Trade Mark No. 240547 מספר סימן

Application Date 07/07/2011 תאריך הגשה

International Trademark No. 1088112 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: Industrielack AG

Address: Alpenblickstrasse 3-5,Postfach 139, CH-8853 
Lachen am See, Switzerland

Identification No.: 73457

(Suisse / Switzerland Société anonyme (SA) / Joint-stock 
Company)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 1 סוג: 1

Chemical products for industrial and scientific 
purposes; chemical products for industrial and 
scientific purposes, namely functional coating, 
particularly antiadhesive coatings and lubricating 
coatings for utensils and parts of all kinds, particularly 
for molds, cooking utensils, frying pans and for other 
household utensils as well as for tools and technical 
items; unprocessed artificial resins, unprocessed 
plastics; adhesives for industrial 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)

Switzerland, 07/01/2011, No. 612930 שוויץ, 07/01/2011, מספר 612930

Class: 1 סוג: 1

ט"ו חשון תשע"ג - 35831/10/2012



Trade Mark No. 240548 מספר סימן

Application Date 08/08/2011 תאריך הגשה

International Trademark No. 1088134 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: Zhang Fang Hao

Address: Rm 5#202, Nanyuan Xinchun,,Huilong 
Town,,Qidong Ci, Jiangsu, People's Republic of China

Identification No.: 73458

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 8 סוג: 8

Tweezers.

ט"ו חשון תשע"ג - 35931/10/2012



Trade Mark No. 240550 מספר סימן

Application Date 08/07/2011 תאריך הגשה

International Trademark No. 1088152 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: American Pistachio Growers

Address: 7030 N. Fruit Avenue, Suite 117, Fresno CA 
93711-0782, U.S.A.

Identification No.: 72640

(California, United States INCORPORATED 
ASSOCIATION)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 25 סוג: 25

Clothing, namely, shirts, pants, skirts, dresses, 
shorts, gloves, scarves, hats, hoods, jackets, jerseys 
and socks.

Class: 29 סוג: 29

Processed nuts; roasted nuts; seasoned nuts; 
shelled nuts.

Class: 35 סוג: 35

Association services, namely, promoting the interests 
of pistachio growers, packers, processors, and 
producers through commercial advertisements in the 
form of television, print, film, motion picture, and 
electronic media; conducting marketing programs for 
others to promote the pistachio industry via 
distribution of promotional items; product 
demonstration and business merchandising display 
services; business consulting services; and 
distribution of printed advertising material.

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

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

U.S.A., 24/06/2011, No. 85355901 ארה"ב, 24/06/2011, מספר 85355901

Class: 25 סוג: 25

Class: 29 סוג: 29

Class: 35 סוג: 35

ט"ו חשון תשע"ג - 36031/10/2012



Trade Mark No. 240551 מספר סימן

Application Date 23/06/2011 תאריך הגשה

International Trademark No. 1088157 מספר סימן בינלאומי

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 16 סוג: 16

Printed matter, newspapers and periodicals, books; 
paper, cardboard, goods of paper and cardboard, 
included in this class; photographs, posters; 
stationery; note books, diaries, calendars, paper and 
pvc stickers (stationery); writing instruments.

Class: 35 סוג: 35

Business consultancy; business management and 
organization consultancy services; business 
management advisory and consultancy services; 
business consultancy and advisory services; 
advertising agency services; compilation of statistics; 
drawing up of business expert reports; publication of 
publicity texts; marketing research; market research; 
opinion polling; public relations; organization of fairs 
and exhibitions for commercial or advertising 
purposes; business organisation consultancy; 
organisational consultancy; planning and monitoring 
of business developments with regard to 
organisational matters; planning of advertising 
initiatives; publication of printed matter (including in 
electronic form), for advertising purposes; collecting 
and arranging of topic-referred press articles; 
research for sponsorship; business administration; 
organisation of job fairs or advertising-related fairs; 
advertising.

Class: 41 סוג: 41

Arranging and conducting of conferences; arranging 
and conducting of congresses; arranging and 
conducting concerts; arranging and conducting of 
symposiums; organisation and conducting of sporting 
and cultural events; publication of printed matter 
(also in electronic form), except for advertising 
purposes; publication of magazines and books in 
electronic form, also on the internet; arranging and 
conducting of seminars; arranging and conducting of 
workshops (training); arranging and conducting of 
colloquiums; organisation of exhibitions for cultural or 
educational purposes; organization of competitions 
[education or entertainment]; editing of texts (except 
publicity texts); publication of books; event 
information (entertainment); providing electronic 
publications (not downloadable); services of a 
publishing firm, except printing; news reporters 
services; digital imaging services; presentation of live 
performances; photographic reporting; academies 
(education); educational services; film production; 
providing of training, including through international 
computer networks; on-line publishing of electronic 
books and magazines.

ט"ו חשון תשע"ג - 36131/10/2012



 Owners

Name: Turner,Sebastian

Address: Chausseestr. 8/E, 10115 Berlin, Germany

Identification No.: 73459

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

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

European Community Trade Mark, 23/12/2010, No. 
009624966

איחוד האירופי לסימני מסחר, 23/12/2010, מספר 
009624966

Class: 16 סוג: 16

Class: 35 סוג: 35

Class: 41 סוג: 41

ט"ו חשון תשע"ג - 36231/10/2012



Trade Mark No. 240552 מספר סימן

Application Date 22/07/2011 תאריך הגשה

International Trademark No. 1088180 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: AGENCE SPATIALE EUROPEENNE

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

Identification No.: 73460

(Organisme intergouvernemental créé par la Convention 
du 30 mai 1975)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 12 סוג: 12

Apparatus for locomotion by air, vehicles for air and 
space travel and their parts, namely solid-propellant 
rocket, propulsion stage, avionics sub-system, 
nozzle, nose cone, interstage bay, payload adapter.

ט"ו חשון תשע"ג - 36331/10/2012



Trade Mark No. 240553 מספר סימן

Application Date 28/06/2011 תאריך הגשה

International Trademark No. 1088163 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: PRI S.A.

Address: 9, rue Basse, L-4963 Clemency, Luxembourg

Identification No.: 73461

(Luxemburgo Sociedad Anónima)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 30 סוג: 30

Prepared dishes based on pasta, rice, ravioli, 
spaghetti, vermicelli [noodles], noodles, macaroni 
and cereal preparations.

ט"ו חשון תשע"ג - 36431/10/2012



Trade Mark No. 240554 מספר סימן

Application Date 25/04/2011 תאריך הגשה

International Trademark No. 1088186 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: American Institute of Certified Public 
Accountants

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

Identification No.: 72303

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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 35 סוג: 35

Promoting the interests of accountants, certified 
accountants, chartered accountants, and 
management accountants; providing information and 
advice in the field of accountancy reporting.

Class: 36 סוג: 36

Providing information and advice in the field of 
financial reporting.

Goods/Services for which priority is claimed סחורות/שירותים לגביהם נטען דין קדימה
(If only classification code is indicated, Priority is claimed 
for all goods/services included in that class, and specified 
above under the 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., 20/04/2011, No. 85299519 ארה"ב, 20/04/2011, מספר 85299519

Class: 35 סוג: 35

Class: 36 סוג: 36

ט"ו חשון תשע"ג - 36531/10/2012



Trade Mark No. 240555 מספר סימן

Application Date 16/06/2011 תאריך הגשה

International Trademark No. 1088195 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: YEREVAN BRANDY COMPANY, CJSC

Address: 2, Admiral Isakov Avenue, 0082 YEREVAN, 
Armenia

Identification No.: 73371

(Republic of Armenia Closed Joint Stock Company)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 33 סוג: 33

Alcoholic beverages (except beers).

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

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

Armenia, 04/02/2011, No. 20110117 ארמניה, 04/02/2011, מספר 20110117

Class: 33 סוג: 33

ט"ו חשון תשע"ג - 36631/10/2012



Trade Mark No. 240556 מספר סימן

Application Date 04/07/2011 תאריך הגשה

International Trademark No. 1088256 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, 
foams, balms and aerosol products for hair care and 
styling; hair spray; hair dyes and bleaching products; 
hair waving and setting products; essential oils.

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

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

France, 03/03/2011, No. 11 3 811 189 צרפת, 03/03/2011, מספר 189 811 3 11

Class: 3 סוג: 3

ט"ו חשון תשע"ג - 36731/10/2012



Trade Mark No. 240557 מספר סימן

Application Date 21/07/2011 תאריך הגשה

International Trademark No. 1088204 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: Ashland Licensing and Intellectual Property 
LLC

Address: 5200 Blazer Parkway, Dublin, OH 43017, 
U.S.A.

Identification No.: 76820

(Delaware Corporation)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 4 סוג: 4

Motor oils.

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

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

Benelux, 16/03/2011, No. 1221580 בנלוקס, 16/03/2011, מספר 1221580

Class: 4 סוג: 4

ט"ו חשון תשע"ג - 36831/10/2012



Trade Mark No. 240558 מספר סימן

Application Date 12/07/2011 תאריך הגשה

International Trademark No. 1088257 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: SHANGHAI CONWOOD INTERNATIONAL CO., 
LTD.

Address: 18Fl Building B,,No.660 Minsheng Road, 
Shanghai, People's Republic of China

Identification No.: 73463

(P.R. China Corporation)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 18 סוג: 18

Animal skins; imitation leather; purses; school bags; 
handbags; attaché cases; travelling sets 
(leatherware); cosmetic cases sold empty; 
haversacks; umbrellas.

ט"ו חשון תשע"ג - 36931/10/2012



Trade Mark No. 240559 מספר סימן

Application Date 25/06/2011 תאריך הגשה

International Trademark No. 1088272 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: Vita Zahnfabrik H. Rauter GmbH & Co. KG

Address: Spitalgasse 3, 79713 Bad Säckingen, Germany

Identification No.: 73127

(Germany GmbH & Co. KG)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 5 סוג: 5

Dental materials for preparing dental prostheses, 
materials for stopping teeth, color scales for 
determining the colors of materials for stopping teeth.

Class: 10 סוג: 10

Color scales for determining the colors of artificial 
teeth, artificial teeth.

ט"ו חשון תשע"ג - 37031/10/2012



Trade Mark No. 240560 מספר סימן

Application Date 21/07/2011 תאריך הגשה

International Trademark No. 1088287 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: Royalty and Property Management 
Establishment

Address: Kirchstrasse 79, FL-9490 Vaduz, Liechtenstein

Identification No.: 73464

(RU Establishment)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 30 סוג: 30

Pastries; Sweetmeats [candy].

ט"ו חשון תשע"ג - 37131/10/2012



Trade Mark No. 240561 מספר סימן

Application Date 08/08/2011 תאריך הגשה

International Trademark No. 1088289 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: MonaVie LLC

Address: Suite 100,,10855 South River Front Parkway, 
South Jordan UT 84095, U.S.A.

Identification No.: 73465

(Delaware, United States LTD Liability Company)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 35 סוג: 35

Online retail services through direct solicitation by 
distributors directed to end-users featuring nutritional 
and dietary supplements, meal replacement 
products, beverages, and juices; retail services 
through direct solicitation by distributors directed to 
end-users featuring nutritional and dietary 
supplements, meal replacement products, 
beverages, and juices.

ט"ו חשון תשע"ג - 37231/10/2012



Trade Mark No. 240562 מספר סימן

Application Date 08/08/2011 תאריך הגשה

International Trademark No. 1088297 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: CEVA SANTE ANIMALE

Address: 10 Avenue de La Ballastière, F-33500 
LIBOURNE, France

Identification No.: 71373

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 5 סוג: 5

Veterinary 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, 09/02/2011, No. 11 3 804 669 צרפת, 09/02/2011, מספר 669 804 3 11

Class: 5 סוג: 5

ט"ו חשון תשע"ג - 37331/10/2012



Trade Mark No. 240563 מספר סימן

Application Date 16/08/2011 תאריך הגשה

International Trademark No. 1088352 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: MENRED CONTROLS SYSTEM (YUEQING) 
CO., LTD.

Address: Wei Qi Rd,,Central Industrial Zone,,Yueqing 
City, Zhejiang, People's Republic of China

Identification No.: 73466

(China Corporation)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 9 סוג: 9

Data processing apparatus; weighing apparatus and 
instruments; thermostats; counters; material for 
electricity mains (wires, cables); regulating 
apparatus, electric; circuit breakers; fire extinguishing 
apparatus; anti-theft warning apparatus.

Class: 11 סוג: 11

Lighting apparatus; refrigerating appliances and 
installations; air conditioning installations; ventilation 
(air-conditioning) installations and apparatus; 
thermostatic valves (parts of heating installations); 
hot water heating installations; radiators (heating); 
solar water heaters; water purification installations; 
radiators, electric.

Class: 17 סוג: 17

Synthetic rubber; gum, raw or partly processed; 
sleeves of rubber for protecting parts of machines; 
junctions, not of metal, for pipes; flexible tubes, not of 
metal; non-conducting materials for retaining heat; 
insulating materials; bags (envelopes, pouches) of 
rubber, for packaging; draught excluder strips; 
substances for insulating buildings against moisture.

ט"ו חשון תשע"ג - 37431/10/2012



Trade Mark No. 240565 מספר סימן

Application Date 15/07/2011 תאריך הגשה

International Trademark No. 1088457 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: Henri Bendel, Inc.

Address: 666 Fifth Avenue, 4th Floor, New York NY 
10103, U.S.A.

Identification No.: 73468

(Delaware, United States CORPORATION)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 8 סוג: 8

Tweezer set.

Class: 18 סוג: 18

Handbags made of leather, purses, wallets, change 
purses, card cases and book reader covers.

Class: 25 סוג: 25

Scarves.

ט"ו חשון תשע"ג - 37531/10/2012



Trade Mark No. 240568 מספר סימן

Application Date 08/07/2011 תאריך הגשה

International Trademark No. 1088489 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: TRW INTELLECTUAL PROPERTY CORP.

Address: 12025 Tech Center Drive, Livonia, MI 48150, 
U.S.A.

Identification No.: 73471

(United States of America Corporation)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 12 סוג: 12

Braking systems and components for brakes for 
vehicles including brake pads.

ט"ו חשון תשע"ג - 37631/10/2012



Trade Mark No. 240569 מספר סימן

Application Date 21/04/2011 תאריך הגשה

International Trademark No. 1088533 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: SHANDONG BOZHONG VACUUM EQUIPMENT 
CO., LTD

Address: Mashang Town,,Zhangdian District,,Zibo City, 
Shandong Province, People's Republic of China

Identification No.: 73472

(China Limited Company)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 7 סוג: 7

Vacuum pumps.

ט"ו חשון תשע"ג - 37731/10/2012



Trade Mark No. 240571 מספר סימן

Application Date 20/04/2011 תאריך הגשה

International Trademark No. 1088542 מספר סימן בינלאומי

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 1 סוג: 1

Chemicals used in industry and science; chemicals 
used in industry, namely additives to material-
mixtures and ready-to-use plaster-mixtures in the 
form of mineral protection and hardening agents for 
the manufacture of hard flooring, in particular of 
industrial floors and wall plasters, in particular on 
cementitious and bituminous basis; chemicals used 
in industry, namely mineral protection and hardening 
agents used as additives to impregnating, and paint 
coat materials as well as to any kind of concrete and 
lime mixtures, which are used for the production of 
prefabricated industrial flooring elements; chemicals 
used in industry, namely after treatment agents for 
floors in the form of chemical additives used in 
building industry, in particular impregnating 
substances.

Class: 19 סוג: 19

Building materials, not of metal; hard materials, 
namely sand, gravel and cement in granulous, liquid 
or powdery form for use in the production of 
granolithic concrete and floor screed for hard flooring, 
in particular of industrial floors and wall plasters; dry 
building materials, in particular dry mortars for the 
manufacture of industrial floors; mortar for building, in 
particular highly flowable special mortars (for the 
production of surface coverings for any kind of 
storage spaces, circulation areas, and operational 
areas), fillers (building material) for the production of 
any kind of surface coverings and floors, in particular 
grout and filling mortar for semirigid top layers; 
packing grout, epoxy resin mortars for the use at the 
processing of natural stone and brick paving; asphalt, 
pitch, bitumen, tar and concrete and their mixtures, 
cement for construction purposes; base materials for 
the production of granolithic concrete, namely 
cement, lime, gravel and sand; road construction 
materials and road surfacing materials, binding 
material for road works; floors, not of metal, cement 
slabs and bituminous products for building.

Goods/Services for which priority is claimed סחורות/שירותים לגביהם נטען דין קדימה
(If only classification code is indicated, Priority is claimed 
for all goods/services included in that class, and specified 
above under the 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, 20/10/2010, No. 30 2010 062 057.9/01 גרמניה, 20/10/2010, מספר 057.9/01 062 2010 30

Class: 1 סוג: 1

Class: 19 סוג: 19

ט"ו חשון תשע"ג - 37831/10/2012



 Owners

Name: KORODUR Westphal Hartbeton GmbH u. Co. 
KG

Address: Wernher-von-Braun-Strasse 4, 92224 Amberg, 
Germany

Identification No.: 73474

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

ט"ו חשון תשע"ג - 37931/10/2012



STRAWBERRYNET

Trade Mark No. 240573 מספר סימן

Application Date 11/09/2011 תאריך הגשה

 Owners

Name: STRAWBERRY COSMETICS (BRANDS) 
LIMITED

Address: 24th Floor, Prince's Building,, Central, Hong 
Kong, Hong Kong

Identification No.: 802187

Hong Kong

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, cleaning preparations, essential oils, 
cosmetics products, toiletries, perfumes, skin care 
products and hair care preparations

סבונים; תכשירי ניקוי; שמנים אתריים, תכשירי קוסמטיקה 
,דברי טואלטיקה, בשמים, מוצרי לטיפוח העור, תכשירי לטיפוח 

השיער                                         

Class: 35 סוג: 35

Retailing services, direct selling, online retailing 
services and mail catalogue services in relation to 
soaps, cleaning preparations, essential oils, cosmetic 
products, toiletries, perfumes, skin care products, 
hair care preparations; direct selling through 
telephone, facsimile, e-mail and through the Internet; 
compiling, arranging and publishing merchandise 
catalogues; compilation of mailing lists; direct mail 
advertising; on-line advertising; mail order 
promotions; sale promotions; advertising and 
business; business administration

שירותי קמעונאות, מכירה ישירה, שירותי קמעונאות מקוונים 
ושירותי קטלוג דואר בקשר עם סבונים, תכשירי ניקוי, שמנים 
חיוניים, מוצרי קוסמטיקה, תמרוקים, בשמים, מוצרי טיפוח עור, 

תכשירי טיפול בשיער; מכירה ישירה באמצעות טלפון, 
פקסימיליה, דואר אלקטרוני ובאמצעות האינטרנט; חיבור, 

סידור והוצאה לאור של קטלוגים של טובין; איסוף של רשימות 
דיוור; דיוור ישיר של פרסומים; פרסום מקוון; קידום מכירות של 
הזמנה בדואר; קידום מכירות; פרסום ועסקים; מנהל עסקים     
                                                                                    
                                                                                    

                                              

ט"ו חשון תשע"ג - 38031/10/2012



Trade Mark No. 240575 מספר סימן

Application Date 16/08/2011 תאריך הגשה

International Trademark No. 1088613 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: AB Gense

Address: Skogstorpsvägen 40, SE-631 80 Eskilstuna, 
Sweden

Identification No.: 73477

(Sweden Limited Company)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 8 סוג: 8

Cutlery.

Class: 21 סוג: 21

Household or kitchen utensils and containers; 
Glassware, porcelain and earthenware not included 
in other classes.

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

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

European Community Trade Mark, 16/02/2011, No. 
009742751

איחוד האירופי לסימני מסחר, 16/02/2011, מספר 
009742751

Class: 8 סוג: 8

Class: 21 סוג: 21

ט"ו חשון תשע"ג - 38131/10/2012



Trade Mark No. 240576 מספר סימן

Application Date 29/07/2011 תאריך הגשה

International Trademark No. 1088614 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: MASI AGRICOLA S.P.A. E PER BREVITA' 
M.AGRI S.P.A.

Address: Via Monteleone, 26,,Loc. Gargagnago, I-37010 
SANT'AMBROGIO DI VALPOLICELLA (VR), Italy

Identification No.: 73478

(Italy Joint Stock Company)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 33 סוג: 33

Alcoholic beverages (except beers).

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

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

Italy, 24/06/2011, No. VR2011C000562 VR2011C000562 איטליה, 24/06/2011, מספר

Class: 33 סוג: 33

ט"ו חשון תשע"ג - 38231/10/2012



Trade Mark No. 240578 מספר סימן

Application Date 08/06/2011 תאריך הגשה

International Trademark No. 0749980 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: H. Lundbeck A/S

Address: Ottiliavej 9, DK-2500 Valby, Copenhagen, 
Denmark

Identification No.: 73480

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 5 סוג: 5

Pharmaceutical preparations acting on the central 
nervous system.

ט"ו חשון תשע"ג - 38331/10/2012



Trade Mark No. 240579 מספר סימן

Application Date 08/06/2011 תאריך הגשה

International Trademark No. 0778106 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: H. Lundbeck A/S

Address: Ottiliavej 9, DK-2500 Valby, Copenhagen, 
Denmark

Identification No.: 73480

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 5 סוג: 5

Pharmaceutical preparations acting on the central 
nervous system.

ט"ו חשון תשע"ג - 38431/10/2012



Trade Mark No. 240580 מספר סימן

Application Date 25/07/2011 תאריך הגשה

International Trademark No. 0993227 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: GlaxoSmithKline Biologicals S.A.

Address: Rue de l'Institut 89, B-1330 Rixensart, Belgium

Identification No.: 73481

(Belgium Société anonyme)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 5 סוג: 5

Vaccines for human use.

ט"ו חשון תשע"ג - 38531/10/2012



Trade Mark No. 240581 מספר סימן

Application Date 11/07/2011 תאריך הגשה

International Trademark No. 1038988 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: P. Hübscher AG

Address: Allmendstrasse 14, CH-5612 Villmergen, 
Switzerland

Identification No.: 73482

(Suisse (Switzerland) Société Anonyme (Ltd.))

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 18 סוג: 18

Leather and imitation leather, goods made of these 
materials not included in other classes; animal skins 
and hides; trunks and suitcases, umbrellas, parasols 
and walking sticks; whips and saddlery.

Class: 24 סוג: 24

Fabrics and textile goods not included in other 
classes; bed and table covers.

Class: 25 סוג: 25

Clothing, footwear, belts of leather, headgear.

ט"ו חשון תשע"ג - 38631/10/2012



Trade Mark No. 240582 מספר סימן

Application Date 18/07/2011 תאריך הגשה

International Trademark No. 1056357 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: Bayer Aktiengesellschaft

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

Identification No.: 72354

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 5 סוג: 5

Preparations for killing weeds and destroying vermin, 
insecticides, herbicides, fungicides.

ט"ו חשון תשע"ג - 38731/10/2012



Trade Mark No. 240583 מספר סימן

Application Date 29/07/2011 תאריך הגשה

International Trademark No. 1081003 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

Baby carriages, accessories for baby carriages, 
namely hoods for baby carriages, safety seats for 
children (for vehicles).

Class: 18 סוג: 18

Sling bags for carrying infants.

Class: 28 סוג: 28

Articles for children, namely toys.

ט"ו חשון תשע"ג - 38831/10/2012



SYNOPSYS

Trade Mark No. 240586 מספר סימן

Application Date 11/09/2011 תאריך הגשה

 Owners

Name: Synopsys, Inc.

Address: Mountain View, California, U.S.A.

Identification No.: 37719

(Delaware Corporation)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Dr. Shlomo Cohen & Co.

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

שם: ד"ר שלמה כהן ושות'

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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 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; design for others 
of electronic circuits, integrated circuits, SIP cores, 
and related software; integrated circuit design and 
development services; technical consultancy in 
relation to the production of semiconductors, 
electronic circuits and integrated circuits; hardware 
and software consulting services; electronic design 
automation services; all services included in class 42.

שירותים מדעיים וטכנולוגיים ומחקר ועיצוב הקשורים אליהם; 
ניתוח תעשייה ושירותי מחקר; עיצוב ופיתוח של חומרה 

ותוכנה; עיצוב עבור  אחרים של מעגלים אלקטרוניים, מעגלים 
משולבים, ליבות SIP, ותוכנות קשורות; עיצוב מעגלים 
משולבים ושירותי פיתוח; ייעוץ טכני ביחס לייצור מוליכים 
למחצה, מעגלים אלקטרוניים ומעגלים משולבים; חומרה 
ותוכנה שירותי ייעוץ; שירותי תכנון אוטומציה אלקטרוניים; 

הנכללים כולם בסוג 42.                                                     
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    

                                              

ט"ו חשון תשע"ג - 38931/10/2012



PeroXeal

Trade Mark No. 240593 מספר סימן

Application Date 12/09/2011 תאריך הגשה

 Owners

Name: BASF SE

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

Identification No.: 67793

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Reinhold Cohn and Partners

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

שם: ריינהולד כהן ושותפיו

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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 16 סוג: 16

Plastic packaging films; plastic packaging material, 
plastic pouches, wrappers, sacks and/or bags; all 
included in class 16.

סרטי אריזה מפלסטיק; חומר אריזה מפלסטיק, פאוצ'ים 
מפלסטיק, עטיפות, שקים ו/או שקיות; הנכללים כולם בסוג 16.  

                                         

ט"ו חשון תשע"ג - 39031/10/2012



Trade Mark No. 240599 מספר סימן

Application Date 05/09/2011 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: Asaf Percia  שם: אסף פרסיה

Address: Rambam 17/6, Givataim, 53429, Israel כתובת : רח' רמ"בם 17, דירה 6, גבעתיים, 53429, ישראל

Identification No.: 043508043מספר זיהוי: 043508043

Name: Talya Noqued Kozminsky שם: טליה נוקד קוזמינסקי

Address: Rambam 17/6, Givataim, 53429, Israel כתובת : רח' רמב"ם 17, דירה 6, גבעתיים, 53429, ישראל

Identification No.: 011937349מספר זיהוי: 011937349

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 41 סוג: 41

Publishing of printed and internet books, production 
of culture events; all included in class 41.

הוצאה לאור של ספרים מודפסים ואינטרנטיים; הפקה של 
אירועי תרבות; הנכללים כולם בסוג 41.                           

ט"ו חשון תשע"ג - 39131/10/2012



Trade Mark No. 240600 מספר סימן

Application Date 05/09/2011 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: Ned saktsier  שם: נד סקציאר

Address: כתובת : רח' מטמון 5, תל אביב, ישראל

Identification No.: 038455465מספר זיהוי: 038455465

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 36 סוג: 36

Real estate buisness, and related services including 
advisory services relating to real estate ownership, 
advisory services relating real estate valuations, 
agency services, for the leasing of real estate 
property, agency services for the selling on 
commission of real property, real estate 
management, apartment house management, 
apartment house leasing, apartment letting agency, 
apartment rental services; all included in class 36.

עסקי נכסי דלא ניידי, ושירותי הקשורים לכך לרבות שירותי 
ייעוץ בקשר לבעלות בנכסי דלא ניידי, שירותי ייעוץ בקשר 
להערכות נכסי דלא ניידי, שירותי סוכנות לשכירות נכסי דלא 

ניידי שירותי סוכנות בקשר למכירה בעמלה של נכסי דלא ניידי, 
ניהול נכסי דלא ניידי, ניהול בנייני דירות, ניהול השכרות של 

בנייני דירות; הנכללים כולם בסוג 36.                                   
                                                                                    
                                                                                    

                                          

ט"ו חשון תשע"ג - 39231/10/2012



בלבית
Trade Mark No. 240601 מספר סימן

Application Date 05/09/2011 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: Ned saktsier  שם: נד סקציאר

Address: רח' מטמון 5, תל אביב, ישראל כתובת : רח' מטמון 5, תל אביב, ישראל

Identification No.: 038455465מספר זיהוי: 038455465

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 36 סוג: 36

Real estate buisness, and related services including 
advisory services relating to real estate ownership, 
advisory services relating real estate valuations, 
agency services, for the leasing of real estate 
property, agency services for the selling on 
commission of real property, real estate 
management, apartment house management, 
apartment house leasing, apartment letting agency, 
apartment rental services; all included in class 36.

עסקי נכסי דלא ניידי, ושירותי הקשורים לכך לרבות שירותי 
ייעוץ בקשר לבעלות בנכסי דלא ניידי, שירותי ייעוץ בקשר 
להערכות נכסי דלא ניידי, שירותי סוכנות לשכירות נכסי דלא 

ניידי שירותי סוכנות בקשר למכירה בעמלה של נכסי דלא ניידי, 
ניהול נכסי דלא ניידי, ניהול בנייני דירות, ניהול השכרות של 

בנייני דירות; הנכללים כולם בסוג 36.                                   
                                                                                    
                                                                                    

                                          

ט"ו חשון תשע"ג - 39331/10/2012



GALAXY

Trade Mark No. 240611 מספר סימן

Application Date 13/09/2011 תאריך הגשה

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 9 סוג: 9

Batteries for use with mobile phones and tablet 
computers; camcorders; computer game software; 
computer network hubs, switches and routers; 
computer software for instant messaging, sending 
and receiving e-mails and contact information, 
schedule sharing and contents sharing service; 
computer software for managing and organizing 
various digital reading contents, namely, e-book, e-
newspaper, thesis and e-magazine; computer 
software for personal information management; 
computer software for purchasing, downloading, 
playing or listening to music; computer software for 
purchasing, subscribing, downloading, playing or 
listening to digital reading contents, namely, e-books, 
e-newspapers, thesis and e-magazines; computer 
software for use in recording, organizing, 
transmitting, manipulating and reviewing text, data, 
audio files, video files and electronic games in 
connection with TV, computers, music players, video 
players, media players, mobile phones and portable 
and handheld digital electronic devices; computer 
software for use with satellite and GPS navigation 
systems for navigation, route and trip planning, and 
electronic mapping; computer software for travel 
information systems for the provision or rendering of 
travel advice and for information concerning hotels, 
landmarks, museums, public transportation, 
restaurants and other information regarding travel 
and transport; computer software to be used for 
viewing and downloading electronic maps; 
embedded computer software used as an electronic 
feature found on cellular or mobile phones that allows 
users to play and download electronic games, listen 
to and download ring tones and music, and view and 
download screen savers and wallpapers; computer 
software to enable authoring, posting, uploading, 
downloading, transmitting, receiving, editing, 
extracting, encoding, decoding, playing, storing, 
organizing, showing, displaying, tagging, blogging, 
sharing or otherwise providing electronic media or 
information over the Internet or other 
communications network; computer software to 
enable users to program and distribute audio, video, 
text and other multimedia content, namely, music, 
concerts, videos, radio, television, news, sports, 
games, cultural events, and entertainment-related 
and educational programs via communication 
network; computers; data communication cables for 
use with mobile phones and tablet computers; digital 
cameras; digital set-top boxes; downloadable digital 
images, namely, photographic or video images; 
downloadable ringtones; DVD players; earphones for 
mobile telephones and tablet computers; electric 
battery chargers for mobile phones and tablet 
computers; facsimile machines; hard disk drives; 

ט"ו חשון תשע"ג - 39431/10/2012



Internet Protocol (IP) PBX (private branch exchange) 
switchboards; IP-Internet Protocol Phones; key 
phone terminals; LAN switches; mobile phone and 
tablet computer operating system software; mobile 
telephones; monitors for computers; MP3 players; 
network access server hardware and operating 
software; PDA (Personal digital Assistants); portable 
computers; portable multimedia players; printers for 
computers; semiconductors; smart phones; computer 
software for network management system; switch 
routers; tablet computers; telephones; television 
receivers; USB flash memory; wide area network 
(WAN) routers; all included in class 9.

סוללות לשימוש עם מכשירי טלפון ניידים ומחשבי לוח; מצלמות 
וידאו; תוכנות משחק מחשב; טבורי, מתגי ונתבי מחשב; תוכנות 
מחשב עבור מסרים מיידים, שליחה וקבלה של דואר אלקטרוני, 
נגישות מידע, שיתוף לוח זמנים ושירות שיתוף תכנים; תוכנות 
מחשב עבור ניהול וארגון תכני קריאה דיגיטליים שונים, דהיינו, 
ספר אלקטרוני, עיתון אלקטרוני, מאמר, ומגזין אלקטרוני; 
תוכנות מחשב עבור ניהול מידע אישי; תוכנות מחשב עבור 
רכישה, הורדה, נגינה או הקשבה למוזיקה; תוכנות מחשב 
עבור רכישה, אישור, הורדה, נגינה או הקשבה לתכני קריאה 
דיגיטליים, דהיינו ספרים אלקטרוניים, עיתונים אלקטרוניים, 
מאמרים ומגזינים אלקטרוניים; תוכנות מחשב לשימוש 

בהקלטה, ארגון, העברה, טיפול ובחינה של טקסט, נתונים, 
תיקי אודיו, תיקי וידאו ומשחקים אלקטרוניים הקשורים 

לטלוויזיה, מחשבים, נגני מוזיקה, נגני וידאו, נגני מדע, מכשירי 
טלפון ניידים ומתקנים אלקטרוניים דיגיטליים לשימוש ידני 
וניידים; תוכנות מחשב לשימוש עם מערכות ניווט לווייניות ו- 
GPS עבור ניווט, תכנון טיול ומסלול, ומיפוי אלקטרוני; תוכנות 
מחשב עבור מערכות מידע בנוגע לנסיעה עבור הענקה או 

השאלה של יעוץ נסיעה וכן עבור מידע בנוגע לבתי מלון, ציוני 
דרך, מוזיאונים, תחבורה ציבורית, מסעדות ומידע אחר בנוגע 
לטיול ולנסיעה; תוכנות מחשב לשימוש בצפייה ובהורדה של 
מפות אלקטרוניות; תוכנות מחשב מובנות המשמשות כרכיב 
אלקטרוני הנמצא במכשיר טלפון סלולארי או במכשיר טלפון 

נייד אשר מאפשרות למשתמש לנגן ולהוריד משחקים 
אלקטרוניים, להקשיב ולהוריד רינגטונים ומוזיקה, ולצפות 

ולהוריד שומרי מסך ותמונות מסך; תוכנות מחשב המאפשרות 
יצירה , הצבה, העלאה, הורדה, העברה, קליטה, עריכה, מיצוי, 
הצפנה, קידוד, נגינה, אכסון, ארגון, הצגה, תצוגה, תיוג, שיחה, 
שיתוף או הענקת מצע או מידע אלקטרוני באמצעות האינטרנט 

או רשת תקשורות אחרת; תוכנות מחשב המאפשרות 
למשתמשים לתכנת ולהפיץ אודיו, וידאו, טקסט ותוכן 

מולטימדיה אחרת, דהיינו מוזיקה, קונצרטים, סרטי וידאו, רדיו, 
טלוויזיה, חדשות, אירועי ספורט, משחקים, אירועי תרבות 

ותוכניות חינוכיות והקשורות לבידור באמצעות רשת תקשורת; 
מחשבים; כבלי תקשורת נתונים לשימוש עם מכשירי טלפון 
ניידים ומחשבי לוח; מצלמות דיגיטליות; קופסאות מערכת 
דיגיטלית; דמויות דיגיטליות הניתנות להורדה, דהיינו דמויות 
 ;DVD צילום או וידאו; רינגטונים הניתנים להורדה; מנגני

אוזניות עבור מכשירי טלפון נייד ומחשבי לוח; מטעני סוללה 
חשמלית עבור מכשירי טלפון נייד ומחשבי לוח; מכונות 

פקסימיליה; מנגני דיסק קשיח; לוחות מיתוג פרוטוקול אינטרנט 
(IP) PBX (ממירי שלוחה אישית); מכשירי פרוטוקול אינטרנט 
IP; תחנות טלפון מקשים; מתגי LAN; תוכנות מערכת הפעלת 
מכשיר טלפון ומחשב לוח; מכשירי טלפון נייד; משגוחים עבור 
מחשבים; מנגני MP3; חומרת שרת גישת רשת ותוכנות 
הפעלה; PDA (עזרים דיגיטליים אישיים); מחשבים ניידים; 
מנגני מולטימדיה ניידים; מדפסות עבור מחשבים; מוליכים 
למחצה; מכשירי טלפון חכמים; תוכנות מחשב עבור מערכת 
ניהול רשת; נתבי מתג; מחשבי לוח; מכשירי טלפון; מקלטי 
טלוויזיה; זיכרון פלאש USB, נתבי (WAN) רשת אזורית 

רחבה; כולם כלולים בסוג 9.                                               
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    

          

ט"ו חשון תשע"ג - 39531/10/2012



 Owners

Name: Samsung Electronics Co., Ltd.

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

Identification No.: 800692

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

ט"ו חשון תשע"ג - 39631/10/2012



SECUREBASE

Trade Mark No. 240618 מספר סימן

Application Date 13/09/2011 תאריך הגשה

 Owners

Name: Hewlett-Packard Development Company, L.P.

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

Identification No.: 44145

(Texas Limited Partnership)

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; computer software for identifying 
and correcting application security vulnerabilities; all 
goods included in class 9.

תוכנת מחשב; תוכנת מחשב לצורך זיהוי ותיקון פגיעות 
בבטיחות יישומים; 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., 14/04/2011, No. 85/295115 ארה"ב, 14/04/2011, מספר 85/295115

Class: 9 סוג: 9

ט"ו חשון תשע"ג - 39731/10/2012



BAKE POP

Trade Mark No. 240627 מספר סימן

Application Date 14/09/2011 תאריך הגשה

 Owners

Name: Telebrands Corporation

Address: Fairfield, New Jersey, U.S.A.

Identification No.: 60963

(New Jersey Corporation)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Glusman Chem-Tov Chowers Broid & Co.

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

שם: גלוזמן שם-טוב חוברס ברויד ושות'

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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 21 סוג: 21

Baking pans; all included in class 21 תבניות אפיה; הנכללות כולן בסוג 21         

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

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

U.S.A., 21/07/2011, No. 85377254 ארה"ב, 21/07/2011, מספר 85377254

Class: 21 סוג: 21

ט"ו חשון תשע"ג - 39831/10/2012



Trade Mark No. 240629 מספר סימן

Application Date 14/09/2011 תאריך הגשה

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 9 סוג: 9

Computer application software for mobile digital 
devices, mobile phones, portable media players, 
personal digital assistants, and handheld and tablet 
computers, namely, software that allows users to 
access coupons, rebates, price-comparison 
information, product reviews, links to the retail 
websites of others and discount information; all 
included in class 9.

תוכנות יישומי מחשב להתקנים דיגיטליים ניידים, טלפונים 
ניידים, נגני מדיה ניידים, עזרים אישיים דיגיטליים, ומחשבים 
נישאים ביד וטבלטים, דהיינו, תוכנה שמאפשרת למשתמשים 
גישה לקופונים, הוזלות, מידע על השוואת מחירים, סקירות 
מוצרים, קישורים לאתרים קמעונאיים של אחרים ומידע על 

הנחות; הנכללים כולם בסוג 9.                                           
                                                                                    

        

Class: 35 סוג: 35

Advertising and marketing services, namely, 
promoting the brands of goods and services of 
others; arranging sales campaigns for business and 
advertising purposes of others; planning and 
management for marketing, promoting or advertising 
the goods and services of others; all included in class 
35.

שירותי פרסום ושיווק, דהיינו, קידום מותגי הסחורות 
והשירותים של אחרים; ארגון מסעי מכירות עבור מטרות 

עסקיות ופרסומיות של אחרים; תכנון וניהול עבור שיווק, קידום 
או פרסום של הסחורות והשירותים של אחרים; הנכללים כולם 
בסוג 35.                                                                         
                                                                                    

  

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

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

U.S.A., 02/08/2011, No. 85/387,011 ארה"ב, 02/08/2011, מספר 85/387,011

Class: 9 סוג: 9

Class: 35 סוג: 35

ט"ו חשון תשע"ג - 39931/10/2012



 Owners

Name: Winmore Inc.

Address: 38 Franklin Street, Tenafly, New Jersey, 07670, 
U.S.A.

Identification No.: 802196

(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

ט"ו חשון תשע"ג - 40031/10/2012



Trade Mark No. 240633 מספר סימן

Application Date 08/09/2011 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: Solomon Rabinowich שם: שלמה רבינוביץ

Address: 1 Kibbutz Galuyot ST., P.O.B. 7012, Gadera, 
70700, Israel

כתובת : רח' קיבוץ גלויות 1, ת.ד. 7012, גדרה, 70700, ישראל

Identification No.: 016472110מספר זיהוי: 016472110

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 29 סוג: 29

Jams; all included in class 29. ריבות; הנכללים כולם בסוג 29.       

Class: 30 סוג: 30

Pastry and candies; all included in class 30. דברי מאפה וממתקים; הנכללים כולם בסוג 30.           

ט"ו חשון תשע"ג - 40131/10/2012



ארנק לאומי
Trade Mark No. 240637 מספר סימן

Application Date 15/09/2011 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: BANK LEUMI LEISRAEL LTD. שם: בנק לאומי לישראל בע"מ

Address: 35 Yehuda Halevi Street, Tel Aviv, Israel כתובת : רחוב יהודה הלוי 35, תל אביב, ישראל

Identification No.: 520018078מספר זיהוי: 520018078

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: 36 סוג: 36

Insurance; financial affairs; monetary affairs; real 
estate affairs ; all included in class 36

ביטוח; עסקי מימון; עסקי כספים; עסקי נכסי דלא ניידי ; 
הנכללים כולם בסוג 36                                           

ט"ו חשון תשע"ג - 40231/10/2012



LLUMAR

Trade Mark No. 240638 מספר סימן

Application Date 15/09/2011 תאריך הגשה

 Owners

Name: SOLUTIA INC.

Address: 575 Maryville Centre Drive, St. Louis, Missouri, 
U.S.A.

Identification No.: 801640

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

Semi-processed plastic materials; plastic film not for 
wrapping or packaging; polyester film, not for 
wrapping or packaging; flexible plastic films, other 
than for packaging; tinted, non-tinted, reflective, non-
reflective, laminated, and/or solar control film, 
primarily of plastic, for use in the windows of vehicles 
and buildings; adhesive backed polymer film for use 
on exterior automotive surfaces for surface 
protection; plastic transparent or translucent film for 
anti-graffiti protection of underlying surfaces; anti-
dazzle and anti-glare tinted films, principally of 
plastic, for windows; adhesive backed plastic film for 
solar protection for use on automotive windscreens 
and windows; adhesive backed plastic film for 
application to building and automotive glass and 
windows; reflective plastic films for application to 
windows and glass featuring heat resistant and 
ultraviolet resistant properties; heat reflective films, 
primarily of plastic to be applied to windows; plastic 
film for insulating purposes; film, primarily of plastic, 
for application to glass for break-resistance and to 
resist fragmentation, for safety and security 
protection; all included in Class 17.

חומרי פלסטיק מעובדים למחצה; סרט פלסטיק לא לעטיפה או 
לאריזה; סרט פוליאסטר לא לעטיפה או לאריזה; סרטי פלסטיק 
גמישים, חוץ מאלה לאריזה; סרט צבוע, לא צבוע, משקף, לא 
משקף, מרובד ו/או של בקרה סולארית, בעיקר מפלסטיק, 

לשימוש בחלונות של רכבים ובניינים; סרט פולימרי נתמך בדבק 
לשימוש במשטחי רכב חיצוניים להגנת משטח; סרט פלסטיק 
שקוף או שקוף למחצה להגנה של משטחים מפני גרפיטי; 
סרטים צבועים נגד סנוור וזוהר, בעיקר מפלסטיק, לחולונות; 
סרט פלסטיק נתמך בדבק להדבקה על זכוכית וחלונות של 
בניינים ורכבים; סרטי פלסטיק משקפים בעלי תכונות של 
חסינות-חום וחסינות-קרינת על-סגול להדבקה על חלונות 

וזכוכית; סרטים משקפי חום, בעיקר מפלסטיק, להדבקה על 
חלונות; סרט פלסטיק למטרות בידוד; סרט, בעיקר מפלסטיק, 
להדבקה על זכוכית לחסינות-שבירה ולמניעת ריסוק, לבטיחות 
והגנת ביטחון; הכל כלול בסוג 17.                                       
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    

                                                            

ט"ו חשון תשע"ג - 40331/10/2012



Trade Mark No. 240642 מספר סימן

Application Date 19/04/2011 תאריך הגשה

International Trademark No. 1088639 מספר סימן בינלאומי

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 35 סוג: 35

Arranging of commercial transactions of all kinds, for 
others, in particular concerning the purchase and 
sale, the hiring and rental or other form of granting of 
the right to use commercial goods of all kinds, 
including by means of an Internet platform; arranging 
commercial and business contacts; providing of 
information about goods and services over the 
Internet; providing of an online assessment 
database, in particular about the purchase and sale, 
the hiring and rental or other form of granting of the 
right to use commercial goods; electronic commerce 
provider and management services, namely 
presentation of goods and services, order placement 
and order delivery and invoice management for 
electronic ordering systems; advertising and 
marketing; sales promotion for others; webvertising, 
namely marketing, for others, on digital networks; 
arranging and rental of advertising space, in 
particular on the Internet; price comparisons; 
database administration; business management; 
business administration; office functions.

Class: 36 סוג: 36

Real estate affairs; brokerage; arranging the 
purchase and sale, the hiring and rental or other form 
of granting of the right to use real estate, including by 
means of an Internet platform; providing of 
information about real estate, in particular in relation 
to the purchase and sale, the hiring and rental or 
other form of granting of the right of use, including by 
means of an Internet platform; providing of an online 
assessment database for real estate, in particular in 
relation to the purchase and sale, the hiring and 
rental or other form of granting of the right of use; 
financial affairs; monetary affairs.

Class: 38 סוג: 38

Telecommunications; providing access to portals on 
the Internet; operating chatlines, chatrooms and 
forums; e-mail services; mailbox services; providing 
of access to an electronic transmission of information 
and messages of all kinds in the form of images or 
sound.

ט"ו חשון תשע"ג - 40431/10/2012



Class: 39 סוג: 39

Providing of travel services, including by means of an 
Internet platform; services of an agency for providing, 
organising and arranging travel and transport; 
arranging of flights; arranging of rental cars; 
arranging of transport; providing of an online 
assessment database for travel, flight, rental car and 
transport services; providing of information about 
travel services, flights, vehicle rental, vehicle sharing, 
transport, tarifs, travel timetables, modes of 
transportation and accommodation, including by 
means of an Internet platform; reservation and 
booking services.

Class: 42 סוג: 42

Providing of platforms on the Internet; installing of 
webpages on the Internet, for others, being 
computer-aided markets for all kinds of goods and 
services.

Class: 43 סוג: 43

Providing of accommodation, including by means of 
an Internet platform; providing of services for the 
providing of food and drink and temporary 
accommodation; travel agencies, namely the 
reservation and booking of services for the providing 
of food and drink and temporary accommodation; 
providing of an online assessment database for 
services for the providing of food and drink and 
temporary accommodation, including by means of an 
Internet platform; providing of information about 
services for the providing of food and drink and 
temporary accommodation, including by means of an 
Internet platform.

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

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

European Community Trade Mark, 22/03/2011, No. 
009831249

איחוד האירופי לסימני מסחר, 22/03/2011, מספר 
009831249

Class: 35 סוג: 35

Class: 36 סוג: 36

Class: 38 סוג: 38

Class: 39 סוג: 39

Class: 42 סוג: 42

Class: 43 סוג: 43

ט"ו חשון תשע"ג - 40531/10/2012



 Owners

Name: Jade 1091. GmbH

Address: Saarbrücker Str. 20/21, 10405 Berlin, Germany

Identification No.: 73487

(GERMANY GmbH)

ט"ו חשון תשע"ג - 40631/10/2012



Trade Mark No. 240647 מספר סימן

Application Date 08/04/2011 תאריך הגשה

International Trademark No. 1088697 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: Pi-Design AG

Address: Kantonsstrasse 100, CH-6234 Triengen, 
Switzerland

Identification No.: 71395

(Suisse / (Switzerland) Société anonyme (SA) / (Joint 
Stock Company))

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 16 סוג: 16

Cards and writing paper, paper sheets (stationery), 
envelopes, drawing pads and desk pads, notepads, 
drawing pads and books, notebooks, folders for 
paper, loose-leaf binders, indexes and index cards, 
address books, scrapbooks, containers, boxes for 
stationery (office requisites), pens (office requisites), 
pencils and writing instruments, holders and cases 
for fountain pens and pencils, pencil leads, ink 
cartridges, almanacs and calendars, pencil 
sharpeners, punches (office requisites), stapling 
presses (stationery), drawing rulers, wrapping paper, 
albums, letter trays, holders for letters, paper 
weights, paper cutters (office requisites), waste paper 
baskets, office requisites (other than furniture).

Class: 18 סוג: 18

Pocket wallets, purses, briefcases, portfolios, bags, 
key cases.

Class: 20 סוג: 20

Photo frames, picture frames.

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

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

Switzerland, 03/11/2010, No. 607942 שוויץ, 03/11/2010, מספר 607942

Class: 16 סוג: 16

Class: 18 סוג: 18

Class: 20 סוג: 20

ט"ו חשון תשע"ג - 40731/10/2012



Trade Mark No. 240649 מספר סימן

Application Date 09/08/2011 תאריך הגשה

International Trademark No. 1088703 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: Swiss Reinsurance Company Ltd.

Address: Mythenquai 50/60, CH-8022 Zürich, Switzerland

Identification No.: 71836

(Suisse Société anoyme)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 9 סוג: 9

Downloadable electronic publications and data on 
risk analysis, risk prevention, transfer of risks, risk 
management, insurance, reinsurance and financial 
services.

Class: 16 סוג: 16

Publications on risk analysis, risk prevention, transfer 
of risks, risk management, insurance, reinsurance 
and financial 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)

Switzerland, 23/05/2011, No. 616179 שוויץ, 23/05/2011, מספר 616179

Class: 9 סוג: 9

Class: 16 סוג: 16

ט"ו חשון תשע"ג - 40831/10/2012



Trade Mark No. 240650 מספר סימן

Application Date 19/07/2011 תאריך הגשה

International Trademark No. 1088731 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: Iwata Tekkosho Co., Ltd.

Address: 319, Arai, Masaki-cho,,Hashima-shi, Gifu 501-
6225, Japan

Identification No.: 73490

(Japan Corporation)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 10 סוג: 10

Artificial limbs.

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

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

Japan, 10/05/2011, No. 2011-038471 יפן, 10/05/2011, מספר 2011-038471

Class: 10 סוג: 10

ט"ו חשון תשע"ג - 40931/10/2012



Trade Mark No. 240651 מספר סימן

Application Date 16/08/2011 תאריך הגשה

International Trademark No. 1088744 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: HUANCHI BEARING GROUP CO., LTD.

Address: Xiangtudi Cun,,Heng Zhen,,Cixi,,Ningbo, 
Zhejiang, People's Republic of China

Identification No.: 73491

(China Company Limited)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 7 סוג: 7

Bearings (parts of machines).

ט"ו חשון תשע"ג - 41031/10/2012



Trade Mark No. 240654 מספר סימן

Application Date 02/08/2011 תאריך הגשה

International Trademark No. 1088765 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: L'OREAL

Address: 14, rue Royale, F-75008 PARIS, France

Identification No.: 73493

(France Société Anonyme)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 3 סוג: 3

Cosmetic and make-up products.

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

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

European Community Trade Mark, 19/07/2011, No. 
010133254

איחוד האירופי לסימני מסחר, 19/07/2011, מספר 
010133254

Class: 3 סוג: 3

ט"ו חשון תשע"ג - 41131/10/2012



Trade Mark No. 240660 מספר סימן

Application Date 03/08/2011 תאריך הגשה

International Trademark No. 1088780 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: André Hadoux

Address: 41 rue du Moulin, F-59710 Ennevelin, France

Identification No.: 73494

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 25 סוג: 25

Clothing, footwear, headgear.

ט"ו חשון תשע"ג - 41231/10/2012



Trade Mark No. 240661 מספר סימן

Application Date 24/05/2011 תאריך הגשה

International Trademark No. 1088806 מספר סימן בינלאומי

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 9 סוג: 9

Electronic measuring apparatus, namely compasses, 
global positioning systems (Global Positioning 
System, GPS), receivers, odometers, inclinometers 
and speed indicators used for determining via 
electronic means geographical position, direction and 
speed; sensors and components thereof for 
determining a geographical position electronically; 
electronic navigational apparatus and devices namely 
compasses, navigation devices, odometers, 
inclinometers and speed indicators used for 
determining via electronic means geographical 
position, receivers for determining the geographical 
location of objects such as vehicles, persons, goods 
and animals, and positioning apparatus, namely 
global positioning systems (GPS) and other 
navigation systems (GNSS: Global Navigation 
Satellite System) consisting of computers, computer 
software, firmware, transmitters, receivers and 
network interface devices, satellite supported 
navigation systems (satellite navigation system) for 
tracking vehicles, navigation and cellular 
telecommunication for audio transmission and text; 
receivers for determining position, navigation and 
cellular telecommunication; chips (chipsets) used in 
receivers for determining position, navigation and 
cellular telecommunication, receiver and 
communication modules for determining position, 
satellite receivers, baseband receivers for 
determining position, navigation and cellular 
telecommunication, central processing units for 
receivers; apparatus for measuring electromagnetic 
fields, namely antennas; electronic compasses 
containing hardware and computer software sold as 
integral components of wireless communication 
applications such as mobile telephones; portable 
communication applications, namely personal digital 
assistants (PDAs), laptop computers that provide 
tracking, navigation and signals transmission for the 
electronic determination of geographical sites; 
computer equipment, namely microprocessors and 
signal processors; directional compasses; computer 
software including embedded software in GPS 
receivers and communication modules for navigation 
purposes and transmission of satellite signals; 
integrated circuits for use in the field of electronic 
determination of geographical position, direction and 
speed.

ט"ו חשון תשע"ג - 41331/10/2012



 Owners

Name: u-blox AG

Address: Zürcherstrasse 68, CH-8800 Thalwil, 
Switzerland

Identification No.: 73495

(Société anonyme (SA))

Class: 38 סוג: 38

Telecommunication services, namely providing 
connections for electronic telecommunications, 
electronic exchange of data recorded in databases 
accessible via telecommunication networks, 
electronic and wireless transmission of positioning 
data; providing access to an online computer 
database in the field of telecommunications and for 
the use of telecommunication apparatus, namely of a 
global positioning system used for monitoring, 
navigating, traffic control and automatic location of 
objects and persons.

Class: 42 סוג: 42

Scientific and industrial research in the field of 
telecommunications, navigation and automatic 
location of goods and persons; consulting in the field 
of computer software, computers and positioning 
technology, navigation and telecommunication; 
development, creation, design, upgrading and 
maintenance of computer software in the field of 
telecommunications, inspections, navigation, traffic 
control and automatic location of vehicles; database 
programming in the field of telecommunications, 
inspections, navigation and automatic location of 
objects and persons.

Goods/Services for which priority is claimed סחורות/שירותים לגביהם נטען דין קדימה
(If only classification code is indicated, Priority is claimed 
for all goods/services included in that class, and specified 
above under the 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, 25/01/2011, No. 615609 שוויץ, 25/01/2011, מספר 615609

Class: 9 סוג: 9

Class: 38 סוג: 38

Class: 42 סוג: 42

ט"ו חשון תשע"ג - 41431/10/2012



Trade Mark No. 240662 מספר סימן

Application Date 20/07/2011 תאריך הגשה

International Trademark No. 1088832 מספר סימן בינלאומי

Goods/Services סחורות/שירותים

ט"ו חשון תשע"ג - 41531/10/2012



Class: 7 סוג: 7

Large instruments and equipment for agricultural, 
viticultural and horticultural uses, namely portable, 
towed or automotive spraying units, harvesting and 
soil-eliminating equipment for beets (diggers, soil 
eliminators, leaf strippers, crushing machines, cutting 
dividers, hoeing machines), equipment for protecting 
vegetables from parasites, atomizers (machines), 
pumps (parts of machines), spray nozzles, booms for 
spraying machines, motors, other than for land 
vehicles, transmission couplings and belts (except for 
land vehicles); painting machines, spray guns and 
pumps for applying paint mastics and other thick 
products, industrial material and equipment for 
painting and varnishing workshops (namely, 
pneumatic tools for painting, especially pneumatic 
spray guns), pneumatic tools for painting especially 
pneumatic spray guns, sanding machines, polishers 
and components or parts of such equipment, air 
compressors and parts of compressed-air 
installations, piston compressors, fixed workshop 
compressors, mobile and portable, tools for painting 
workshops for pneumatic, hydraulic projection or for 
electrostatic application of liquid paint or of powder of 
similar products; surface lining apparatus and 
installations (parts of machines); painting machines; 
liquid, powdery or fibrous product dispensers 
(machines); apparatus and installations used for 
painting, powder coating, enamelling, flocking, 
automatic electrostatic-paint sprayers; automatic 
spray heads and automatic sprayers for paint for use 
in electrostatic enameling; automatic spray heads for 
electrostatic dusting; extractors for powdery and 
fibrous products; powder dispensing tanks; 
electrostatic generators; high-tension generators; 
accessories (parts of machines) for electrostatic 
generators; accessories (parts of machines) for high-
tension generators; industrial automated apparatus 
for producing surface coatings; distributing tanks for 
liquid (paint); product changing units for industrial 
installations for paint (whether liquid or powdery) or 
for flocking.

Class: 8 סוג: 8

Small devices for use in agriculture, spare parts and 
accessories, namely hand-operated tools and 
instruments, agricultural implements (hand operated), 
garden tools, hand-operated; applicators or spraying 
machines for insecticides, fungicides, herbicides or 
other chemical, biological or phytosanitary products; 
spray guns (hand tools), nozzles for hand-held spray 
guns, spray guns for paint, hand-operated hand tools 
and implements for treating surfaces before painting, 
various abrasive wheels and sanders; hand-held 
spray guns for electrostatic painting; hand-held spray 
guns for electrostatic enameling; hand-held spray 
guns for electrostatic dusting; hand-held spray guns 
used for liquid paint or for varnish.

ט"ו חשון תשע"ג - 41631/10/2012



 Owners

Name: EXEL INDUSTRIES

Address: 54 rue Marcel Paul, F-51200 EPERNAY, 
France

Identification No.: 73496

(République française Société Anonyme)

Class: 9 סוג: 9

Scientific, measuring, signaling, checking 
(supervision) apparatus and instruments; apparatus 
and instruments for conducting, switching, 
transforming, accumulating, regulating or controlling 
electricity; magnetic data media; computer software, 
recorded; computer peripheral devices; batteries, 
electric; detectors; integrated circuit cards.

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

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

France, 21/01/2011, No. 11 3 799 543 צרפת, 21/01/2011, מספר 543 799 3 11

Class: 7 סוג: 7

Class: 8 סוג: 8

Class: 9 סוג: 9

ט"ו חשון תשע"ג - 41731/10/2012



Trade Mark No. 240663 מספר סימן

Application Date 23/06/2011 תאריך הגשה

International Trademark No. 1088839 מספר סימן בינלאומי

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 9 סוג: 9

Laptop computers, laptop carrying cases, mobile 
phones, mp3-players, portable CD players, portable 
DVD players, digital cameras, camera cases, video 
cameras, satellite navigational system, namely, a 
global positioning system (GPS), pedometers, flat 
television screens, video display screens, computer 
screens, computer game joysticks, computer game 
programs, portable radio apparatus.

Class: 16 סוג: 16

Paper, cardboard and goods made from these 
materials, not included in other classes; printed 
matter; printed publications; catalogues; office 
requisites (except furniture); photographs; stationery; 
adhesives for stationery or household purposes; paint 
brushes; printers' type; printing blocks; postage 
stamps; paperweights; stamps; rubber stamps; 
rubber document stamps; stamp pad inks; stamp 
pads; stamp apparatus; hand stamps; office stamps; 
pocket stamps; adhesive labels and adhesive 
patches to be printed with an individual wearer's 
personal information.

Class: 25 סוג: 25

Men's, women's and children's clothing, footwear and 
headgear, belts for clothing, leather jackets, trousers 
of leather, gloves including those made of skin, hide 
or fur, scarves, mufflers for clothing, ties for clothing, 
fur jackets, fur coats.

ט"ו חשון תשע"ג - 41831/10/2012



 Owners

Name: If Found Limited

Address: Lovemead Lodge, 25A Roundstone Street, 
Trowbridge, Wiltshire BA14 8DG, United Kingdom

Identification No.: 73497

(United Kingdom Private Limited Company)

Class: 35 סוג: 35

The bringing together, for the benefit of others, of 
variety of goods, namely laptop computers, laptop 
carrying cases, mobile phones, mp3-players, portable 
CD players, portable DVD players, digital cameras, 
camera cases, video cameras, satellite navigational 
system, namely, a global positioning system (GPS), 
pedometers, flat television screens, video display 
screens, computer screens, computer game 
joysticks, computer game programs, portable radio 
apparatus, paper, cardboard and goods made from 
these materials, namely printed matter, photographs, 
stationery, adhesives for stationery or household 
purposes, paint brushes, printers' type, printing 
blocks, stamps, rubber stamps, rubber document 
stamps, stamp pad inks, stamp pads, stamp 
apparatus, hand stamps, office stamps, pocket 
stamps, including pre-inked stamps and self-inking 
stamps, in particular date stamps, numeral stamps, 
word stamps, adhesive labels and adhesive patches 
to be printed with an individual wearer's personal 
information, leather and imitations of leather, and 
goods made of these materials, namely, rucksacks, 
suitcases, shoulder bags, handbags, bags, sports 
bags, wallets, document carriers, carrier bags, 
clothes bags, duffel bags, briefcases, attaché cases, 
unfitted beauty boxes, toilet bags, hat boxes of 
leather, hunting bags, valises, shopping bags and 
bags of imitation leather, key cases of leather, 
travelling sets in leather, garment bags for travel, 
travelling trunks, haversacks, shopping bags, card 
cases, credit card holders, trunks and travelling bags, 
purses, umbrellas, parasols and walking sticks, 
men's, women's and children's clothing, footwear and 
headgear, belts for clothing, leather jackets, trousers 
of leather, gloves including those made of skin, hide 
or fur, scarves, mufflers for clothing, ties for clothing, 
fur jackets, fur coats, enabling customers to 
conveniently view and purchase those goods at a 
retailer's or on-line on the Internet.

ט"ו חשון תשע"ג - 41931/10/2012



Trade Mark No. 240664 מספר סימן

Application Date 07/07/2011 תאריך הגשה

International Trademark No. 1088849 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: TOAGOSEI CO.,LTD.

Address: 1-14-1, Nishi Shimbashi,,Minato-ku, Tokyo 105-
8419, Japan

Identification No.: 73498

(Japan Corporation)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 1 סוג: 1

Industrial chemicals; adhesives for industrial 
purposes; fertilizers; chemical preparations for use in 
photography; unprocessed synthetic resins and 
plastics.

Class: 16 סוג: 16

Adhesives for stationery or household purposes.

ט"ו חשון תשע"ג - 42031/10/2012



Trade Mark No. 240666 מספר סימן

Application Date 07/07/2011 תאריך הגשה

International Trademark No. 1088896 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: WOLF OIL CORPORATION N.V.

Address: Georges Gilliotstraat 52, B-2620 Hemiksem, 
Belgium

Identification No.: 71304

(Belgique Société anonyme)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 4 סוג: 4

Industrial oils and greases; lubricants; dust-binding 
products; fuels (including motor spirit) and 
illuminants.

Goods/Services for which priority is claimed סחורות/שירותים לגביהם נטען דין קדימה
(If only classification code is indicated, Priority is claimed 
for all goods/services included in that class, and specified 
above under the 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, 04/07/2011, No. 1228481 בנלוקס, 04/07/2011, מספר 1228481

Class: 4 סוג: 4

ט"ו חשון תשע"ג - 42131/10/2012



Trade Mark No. 240669 מספר סימן

Application Date 16/06/2011 תאריך הגשה

International Trademark No. 1088944 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: LOUIS VUITTON MALLETIER

Address: 2 rue du Pont-Neuf, F-75001 PARIS, France

Identification No.: 73499

(Société Anonyme)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 18 סוג: 18

Leather and imitation leather and goods made of 
these materials; bags, sports bags, handbags, 
backpacks; trunks and suitcases; traveling bags and 
other luggage, extra-flat attaché cases used for 
transporting files, briefcases, attaché cases, clutch 
bags, sets, toiletry sets, wallets, purses; card cases 
(notecases); key cases (leatherware); school bags; 
umbrellas, parasols.

Goods/Services for which priority is claimed סחורות/שירותים לגביהם נטען דין קדימה
(If only classification code is indicated, Priority is claimed 
for all goods/services included in that class, and specified 
above under the 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, 15/02/2011, No. 
009736513

איחוד האירופי לסימני מסחר, 15/02/2011, מספר 
009736513

Class: 18 סוג: 18

ט"ו חשון תשע"ג - 42231/10/2012



Trade Mark No. 240670 מספר סימן

Application Date 05/07/2011 תאריך הגשה

International Trademark No. 1088952 מספר סימן בינלאומי

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 9 סוג: 9

Protective covers and cases for electronic devices, 
namely, cell phones, media devices, MP3 devices, 
electronic books, portable computers, netbooks, 
notebooks; protective covers and cases made of 
viscous gel components, for cell phones, media 
devices, MP3 devices, electronic books, portable 
computers, netbooks, notebooks; protective covers 
and cases made of foamed plastic components, for 
cell phones, media devices, MP3 devices, electronic 
books, portable computers, netbooks, notebooks; 
protective clothing, headwear and footwear 
incorporating viscous gel or foamed polymer 
conforming pads; articles of protective clothing for 
wear by individuals for protection against accident or 
injury; protective compression garments incorporating 
viscous gel or foamed polymer conforming protective 
pads; protective pads sold as a component of 
equipment or clothing for protecting the body, limbs, 
joints and head, for athletic and non-athletic use.

ט"ו חשון תשע"ג - 42331/10/2012



 Owners

Name: G-Form, LLC

Address: 1 Davol Square,Suite 112, Providence RI 
02903, U.S.A.

Identification No.: 73500

(Rhode Island, United States LTD LIABILITY COMPANY)

Class: 25 סוג: 25

Headwear; footwear; clothing, namely, athletic pants, 
athletic shorts, athletic capris, athletic jackets, belts, 
body suits, coats, fleece garments, foundation 
garments, gloves, jackets, jeans, knit shirts, knit tops, 
leotards, pants, sandals, shirts, shorts, sports bras, 
sweat pants, sweat shirts, sweat shorts, socks, sweat 
suits, sweaters, swimsuits, thermal undergarments, t-
shirts, tank tops, tops, undershirts, underwear and 
vests; compression garments incorporating 
conforming gel pads, in the nature of athletic pants, 
athletic shorts, athletic capris, athletic jackets, belts, 
body suits, coats, fleece garments, foundation 
garments, gloves, jackets, jeans, knit shirts, knit tops, 
leotards, pants, sandals, shirts, shorts, sports bras, 
sweat pants, sweat shirts, sweat shorts, socks, sweat 
suits, sweaters, swimsuits, thermal undergarments, t-
shirts, tank tops, tops, undershirts, underwear and 
vests, for athletic use; compression garments 
incorporating conforming foam protective pads, in the 
nature of athletic pants, athletic shorts, athletic 
capris, athletic jackets, belts, body suits, coats, fleece 
garments, foundation garments, gloves, jackets, 
jeans, knit shirts, knit tops, leotards, pants, sandals, 
shirts, shorts, sports bras, sweat pants, sweat shirts, 
sweat shorts, socks, sweat suits, sweaters, 
swimsuits, thermal undergarments, t-shirts, tank tops, 
tops, undershirts, underwear and vests, for athletic 
use.

Class: 28 סוג: 28

Athletic protective pads for protecting the body, 
limbs, joints and head during athletic activities; 
athletic equipment incorporating protective pads for 
protecting a user's body, limbs, joints and head 
during use of the athletic equipment; viscous gel 
protective padding sold as a component of athletic 
devices and equipment; foamed polymer protective 
padding sold as a component of athletic devices 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)

U.S.A., 05/01/2011, No. 85210567 ארה"ב, 05/01/2011, מספר 85210567

Class: 9 סוג: 9

Class: 25 סוג: 25

Class: 28 סוג: 28

ט"ו חשון תשע"ג - 42431/10/2012



Trade Mark No. 240678 מספר סימן

Application Date 23/07/2011 תאריך הגשה

International Trademark No. 1089071 מספר סימן בינלאומי

Conditions/Disclaimers

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

 Owners

Name: Defenx SA

Address: Via ai Boschetti 18/a, CH-6928 Manno, 
Switzerland

Identification No.: 73507

(Suisse Société anonyme (SA))

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 9 סוג: 9

Software.

Class: 42 סוג: 42

Development, design, updating of computer software; 
computer software consultancy; installation of 
computer software; rental of computer software.

ט"ו חשון תשע"ג - 42531/10/2012



Trade Mark No. 240679 מספר סימן

Application Date 26/07/2011 תאריך הגשה

International Trademark No. 1089086 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: 3 סוג: 3

Bleaching preparations and other substances for 
laundry use; cleaning, polishing, degreasing and 
abrasive preparations; 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)

Switzerland, 24/02/2011, No. 612607 שוויץ, 24/02/2011, מספר 612607

Class: 3 סוג: 3

ט"ו חשון תשע"ג - 42631/10/2012



Trade Mark No. 240680 מספר סימן

Application Date 11/07/2011 תאריך הגשה

International Trademark No. 1089140 מספר סימן בינלאומי

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 9 סוג: 9

Computer telephony software, namely, software 
applications for establishing and performing phone 
calls, video conferencing and virtual video 
conferencing over a variety of networks in the nature 
of the internet; computer software and hardware for 
providing transmission and exchange of voice, video, 
data, images and graphics in the fields of 
telecommunications, video conferencing and virtual 
video conferencing; downloadable software for use 
with wireless telecommunications devices to provide 
wireless transmission of e-mail, text, music, video, 
still images, information, data, video conferencing, 
virtual video conferencing and other content via the 
internet and via wireless local area network devices; 
computer and telecommunications network hubs, 
switches and routers; computer hardware and 
communications software for use in connecting 
telecommunications equipment, telephones, 
computers, wired and wireless computer networks; 
hardware for telecommunications for connecting 
devices via in-home phone and electrical wiring, 
namely, computer network hubs, computer switches 
and computer routers designed to provide in-home 
voice over internet protocol (VOIP) communications; 
downloadable software for use with wireless 
telecommunications devices to provide wireless 
transmission of voice and other content via the 
internet and via wireless local area network devices.

Class: 38 סוג: 38

Teleconferencing services; video conferencing and 
virtual video conferencing services; telephony 
communications 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)

ט"ו חשון תשע"ג - 42731/10/2012



 Owners

Name: Vonage Marketing LLC

Address: 23 Main Street, Holmdel NJ 07733, U.S.A.

Identification No.: 71769

(Delaware, United States Ltd Liability Company)

U.S.A., 30/06/2011, No. 85360439 ארה"ב, 30/06/2011, מספר 85360439

Class: 9 סוג: 9

Computer telephony software, namely, software 
applications for establishing and performing phone 
calls, video conferencing and virtual video 
conferencing over a variety of networks in the nature 
of the internet; computer software and hardware for 
providing transmission and exchange of voice, video, 
data, images and graphics in the fields of 
telecommunications, video conferencing and virtual 
video conferencing; downloadable software for use 
with wireless telecommunications devices to provide 
wireless transmission of e-mail, text, music, video, still 
images, information, data, video conferencing, virtual 
video conferencing and other content via the internet 
and via wireless local area network devices; computer 
and telecommunications network hubs, switches and 
routers; computer hardware and communications 
software for use in connecting telecommunications 
equipment, telephones, computers, wired and 
wireless computer networks; hardware for 
telecommunications for connecting devices via in-
home phone and electrical wiring, namely, computer 
network hubs, computer switches and computer 
routers designed to provide in-home voice over 
internet protocol (VOIP) communications; 
downloadable software for use with wireless 
telecommunications devices to provide wireless 
transmission of voice and other content via the 
internet and via wireless local area network devices

Class: 38 סוג: 38

Teleconferencing services; video conferencing and 
virtual video conferencing services; telephony 
communications services

ט"ו חשון תשע"ג - 42831/10/2012



STARBUCKS VERANDA BLEND

Trade Mark No. 240695 מספר סימן

Application Date 15/09/2011 תאריך הגשה

 Owners

Name: Starbucks Corporation, d/b/a Starbucks Coffee 
Company.

Address: Seattle, Washington, U.S.A.

Identification No.: 35181

(Washington Corporation)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Reinhold Cohn and Partners

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

שם: ריינהולד כהן ושותפיו

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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 30 סוג: 30

Beverages made of coffee; coffee; coffee beans; 
ground coffee beans; all included in class 30.

משקאות העשויים מקפה; קפה; פולי קפה; פולי קפה טחונים; 
הנכללים כולם בסוג 30.                                         

ט"ו חשון תשע"ג - 42931/10/2012



STARBUCKS WILLOW BLEND

Trade Mark No. 240697 מספר סימן

Application Date 15/09/2011 תאריך הגשה

 Owners

Name: Starbucks Corporation, d/b/a Starbucks Coffee 
Company.

Address: Seattle, Washington, U.S.A.

Identification No.: 35181

(Washington Corporation)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Reinhold Cohn and Partners

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

שם: ריינהולד כהן ושותפיו

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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 30 סוג: 30

Beverages made of coffee; coffee; coffee beans; 
ground coffee beans; all included in class 30.

משקאות העשויים מקפה; קפה; פולי קפה; פולי קפה טחונים; 
הנכללים כולם בסוג 30.                                         

ט"ו חשון תשע"ג - 43031/10/2012



Trade Mark No. 240699 מספר סימן

Application Date 15/09/2011 תאריך הגשה

 Owners

Name: REAL MADRID CLUB DE FUTBOL

Address: Madrid, Spain

Identification No.: 41250

Address for serviceהמען למסירת הודעות

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

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

שם: גי.אי. ארליך (1995) בע"מ

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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 3 סוג: 3

Soaps; fragrances, perfumery and cologne, 
deodorants for personal use, essential oils, 
cosmetics, hair lotions and dentifrices; all included in 
class 3

סבונים; ניחוחות, בשמים ומי קולון, דיאודורנטים לצריכה 
אישית, שמנים אתריים, תכשירי קוסמטיקה, תרחיצים לשיער 
ומשחות שיניים; הנכללים כולם בסוג 3.                       

ט"ו חשון תשע"ג - 43131/10/2012



Trade Mark No. 240702 מספר סימן

Application Date 16/09/2011 תאריך הגשה

 Owners

Name: TDR d.o.o.

Address: Obala V. Nazora 1, Rovinj, Croatia

Identification No.: 802198

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: 34 סוג: 34

Cigarettes; tobacco; smokers' articles; matches סיגריות; טבק; צרכי מעשנים; גפרורים                           

ט"ו חשון תשע"ג - 43231/10/2012



PAKLOCK

פקלוק
Trade Mark No. 240731 מספר סימן

Application Date 12/09/2011 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: PAKLOCK LTD שם: פקלוק בע"מ

Address: P.O.B. 563, ACCO, 24101, Israel כתובת : ת.ד. 563, עכו, 24101, ישראל

Identification No.: 514335009מספר זיהוי: 514335009

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: AVIA KAFRI 

Address: Shderot Chen st 22, Tel Aviv, 64166, Israel

שם: אביה כפרי 

כתובת : שדרות חן 22, תל אביב, 64166, ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 16 סוג: 16

Tamper evident packaging; especially envelopes, 
envelopes for use in holding and/or storage of 
documents, stuffed envelopes, pouches, files and 
bags that are made of plastic and/or paper; all 
included in class 16.

אריזות מאובטחות; במיוחד מעטפות, מעטפות המשמשות 
לאחזקת ו/או אכסון מסמכים, מעטפות מרופדות, שקיות תיקים 
ויריעות העשויים מפלסטיק ו/או נייר; הנכללים כולם בסוג 16.   
                                                                                    

                          

ט"ו חשון תשע"ג - 43331/10/2012



Trade Mark No. 240732 מספר סימן

Application Date 15/09/2011 תאריך הגשה

 Owners

Name: J.S.S. TOBACCO LTD

Address: Suite 404, Albany House, 324/326 Regent 
Street, London, W1BHH, United Kingdom

Identification No.: 73523

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Zahi Abu El-Assal, Adv.

Address: A53 Paul VI Street, P.O.B. 50605, Nazareth, 
16164, Israel

שם: זאהי אבו-אלעסל, עו"ד

כתובת : רחוב פאולוס השישי 53 א', ת.ד. 50605, נצרת, 
16164, ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 34 סוג: 34

Cigarettes; cigar, tobacco manufactured and eaw; all 
included in class 34.

סיגריות, סיגרים, טבק מעובד וגולמי, הנכללים כולם בסוג 34.   
                                  

ט"ו חשון תשע"ג - 43431/10/2012



Trade Mark No. 240791 מספר סימן

Application Date 16/08/2011 תאריך הגשה

International Trademark No. 1089204 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: Hydrabrush, Inc.

Address: Suite C,701 S ANDERSON DR, Escondido CA 
92029, U.S.A.

Identification No.: 73526

(California, United States CORPORATION)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 3 סוג: 3

Teeth whitening kit.

Class: 21 סוג: 21

Electric toothbrushes.

ט"ו חשון תשע"ג - 43531/10/2012



Trade Mark No. 240803 מספר סימן

Application Date 27/07/2011 תאריך הגשה

International Trademark No. 1089407 מספר סימן בינלאומי

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 3 סוג: 3

Personal care products, namely, cologne, cream for 
the body, cream for the hands, lotion for the body, 
lotion for the hands, lip balm, lip gloss, shower gel, 
soap for the body and soap for the hands.

Class: 18 סוג: 18

Cosmetic bags sold empty; handbags; wallets; small 
leather goods, namely, purses.

Class: 35 סוג: 35

Retail store services and on-line retail store services 
featuring personal care products, hand bags, wallets, 
small leather goods, cosmetic bags, jewelry and key 
fobs.

ט"ו חשון תשע"ג - 43631/10/2012



Conditions/Disclaimers

The mark is limited to the colours  word The mark 
consists of brown and white stripes with "HENRI 
BENDEL NEW YORK" in white lettering in a brown 
box in the center. as shown in the  mark.

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

 Owners

Name: Henri Bendel, Inc.

Address: 666 Fifth Avenue, 4th Floor, New York, NY 
10103, U.S.A.

Identification No.: 73535

(Delaware, United States CORPORATION)

ט"ו חשון תשע"ג - 43731/10/2012



Trade Mark No. 240805 מספר סימן

Application Date 16/08/2011 תאריך הגשה

International Trademark No. 1089458 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: Sunesis Pharmaceuticals, Inc.

Address: Suite 400,395 Oyster Point Blvd, South San 
Francisco CA 94080, U.S.A.

Identification No.: 73531

(Delaware, United States CORPORATION)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 5 סוג: 5

Pharmaceutical preparations for the treatment of 
tumors and cancer.

ט"ו חשון תשע"ג - 43831/10/2012



Trade Mark No. 240806 מספר סימן

Application Date 15/08/2011 תאריך הגשה

International Trademark No. 1089452 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: Beijing Deepcool Industries Co., Ltd.

Address: 12C Building 2, Yard 2,,Shangdi International 
Scie, Beijing, People's Republic of China

Identification No.: 73537

(P.R. of China Limited Company)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 9 סוג: 9

Computer disks; computers; computer peripheral 
devices; notebook computers; computer memories; 
mouse (data processing equipment); readers (data 
processing equipment); disk drives (for computers); 
headphones.

ט"ו חשון תשע"ג - 43931/10/2012



Trade Mark No. 240810 מספר סימן

Application Date 19/08/2011 תאריך הגשה

International Trademark No. 1089474 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: Warrior Sports, Inc.

Address: 32125 Hollingsworth Ave, Warren, MI 48092, 
U.S.A.

Identification No.: 73539

(Michigan, United States CORPORATION)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 25 סוג: 25

Footwear; headwear; hooded sweatshirts; jerseys; 
moisture-wicking sports pants; moisture-wicking 
sports shirts; short-sleeved or long-sleeved t-shirts; 
shorts; soccer shoes; sports shirts; sweat pants; 
sweat shirts.

Class: 28 סוג: 28

Goalkeepers' gloves; shin guards for athletic use; 
soccer balls.

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

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

U.S.A., 16/08/2011, No. 85398767 ארה"ב, 16/08/2011, מספר 85398767

Class: 25 סוג: 25

Class: 28 סוג: 28

ט"ו חשון תשע"ג - 44031/10/2012



Trade Mark No. 240941 מספר סימן

Application Date 18/04/2011 תאריך הגשה

International Trademark No. 1089865 מספר סימן בינלאומי

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 35 סוג: 35

Assistance, consulting and advice on business 
organization and management; efficiency experts; 
market studies and analyses, commercial and 
economic consulting and studies; compilation and 
systemization of data into computer databases; 
management assistance, consulting and advice; 
accounting services, accounting analysis; 
management of computer files and databases; word 
processing; transcription; secretarial services; 
statistical information, compilation of statistics; 
subscriptions to a data communication or computer 
service (the Internet); document reproduction; 
distribution (retail sale) of information media 
(newspapers, journals, periodicals, magazines, 
publications, cassettes).

Class: 36 סוג: 36

Financial services; financial and tax advice; 
consulting on asset management; appraisals, 
analyses, expert assessments, consulting on 
financial and tax matters; mutual funds; appraisals, 
financial evaluations, financial consulting and 
financial advice in connection with real estate.

Class: 41 סוג: 41

Providing of training; publishing services for sound 
and visual media (interactive disks); arranging and 
conducting of colloquiums, congresses, conferences, 
seminars, training courses, symposiums, 
competitions (education or entertainment), 
exhibitions for cultural purposes; party planning 
(entertainment); editing and publishing services of 
texts other than publicity texts and editing and 
publishing services for illustrations, books, booklets, 
journals, newspapers, periodicals, magazines, 
handbooks and publications of all types and in all 
forms (other than for advertising), including electronic 
and digital publications (not downloadable); 
entertainment, entertainment information; cultural 
activities; production and rental of all sound and/or 
visual media; publication of electronic books and 
journals on-line.

ט"ו חשון תשע"ג - 44131/10/2012



Conditions/Disclaimers

The mark is limited to the colours  word Turquoise 
(Pantone 306C) and gray (Pantone 430C). as shown 
in the  mark.

 Owners

Name: BAZAILLE Gilles

Address: 105 avenue Foch, F-69110 SAINTE-FOY-LES-
LYON, France

Identification No.: 73568

Name: COCHET Christophe

Address: 154 Chemin des Fontanières, F-69110 SAINTE-
FOY-LES-LYON, France

Identification No.: 73569

Name: COUCHOUX Stéphane

Address: Le Corbusier,,280 bld Michelet, F-13008 
MARSEILLE, France

Identification No.: 73570

Name: DE CARLAN Bénédicte

Address: 122 avenue Foch, F-69110 SAINTE-FOY-LES-
LYON, France

Identification No.: 73571

Class: 45 סוג: 45

Legal services; legal advice, consulting and 
representations; drafting of legal documents; legal 
appraisals and expertise in legal matters; defending 
legal interests; litigation services; mediation and 
arbitration services; management of intellectual 
property rights for others; design (development) and 
operation of legal data banks and databases (legal 
services); all these services provided by lawyers.

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

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

France, 26/10/2010, No. 10/3777490 צרפת, 26/10/2010, מספר 10/3777490

Class: 35 סוג: 35

Class: 36 סוג: 36

Class: 41 סוג: 41

Class: 45 סוג: 45

ט"ו חשון תשע"ג - 44231/10/2012



Name: FREYRIA-COURTOIS Yan

Address: 20 rue Juiverie, F-69005 LYON, France

Identification No.: 73572

Name: HANACHOWICZ Lionel

Address: 8 Chemin de la Halte du Méridien, F-69260 
CHARBONNIERE LES BAINS, France

Identification No.: 73573

Name: HANACHOWICZ Rémi

Address: 4 rue de la Part Dieu, F-69003 LYON, France

Identification No.: 73574

Name: LESTRINGANT Christophe

Address: Chemin des Dindouletto, F-13480 CABRIES 
CALAS, France

Identification No.: 73575

Name: MONFREDO Clyve

Address: Chemin des Dindouletto, F-13100 Aix-en-
Provence, France

Identification No.: 73576

Name: PASSANANTE Jean-Philippe

Address: 210 Chemin des Arcades, F-83640 SAINT-
ZACHARIE, France

Identification No.: 73577

Name: PECORARO Anne-Marie

Address: 3 Rue Saint Rustique, F-75018 PARIS, France

Identification No.: 73578

Name: PERRUCHOT-TRIBOULET François

Address: Allée Jean Ricard, F-13400 AUBAGNE, France

Identification No.: 73579

ט"ו חשון תשע"ג - 44331/10/2012



Name: RIPERT Alain

Address: 47 rue Jaboulay, F-69007 LYON, France

Identification No.: 73580

Name: ROCHE Lionel

Address: 31 Cours Gambetta, F-69003 LYON, France

Identification No.: 73581

Name: WELLER Lionel

Address: 18 rue de la Reille,,Le Hameau de Bouffaréou, 
F-13770 VENELLES, France

Identification No.: 73582

ט"ו חשון תשע"ג - 44431/10/2012



Trade Mark No. 240976 מספר סימן

Application Date 08/06/2011 תאריך הגשה

International Trademark No. 1090262 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: ZeniMax Media Inc.

Address: 1370 Piccard Drive, Rockville, MD 20850, 
U.S.A.

Identification No.: 71960

(Delaware, United States CORPORATION)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 9 סוג: 9

Computer game software for use with computers and 
video game consoles; downloadable computer game 
software offered via the internet and wireless 
devices; computer game software for use with on-line 
interactive games; pre-recorded motion picture films 
featuring fantasy games.

Class: 41 סוג: 41

Entertainment services, namely, providing 
information relating to electronic computer games via 
the Internet; Entertainment services, namely, 
providing temporary use of non-downloadable on-line 
interactive computer games; entertainment in the 
nature of on-going television programs in the field of 
fantasy.

ט"ו חשון תשע"ג - 44531/10/2012



Trade Mark No. 240981 מספר סימן

Application Date 25/07/2011 תאריך הגשה

International Trademark No. 1090302 מספר סימן בינלאומי

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 9 סוג: 9

Downloadable software in the nature of a mobile 
application for notifications, messaging, SMS, MMS, 
e-mail, social and business networking, and virtual 
calendars for individuals, organizations, and 
businesses for purposes of communication, 
collaboration, organization, and social and business 
networking.

Class: 41 סוג: 41

On-line journals, namely, a blog containing text, 
graphics, audio, and video clips featuring news, 
information, tips, and commentary in the field of 
software applications for use with mobile and 
stationary consumer electronic devices, namely, 
mobile phones, handheld computers, portable and 
handheld digital electronic devices, handheld 
communication devices, electronic handheld units, 
telephones, smartphones, personal digital assistants, 
computers, computer networks, and global 
communication networks.

Class: 42 סוג: 42

Designing and developing software applications and 
components for individuals and businesses for use 
with mobile and stationery consumer electronic 
devices, namely, mobile phones, handheld 
computers, portable and handheld digital electronic 
devices, handheld communication devices, electronic 
handheld units, telephones, smartphones, personal 
digital assistants, computers, computer networks, 
and global communication 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., 26/01/2011, No. 85226335 ארה"ב, 26/01/2011, מספר 85226335

Class: 9 סוג: 9

Class: 41 סוג: 41

Class: 42 סוג: 42

ט"ו חשון תשע"ג - 44631/10/2012



 Owners

Name: Appconomy, Inc.

Address: 1300 Guadeloupe St., Suite 201, Austin, Texas 
78701, U.S.A.

Identification No.: 73607

(Delaware, United States CORPORATION)

ט"ו חשון תשע"ג - 44731/10/2012



Trade Mark No. 240982 מספר סימן

Application Date 25/07/2011 תאריך הגשה

International Trademark No. 1090303 מספר סימן בינלאומי

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 9 סוג: 9

Downloadable software in the nature of a mobile 
application for notifications, messaging, SMS, MMS, 
e-mail, social and business networking, and virtual 
calendars for individuals, organizations, and 
businesses for purposes of communication, 
collaboration, organization, and social and business 
networking.

Class: 41 סוג: 41

On-line journals, namely, a blog containing text, 
graphics, audio, and video clips featuring news, 
information, tips, and commentary in the field of 
software applications for use with mobile and 
stationary consumer electronic devices, namely, 
mobile phones, handheld computers, portable and 
handheld digital electronic devices, handheld 
communication devices, electronic handheld units, 
telephones, smartphones, personal digital assistants, 
computers, computer networks, and global 
communication networks.

Class: 42 סוג: 42

Designing and developing software applications and 
components for individuals and businesses for use 
with mobile and stationery consumer electronic 
devices, namely, mobile phones, handheld 
computers, portable and handheld digital electronic 
devices, handheld communication devices, electronic 
handheld units, telephones, smartphones, personal 
digital assistants, computers, computer networks, 
and global communication networks.

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

ט"ו חשון תשע"ג - 44831/10/2012



 Owners

Name: Appconomy, Inc.

Address: 1300 Guadeloupe St., Suite 201, Austin, Texas 
78701, U.S.A.

Identification No.: 73607

(Delaware, United States CORPORATION)

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

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

U.S.A., 26/01/2011, No. 85226882 ארה"ב, 26/01/2011, מספר 85226882

Class: 9 סוג: 9

Class: 41 סוג: 41

Class: 42 סוג: 42

ט"ו חשון תשע"ג - 44931/10/2012



Trade Mark No. 241039 מספר סימן

Application Date 12/08/2011 תאריך הגשה

International Trademark No. 1077906 מספר סימן בינלאומי

Goods/Services סחורות/שירותים

ט"ו חשון תשע"ג - 45031/10/2012



Class: 3 סוג: 3

Cleaning preparations for laundry use, dishwashing 
and household cleaning preparations, laundry bleach, 
laundry starch, washing soda for cleaning, laundry 
blue, gelatinous soap, laundry polishing products, 
laundry whiteners, anti-lime substances, granulated 
soap, anti lime scales, soaps, liquid hand soaps, 
mechanics cleansing powders, cream cleansing 
products, glass cleaning substances, floor and carpet 
cleaning substances, scouring and polishing 
preparations, dishwasher salt and brighteners, drain 
cleaner, toilet cleaner and automatic dishwashing 
machine detergents (powder, gel and compact), 
dishwashing machine salt and polisher, home 
cleaning substances, namely cleaning products for 
general purposes, general cleaning liquids and 
powders, droplight cleaner, Owen cleaners, furniture 
cleaner and polishers, perfumes, volatile oils 
(essential oils), cologne, lotions, deodorants, rose 
water, antiperspirants for personnel use, shaving 
lotions, shaving cream, shaving foam, shaving soaps, 
shaving cologne, after shave cream, balsam and 
lotions, hair care substances: hair creams, hair 
lotions, hair gel, hair nourishes, hair spray, hair dyes, 
brilliantine, shampoos, shampoos with cream, 
dandruff shampoo, hair foam, spray gels, bath foam, 
bath salt, bath milk, bath oil, shower gels, liquid body 
shampoo, petroleum jelly; baby care products: baby 
shampoo, baby shampoos with cream, baby lotions, 
baby oils and gels, baby rash cream, baby powders, 
baby soaps, tissues impregnated with cosmetic 
lotions for babies, tissues impregnated with cosmetic 
lotions and also with anti-bacterial property for 
babies, baby detergents and soaps, baby laundry 
softeners, baby laundry whiteners, stain remover and 
whitening preparations for baby clothes, laundry 
fragrance for baby clothes, natural substances for 
producing cosmetic and perfumery products and 
soaps, preparations for body and beauty care, face 
and skin cleaners, cleansing milks, tonics, 
moisturizers, creams, face-packs, self-tanning 
creams, anti-wrinkle creams, make-up removers, 
hand, face and body lotions, milks, powders, sun 
creams, oils and milks, after sun moisturizing creams 
and gels, foundation, powder, blushers, eye shadow, 
mascara, eye brow dye, rouge, lip polish, lipsticks, lip 
moisturizer, skin care cream, nail polish, nail varnish, 
nail polish removers, nail hardener, nail nourishes, 
lip, eye-brow and eye liner, epilating wax, depilators, 
depilatory cream, henna; slimming cosmetic 
products; cellulite cream, skin firming creams for 
cosmetic purposes, cosmetic sets, teeth care 
products: toothpaste, tooth cleansing powders, dental 
wash, mouthwash for non-medical use, cleaning 
preparations for dentures, anti tartar toothpaste, 
mouth spray, mouth care water, tooth cleansing and 
polishing products, papers using for cosmetic 
purposes, cotton, cosmetic preparations, tissues 
soaked with cosmetic substances, cottony swabs, ear 
cleaning swabs, wet tissues impregnated with 
cosmetic lotions, cotton and papers for removing 
make-up; polishes: polishes for leatherwear, polishes 
for floors.

ט"ו חשון תשע"ג - 45131/10/2012



 Owners

Name: HAYAT KİMYA SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ

Address: Mahir İz Caddesi No: 23 Altunizade, 
İSTANBUL, Turkey

Identification No.: 73645

(Turkey Joint Stock Company)

Class: 5 סוג: 5

Hygienic products: hygienic products for body 
secretions including those used for incontinent 
patients and menstruations, namely pads, tampons, 
diapers, panties; odor repellents for rooms, vehicles 
and other places, air fresheners, deodorants other 
than for personal use; disinfectants, antiseptics 
(bacteria killers), detergents for medical purposes; 
toilet disinfectants.

Class: 16 סוג: 16

Paper towels, napkins, toilet papers, handkerchiefs, 
baby diapers; babies' bibs of paper, paper 
tablecloths, place mats, glass and plate coasters; 
paper products for decoration purposes.
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Trade Mark No. 241070 מספר סימן

Application Date 03/10/2011 תאריך הגשה

 Owners

Name: myipgateway GmbH

Address: Bahnhofstrasse 23, Postfach 4831, CH-6304 
Zug, Switzerland

Identification No.: 74763

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: 45 סוג: 45

Providing a website featuring information and 
rendering services in the field of Intellectual Property; 
information and professional services in the field of 
intellectual property. 

אספקת אתר אינטרנט המכיל מידע ונותן שירותים בתחום 
הקניין הרוחני; שירותי מידע ושירותים מקצועיים בתחום הקניין 
הרוחני.                                                                           
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Trade Mark No. 241499 מספר סימן

Application Date 31/03/2011 תאריך הגשה

International Trademark No. 0963626 מספר סימן בינלאומי

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 14 סוג: 14

Precious metals and their alloys and goods in 
precious metals or coated therewith, not included in 
other classes; jewellery, imitation jewellery, precious 
stones; horological and chronometric instruments; 
ornamental pins; tie pins; boxes of precious metal for 
needles; needle cases of precious metal; napkin 
rings of precious metal; works of art of precious 
metal; key rings (trinkets or fobs); medals; coins; 
silver and gold ware, other than cutlery, forks and 
spoons; badges of precious metal; shoe and hat 
ornaments of precious metal; ashtrays, of precious 
metal, for smokers; cuff links; trays of precious metal, 
for household use; watch chains; clock cases; 
candlesticks of precious metal; services (tableware) 
of precious metal; cruets of precious metal; vases of 
previous metal; coffee and tea services of precious 
metal; household and kitchen containers of precious 
metal; threads of precious metal (jewellery); jewellery 
cases of precious metal; cigarette cases of precious 
metal; powder compacts of precious metal; 
ornaments (jewellery); silver ornaments; jewellery of 
yellow amber; pins (jewellery) and amulets 
(jewellery); rings (jewellery); ornaments of jet; tea 
infusers of precious metal; bracelets (jewellery); 
brooches (jewellery); chains (jewellery); boxes of 
precious metal; epergnes of precious metal; 
necklaces (jewellery); tie clips; watch crystals, watch 
glasses; chronographs (watches); alarm clocks; 
diamonds; charms (jewellery), trinkets (jewellery); 
paste jewellery; cases for clock and watch making; 
ivory (jewellery); medallions (jewellery); gems; 
earrings; pearls (jewellery); straps for wristwatches; 
clocks.
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Class: 25 סוג: 25

Clothing, footwear, headgear, motorists' and cyclists' 
clothing; bibs, not of paper; headbands (clothing); 
dressing gowns; bathing suits, swimsuits; bathing 
caps and sandals; boas (necklets); babies' pants of 
textile; collar protectors; boots for sports and beach 
shoes; hoods (clothing); shawls; belts (clothing); 
money belts (clothing); wet suits for water-skiing; 
neckties; corsets (underclothing); sashes for wear; fur 
stoles; scarves; caps (headwear); peaked caps; 
gloves (clothing); waterproof clothing; girdles; 
underclothing; mantillas; stockings; socks; bandanas 
(neckerchiefs); babies' napkins of textile; furs 
(clothing); pyjamas; soles for footwear; heels; veils 
(clothing); suspenders; gymnastics and sports suits; 
layettes (clothing); collars (clothing); singlets; mittens; 
ear muffs (clothing); inner soles; shoulder pads; bow 
ties; beach wraps; cuffs, wristbands (clothing); dress 
shields; beach clothes; housecoats; pockets for 
clothing; socks suspenders; stocking suspenders; 
petticoats; tights; aprons (clothing); headdress for 
wear, masquerade costumes; uniforms; cap peaks; 
galoshes; wooden shoes; frilled caps; garters; coats; 
esparto shoes or sandals; non-slipping devices for 
boots and shoes; bath robes; bath slippers; birettas; 
overalls, smocks; teddies (undergarments); berets; 
footmuffs, not electrically heated; lace boots; boots; 
boot uppers; studs for football boots; half-boots; 
fittings of metal for shoes and boots; tips for 
footwear; welts for boots and shoes; heelpieces for 
boots and shoes; drawers (clothing), pants; shirts; 
shirt yokes; shirt fronts; chemisettes (shirt fronts); 
tee-shirts; bodices (lingerie); vests, waistcoats; 
jackets (clothing); fishing vests; stuff jackets 
(clothing); combinations (clothing); slips 
(undergarments); ready-made clothing; detachable 
collars and collars (clothing); clothing of leather; 
clothing of imitations of leather; shower caps; bed 
socks; skirts; ready-made linings (parts of clothing); 
overcoats, topcoats; gabardines (clothing); gymnastic 
shoes; jerseys (clothing); pullovers; sweaters; 
liveries; muffs (clothing); footwear uppers; pocket 
squares; parkas; pelerines; pelisses; gaiters, spats; 
leggings; hosiery; knitwear (clothing); clothing for 
gymnastics; outer clothing; underwear; sandals; 
saris; underpants; hats; wimples; togas; gaiter straps, 
trouser straps; frocks; turbans; suits; items of 
clothing; slippers; shoes; sports shoes.

Class: 35 סוג: 35

Assistance services for business management or 
commercial functions for an industrial or commercial 
company; organisation of exhibitions and trade fairs 
for commercial or advertising purposes; promotion 
services provided by a commercial company by 
issuing store service cards to clients; modelling 
services for sales promotions or advertising 
purposes; edition of advertising texts; shop-window 
dressing; assistance services for the operating of a 
commercial company on a franchise basis; product 
demonstration; sales promotion (for third parties); 
sales at public auctions; shopping centre promotion 
and management services; assistance services for 
the commercial functions of a business consisting in 
processing orders through global communications 
networks; import-export agencies; on-line advertising 
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on a computer network; supplying services to third 
parties (purchasing of products and services for other 
companies); distribution of samples; computerized 
file management; public relations; commercial 
information agencies; advertising agencies; rental of 
vending machines; renting of advertising space; 
dissemination of advertising matter; business 
management assistance; data search in computer 
files (for others); compilation of information into 
computer databases; transcription; publicity columns 
preparation; commercial or industrial management 
assistance; business management of performing 
artists; direct mail advertising; updating of advertising 
material; document reproduction; marketing studies; 
bill-posting, outdoor advertising; opinion polling; 
systemisation of information into computer 
databases; publication of advertising texts; the 
bringing together, for the benefit of others, of a 
variety of goods (excluding the transport thereof), 
enabling customers to conveniently view and 
purchase those goods; sales agencies and arranging 
sales services; wholesale and retail services in 
stores, including selling through worldwide computer 
networks, via correspondence, via catalogue, via 
telephone, via television or radio broadcasts, and via 
any other electronic means of shoe polish, creams 
and wax, wax, shampoo, cosmetic kits, depilatory 
preparations, make-up removing preparations, 
deodorants for personal use (perfumery), lipsticks, 
pencils for cosmetic uses, hair spray and nail polish, 
lacquer-removing preparations, tissues impregnated 
with cosmetic lotions, pre-moistened or impregnated 
cleaning tissues or cloths, after shave lotions, lotions 
for cosmetic purposes, make-up products, pomades 
for cosmetic purposes, stain removers, sachets for 
perfuming linen, nail care preparations, bleaching 
preparations for cosmetic purposes, extracts of 
flowers (perfumes), incense, scented wood, 
decorative transfers for cosmetic purposes, false 
eyelashes and nails, pumice stone, aromatic 
potpourris, cosmetic preparations for slimming 
purposes, cosmetic preparations for baths, waving 
preparations for hair, washing preparations, toiletries, 
mouth washes not for medical purposes, bath salts, 
not for medical purposes, hygiene preparations which 
are toilet products, oils for toilet purposes, sun-
tanning preparations (cosmetics), eau de Cologne, 
deodorant soaps, talcum powder for toilet use, 
adhesives for cosmetic purposes, greases for 
cosmetic purposes, abrasives, essential oils, shaving 
preparations, colour brightening chemicals for 
household purposes (laundry), cotton sticks for 
cosmetic purposes, beauty masks, moustache wax, 
laundry blueing, hair colorants, cosmetics for 
eyebrows, depilatory wax, cleaning chalk, shampoos 
for pets, cosmetics for animals, cosmetic creams, 
dentifrices, soaps and disinfectant soap, cakes of 
soap, soap for foot perspiration, detergents other 
than for use in manufacturing operations and for 
medical purposes, laundry starch, cleansing milk for 
toilet purposes, bleach, dry-cleaning preparations, 
cleaning preparations, hair lotions, scented water, 
perfumes, cosmetic preparations for eyelashes, 
cosmetic preparations for skin care, make-up 
powder, adhesives for affixing false hair, fabric 
softeners for laundry use, cosmetic dyes, colour-
removing preparations, toilet waters, computer 
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peripheral devices, anti-glare glasses, eyeglasses 
(pince-nez), optical lenses, eyeglass chains (pince-
nez chains), contact lenses, eyeglass cords (pince-
nez cords), dressmakers' measures, spectacles 
(optics), spectacle glasses, spectacle cases, 
spectacle and eyeglass frames (pince-nez cords), 
sunglasses, eyeglass cases (pince-nez cases) and 
contact lenses cases, shoes for protection against 
accidents, irradiation and fire, bullet-proof, swimming 
and life waistcoats, garments and clothes for 
protection against fire, gloves for divers, gloves for 
protection against accidents, diving suits, magnetic 
encoded cards, clothing for protection against 
accidents and irradiation, protective suits for aviators, 
electronic agendas, make-up removing electric 
appliances, telephone apparatus, weighbridges, 
directional compasses, accounting machines, 
protective helmets, protective helmets for sports, 
telescopes, chronographs (time recording apparatus), 
measuring spoons, pedometers, compact discs 
(audio-video), compact discs (read-only memory), 
mirrors (optics), floats for bathing and swimming, 
water wings, binoculars, temperature indicators, 
instruments containing eyepieces, computer game 
programs, cassette players, bar code readers, signal, 
magic and optical lanterns, magnifying glasses 
(optics), dictating and invoicing machines, 
mechanisms for counter-operated apparatus, 
weights, electric, galvanic and solar batteries, electric 
flat irons, computer programmes (recorded), 
electronic pocket translators, transistors (electronics), 
thermometers, not for medical purposes, apparatus 
for games adapted for use with television receivers 
only, intercommunication apparatus, video cassettes, 
animated cartoons, teaching apparatus, apparatus 
for the detection of children' crying, portable radio-
telephones (walkie-talkies), electronic publications 
(electronically downloadable), egg timers 
(sandglasses), acoustic (sound) alarms, anti-theft 
warning apparatus, fire alarms, mouse pads, 
loudspeakers, amplifiers, aerials, anti-glare visors 
(anti-glare shades), telephone receivers, music 
headphones, answering machines, false coin 
detectors, teeth protectors, money counting and 
sorting machines, apparatus for measuring the 
thickness of skins and leather, electronic tags for 
goods, glasses for sports, magnets, light-emitting 
electronic pointers, ear plugs, portable telephones, 
enlarging apparatus (photography), apparatus and 
instruments for astronomy, thermionic valves (radio), 
coin-operated musical automata (juke boxes), 
vending machines, scales, life-saving rafts, tape 
recorders, head cleaning tapes (recording), 
videotapes, magnetic tapes, demagnetizing 
apparatus for magnetic tapes, barometers, 
rechargeable electric batteries, ticket dispensers, 
electrically heated hair-curlers, cash registers, 
calculating machines, heat regulating apparatus, 
cinematographic cameras, camcorders, video game 
cartridges, magnetic encoders, graduated glassware, 
revolution counters, slides (photography), slide 
projectors, dynamometers, reflecting discs for wear, 
for the prevention of traffic accidents, hemline 
markers, dosimeters, cigarette lighters for 
automobiles, covers for electric outlets, 
radiotelephony sets, scanners (data processing 
equipment), lens hoods, fire-extinguishing apparatus, 
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flash-bulbs (photography), photocopiers 
(photographic, electrostatic, thermic), cameras 
(photography), holograms, compact disc players, 
luminous signs, neon signs, video recorders, electric 
measuring devices, measuring instruments, speaking 
tubes, computer memories, microphones, 
microprocessors, modems, breathing apparatus for 
underwater swimming, nautical apparatus and 
instruments, objectives (lenses) (optics), computers, 
ozonisers, projection screens, electric switches, dog 
whistles, weighing apparatus and instruments, 
mechanisms for coin-operated apparatus, push 
buttons for bells, radios, audio receivers and video 
receivers, wrist rests for use with computers, sound 
reproduction apparatus, lever scales (steelyards), 
television apparatus, temperature indicators, record 
players, word processors, video telephones, personal 
stereos, ornamental pins, tie pins, boxes of precious 
metal for needles, needle cases of precious metal, 
napkin rings of precious metal, works of art of 
precious metal, key rings (trinkets or fobs), medals, 
coins, silver and gold ware, other than cutlery, forks 
and spoons, badges of precious metal, shoe and hat 
ornaments of precious metal, ashtrays, of precious 
metal, for smokers, cuff links, trays of precious metal, 
for household use, watch chains, clock cases, 
candlesticks of precious metal, services (tableware) 
of precious metal, cruets of precious metal, vases of 
precious metal, coffee and tea services of precious 
metal, household and kitchen containers of precious 
metal, threads of precious metal (jewellery), jewellery 
cases of precious metal, cigarette cases of precious 
metal, powder compacts of precious metal, 
ornaments (jewellery), silver ornaments, jewellery of 
yellow amber, pins (jewellery) and amulets 
(jewellery), rings (jewellery), ornaments of jet, 
imitation jewellery, tea infusers of precious metal, 
bracelets (jewellery), brooches (jewellery), chains 
(jewellery), boxes of precious metal, epergnes of 
precious metal, necklaces (jewellery), tie clips, watch 
crystals, watch glasses, chronographs (watches), 
chronometrical instruments, alarm clocks, diamonds, 
charms (jewellery), trinkets (jewellery), paste 
jewellery, cases for clock and watch making, 
jewellery, ivory (jewellery), medallions (jewellery), 
precious stones, earrings, pearls (jewellery), straps 
for wristwatches, clocks, engravings, boxes made of 
cardboard or paper, patterns for making clothes and 
for dressmaking, tissues of paper for removing make-
up, stencil cases, labels, not of textile, table linen of 
paper, table napkins of paper, babies' napkins of 
paper and cellulose (disposable), babies' napkin-
pants (diaper-pants) of paper and cellulose 
(disposable), handkerchiefs of paper, pen cases, 
holders for cheque books, writing cases (sets), inking 
sheets for document reproducing machines, bags 
(envelopes, pouches) of paper or plastics, for 
packaging, tailors' chalk, face towels of paper, hat 
boxes of cardboard, tracing cloth and paper, fabrics 
for bookbinding, canvas for painting, hand towels of 
paper, albums, almanacs, hand labelling appliances, 
loose-leaf binders, writing materials and instruments, 
transfers (decalcomanias), calendars, posters, 
folders for papers, catalogues, chromos, drawing 
sets, newspapers, periodicals, magazines 
(periodicals), books, lithographs, wrapping paper, 
toilet paper, paperweights, mats for beer glasses, 
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bookmarkers, bookends, inks, inkwells, bibs of paper, 
drawing materials, graphic prints, school supplies 
(stationery), writing slates, comic books, trays for 
sorting and counting money, embroidery designs 
(patterns), garbage bags of paper or of plastics, 
geographical maps, terrestrial globes, moisteners 
(office requisites), plastics for modeling, blueprints, 
plans, stencils (stationery), placards of paper or 
cardboard, cards, charts, steel letters and steel pens, 
watercolours (paintings), indoor aquaria, adhesive 
tape dispensers, adhesive tapes and bands for 
stationery or household purposes, adhesives (glues) 
for stationery or household purposes, stickers 
(stationery), cigar bands, files (office requisites), 
modelling clay, calculating tables, arithmetical tables, 
drawer liners of paper (perfumed or not), architects' 
models, atlases, banners and flags (of paper), 
tickets, pads (stationery), balls for ball-point pens, 
bags for microwave cooking, writing board erasers, 
rubber erasers, erasing products, bottles wrappers 
and envelopes of cardboard or paper, painters' 
easels, song books, charcoal pencils, writing paper, 
advertisement boards of paper or cardboard, 
booklets, cardboard, ink sticks, modelling wax, not for 
dental purposes, sealing wax, drawing pins, 
thumbtacks, paper ribbons and bows, inking ribbons 
for computer printers, typewriter ribbons, clipboards, 
cabinets for stationery (office requisites), compasses 
for drawing, paper clasps, folders (stationery), writing 
or drawing books, paintings (pictures) framed or 
unframed, finger-stalls (office requisites), 
bookbinding apparatus and machines (office 
equipment), bookbinding material, gummed cloth for 
stationery purposes, inking pads, typewriters (electric 
or non-electric), square rulers, shields (paper seals), 
greeting cards, filter paper, covers (stationery), 
wrappers (stationery), photographs, photograph 
stands, elastic bands for offices, stapling presses 
(office requisites), paper-clips, paper sheets 
(stationery), printed matter, printing type, pencil 
sharpeners, pencil holders, luminous paper, office 
requisites, except furniture, palettes for painters, 
silver paper, waxed paper, stationery, modelling 
paste, office perforators, paintbrushes, painters' 
brushes, house painters' rollers, postcards, printed 
publications, chaplets, rosaries, blotters, envelopes 
(stationery), printing blocks, bags for climbers and 
campers and beach bags, handbag frames, frames 
for umbrellas or parasols, mountaineering sticks, 
purses, handbags, travelling bags, leather lining for 
footwear, travelling sets and key cases (leatherware), 
attaché cases, coin purses, not of precious metal, 
garment bags for travel, hat boxes of leather, sling 
bags for carrying infants, wheeled shopping bags, 
boxes of leather or leather board, boxes of 
vulcanised fibre, pocket wallets, briefcases, 
notecases, school satchels and document cases, 
school bags, vanity cases (not fitted), collars for 
animals, leather leashes, leather laces, leather leads, 
umbrella covers, saddle cloths for horses, backpacks, 
rucksacks, haversacks, school haversacks, music 
cases, halters, bags (envelopes, pouches) of leather, 
for packaging, leather twist, leather thread, suitcase 
handles, walking stick and umbrella handles, whips, 
horse blankets, furniture coverings of leather, 
clothing for animals, pads for horse saddles, umbrella 
rings, animal skins, blinkers (harness), harness 
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fittings of iron, trappings for animals, ornaments for 
animals, harness fittings, not of precious metal, 
walking stick seats, shoulder belts (straps), of 
leather, canes, walking stocks, trunks (luggage), tool 
bags of leather (empty), chain mesh purses, not of 
precious metal, beach sacks, muzzles, bridles 
(harness), head-stalls, leather board, bands of 
leather, travelling trunks, shopping bags, straps for 
soldiers' equipment, harness traces, harness straps, 
straps of leather (saddlery), straps for skates, 
artificial leather, trimmings of leather for furniture, 
imitation leather, leather straps, butts (parts of hides), 
curried skins, cat o' nine tails, coverings of skins 
(furs), stirrup leathers, parts of rubber for stirrups, bits 
for animals (harness), harness for animals, saddlery, 
reins, valises, suitcases, moleskin (imitation of 
leather), umbrellas, parasols, furs, chamois leather, 
other than for cleaning purposes, nose bags (feed 
bags), net bags for shopping, casings, of leather, for 
springs, knee-pads for horses, riding saddles, 
fastenings for saddles, card cases, traces (harness), 
valves of leather, fans for personal use (non-electric), 
pillows, curtain rings, chests, not of metal, 
cupboards, lecterns, benches (furniture), table tops, 
screens (furniture), trunks (furniture), boxes of wood 
or plastic, chests for toys, beds, head-rests 
(furniture), trolleys (furniture), bottle racks, brush 
mountings, baskets, not of metal, cushions, 
mattresses, chest of drawers, bamboo curtains, cots, 
wind chimes (decoration), mobiles (decoration), 
divans, racks (furniture), display stands, bed, 
furniture, door and window fittings (not of metal), 
hammocks, flower stands (furniture), jewellery cases 
(caskets), not of precious metal, mannequins, tables, 
works of art, of wood, wax, plaster or plastic, drinking 
straws, umbrella stands, playpens for babies, coat 
hangers and hat stands, coat stands, desks, 
magazine racks, sleeping bags for camping, chairs 
(seats), armchairs, sofas, keyboards for hanging 
keys, footstools, stools, corks for bottles, embroidery 
frames, high chairs for babies, infant walkers, deck 
chairs, curtain holders, not of textile material, air 
pillows, air cushions and air mattresses, not for 
medical purposes, stair rods, yellow amber, animal 
horns, pet cushions, beds for household pets, 
kennels for household pets, nesting boxes for 
household pets, stuffed animals, animal claws and 
hooves, decorative wall plaques (furniture) not of 
textile, bedsteads (wood), bamboo, fishing baskets, 
vice benches, not of metal, work benches, 
embroidery looms, library shelves, hinges, not of 
metal, reels of wood for yarn, silk, cord and the like, 
bottle casings of wood, sideboards, busts of wood, 
wax, plaster or plastic, costume stands, letter boxes, 
not of metal or masonry, trestles (furniture), lockers, 
bedding (except linen), hydrostatic beds, not for 
medical purposes, bed casters, not of metal, spring 
mattresses, settees, reeds (plaiting material), loading 
pallets, not of metal, house numbers, not of metal, 
non-luminous, filing cabinets, wax figures, 
wickerwork, bakers' bread baskets, hampers 
(baskets), easy chairs, fireguards, fire screens 
(domestic), bottle closures, not of metal, closures, not 
of metal, for containers, stag antlers, shelves for filing 
cabinets (furniture), bins, not of metal, tortoiseshell, 
oyster shells, containers, not of metal (storage, 
transport), coral, corozo, corks, cork bands, bead 
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curtains for decoration, curtain hooks, curtain rails, 
curtain rollers, curtain rods, casks of wood for 
decanting wine, knife handles, not of metal, 
decorations of plastic for foodstuffs, reservoirs, not of 
metal nor of masonry, tanks, not of metal nor of 
masonry, draughtman's table, towel dispensers, not 
of metal, bedroom fittings (except linen), cabinet 
work, packaging containers of plastic, duckboards, 
not of metal, broom handles, not of metal, school 
furniture, mirrors (looking glass), meerschaum, tent 
pegs, not of metal, scratching posts for cats, steps 
(ladders), not of metal, medicine cabinets, index 
cabinets (furniture), statuettes of wood, wax, plaster 
or plastic, figurines (statuettes) of wood, wax, plaster 
or plastic, display boards, flower-pot pedestals, 
removable mats or covers for sinks, meat chests, not 
of metal, garment covers (storage), covers for 
clothing (wardrobe), gun racks, hooks, not of metal, 
for clothes rails, coat hooks, not of metal, tool 
handles, not of metal, identity plates, not of metal, 
nameplates, not of metal, straw mattresses, rattan, 
signboards of wood or plastics, picture rods (frames), 
picture frame brackets, furniture partitions of wood, 
handling pallets, not of metal, picture frames, 
mouldings for picture frames, ivory, unworked or 
semi-worked, number plates, not of metal, 
registration plates, not of metal, carts, trolleys for 
computers (furniture), massage tables and dressing 
tables, tables of metal, tea carts, tea trolleys, items of 
furniture, counters (tables), furniture, edgings of 
plastic for furniture, furniture of metal and office 
furniture, doors for furniture, furniture casters, not of 
metal, furniture shelves, mother-of-pearl (unworked 
or semi-worked), inflatable publicity objects, plaited 
straw (except matting), nesting boxes, shoulder poles 
(yokes), hairdressers' chairs, poles, not of metal, 
newspaper display stands, bolts, not of metal, slatted 
indoor blinds, indoor window blinds (furniture), timber 
blinds (furniture), latches, not of metal, pulleys of 
plastics for blinds, rivets, not of metal, stakes for 
plants or trees, writing desks, book rests (furniture), 
binding screws, not of metal, for cables, cable clips, 
not of metal, shelves for storage, shelves for 
typewriters, typing desks, wood plugs, not of metal, 
plugs (dowels) not of metal, screws, not of metal, 
bolsters, nuts, not of metal, showcases (furniture), 
bottle openers, oil cruets, not of precious metal, 
cocktail stirrers, candle extinguishers, not of precious 
metal, appliances for removing make-up (non-
electric), sugar bowls, not of precious metal, trays for 
domestic purposes, not of precious metal, baby baths 
(portable), cloth for washing floors, crystal balls, tea 
infusers, not of precious metal, boxes for 
sweetmeats, not of precious metal, candy boxes, not 
of precious metal, bottles, shaving brushes, pottery, 
coffee pots, non-electric, not of precious metal, 
boxes, heaters for feeding bottles, non-electric, shoe 
horns, candlesticks, not of precious metal, wine 
tasters (siphons), pipettes (wine-tasters), fly swatters, 
fly catchers (traps or whisks), epergnes, not of 
precious metal, brushes for footwear, baskets, for 
domestic use, not of precious metal, strainers, not of 
precious metal, trouser stretchers, coolers (ice pails), 
tie presses, door-handles of porcelain, comb cases, 
ironing board covers (shaped), gardening gloves, 
gloves for household purposes, polishing gloves, 
shoe trees (stretchers), piggy banks, not of metal, 
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soap boxes, decanters, birdcages, fitted vanity 
cases, works of art, of porcelain, terra-cotta or glass, 
toothpick holders, not of precious metal, carpet 
beaters (hand instruments), bread bins, cloths and 
rags for cleaning, pepper pots, clothes-pegs and 
drying racks for washing, table plates, not of precious 
metal, feather-dusters, shaving brush stands, sponge 
holders, toilet paper holders, trouser presses, 
perfume sprayers and vaporisers, graters, crumb 
trays, coasters, not of paper and other than table 
linen, trivets (table utensils), boot jacks, salt shakers, 
not of precious metal, clothes racks (for drying), 
coffee and tea services, not of precious metal, napkin 
rings, not of precious metal, washing boards and 
ironing boards, bread boards, cutting boards, cups, 
shirt stretchers, footwear stretchers, teapots, flower 
pots, toilet utensils, tableware (other than knives, 
forks and spoons) not of precious metal, glasses 
(receptacles), cruets, not of precious metal, thermally 
insulated containers for food and beverages, cloths 
impregnated with a detergent for cleaning, 
toothbrushes, toothbrushes, electric, floss for dental 
purposes, fruit presses, non-electric, for household 
purposes, buttonhooks, steel wool for cleaning, 
aerosol dispensers, not for medical purposes, 
siphons for carbonated water, insulating flasks, 
vacuum bottles, nozzles for watering cans, roses for 
watering cans, cotton waste for cleaning, pestle and 
mortar (kitchen utensils), garlic presses (kitchen 
utensils), glass bulbs (receptacles), glass vials 
(receptacles), poultry rings, litter trays for pets, cages 
for household pets, combs for animals, animal 
bristles (brushware), buckskin for cleaning, feeding 
troughs, buckets, pails, covers for dishes, bird baths, 
mess-tins, cooking pot sets, beaters, non-electric, 
drinking vessels, bottle gourds, glass jars (carboys), 
isothermic bags, carboys, glass flasks (containers), 
nozzles for sprinkler hoses, powder puffs, 
refrigerating bottles, knobs of porcelain, busts of 
China, terra-cotta or glass, hair brushes, stew-pans, 
pots, pot lids, boxes of glass, coffee-grinders, hand-
operated, boxes of metal, for dispensing paper 
towels, cookie jars and lunch boxes, tea caddies, not 
of precious metal, cauldrons, butter-dish and cheese-
dish covers, candle rings, not of precious metal, jugs, 
not of precious metal, lazy susans, basting spoons, 
for kitchen use, earthenware saucepans, brushes, 
dishwashing brushes, electric brushes (except parts 
of machines), rat traps, ceramics for household 
purposes, beer mugs, fitted picnic baskets (including 
dishes), closures for pot lids, cooking utensils, non-
electric, cookery moulds, kitchen containers, not of 
precious metal, kitchen utensils, not of precious 
metal, glue-pots, washtubs, feeding troughs for 
animals, fruit cups, corkscrews, pastry cutters, 
cosmetic utensils, sifters (household utensils), 
enameled crystal, fiberglass thread, not for textile 
use, glass for vehicle windows (semi-finished 
product), painted glassware, crystal (glassware), 
cups of paper or plastic, goblets, not of precious 
metal, refuse bins, flower-pot covers, not of paper, 
mixing spoons (kitchen utensils), knife rests for the 
table, bowls (basins), demijohns, dusting apparatus, 
non-electric, deodorising apparatus for personal use, 
soap dispensers, water apparatus for cleaning teeth 
and gums, funnels, apparatus for wax-polishing, non-
electric, wax-polishing appliances, non-electric, for 
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shoes, salad bowls, not of precious metal, brooms, 
mops, carpet sweepers, brushes for cleaning tanks 
and containers, basins (bowls), enamelled glass, 
spatulas (kitchen utensils), spice sets, abrasive 
sponges for scrubbing the skin, toilet sponges, 
sponges for household purposes, statues and 
statuettes of porcelain, terra-cotta or glass, pads for 
cleaning, scouring pads, coffee filters, non electric, 
strainers for household purposes, holders for flowers 
(flower arranging), flasks, not of precious metal, deep 
fryers, non-electric, frying pans, scrubbing brushes, 
basins (receptacles), smoke absorbers for household 
purposes, chamois leather for cleaning, pitchers, ice 
buckets, ice cube moulds, egg cups not of precious 
metal, dishes for soap, vegetable dishes, signboards 
of porcelain or glass, liqueur sets, cabarets (trays), 
not of precious metal, furniture dusters, crockery, 
earthenware, confectioners' decorating bags (pastry 
bags), butter dishes, cooking pots, mixers, manual 
(cocktail shakers), moulds (kitchen utensils), mosaics 
of glass, not for building, portable cold boxes, non-
electric autoclaves (pressure cookers), non-electric, 
chamber pots, washbasins, scoops (tableware), 
toothpicks, candelabra (candlesticks), not of precious 
metal, rolling pins (domestic), combs, perfume 
burners, spouts, flat-iron stands, holders for plants 
(flower arranging), saucers, not of precious metal, 
powder compacts, not of precious metal, porcelain 
ware, currycombs, mouse traps, containers for 
household or kitchen use (except in precious metal), 
food cooling devices, containing heat exchange 
fluids, for household purposes, watering cans, 
sprinklers, sprinkling devices, watering devices, 
biscuit cutters, services (tableware), not of precious 
metal, soup bowls, not of precious metal, vessels of 
metal for making ices and iced drinks, sieves 
(household utensils), abrasive pads for kitchen 
purposes, glass caps, glass stoppers, mugs, buckets 
made of woven fabrics, stretchers for clothing, indoor 
terrariums (plant cultivation), napkin holders, not of 
precious metal, toilet brushes, kitchen mixers, 
domestic grinders, mixing machines for household 
purposes, non-electric, urns, not of precious metal, 
chopsticks, powdered glass for decoration, plate 
glass (raw material), bath linen (except clothing), 
tissues of textile for removing make-up, labels (cloth), 
linings (textile), toilet gloves, wall hangings of textile, 
handkerchiefs of textile, curtains of textile or plastic, 
household linen, towels of textile, travelling rugs (lap 
robes), net curtains, curtain holders of textile 
material, banners and flags (not of paper), 
eiderdowns (down coverlets), loose covers for 
furniture, covers for cushions, mattress covers, 
pillowcases, mosquito nets, glass cloths, billiard 
cloth, table cloths (not of paper), traced cloths for 
embroidery, upholstery cloths, face towels of textile, 
sleeping bags (sheeting), cotton fabrics, haircloth 
(sackcloth), traced cloths for embroidery, brocades, 
lining fabric for shoes, fabric for boots and shoes, 
coverlets (bedspreads), bed blankets, bed linen, 
trellis (cloth), zephyr (cloth), table centerpieces, 
cheviots (cloth), ticks (mattress covers), shower 
curtains of textile or plastic, crepe (fabric), crepon, 
bedspreads, damask, elastic woven material, oilcloth 
(for use as table cloths), gummed cloth, other than 
for stationery, esparto fabric, chenille fabric, felt, 
flannel (fabric), fitted toilet lid covers (fabric), gauze 
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(cloth), jersey (fabric), woolen cloth, woolen fabric, 
lingerie fabric, linen cloth, place mats of textile, table 
cloths (not of paper), printers' blankets of textile, 
marabouts (cloth), table napkins of textile, upholstery 
fabrics, fabric of imitation animal skins, knitted fabric, 
cheese cloth, ramie fabric, rayon fabric; silk (cloth), 
taffeta (cloth), fiberglass fabrics for textile use, 
adhesive fabric for application by heat, diapered 
linen, velvet, tulle, motorists' and cyclists' clothing, 
bibs, not of paper, headbands (clothing), dressing 
gowns, bathing suits, swimsuits, bathing caps and 
sandals, boas (necklets), babies' pants of textile, 
collar protectors, boots for sports and beach shoes, 
hoods (clothing), shawls, belts (clothing), money 
belts (clothing), wet suits for water-skiing, neckties, 
corsets (underclothing), sashes for wear, fur stoles, 
scarves, caps (headwear), peaked caps, gloves 
(clothing), waterproof clothing, girdles, underclothing, 
mantillas, stockings, socks, bandanas (neckerchiefs), 
babies' napkins of textile, furs (clothing), pyjamas, 
soles for footwear, heels, veils (clothing), 
suspenders, gymnastics and sports suits, layettes 
(clothing), collars (clothing), singlets, mittens, ear 
muffs (clothing), inner soles, shoulder pads, bow ties, 
beach wraps, cuffs, wristbands (clothing), dress 
shields, beach clothes, housecoats, pockets for 
clothing, socks suspenders, stocking suspenders, 
petticoats, tights, aprons (clothing), headgear for 
wear, masquerade costumes, uniforms, cap peaks, 
galoshes, wooden shoes, frilled caps, garters, coats, 
esparto shoes or sandals, non-slipping devices for 
boots and shoes, bath robes, bath slippers, birettas, 
overalls, smocks, teddies (undergarments), berets, 
foot muffs, not electrically heated, lace boots, boots, 
boot uppers, studs for football boots, half-boots, 
fittings of metal for shoes and boots, tips for 
footwear, welts for boots and shoes, heelpieces for 
boots and shoes, drawers (clothing), pants, shirts, 
shirt yokes, shirt fronts, chemisettes (shirt fronts), 
tee-shirts, bodices (lingerie), vests, waistcoats, 
jackets (clothing), fishing vests, stuff jackets 
(clothing), combinations (clothing), slips 
(undergarments), ready-made clothing, detachable 
collars and collars (clothing), clothing of leather, 
clothing of imitations of leather, shower caps, bed 
socks, skirts, ready-made linings (parts of clothing), 
overcoats, topcoats, gabardines (clothing), gymnastic 
shoes, jerseys (clothing), pullovers, sweaters, 
liveries, muffs (clothing), footwear uppers, pocket 
squares, parkas, pelerines, pelisses, gaiters, spats, 
leggings, hosiery, knitwear (clothing), clothing for 
gymnastics, outer clothing, underwear, sandals, 
saris, underpants, hats, wimples, togas, gaiter straps, 
trouser straps, frocks, turbans, clothing, suits, items 
of clothing, footwear, slippers, shoes, sports shoes, 
tinsels (trimmings for clothing), pin cushions, shoe 
and hat ornaments (not of precious metal), pins 
(other than jewellery), haberdashery, except thread, 
hair bands, buttons, brassards, reins for guiding 
children, brooches (clothing accessories), sewing 
boxes, belt clasps, shoe laces, wreaths of artificial 
flowers, tea cosies, ornamental novelty badges 
(buttons), sewing thimbles, bows for the hair, needle 
cases, not of precious metal, buckles (clothing 
accessories), shoe buckles, shoulder pads for 
clothing, hair pins, badges for wear, not of precious 
metal, orsedew (trimmings for clothing), numerals or 
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 Owners

Name: GRUPO MASSIMO DUTTI, S.A.

Address: Avenida de la Diputacion,Edificio Inditex, E-
15142 ARTEIXO (A Coruña), Spain

Identification No.: 73831

(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

letters for marking linen, bodkins, barrettes (hair 
slides), passementerie, birds' feathers (clothing 
accessories), top-knots (pompoms), zip fasteners, 
competitors' numbers, heat adhesive patches for 
decoration of textile articles (haberdashery), needles, 
rug hooks, snap fasteners, ostrich feathers (clothing 
accessories), corset busks, whalebones for corsets, 
prize ribbons, embroidery, cords for rimming, for 
clothing, tassels (haberdashery), expanding bands 
for holding sleeves, hair ornaments, false hair, hair 
nets, shoe eyelets, chenille (passementerie), frills 
(lacework), trouser clips for cyclists, fastenings for 
clothing, hook and pile fastening tapes, elastic 
ribbons, tapes for curtain headings, ribbons 
(haberdashery), hooks (haberdashery), hooks for 
clothing, cords for clothing, blouse fasteners, dress 
body fasteners, hooks for corsets, collar supports, 
false hems, cockades (haberdashery), festoons 
(embroidery), fringes, artificial flowers, artificial fruit, 
braids, hair colouring caps, artificial garlands, darning 
lasts, trimmings for clothing, plaited hair, wigs, silver 
embroidery, dress fastenings, picot (lace), edgings 
for clothing, rosettes (haberdashery), zip fasteners 
for bags, slide locks for bags, braces for clothing, 
suspenders, fastenings for braces, fastenings for 
suspenders, skirt flounces, tresses of hair, toupees, 
shoe hooks.

Class: 40 סוג: 40

Applying finishes to textiles; embroidery; shoe 
staining and fabric dyeing; planning (saw mill); 
custom fashioning of fur; dressmaking; leather 
staining and working; tanning; cloth pre-shrinking; 
fabric bleaching, waterproofing and fireproofing; fur 
glossing, staining and dyeing; fur conditioning; 
clothing alteration; cloth edging; tailoring; cloth 
treating; cloth cutting and dyeing; textile and fur 
mothproofing; abrasion, quilting of fabrics; knitting 
machines rental; paper finishing; sawing (saw mill); 
silver-plating; pottery firing; metal plating; gold-
plating; processing of cinematographic films; key 
cutting; chromium plating; stripping finishes; pattern 
printing; gilding; bookbinding; framing of works of art; 
custom assembling of materials (for others); 
photocomposing services; photogravure; 
photographic printing; mill working; fruit crushing; 
galvanization; permanent-press treatment of fabrics; 
engraving; saddlery working; printing; laminating; 
woodworking; metal treating; paper treating; 
processing of oil; burnishing by abrasion; refining 
services; waste treatment (transformation); silkscreen 
printing; dyeing services; colour separation services; 
laser scribing; warping looms; vulcanization (material 
treatment).
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Trade Mark No. 241593 מספר סימן

Application Date 08/04/2011 תאריך הגשה

International Trademark No. 1093178 מספר סימן בינלאומי

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 16 סוג: 16

Cards and writing paper, paper sheets (stationery), 
envelopes, drawing pads and writing pads, notepads, 
drawing pads and writing or drawing books, note 
books, paper folders, loose-leaf binders, indexes and 
index cards, address books, scrapbooks, containers, 
cabinets for stationery (office requisites), pens (office 
requisites), pencils and writing instruments, stands 
and boxes for pens and pencils, pencil leads, ink 
cartridges, almanacs and calendars, pencil 
sharpeners, punches (office requisites), stapling 
presses (stationery), rulers, wrapping paper, albums, 
letter trays, letter stands, paperweights, paper knives 
(office requisites), letter trays, office requisites 
(except furniture).

Class: 18 סוג: 18

Pocket wallets, purses, briefcases, portfolios, bags, 
key cases.

Class: 20 סוג: 20

Photo frames, picture frames.

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

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

Switzerland, 03/11/2010, No. 607943 שוויץ, 03/11/2010, מספר 607943

Class: 16 סוג: 16

Class: 18 סוג: 18
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 Owners

Name: Pi-Design AG

Address: Kantonsstrasse 100, CH-6234 Triengen, 
Switzerland

Identification No.: 71395

(Suisse / (Switzerland) Société anonyme (SA) / (Joint 
Stock Company))

Class: 20 סוג: 20
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Trade Mark No. 241667 מספר סימן

Application Date 22/08/2011 תאריך הגשה

International Trademark No. 0989922 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: Yoostar Entertainment Group, Inc.

Address: 6 East 43rd Street, 18th Floor, New York NY 
10017, U.S.A.

Identification No.: 72494

(Delaware, United States Corporation)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 9 סוג: 9

Digital entertainment system, namely, a digital 
camera, computer interface, and computer software 
for use in placing a user's likeness and voice into 
scenes from movies, television shows, music videos, 
and other sources.

Class: 35 סוג: 35

Online retail store services featuring scenes from 
movies, television, music videos and other sources 
for purchase, and movie and music related.

Class: 42 סוג: 42

Providing an interactive computer web site whereby 
users are permitted to search, select, and view 
scenes from movies, television, music videos and 
other sources, download support software, create, 
view, share, trade and store user-created videos, and 
to comment upon and share commentary on user-
created videos and general movie or video content.
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Trade Mark No. 241778 מספר סימן

Application Date 22/08/2011 תאריך הגשה

International Trademark No. 1094066 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: MHD KIMYA SANAYI VE TICARET LIMITED 
SIRKETI

Address: Anadolu Mahallesi,,Homurlu Sokak No:49, 
Mersin, Turkey

Identification No.: 73923

(Turkey Limited Company)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 3 סוג: 3

Detergents for household use and laundry 
preparations, bleaching preparations for household 
use; essential oils for aromatherapy use, perfumes 
and Colognes, cosmetics and cosmetic preparations, 
deodorants for personal use, soaps for personal use, 
dentifrices; scouring and abrasive preparations, 
emery paper, abrasive paste, pumice stones for 
personal use; polishing preparations for household 
use, leather polishes, polishes for metallic items, 
furniture polishes, floor polishes.
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Trade Mark No. 241981 מספר סימן

Application Date 22/08/2011 תאריך הגשה

International Trademark No. 1094849 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: PRTM AG

Address: Haldenstr. 1, CH-6340 Baar, Switzerland

Identification No.: 73984

(Switzerland Stock Corporation)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 9 סוג: 9

Cases adapted for computers; bags for mobile 
telephones; cases for photographic apparatus.

Class: 15 סוג: 15

Bags for mobile music equipment.

Class: 18 סוג: 18

Leather and imitations of leather, and goods made of 
these materials (included in this class); animal skins, 
hides; trunks, attache cases and travelling bags; 
bags (included in this class), sports bags, handbags, 
satchels, rucksacks; travelling sets (leatherware); 
small leather goods; pouches, wallets, cases for keys 
(included in this class); belt bags and hip bags; 
umbrellas, parasols and walking sticks; whips, 
harness and saddlery.

Class: 25 סוג: 25

Clothing, footwear, headgear.

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

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

Germany, 23/02/2011, No. 30 2011 010 859.5/09 גרמניה, 23/02/2011, מספר 859.5/09 010 2011 30

Class: 9 סוג: 9

Class: 15 סוג: 15

Class: 18 סוג: 18

Class: 25 סוג: 25
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Trade Mark No. 242339 מספר סימן

Application Date 22/08/2011 תאריך הגשה

International Trademark No. 1096518 מספר סימן בינלאומי

Conditions/Disclaimers

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

 Owners

Name: EVLİYA ŞEKERLEME SANAYİ VE TİCARET 
LİMİTED ŞİRKETİ

Address: 3. Organize Sanayi Bölgesi 14,,Sokak No:7, 
KONYA, Turkey

Identification No.: 74111

(Turkey Limited Company)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 30 סוג: 30

Confectionery, Turkish delight, halvah, pismaniye, 
namely, a kind of Turkish-style cotton candy, frozen 
yogurt (confectionery ices), chocolates, chocolate 
products, chocolate and sugar covered products, 
chocolate and sugar products as Christmas tree 
decorations, chocolate based beverages; biscuits, 
waffles, crackers, pastry, petits fours (cakes), tarts, 
cakes.
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Trade Mark No. 242360 מספר סימן

Application Date 22/08/2011 תאריך הגשה

International Trademark No. 1096764 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: DFSK MOTOR CO., LTD

Address: East Ring Road No. 1,,Shiyan, Hubei, People's 
Republic of China

Identification No.: 74122

(P.R. China Corporation)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 12 סוג: 12

Waggons; cycle cars; automobiles; motor cars; 
vehicle bumpers; tires for vehicle wheels; motors for 
land vehicles; shock absorbers for automobiles; 
motorcycles; bicycles.

Class: 37 סוג: 37

Construction information; factory construction; 
construction; mining extraction; upholstering; motor 
vehicle maintenance and repair; vehicle wash; 
vehicle service stations (refueling and maintenance); 
retreading of tires (tyres); machinery installation, 
maintenance and repair.

Goods/Services for which priority is claimed סחורות/שירותים לגביהם נטען דין קדימה
(If only classification code is indicated, Priority is claimed 
for all goods/services included in that class, and specified 
above under the 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. 
9164763

סין, 02/03/2011, מספר 9164763

Class: 37 סוג: 37

People's Republic of China, 02/03/2011, No. 
9164765

סין, 02/03/2011, מספר 9164765

Class: 12 סוג: 12
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Trade Mark No. 242586 מספר סימן

Application Date 22/09/2011 תאריך הגשה

International Trademark No. 0850343 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: Otkrytoe aktsionernoe obschestvo "SIBUR - 
Russkie shiny"

Address: liter A, dom 5,,ul. Galernaya, RU-190000 Sankt-
Peterburg, Russian Federation

Identification No.: 74200

(RU corporation)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 12 סוג: 12

Tyre casings; valves for vehicle tires; inner tubes for 
pneumatic tyres; vehicle wheels; repair outfits for 
inner tubes; adhesive rubber patches for repairing 
inner tubes; non-skid devices for vehicle tyres; 
balance weights for vehicle wheels; tubeless tyres for 
cycles; bicycle tyres; automobile tyres; tyres for 
vehicle wheels; pneumatic tyres for vehicles; 
pneumatic tyres; spikes for tyres.

Class: 35 סוג: 35

Demonstration of goods in connection with 
pneumatic tyres; organization of exhibitions for 
commercial or advertising purposes in connection 
with pneumatic tyres; shop-window dressing; sales 
promotion (for others) in connection with pneumatic 
tyres; distribution of samples in connection with 
pneumatic tyres; supply services for third parties 
(purchase of goods and services for other 
companies) in connection with pneumatic tyres.

Class: 37 סוג: 37

Retreading of tyres; vulcanization of tyres (repair); 
maintenance and repair of pneumatic tyres; vehicle 
service stations.
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Trade Mark No. 242972 מספר סימן

Application Date 06/04/2011 תאריך הגשה

International Trademark No. 1098768 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: Metsäliitto Osuuskunta

Address: Revontulentie 6, FI-02100 Espoo, Finland

Identification No.: 74352

(Finland Finnish Cooperative Society)

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: 19 סוג: 19

Timber and timber products; sawn timber, machined 
timber and planed timber; non-metal panels and 
boards for use in building and construction; plywood; 
laminated boards and panels of wood or wood-based 
materials; wooden poles for use in building and 
construction; impregnated timber and impregnated 
special building materials of wood; particle board and 
faced particle board.

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

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

Finland, 22/03/2011, No. T201100923 T201100923 פינלנד, 22/03/2011, מספר

Class: 19 סוג: 19

ט"ו חשון תשע"ג - 47431/10/2012



Trade Mark No. 243039 מספר סימן

Application Date 22/08/2011 תאריך הגשה

International Trademark No. 0672492 מספר סימן בינלאומי

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 7 סוג: 7

Machines and plants for waste processing, namely 
plants and machines for comminuting waste wood, 
rubble or bulky refuse, machines for the comminuting 
of biological refuse for composting, breakers, 
rebound crushers, sieve machines, in particular 
revolving screen sieve machines, air separators for 
removing lightweight substances such as plastics or 
plastic sheets from comminuted material, sorting and 
separating of glass, iron, non-ferrous metals, 
electronic scrap, plastics, separating of plastics, 
special machines for piling up and transferring stacks 
for the composting of organic material, mixing 
devices for mixing bulk material to form a compost of 
desired composition, mobile feeding funnels, 
wrapping machines, namely sacking machines, 
plants for pressing and wrapping of refuse for storing 
and transport to a garbage incineration plant; 
transporting plants and parts thereof, namely, belt 
conveyors, belt drums for belt conveyor plants and 
large strip mining equipment; compacting wheels; 
machines and equipment for sevicing traffic routes, 
namely marginal strip mowers, equipment for 
cleaning traffic signs or guide posts at roads, 
equipment for cutting hedges at road verges; 
equipment for servicing and cleaning filter basins for 
water treatment, namely machines for picking-up and 
cleaning sand and gravel in filter basins, sand and 
gravel washing plants, sieve machines for sieving 
sand and gravel in filter basins, loosening machines 
for loosening the soil of filter basins, special mowing 
machines for servicing large areas and slopes in 
water treatment plants; special vehicles for the 
servicing of traffic routes, street cleaners, snow 
ploughs, excavators for servicing and cleaning of 
filter basins for the water treatment.

Class: 12 סוג: 12

Spreading vehicles; wheel loaders and vehicles for 
transporting wheel loaders; utility vehicles and 
traction vehicles; tracklaying vehicles for top-dressing 
work, in particular with laser control.

Class: 37 סוג: 37

Servicing and cleaning of filter basins for the water 
treatment; letting of machines; servicing and cleaning 
of traffic routes, namely washing of traffic signs or 
guide posts at roads, cutting of hedges at roads; 
sweeping roads, removing snow and de-icing roads, 
mowing border strips of roads.

ט"ו חשון תשע"ג - 47531/10/2012



 Owners

Name: Werner Doppstadt

Address: Vossnacker Straße 67, 42555 Velbert, Germany

Identification No.: 74387

Class: 39 סוג: 39

Carrying away of contaminated soil.

Class: 40 סוג: 40

Processing of waste such as garbage, waste wood, 
rubble, in particular comminuting of wood, bulky 
refuse or rubble, separating of materials, processing 
and composting of organic waste, processing of 
contaminated soil.

Class: 42 סוג: 42

Services in the field of agriculture, in particular 
operating agricultural equipment like combines on 
hire.

ט"ו חשון תשע"ג - 47631/10/2012



Trade Mark No. 243040 מספר סימן

Application Date 22/08/2011 תאריך הגשה

International Trademark No. 0672715 מספר סימן בינלאומי

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 7 סוג: 7

Machines and plants for waste processing, namely 
plants and machines for comminuting waste wood, 
rubble or bulky refuse, machines for the comminuting 
of biological refuse for composting, breakers, 
rebound crushers, sieve machines, in particular 
revolving screen sieve machines, air separators for 
removing lightweight substances such as plastics or 
plastic sheets from comminuted material, sorting and 
separating of glass, iron, non-ferrous metals, 
electronic scrap, plastics, separating of plastics, 
special machines for piling up and transferring stacks 
for the composting of organic material, mixing 
devices for mixing bulk material to form a compost of 
desired composition, mobile feeding funnels, 
wrapping machines, namely sacking machines, 
plants for pressing and wrapping of refuse for storing 
and transport to a garbage incineration plant; 
transporting plants and parts thereof, namely, belt 
conveyors, belt drums for belt conveyor plants and 
large strip mining equipment; compacting wheels; 
machines and equipment for sevicing traffic routes, 
namely marginal strip mowers, equipment for 
cleaning traffic signs or guide posts at roads, 
equipment for cutting hedges at road verges; 
equipment for servicing and cleaning filter basins for 
water treatment, namely machines for picking-up and 
cleaning sand and gravel in filter basins, sand and 
gravel washing plants, sieve machines for sieving 
sand and gravel in filter basins, loosening machines 
for loosening the soil of filter basins, special mowing 
machines for servicing large areas and slopes in 
water treatment plants; special vehicles for the 
servicing of traffic routes, street cleaners, snow 
ploughs, excavators for servicing and cleaning of 
filter basins for the water treatment.

Class: 12 סוג: 12

Spreading vehicles; wheel loaders and vehicles for 
transporting wheel loaders; utility vehicles and 
traction vehicles; tracklaying vehicles for top-dressing 
work, in particular with laser control.

ט"ו חשון תשע"ג - 47731/10/2012



 Owners

Name: Werner Doppstadt

Address: Vossnacker Straße 67, 42555 Velbert, Germany

Identification No.: 74387

Class: 37 סוג: 37

Servicing and cleaning of filter basins for the water 
treatment; letting of machines; servicing and cleaning 
of traffic routes, namely washing of traffic signs or 
guide posts at roads, cutting of hedges at roads; 
sweeping roads, removing snow and de-icing roads, 
mowing border strips of roads.

Class: 39 סוג: 39

Carrying away of contaminated soil.

Class: 40 סוג: 40

Processing of waste such as garbage, waste wood, 
rubble, in particular comminuting of wood, bulky 
refuse or rubble, separating of materials, processing 
and composting of organic waste, processing of 
contaminated soil.

Class: 42 סוג: 42

Services in the field of agriculture, in particular 
operating agricultural equipment like combines on 
hire.

ט"ו חשון תשע"ג - 47831/10/2012



Trade Mark No. 243940 מספר סימן

Application Date 22/08/2011 תאריך הגשה

International Trademark No. 1103439 מספר סימן בינלאומי

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 35 סוג: 35

Advertising and promotional services; business 
consulting and information services; business 
marketing services; business marketing consultation, 
namely, analyzing Internet traffic, providing marketing 
research, analysis and reporting services in the field 
of online marketing; business marketing services in 
the nature of developing advertisements which are 
distributed via the Internet.

Class: 36 סוג: 36

Financial research and information services; financial 
services, namely, providing information and research 
in the fields of mortgage, banking and finance via the 
Internet; credit card services.

Class: 38 סוג: 38

Telecommunications services, namely, transmission 
of advertising communications via digital 
communications networks.

Class: 41 סוג: 41

Educational services, namely, arranging and 
conducting educational programs in the field of online 
marketing; providing online electronic publications in 
the field of online marketing.

Class: 42 סוג: 42

Providing temporary use of online non-downloadable 
software for use in generating online marketing 
programs; providing temporary use of on-line, non-
downloadable software for analyzing and reporting 
on Internet traffic and keyword placement, for 
analyzing the effectiveness of web site marketing, 
and for searching and viewing marketing research; 
computer services, namely, consultation services 
related to the management of online marketing 
campaigns (terms considered too vague by the 
International Bureau - rule 13(2)(b) of the Common 
Regulations); application service provider (ASP) 
services, namely, hosting computer software 
applications of others; application service provider 
(ASP) services, namely, featuring software for 
tracking web site activity and managing, monitoring, 
tracking and optimizing the performance and 
effectiveness of web sites, online marketing 
campaigns and keyword search performance.

ט"ו חשון תשע"ג - 47931/10/2012



 Owners

Name: Google Inc.

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

Identification No.: 71878

(Delaware, United States CORPORATION)

ט"ו חשון תשע"ג - 48031/10/2012



Trade Mark No. 243973 מספר סימן

Application Date 22/08/2011 תאריך הגשה

International Trademark No. 1103831 מספר סימן בינלאומי

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 9 סוג: 9

Scientific, weighing, measuring, signaling, checking 
(supervision) apparatus and instruments; data and 
signal reading, transmission and recording 
apparatus; data processing apparatus and 
computers; measuring apparatus, in particular, 
electrical and electronic measuring apparatus for 
recording process data in measuring and industrial 
process automation technology, environmental 
monitoring and instrumentation for laboratory 
purposes; testing apparatus, in particular, electrical 
and electronic testing apparatus for recording 
process data in measuring and industrial process 
automation communication technology, 
environmental monitoring and instrumentation for 
laboratory purposes; regulating apparatus, in 
particular, electrical and electronic apparatus for 
regulating process data in measuring and industrial 
process automation technology, environmental 
monitoring and instrumentation for laboratory 
purposes; recording apparatus, in particular, 
recording apparatus for recording process data in 
measuring and industrial process automation 
technology, environmental monitoring and 
instrumentation for laboratory purposes; installations 
for measuring and industrial process automation 
technology, environmental monitoring and 
instrumentation for laboratory purposes; computer 
installations and data communication installations in 
connection with measuring and industrial process 
automation technology, environmental monitoring 
and instrumentation for laboratory purposes; 
software; computer software for planning, 
implementing, monitoring, controlling, maintaining 
and operating installations and equipment for 
measuring and industrial process automation 
technology, environmental monitoring and 
instrumentation for laboratory purposes; computer 
software for implementing, monitoring, controlling, 
maintaining and operating measuring instruments, 
analytical instruments and regulating apparatus.

ט"ו חשון תשע"ג - 48131/10/2012



Class: 37 סוג: 37

Services in connection with measuring and industrial 
process automation technology, environmental 
monitoring and instrumentation for laboratory 
purposes, namely technical installation, upkeep, 
repair and supervision of instruments and equipment 
in connection with measuring and industrial process 
automation technology, environmental monitoring 
and instrumentation for laboratory purposes.

Class: 39 סוג: 39

Services in connection with stock control, in particular 
publishing of information in connection with stock 
control and the storage logistics chain; provision of 
storage information; provision of transport 
information.

Class: 42 סוג: 42

Scientific and technological services, and research 
and design relating thereto; scientific and 
technological services in connection with measuring 
and industrial process automation technology, 
environmental monitoring and instrumentation for 
laboratory purposes, in particular planning and 
development; scientific and technological services, 
for example implementation of measurements, 
including process and storage data measurements 
for monitoring and controlling inventories and 
managing storage logistics chains; providing software 
for online monitoring of instruments, installations and 
equipment in connection with measuring and 
industrial process automation technology, 
environmental monitoring and instrumentation for 
laboratory purposes; industrial testing, planning and 
research; design and development of computer 
hardware and software; services in connection with 
science and technology, namely tuning and 
adjustment of instruments and equipment in 
connection with measuring and industrial process 
automation technology, environmental monitoring 
and instrumentation for laboratory 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)

Switzerland, 04/03/2011, No. 618227 שוויץ, 04/03/2011, מספר 618227

Class: 9 סוג: 9

Class: 37 סוג: 37

Class: 39 סוג: 39

Class: 42 סוג: 42

ט"ו חשון תשע"ג - 48231/10/2012



 Owners

Name: Mestra AG

Address: Kägenstrasse 2, CH-4153 Reinach, Switzerland

Identification No.: 74740

ט"ו חשון תשע"ג - 48331/10/2012



Trade Mark No. 246201 מספר סימן

Application Date 22/08/2011 תאריך הגשה

International Trademark No. 0749828 מספר סימן בינלאומי

Conditions/Disclaimers

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

 Owners

Name: Boll & Kirch Filterbau GmbH

Address: Siemensstraße 10-14, 50170 Kerpen, Germany

Identification No.: 75425

(Germany Limited Liability Company)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 7 סוג: 7

Filters, filter equipment, filter elements, filter 
cartridges and filtering inserts for machines, machine 
tools, motors, ship motors and agriculture 
apparatuses especially oil filters, gas-oil filters, fuel 
filters, lubricant filters, coolant filters, air filters, 
reversible flow filters (self cleaning filters), automatic 
filters, alluvial filters; filters and filter assemblies (as 
part of machines or engines); filter apparatus, filter 
instruments and filter devices (included in this class).

Class: 11 סוג: 11

Filters, filter equipment, filter elements, filter inserts 
and filter cartridges for apparatus for heating, steam 
generating, ventilating and water supply, especially 
air filters, alluvial filters, dust filters and water filters; 
filter apparatus, filter instruments and filter devices 
(included in this class).

ט"ו חשון תשע"ג - 48431/10/2012



Trade Mark No. 247176 מספר סימן

Application Date 07/06/2012 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: Rabi Israel Altshuler שם: הרב ישראל אלטשולר

Address: P.O.B. 4201, MODIIN ILLIT, 71919, Israel כתובת : ת.ד. 4201, מודיעין עלית, 71919, ישראל

Identification No.: 316716646מספר זיהוי: 316716646

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Yossi Sivan, Adv.

Address: no. 100 Hashmonaim Tpwer 4th floor, P.O.B. 
20464, Tel Aviv, 61203, Israel

שם: יוסי סיוון, עו"ד

כתובת : החשמונאים 100, ת.ד. 20464, תל אביב, 61203, 
ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 16 סוג: 16

Printer matters; books, pictures, posters, instructional 
and teaching materials; all included in class 16.          
                         

דברי דפוס; ספרים, תמונות, פוסטרים; חומרי לימוד והוראה; 
הנכללים כולם בסוג 16. 

                                                                                     
                                            

Class: 41 סוג: 41

Education services; Torah researches; all included in 
class 41.                                         

שירותי חינוך;  מחקרים תורניים;  הנכללים כולם בסוג 41.       
              

ט"ו חשון תשע"ג - 48531/10/2012



Trade Mark No. 247194 מספר סימן

Application Date 10/06/2012 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: Rubicon Business Group Ltd. שם: רוביקון ביזנס גרופ בע"מ

Address: Ygal Alon 98, Tel-Aviv, 67891, Israel כתובת : יגאל אלון 98, תל אביב, 67891, ישראל

Identification No.: 514302454מספר זיהוי: 514302454

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Soroker-Agmon, Adv.

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

שם: סורוקר-אגמון, עו"ד

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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 35 סוג: 35

Business advisory; Advertising advisory; managing 
databases, business management; business 
administration; all included in class 35.

שירותי יעוץ עסקי, שירותי יעוץ פרסומי, ניהול מאגרי מידע, 
ניהול עסקים, טיפול בעסקים; הנכללים כולם בסוג 35.             

                                            

Class: 36 סוג: 36

Financial advisory; financial affairs; all included in 
class 36.

יעוץ פיננסי; שירותים פיננסיים; הנכללים כולם בסוג 36.           
              

ט"ו חשון תשע"ג - 48631/10/2012



נביעות צלול
Trade Mark No. 247564 מספר סימן

Application Date 28/06/2012 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: NEVIOT-NATURE OF GALILEE LTD. שם: נביעות-טבע הגליל בע"מ

Address: Hagilboa St., corner of Hayarden St., Airport 
City, Lod, 71000, Israel

כתובת : רח' הגלבוע פינת רח' הירדן, קרית שדה התעופה, לוד, 
71000, ישראל

Identification No.: 520037326מספר זיהוי: 520037326

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Soroker-Agmon, Adv.

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

שם: סורוקר-אגמון, עו"ד

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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 11 סוג: 11

Water instruments, apparatus and devices; all 
included in class 11.

מכשירים, התקנים ומתקנים למים; הכלולים כולם בסוג 11.       
                          

Class: 32 סוג: 32

Mineral water, sparkling water and non-alcoholic 
drinks; all included in class 32.

מים מינרליים, מים מוגזים ומשקאות לא כוהליים;  הכלולים 
כולם בסוג 32.                               

Class: 39 סוג: 39

Distribution and provision of water; all included in 
class 39.

הפצה והספקה של מים; הכלולים כולם בסוג 39.                   
                        

ט"ו חשון תשע"ג - 48731/10/2012



El triomf i el Rodoli de la Gala i en Dali

Trade Mark No. 247693 מספר סימן

Application Date 03/07/2012 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: V.S. MARKETING (ISRAEL 2005) LTD. שם: וי.אס. מרקטינג (ישראל 2005) בע"מ

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

Identification No.: 513679738מספר זיהוי: 513679738

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Shachar - Rosenstein, Adv.

Address: 13 Bloch, Tel Aviv, 64161, Israel

שם: שחר - רוזנשטיין, עו"ד

כתובת : בלוך 13, תל אביב, 64161, ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 25 סוג: 25

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

ט"ו חשון תשע"ג - 48831/10/2012



Trade Mark No. 247964 מספר סימן

Application Date 15/07/2012 תאריך הגשה

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 7 סוג: 7

Electromechanical beverage preparation machines; 
aerated water making apparatus; mineral water 
making machines; juice machines and juice 
extractors; all included in class 7

מכונות שתייה אלקטרומכניות להכנת משקאות; התקנים להכנת 
מים מוגזים; מכונות להכנת מים מינרליים; מכונות מיצים 

ומסחטות מיצים; הנכללים בסוג 7                                       
                                      

Class: 11 סוג: 11

Water filters; cartridges for water filters; apparatus for 
treatment, purification and filtration of drinking water; 
domestic water treatment, purification and filtration 
units, for drinking water; drinking water dispensers for 
household use; water bars, namely, dispensing units 
for potable water; apparatus for drinking water 
heating and cooling, for household use; water bottles, 
water canisters, water containers and water 
receptacles comprising treatment, purification and 
filtration filters, which are sold empty; water treatment 
units in the nature of water bottles comprising 
treatment, purification and filtration filters, which are 
sold empty; electric coffee-making machines; all 
included in class 11

מסנני מים; מחסניות עבור מסנני מים; התקנים לטיפול, טיהור 
וסינון של מי שתייה; יחידות לשימוש ביתי לטיפול, טיהור וסינון 
של מים, עבור מי שתייה; מתקן הושטת מים לשימוש ביתי; 
ברים של מים, דהיינו, יחידות נישאות להושטת מים; התקן 
לחימום וקירור של מי שתייה, לשימוש ביתי; בקבוקי מים, 
קופסאות מים, מיכלי מים וכלי קיבול למים הכוללים מסננים 
לטיפול, טיהור וסינון של מים, הנמכרים ריקים; יחידות טיפול 
במים מסוג בקבוקי מים הכוללים מסננים לטיפול, טיהור וסינון, 
הנמכרים ריקים;  מכונות הכנת-קפה חשמליות; הנכללים בסוג 
                                                                                 11
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    

              

Class: 37 סוג: 37

Maintenance, upgrading, installation and repair 
services for apparatus, machines, devices and 
systems for purification, treatment and filtration of 
water; consultation services in connection thereof; all 
included in class 37

שרותי אחזקה, שידרוג, התקנה ותיקון להתקנים, מכונות, 
מכשירים ומערכות לטיהור, טיפול וסינון של מים; שרותי ייעוץ 

בהקשר לשירותים לעיל; הנכללים בסוג 37

                                                                                     
                                                                    

Class: 40 סוג: 40

Treatment of water; all included in class 40 טיפול במים; הנכללים בסוג 40                                   

ט"ו חשון תשע"ג - 48931/10/2012



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

ט"ו חשון תשע"ג - 49031/10/2012



HAVAIANAS

Trade Mark No. 248138 מספר סימן

Application Date 22/07/2012 תאריך הגשה

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 3 סוג: 3

Bleaching preparations and other substances for 
laundry use; cleaning, polishing, scouring and 
abrasive preparations; soaps; perfumery, essential 
oils, cosmetics, hair lotions; dentifrices; deodorants 
for personal use; all included in class 3.

תכשירי הלבנה וחומרים אחרים המשמשים לכביסה; תכשירי 
ניקוי, צחצוח, מריקה ושפשוף; סבונים; בשמים, שמנים אתריים, 

תכשירי קוסמטיקה, תרחיצים לשיער; משחות שיניים; 
דאודורנטים לשימוש אישי; הנכללים כולם בסוג 3.                   

                                                                          

Class: 9 סוג: 9

Spectacle cases; eyeglass cases; pince-nez cases; 
magnets; decorative magnets; sunglasses; spectacle 
frames; protection visors; anti-glare visors; anti-
dazzle shades; floppy disks; USB flash drivers; pen 
drive; headphones; all included in class 9.

נרתיקי משקפיים, נרתיקי משקפי ראייה, נרתיקי משקפי לחץ; 
מגנטים; מגנטים דקורטיביים; משקפי שמש; מסגרות משקפיים; 

משקפי הגנה; משקפיים כנגד סינוור; התקני הצללה כנגד 
סינוור; תקליטורים; התקני הבזק USB; התקני הנעת עט; 

אוזניות; הנכללים כולם בסוג 9.                     

Class: 14 סוג: 14

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

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

בסוג 14.                                                                         
        

Class: 16 סוג: 16

Paper, cardboard and goods made of these 
materials, not included in other classes; printed 
matter; bookbinding material; photographs; 
stationery; adhesives for stationery or household 
purposes; artists’ materials; paint brushes; 
typewriters and office requisites (except furniture); 
instructional and teaching material (except 
apparatus); plastic materials for packaging (not 
included in other classes); printers’ type; printing 
blocks; all included in class 16.

נייר, קרטון וטובין העשויים מחומרים אלו, שאינם נכללים 
בסוגים אחרים; דברי דפוס; צרכי כריכת ספרים; צילומים; צרכי 

כתיבה; דבקים לנייר או לשימוש ביתי; חומרים לאומנים; 
מכחולים; מכונות כתיבה וצרכי משרד (למעט רהיטים); חומרי 
לימוד והוראה (למעט התקנים); חומרים פלסטיים לאריזה 
(שאינם נכללים בסוגים אחרים); אותיות דפוס; גלופות; 

הנכללים כולם בסוג 16.                                                     
                                                                                    
                                                                                    

                                

Class: 25 סוג: 25

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

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

ט"ו חשון תשע"ג - 49131/10/2012



 Owners

Name: Alpargatas S.A.

Address: Rua Funchal, 160, Vila Olimpia, Sao Paulo, SP, 
04551-903, Brazil

Identification No.: 802720

a Brazilian Company

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Wolff, Bregman and Goller

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

שם: וולף, ברגמן וגולר

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

Class: 35 סוג: 35

Advertising; business management; business 
administration; office functions; retail and wholesale 
services; store services; import and trading services; 
sales promotion services; all being related to 
bleaching preparations and other substances for 
laundry use, cleaning, polishing, scouring and 
abrasive preparations, soaps, perfumery, essential 
oils, cosmetics, hair lotions, dentifrices, deodorants 
for personal use, spectacle cases, eyeglass cases, 
pince-nez cases, magnets, decorative magnets, 
sunglasses, spectacle frames, protection visors, anti-
glare visors, anti-dazzle shades, floppy disks, USB 
flash drivers, pen drive, headphones, 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, paper, cardboard and 
goods made of these materials, not included in other 
classes, printed matter, bookbinding material, 
photographs, stationery, adhesives for stationery or 
household purposes, artists’ materials, paint brushes, 
typewriters and office requisites (except furniture), 
instructional and teaching material (except 
apparatus), plastic materials for packaging (not 
included in other classes), printers’ type, printing 
blocks, leather products, bags of all kinds, clothing, 
footwear, headgear; all included in class 35.

פרסומות; ניהול עסקים; טיפול בעסקים; פעולות משרדיות; 
שירותי מכירה קמעונאית וסיטונאית; שירותי חנויות; שירותי 
יבוא ומסחר; שירותי קידום מכירות; כולם ביחס לתכשירי 
הלבנה וחומרים אחרים המשמשים לכביסה, תכשירי ניקוי, 
צחצוח, מריקה ושפשוף, סבונים, בשמים, שמנים אתריים, 
תכשירי קוסמטיקה, תרחיצים לשיער, משחות שיניים, 

דאודורנטים לשימוש אישי, נרתיקי משקפיים, נרתיקי משקפי 
ראייה, נרתיקי משקפי לחץ, מגנטים, מגנטים דקורטיביים, 

משקפי שמש, מסגרות משקפיים, משקפי הגנה, משקפיים כנגד 
סינוור, התקני הצללה כנגד סינוור, תקליטורים, התקני הבזק 
USB, התקני הנעת עט, אוזניות, מתכות יקרות וסגסוגותיהן 
וטובין העשויים ממתכות יקרות או המצופים בהן, אשר אינם 
נכללים בסוגים אחרים, תכשיטים, אבנים יקרות, שעונים 

ומכשירים כרונומטרים, נייר, קרטון וטובין העשויים מחומרים 
אלו, שאינם נכללים בסוגים אחרים, דברי דפוס, צרכי כריכת 
ספרים, צילומים, צרכי כתיבה, דבקים לנייר או לשימוש ביתי, 
חומרים לאומנים, מכחולים, מכונות כתיבה וצרכי משרד (למעט 

רהיטים), חומרי לימוד והוראה (למעט התקנים), חומרים 
פלסטיים לאריזה (שאינם נכללים בסוגים אחרים), אותיות 
דפוס, גלופות, מוצרים העשויים מעור, תיקים מכול הסוגים, 
דברי הלבשה, דברי הנעלה וכיסויי ראש; הנכללים כולם בסוג 
                                                                               .35
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    

  

ט"ו חשון תשע"ג - 49231/10/2012



Trade Mark No. 248139 מספר סימן

Application Date 22/07/2012 תאריך הגשה

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 3 סוג: 3

Bleaching preparations and other substances for 
laundry use; cleaning, polishing, scouring and 
abrasive preparations; soaps; perfumery, essential 
oils, cosmetics, hair lotions; dentifrices; deodorants 
for personal use; all included in class 3.

תכשירי הלבנה וחומרים אחרים המשמשים לכביסה; תכשירי 
ניקוי, צחצוח, מריקה ושפשוף; סבונים; בשמים, שמנים אתריים, 

תכשירי קוסמטיקה, תרחיצים לשיער; משחות שיניים; 
דאודורנטים לשימוש אישי; הנכללים כולם בסוג 3.                   

                                                                          

Class: 9 סוג: 9

Spectacle cases; eyeglass cases; pince-nez cases; 
magnets; decorative magnets; sunglasses; spectacle 
frames; protection visors; anti-glare visors; anti-
dazzle shades; floppy disks; USB flash drivers; pen 
drive; headphones; all included in class 9.

נרתיקי משקפיים; נרתיקי משקפי ראייה; נרתיקי משקפי לחץ; 
מגנטים; מגנטים דקורטיביים; משקפי שמש; מסגרות משקפיים; 

משקפי הגנה; משקפיים כנגד סינוור; התקני הצללה כנגד 
סינוור; תקליטורים; התקני הבזק USB; התקני הנעת עט; 

אוזניות; הנכללים כולם בסוג 9.                     

Class: 14 סוג: 14

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

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

בסוג 14.                                                                         
        

Class: 16 סוג: 16

Paper, cardboard and goods made of these 
materials, not included in other classes; printed 
matter; bookbinding material; photographs; 
stationery; adhesives for stationery or household 
purposes; artists’ materials; paint brushes; 
typewriters and office requisites (except furniture); 
instructional and teaching material (except 
apparatus); plastic materials for packaging (not 
included in other classes); printers’ type; printing 
blocks; all included in class 16.

נייר, קרטון וטובין העשויים מחומרים אלו, שאינם נכללים 
בסוגים אחרים; דברי דפוס; צרכי כריכת ספרים; צילומים; צרכי 

כתיבה; דבקים לנייר או לשימוש ביתי; חומרים לאומנים; 
מכחולים; מכונות כתיבה וצרכי משרד (למעט רהיטים); חומרי 
לימוד והוראה (למעט התקנים); חומרים פלסטיים לאריזה 
(שאינם נכללים בסוגים אחרים); אותיות דפוס; גלופות; 

הנכללים כולם בסוג 16.                                                     
                                                                                    
                                                                                    

                                

Class: 25 סוג: 25

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

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

ט"ו חשון תשע"ג - 49331/10/2012



 Owners

Name: Alpargatas S.A.

Address: Rua Funchal, 160, Vila Olimpia, Sao Paulo, SP, 
04551-903, Brazil

Identification No.: 802720

a Brazilian Company

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Wolff, Bregman and Goller

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

שם: וולף, ברגמן וגולר

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

Class: 35 סוג: 35

Advertising; business management; business 
administration; office functions; retail and wholesale 
services; store services; import and trading services; 
sales promotion services; all being related to 
bleaching preparations and other substances for 
laundry use, cleaning, polishing, scouring and 
abrasive preparations, soaps, perfumery, essential 
oils, cosmetics, hair lotions, dentifrices, deodorants 
for personal use, spectacle cases, eyeglass cases, 
pince-nez cases, magnets, decorative magnets, 
sunglasses, spectacle frames, protection visors, anti-
glare visors, anti-dazzle shades, floppy disks, USB 
flash drivers, pen drive, headphones, 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, paper, cardboard and 
goods made of these materials, not included in other 
classes, printed matter, bookbinding material, 
photographs, stationery, adhesives for stationery or 
household purposes, artists’ materials, paint brushes, 
typewriters and office requisites (except furniture), 
instructional and teaching material (except 
apparatus), plastic materials for packaging (not 
included in other classes), printers’ type, printing 
blocks, leather products, bags of all kinds, clothing, 
footwear, headgear; all included in class 35.

פרסומות; ניהול עסקים; טיפול בעסקים; פעולות משרדיות; 
שירותי מכירה קמעונאית וסיטונאית; שירותי חנויות; שירותי 
יבוא ומסחר; שירותי קידום מכירות; כולם ביחס לתכשירי 
הלבנה וחומרים אחרים המשמשים לכביסה, תכשירי ניקוי, 
צחצוח, מריקה ושפשוף, סבונים, בשמים, שמנים אתריים, 
תכשירי קוסמטיקה, תרחיצים לשיער, משחות שיניים, 

דאודורנטים לשימוש אישי, נרתיקי משקפיים, נרתיקי משקפי 
ראייה, נרתיקי משקפי לחץ, מגנטים, מגנטים דקורטיביים, 

משקפי שמש, מסגרות משקפיים, משקפי הגנה, משקפיים כנגד 
סינוור, התקני הצללה כנגד סינוור, תקליטורים, התקני הבזק 
USB, התקני הנעת עט, אוזניות, מתכות יקרות וסגסוגותיהן 
וטובין העשויים ממתכות יקרות או המצופים בהן, אשר אינם 
נכללים בסוגים אחרים, תכשיטים, אבנים יקרות, שעונים 

ומכשירים כרונומטרים, נייר, קרטון וטובין העשויים מחומרים 
אלו, שאינם נכללים בסוגים אחרים, דברי דפוס, צרכי כריכת 
ספרים, צילומים, צרכי כתיבה, דבקים לנייר או לשימוש ביתי, 
חומרים לאומנים, מכחולים, מכונות כתיבה וצרכי משרד (למעט 

רהיטים), חומרי לימוד והוראה (למעט התקנים), חומרים 
פלסטיים לאריזה (שאינם נכללים בסוגים אחרים), אותיות 
דפוס, גלופות, מוצרים העשויים מעור, תיקים מכול הסוגים, 
דברי הלבשה, דברי הנעלה וכיסויי ראש; הנכללים כולם בסוג 
                                                                               .35
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    

  

ט"ו חשון תשע"ג - 49431/10/2012



ORTILAS

אורטילס
Trade Mark No. 248482 מספר סימן

Application Date 29/07/2012 תאריך הגשה

 Owners

Name: Servidis, S.A

Address: Route d'Arlon, 53, L - 5211 Mamer (LU), 
Luxembourg

Identification No.: 76227

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Moshe S. Goldberg & Co., Advs.

Address: Ampa TLV House , 96 Ygal Alon Street, Tel 
Aviv, 67891, Israel

שם: משה ש. גולדברג ושות', עו"ד

כתובת : בית אמפא TLV, בניין A, רח' יגאל אלון 96, תל אביב, 
67891, ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 5 סוג: 5

Pharmaceutical and veterinary preparations; 
foodstuffs and dietetic substances adapted for 
medical or veterinary use; food supplements for 
human beings and animals; dietetic beverages 
adapted for medical purposes; healthfood 
supplements; vitamin preparations; mineral food 
supplements; herbal beverages for medicinal use, 
herbal extracts for medical purposes; medicines to 
treat the digestive and intestinal system.

תכשירים רוקחיים ותכשירים וטרינריים; דברי מזון וחומרים 
דיאטטיים שמותאמים לשימוש רפואי או וטרינרי, תוספי מזון 
לבני אדם ולבע"ח, משקאות דיאטטיים המותאמים לצרכים 
רפואיים; תוספי מזון בריאות; תכשירי ויטמינים; תוספי מזון 
מינרליים; משקאות צמחיים ולשימוש רפואי, תמציות צמחיות 
לצרכים רפואיים; תרופות לטיפול במערכת העיכול והמעיים.     
                                                                                    
                                                                                    

                      

ט"ו חשון תשע"ג - 49531/10/2012



Trade Mark No. 248680 מספר סימן

Application Date 08/08/2012 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: The Jewish Agency for Israel שם: הסוכנות היהודית לארץ ישראל

Address: 48 King George Street, P.O.B. 92, Jerusalem, 
91000, Israel

כתובת : רחוב המלך ג'ורג' 48, ת.ד. 92, ירושלים, 91000, 
ישראל

Identification No.: 508900024מספר זיהוי: 508900024

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 41 סוג: 41

Educational assistance to young and /or weal 
population in the periphery and throughout the 
country; personal mentoring for children; personal 
mentoring for families; providing enrichment activities 
for children and their families.

סיוע לימודי לאוכלוסייה צעירה ו/או חלשה בפריפריה ובכל רחבי 
הארץ; חניכה אישית לילדים; חניכה אישית למשפחות; מתן 

פעילות העשרה לילדים ובני משפחותיהם.                             
                                                                                    

                                                              

ט"ו חשון תשע"ג - 49631/10/2012



הנסיכה
Trade Mark No. 248963 מספר סימן

Application Date 28/08/2012 תאריך הגשה

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 41 סוג: 41

Event hall services for conducting events and 
celebrations; all included in class 41

שירותי אולמות אירועים לעריכת אירועים ושמחות; הנכללים 
כולם בסוג 41                                       

Class: 43 סוג: 43

Services for providing food and drink; catering 
services; all included in class 43

שירותים להספקת מזון ומשקה; שירותי קייטרינג; הנכללים 
כולם בסוג 43                                     

ט"ו חשון תשע"ג - 49731/10/2012



Ownersבעלים

Name: Izhak Zviniashvili שם: יצחק צביניאשווילי

Address: 71 Haneviim Street, Kiriat Ata, Israel כתובת : רחוב הנביאים 71, קרית אתא, ישראל

Identification No.: 13036967מספר זיהוי: 13036967

Name: Rafi Ben Agi שם: רפי בן אג'י

Address: 4 Henry Matisse Street, Kiriat Ata, Israel כתובת : רחוב מאטיס 4, קרית אתא, ישראל

Identification No.: 29456993מספר זיהוי: 29456993

Name: Robert Ben-David שם: רוברט בן דוד

Address: 471 Sharet Street, Tirat Carmel, Israel כתובת : רחוב שרת 471, טירת כרמל, ישראל

Identification No.: 14806897מספר זיהוי: 14806897

Name: Rafi Zvi שם: רפי צבי

Address: 69 Haneviim Street, Kiriat Ata, Israel כתובת : רחוב הנביאים 69, קרית אתא, ישראל

Identification No.: 13036975מספר זיהוי: 13036975

Name: Moshe Elishakov שם: משה אלישקוב

Address: 25 Tchernichovski Street, Kiriat Ata, Israel כתובת : רחוב טשרניחובסקי 25, קרית אתא, ישראל

Identification No.: 14901243מספר זיהוי: 14901243

Name: David Mor שם: דוד מור

Address: 52 Renuar Street, Kiriat Ata, Israel כתובת : רחוב רנואר 52, קרית אתא, ישראל

Identification No.: 14428544מספר זיהוי: 14428544

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

ט"ו חשון תשע"ג - 49831/10/2012



Trade Mark No. 248964 מספר סימן

Application Date 28/08/2012 תאריך הגשה

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 41 סוג: 41

Event hall services for conducting events and 
celebrations; all included in class 41

שירותי אולמות אירועים לעריכת אירועים ושמחות; הנכללים 
כולם בסוג 41                                       

Class: 43 סוג: 43

Services for providing food and drink; catering 
services; all included in class 43

שירותים להספקת מזון ומשקה; שירותי קייטרינג; הנכללים 
כולם בסוג 43                                     

ט"ו חשון תשע"ג - 49931/10/2012



Ownersבעלים

Name: Izhak Zviniashvili שם: יצחק צביניאשווילי

Address: 71 Haneviim Street, Kiriat Ata, Israel כתובת : רחוב הנביאים 71, קרית אתא, ישראל

Identification No.: 13036967מספר זיהוי: 13036967

Name: Rafi Ben Agi שם: רפי בן אג'י

Address: 4 Henry Matisse Street, Kiriat Ata, Israel כתובת : רחוב מאטיס 4, קרית אתא, ישראל

Identification No.: 29456993מספר זיהוי: 29456993

Name: Robert Ben-David שם: רוברט בן דוד

Address: 471 Sharet Street, Tirat Carmel, Israel כתובת : רחוב שרת 471, טירת כרמל, ישראל

Identification No.: 14806897מספר זיהוי: 14806897

Name: Rafi Zvi שם: רפי צבי

Address: 69 Haneviim Street, Kiriat Ata, Israel כתובת : רחוב הנביאים 69, קרית אתא, ישראל

Identification No.: 13036975מספר זיהוי: 13036975

Name: Moshe Elishakov שם: משה אלישקוב

Address: 25 Tchernichovski Street, Kiriat Ata, Israel כתובת : רחוב טשרניחובסקי 25, קרית אתא, ישראל

Identification No.: 14901243מספר זיהוי: 14901243

Name: David Mor שם: דוד מור

Address: 52 Renuar Street, Kiriat Ata, Israel כתובת : רחוב רנואר 52, קרית אתא, ישראל

Identification No.: 14428544מספר זיהוי: 14428544

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

ט"ו חשון תשע"ג - 50031/10/2012



Trade Mark No. 248980 מספר סימן

Application Date 20/08/2012 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: Coffea twenty six ltd שם: קופיה עשרים ושש בע"מ

Address: Simcha holzberg 17 St., Ashkleon, Israel כתובת : רח' שמחה הולצברג 17, אשקלון, ישראל

Identification No.: 514722552מספר זיהוי: 514722552

חברה פרטית

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 16 סוג: 16

Paper, paper napkins to wipe hands, sandwich 
wrapping paper, paper bags and envelopes for 
letters, coffee cups carrier, various size paper bags 
for filling coffee and tea.

נייר ,מפיות נייר לניגוב ידים, נייר עטיפה לכריכים, שקיות נייר, 
מעטפות למכתבים, מנשא לכוסות קפה, שקיות נייר למילוי 

קפה ותה בגדלים שונים.
                                                                           

Class: 21 סוג: 21

Business utensils and kitchen containers, storage 
boxes, heat insulating drinking containers for drinking 
coffee and tea, manually carried water bottles for use 
in the gym, glassware, cups, disposable paper cups, 
disposable transparent plastic cups, salt cellars.

כלים ומכלים לעסק ולמטבח, קופסאות אחסון, מכלים שומרי 
חום לשתייה חמה/קרה כמו קפה ותה,בקבוקי מים לנשיאה 
ידנית לשימוש בחדר כושר, כלי זכוכית, כוסות, כוסות נייר חד 

פעמיים, כוסות פלסטיק שקופים חד פעמיים, מלחיות.
                                                                                     

                                      

Class: 30 סוג: 30

Coffee, coffee beans, tea, cocoa, sugar, flour, grains, 
honey, salt.

קפה, פולי קפה, תה, קקאו, סוכר, קמח, דגנים, דבש,מלח.       
                            

Class: 35 סוג: 35

Sponsiring athletes services for advertising purposes. שירותי ספונסר לספורטאים למטרות פרסום.                         
          

ט"ו חשון תשע"ג - 50131/10/2012



PACO MISHEL

Trade Mark No. 248992 מספר סימן

Application Date 29/08/2012 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: FILAYEV Izhak שם: יצחק פילאייב

Address: 10 Yahezkel St.,, Jerusalem, 95265, Israel כתובת : יחזקאל 10, ירושלים, 95265, ישראל

Identification No.: 307513101מספר זיהוי: 307513101

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: 25 סוג: 25

footwear and shoes; all included in class 25 דברי הנעלה ונעליים; הנכללים כולם בסוג 25         

ט"ו חשון תשע"ג - 50231/10/2012



Trade Mark No. 249270 מספר סימן

Application Date 29/08/2012 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: A. Har-Yam Ltd שם: חברת א. הר-ים בע"מ

Address: כתובת : רחוב כפר גלעדי 29, תל אביב, ישראל

Identification No.: 512501297מספר זיהוי: 512501297

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: 3 סוג: 3

Cosmetics, makeup, nail polish, all included in class 
3.                         

מוצרי קוסמטיקה, מוצרי איפור, מוצרים לציפורניים, כולם 
הנכללים בסוג 3.

ט"ו חשון תשע"ג - 50331/10/2012



Trade Mark No. 249317 מספר סימן

Application Date 12/09/2012 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: NEVIOT-NATURE OF GALILEE LTD. שם: נביעות-טבע הגליל בע"מ

Address: Hagilboa St., corner of Hayarden St., Airport 
City, Lod, 71000, Israel

כתובת : רח' הגלבוע פינת רח' הירדן, קרית שדה התעופה, לוד, 
71000, ישראל

Identification No.: 520037326מספר זיהוי: 520037326

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Soroker-Agmon, Adv.

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

שם: סורוקר-אגמון, עו"ד

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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 11 סוג: 11

Water instruments, apparatus and devices; all 
included in class 11.

מכשירים, התקנים ומתקנים למים; הנכללים כולם בסוג 11.     
                            

Class: 32 סוג: 32

Mineral water, sparkling water and non-alcoholic 
drinks; all included in class 32.

מים מינרליים, מים מוגזים ומשקאות לא כוהליים; הנכללים 
כולם בסוג 32.                                 

Class: 39 סוג: 39

Distribution and provision of water; all included in 
class 39.

הפצה והספקה של מים; הנכללים כולם בסוג 39.                   
                        

ט"ו חשון תשע"ג - 50431/10/2012



Trade Mark No. 249318 מספר סימן

Application Date 12/09/2012 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: NEVIOT-NATURE OF GALILEE LTD. שם: נביעות-טבע הגליל בע"מ

Address: Hagilboa St., corner of Hayarden St., Airport 
City, Lod, 71000, Israel

כתובת : רח' הגלבוע פינת רח' הירדן, קרית שדה התעופה, לוד, 
71000, ישראל

Identification No.: 520037326מספר זיהוי: 520037326

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Soroker-Agmon, Adv.

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

שם: סורוקר-אגמון, עו"ד

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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 11 סוג: 11

Water instruments, apparatus and devices; all 
included in class 11.

מכשירים, התקנים ומתקנים למים; הנכללים כולם בסוג 11.     
                            

Class: 32 סוג: 32

Mineral water, sparkling water and non-alcoholic 
drinks; all included in class 32.

מים מינרליים, מים מוגזים ומשקאות לא כוהליים; הנכללים 
כולם בסוג 32.                                 

Class: 39 סוג: 39

Distribution and provision of water; all included in 
class 39.

הפצה והספקה של מים; הנכללים כולם בסוג 39.                   
                        

ט"ו חשון תשע"ג - 50531/10/2012



בצלם אשה
Trade Mark No. 250299 מספר סימן

Application Date 21/10/2012 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: MERAV GREENBERG שם: מירב גרינברג

Address: 6 Dan St.,, Herzliya, Israel כתובת : דן 6, הרצליה, ישראל

Identification No.: 027308477מספר זיהוי: 027308477

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Shilon Zuckerstein & Co.

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

שם: שילון צוקרשטיין ושות' 

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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 41 סוג: 41

Photography; photography services; photographer 
services; education services relating to photography; 
photographic related workshops services; training in 
photography and in the use of photographic 
equipment; all included in class 41

צילום; שירותי צילום; שירותים הניתנים ע"י צלם; שירותי חינוך 
הקשורים לצילום; שירותי העברת סדנאות הקשורות לצילום; 
הכשרה בצילום ובציוד צילום; הנכללים כולם בסוג 41             
                                                                                    

                                                      

ט"ו חשון תשע"ג - 50631/10/2012



MINI HOTEL

Trade Mark No. 250345 מספר סימן

Application Date 18/10/2012 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: Motel Software Solutions Ltd. שם: מוטל פתרונות תוכנה בע"מ

Address: 16B Rothschild St., Petach Tikwa, 49333, Israel כתובת : רח' רוטשילד 116 ב', פתח תקוה, 49333, ישראל

Identification No.: 513912873מספר זיהוי: 513912873

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: 9 סוג: 9

Computer software for hotels and hostels 
management; Computer software and hardware; 
Computer software for data processing; computer 
software for use in automating and business 
processes; computer software products; software for 
Internet access; computer operating system 
software; computer software for image processing; 
computer software to enable searching of data; 
computer software and telecommunications 
apparatus to enable connection to databases and the 
Internet; all included in class 9.

תוכנה לניהול בתי מלון ואכסניות; תוכנות וחומרה למחשב; 
תוכנה לעיבוד נתונים; תוכנת מחשב לשימוש באוטומציה וניהול 

של תהליכים עסקיים; מוצרי תוכנת מחשב; תוכנת גישה
לאינטרנט; תוכנת הפעלה לרשתות מחשבים; תוכנת מחשב 
לעיבוד מידע; תוכנת מחשב המאפשרת חיפוש נתונים; תוכנת 
מחשב והתקני תקשורת רחק המאפשרים התקשרות למסדי 
ולאינטרנט; הכל כלול תחת סוג 9.                                       
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    

                                  

ט"ו חשון תשע"ג - 50731/10/2012



Trade Mark No. 250511 מספר סימן

Application Date 28/10/2012 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: Milco Industries Ltd. שם: מילקו תעשיות בע"מ

Address: 116 Yigal Alon Street, Tel Aviv, Israel כתובת : רחוב יגאל אלון 116, תל אביב, ישראל

Identification No.: 513539619מספר זיהוי: 513539619

חברה פרטית

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Shiri Kasher-Hitin, Adv. 

Address: Habarzel 26 St. 4th floor., Tel Aviv, Israel

שם: שירי כשר-חיטין, עו"ד 

כתובת : רח' הברזל 26 קומה 4, תל אביב, ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 29 סוג: 29

Milk, cream, butter, cheese, yoghurt, desserts made 
from milk; milk based products; foods made from milk 
products; goat's milk, cheese made from goat's milk, 
spread made from goat's milk, yoghurt made from 
goat's milk, tofu, tofu spread, soya milk, soya cheese, 
soya cream, soya spread, soya yoghurt, soya 
desserts; all included in class 29.

חלב, שמנת, חמאה, גבינות, יוגורוט, מעדני חלב; מוצרים 
המבוססים על חלב; מאכלים עשויים מתוצרי חלב; חלב עזים, 
גבינה מחלב עזים, ממרח מחלב עזים, יוגורט מחלב עזים, 

טופו, ממרח טופו,  חלב סויה, גבינת סויה, שמנת סויה, ממרח 
סויה, יוגורט סויה, מעדני סויה; כולם נכללים בסוג 29.             
                                                                                    

                                                            

ט"ו חשון תשע"ג - 50831/10/2012



.Journal" No")("יומן" מס' 12/2010

227959 227960

.Journal" No")("יומן" מס' 06/2012

178727 178728 189157 193421 193422 193423 193424 193425 
193426 193427 193428 193429 193430 193431 193432 193433 
193435 198142 203360 211687 217738 221217 221726 222582 
225337 226504 228762 229448 231027 231041 231464 231835 
231836 232211 232573 233028 233068 233286 233534 233593 
234013 234108 234109 234164 234193 234343 234718 234719 
234720 234911 234913 234947 235263 235321 235433 235439 
235622 235644 235756 235833 235907 235917 236039 236064 
236066 236072 236099 236104 236109 236110 236113 236118 
236120 236139 236191 236216 236221 236240 236249 236262 
236263 236264 236387 236510 236573 236643 236692 236698 
236731 236776 236790 236819 236822 236856 236938 236939 
236940 236968 236976 236977 236978 237031 237083 237084 
237124 237223 237260 237311 237474 237574 237576 237804 
237845 237855 237873 237981 238065 238076 238077 238188 
238211 238248 238311 238365 238419 238442 238445 238446 
238447 238448 238492 238495 238497 238502 238503 238504 
238506 238507 238550 238552 238553 238557 238559 238565 
238574 238576 238578 238580 238581 238584 238587 238588 
238591 238593 238594 238595 238598 238602 238603 238609 
238610 238613 238615 238616 238625 238626 238630 238634 
238636 238637 238640 238643 238646 238648 238650 238655 
238659 238661 238664 238666 238669 238670 238671 238672 
238674 238675 238680 238681 238682 238683 238684 238695 
238703 238705 238707 238708 238709 238712 238715 238717 
238718 238719 238720 238722 238723 238724 238726 238727 
238728 238729 238738 238739 238740 238741 238743 238746 
238748 238755 238759 238761 238762 238763 238776 238777 
238779 238782 238783 238787 238790 238791 238792 238793 
238794 238795 238798 238806 238809 238810 238811 238812 
238814 238818 238821 238822 238823 238824 238829 238841 
238853 238854 238856 238859 238860 238861 238862 238868 
238890 238891 238892 238897 238898 238899 238900 238906 
238909 238913 238915 238916 238919 238920 238923 238925 
238928 238929 238930 238931 238932 238934 238936 238939 
238940 238941 238942 238944 238950 238951 238952 238953 
238954 238955 238957 238958 238959 238960 238961 238963 
238979 238980 238982 238983 238985 238987 238988 238989 
238991 238995 238996 239003 239004 239015 239016 239017 
239021 239022 239023 239024 239025 239026 239027 239028 
239029 239048 239049 239052 239056 239057 239058 239059 
239061 239062 239063 239064 239067 239069 239076 239079 
239081 239082 239085 239086 239089 239091 239092 239093 
239100 239101 239102 239103 239104 239110 239115 239126 
239127 239128 239133 239134 239135 239137 239140 239142 
239143 239144 239147 239153 239158 239159 239161 239165 
239173 239174 239184 239185 239189 239193 239203 239204 
239264 239265 239318 239343 239421 239473 239476 239478 
239479 239481 239532 239543 239685 239686 239878 239995 
240965 240998 241054 241057 241599 241612 241735 242116 
242375 242661 242731 242949 243011 243047 243057 243770 
244531 244887 245046 245047 245048 245049 245050 245051 

245142 246124 246424 246671 246999 247181 247314

סימני מסחר שנרשמו
TRADE MARKS REGISTERED
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209875 209876 209877 209878 214253 214255

דניאל פריימן ושות', עו"ד

רח' דרויאנוב 5  , בית כלל, קומה 10   תל אביב

Daniel Freimann & Co., Adv.

Beckhoff Automation Ltd.

בקהוף אוטומיישן בע"מ

קרית שדה התעופה, ישראל

Droyanov Street ,   Tel Aviv 5

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

102247

סנפורד ט. קולב ושות'

ת.ד. 2273 ,   רחובות

Sanford T. Colb & Co.

DESTROY MEDITERRANEA, S.L.

03203 Elche Parque Industrial, Alicante, Spain

P.O.B. 2273 ,   Rehovot

110933

וולף, ברגמן וגולר

ת.ד. 1352 ,   ירושלים

Wolff, Bregman and Goller

KAMMANN Maschinenbau GmbH

32549 Bad Oeynhausen, Germany

P.O.B. 1352 ,   Jerusalem

העברת בעלות

TRANSFER OF PROPRIETORSHIP

ט"ו חשון תשע"ג - 51031/10/2012



111775

פרל כהן צדק לצר

ת.ד. 12704 ,   הרצליה

Pearl Cohen Zedek Latzer

Fossil, Inc. ; (Delaware Corporation)

Richardson, Texas, U.S.A.

P.O.B. 12704 ,   Herzelia

112426

פרל כהן צדק לצר

ת.ד. 12704 ,   הרצליה

Pearl Cohen Zedek Latzer

Barnes & Noble Booksellers, Inc. ; (Delaware 
Corporation)

New York, NY 10011, U.S.A.

P.O.B. 12704 ,   Herzelia

117768

ד"ר שלמה כהן ושות'

ת.ד. 11490 ,   תל אביב

Dr. Shlomo Cohen & Co.

MARFRIG ARGENTINA  SOCIEDAD ANONIMA

Beccar, B1643AGY, Buenos Aires, Argentina

P.O.B. 11490 ,   Tel Aviv

123271 156342 156343

ריינהולד כהן ושותפיו

ת.ד. 13239 ,   תל אביב

Reinhold Cohn and Partners

Align Technology, Inc. ; (Delaware Corporation)

San Jose, California 95131, U.S.A.

P.O.B. 13239 ,   Tel Aviv

ט"ו חשון תשע"ג - 51131/10/2012



125917 186465

אלן שנקמאן, עו"ד

רחוב פלאוט 10 ,   רחובות

Ellen Shankman, Adv.

Ophir Optronics Solutions Ltd.

אופיר אופטרוניקס סולושנס

ירושלים, ישראל

10 Plaut St. , Rehovot

139958

איתן, מהולל & שדות, עו"ד ועו"פ

מגדל אקרשטיין C ת.ד. 2081 שדרות אבא אבן 10 ,  
 הרצליה

Eitan Mehulal & Sadot, Adv. & Patent 
Attorneys

Rich Products Corporation ; (Delaware Corporation)

Buffalo, New York, U.S.A.

Akerstein Tower C P.O.B. 2081 10 Aba Aven 
St. , Herzelia

143225 233042 233043 235000

אלן שנקמאן, עו"ד

רחוב פלאוט 10 ,   רחובות

Ellen Shankman, Adv.

Affinia International Inc. ; (Delaware Corporation)

Ann Arbor, Michigan 48108, U.S.A.

10 Plaut St. , Rehovot

150653 150654 150655 150656 150657 150658

נעמי אסיא, עו"ד

הברזל 32 רמת החייל ,   תל אביב

Naomi Assia & Co., Adv.

UGL EUROPE LIMITED

London EC4A 2EA, United Kingdom

32 Habarzel St. Ramat Hachayal , Tel Aviv

ט"ו חשון תשע"ג - 51231/10/2012



156576

ריינהולד כהן ושותפיו

ת.ד. 13239 ,   תל אביב

Reinhold Cohn and Partners

Societe des Produits Nestle S.A.

Vevey, Switzerland

P.O.B. 13239 ,   Tel Aviv

17211 40987 53615 60167 88001 98245 98246 113056 113265 119784 126769 128969 
150877 150878 150879 150880 150881 150882 220950 220963

ריינהולד כהן ושותפיו

ת.ד. 13239 ,   תל אביב

Reinhold Cohn and Partners

Koninklijke Douwe Egberts B.V.

1011 DK Amsterdam, Netherlands

P.O.B. 13239 ,   Tel Aviv

173440 196116 199854 199855

אלן שנקמאן, עו"ד

רחוב פלאוט 10 ,   רחובות

Ellen Shankman, Adv.

Google Inc. ; (Delaware Corporation)

Mountain View, CA, U.S.A.

10 Plaut St. , Rehovot

174796

גי.אי. ארליך (1995) בע"מ

מגדל רוגובין-תדהר, קומה 15, דרך מנחם בגין 11 ,   
רמת גן

G.E. Ehrlich (1995) Ltd.

VFS Holdings Limited

Mahe, Seychelles

The Rogovin-Tidhar Tower, 11 Menachem 
Begin Road , Ramat Gan

ט"ו חשון תשע"ג - 51331/10/2012



177534

וולף, ברגמן וגולר

ת.ד. 1352 ,   ירושלים

Wolff, Bregman and Goller

BESSEY Tool GmbH & Co. KG

Bietigheim-Bissingen, Germany

P.O.B. 1352 ,   Jerusalem

185463 185464

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

188813

אלן שנקמאן, עו"ד

רחוב פלאוט 10 ,   רחובות

Ellen Shankman, Adv.

Battery Management Company, LLC  ; (Delaware 
Limited Liability Company)

Waltham, Massachusetts , U.S.A.

10 Plaut St. , Rehovot

199817

לוי, מי-דן ושות', עו"ד

מנחם בגין 11 ,   רמת גן

Levy, Meidan & Co., Advs.

DSNR Holdings Ltd.

דסנר החזקות בע"מ

רעננה, ישראל

4 Kaufman Street , Tel Aviv

ט"ו חשון תשע"ג - 51431/10/2012



208204

זליגסון  גבריאלי ושות'

ת.ד. 1426 ,   תל אביב-יפו

Seligsohn Gabrieli  & Co.

BlackRock Fund Advisors ; (California Corporation)

San Francisco, CA 94105, U.S.A.

P.O.B. 1426 ,   Tel Aviv

22388 22389

ריינהולד כהן ושותפיו

ת.ד. 13239 ,   תל אביב

Reinhold Cohn and Partners

Xerox Corporation ; (New York Corporation)

Norwalk, CT, U.S.A.

P.O.B. 13239 ,   Tel Aviv

22421

איתן, מהולל & שדות, עו"ד ועו"פ

מגדל אקרשטיין C ת.ד. 2081 שדרות אבא אבן 10 ,  
 הרצליה

Eitan Mehulal & Sadot, Adv. & Patent 
Attorneys

Xerox Corporation ; (New York Corporation)

Norwalk, CT, U.S.A.

Akerstein Tower C P.O.B. 2081 10 Aba Aven 
St. , Herzelia

226465 226466 226467 226470 226497 226498

גי.אי. ארליך (1995) בע"מ

מגדל רוגובין-תדהר, קומה 15, דרך מנחם בגין 11 ,   
רמת גן

G.E. Ehrlich (1995) Ltd.

ARTHUR D. LITTLE LUXEMBOURG SARL

1025 Luxembourg, Luxembourg

The Rogovin-Tidhar Tower, 11 Menachem 
Begin Road , Ramat Gan

ט"ו חשון תשע"ג - 51531/10/2012



228339

אלכסנדר בורוכוביץ' רוזנמן, עו"ד

דניאל פריש 3 , קומה 15  תל אביב

Alexander Borochovich Rozenman, Adv.

SAG INTERTRADE LTD.

ס.א.ג. אינטרטרייד בע"מ

רמת גן, ישראל

3 Daniel Frish St. , Tel Aviv

235184

רונן גמליאל, עו"ד

בניין לב רחובות, רח' אחד העם 1 ,   רחובות

Ronen Gamliel, Adv.

Negev Distillers Ltd.

נגב דיסטילרס בע"מ

קרית גת, ישראל

Lev Rehovot Bldg., 1 Ahad Ha'am St. , 
Rehovot

235486

Bear Co., Ltd.

RU-690001 Vladivostok, Primorsky Krai, Russian 
Federation

 , 

236753

TRUSTED LOGIC MOBILITY ; (Societe par actions 
simplifiee a associe unique

F-92190 Meudon, France

 , 

ט"ו חשון תשע"ג - 51631/10/2012



31016

ריינהולד כהן ושותפיו

ת.ד. 13239 ,   תל אביב

Reinhold Cohn and Partners

Henkel Corporation ; (Delaware Corporation)

Rocky Hill, CT, U.S.A.

P.O.B. 13239 ,   Tel Aviv

34569 85406 86873 86875 105694 105695 108515 124102 124370

ריינהולד כהן ושותפיו

ת.ד. 13239 ,   תל אביב

Reinhold Cohn and Partners

Aspen Global Incorporated

Port Louis, Mauritius

P.O.B. 13239 ,   Tel Aviv

36120

ריינהולד כהן ושותפיו

ת.ד. 13239 ,   תל אביב

Reinhold Cohn and Partners

Air Products and Chemicals, Inc. ; (Delaware 
Corporation)

Allentown, Pennsylvania, U.S.A.

P.O.B. 13239 ,   Tel Aviv

57311 57317

ד"ר יצחק הס ושותפיו

ת.ד. 6451 ,   תל אביב

Dr. Yitzhak Hess & Partners

Sud-Chemie IP GmbH & Co. KG

D-80333 Munich, Germany

P.O.B. 6451 ,   Tel Aviv

ט"ו חשון תשע"ג - 51731/10/2012



81350

זליגסון  גבריאלי ושות'

ת.ד. 1426 ,   תל אביב-יפו

Seligsohn Gabrieli  & Co.

Stratus Technologies Bermuda Ltd.

Hamilton HM11, Bermuda

P.O.B. 1426 ,   Tel Aviv

84759 84760

פרל כהן צדק לצר

ת.ד. 12704 ,   הרצליה

Pearl Cohen Zedek Latzer

THE LUBRIZOL CORPORATION ; (Ohio Corporation)

Wickliffe, Ohio 44092, U.S.A.

P.O.B. 12704 ,   Herzelia

92966 93027 93028 108210

וולף, ברגמן וגולר

ת.ד. 1352 ,   ירושלים

Wolff, Bregman and Goller

Boral Stone Products LLC, f/k/a Owens Corning 
Masonry Products LLC ; (Delaware Limited Liability 

Company)

Roswell, Georgia 30076, U.S.A.

P.O.B. 1352 ,   Jerusalem

95884

ריינהולד כהן ושותפיו

ת.ד. 13239 ,   תל אביב

Reinhold Cohn and Partners

Elo Touch Solutions, Inc. ; (Delaware Corporation)

Menlo Park, California 94025, U.S.A.

P.O.B. 13239 ,   Tel Aviv

ט"ו חשון תשע"ג - 51831/10/2012



9884 9885 90788

לוצאטו את לוצאטו

ת.ד. 5352 ,   באר שבע

Luzzatto & Luzzatto

Aspen Global Incorporated

Port Louis, Mauritius

P.O.B. 5352 ,   Beer Sheva

שינויים בפרטי בעלים
CHANGES IN PROPRIETORS' DETAILS

101260 101261 101262 101296 101297 101298

 The name of the proprietor has beenשם בעל הסימן שונה ל:
changed to:

Chrysal International B.V.

107831

 The name of the proprietor has beenשם בעל הסימן שונה ל:
changed to:

Taylor Precision Products, Inc. ; (Delaware Corporation)

108390 231829

 The name of the proprietor has beenשם בעל הסימן שונה ל:
changed to:

Laboratoires M&L ; (Societe Anonyme)

ט"ו חשון תשע"ג - 51931/10/2012



134298 134299 134784 134785 134786 134787 143178 143179 
202641

 The name of the proprietor has beenשם בעל הסימן שונה ל:
changed to:

Signum International S.a.r.l. Luxembourg, Luzern Branch

139927 154693

 The name of the proprietor has beenשם בעל הסימן שונה ל:
changed to:

Bulgari Horlogerie SA

144852

 The name of the proprietor has beenשם בעל הסימן שונה ל:
changed to:

Nokia Siemens Networks LLC USA ; (Delaware Limited Liability Company)

156333 156334 156337 156338 172285 172286 172288 172289

 The name of the proprietor has beenשם בעל הסימן שונה ל:
changed to:

RICOH EUROPE PLC

159453

 The name of the proprietor has beenשם בעל הסימן שונה ל:
changed to:

FFI Global S.r.l.

ט"ו חשון תשע"ג - 52031/10/2012



159657 169516

 The name of the proprietor has beenשם בעל הסימן שונה ל:
changed to:

SANTOS ; (Societe par actions simplifiee)

159755

 The name of the proprietor has beenשם בעל הסימן שונה ל:
changed to:

Beutlich Pharmaceuticals, LLC ; (Illinois Limited Liability Company)

166349 189749 189750 189751

 The name of the proprietor has beenשם בעל הסימן שונה ל:
changed to:

PERMODA LTDA

16754 16902 24228 24475 29380 29708 31780 32401 36542 
36543 37983 44567 44569 46805 54195 55213 55215 57243 
58569 62326 63283 63348 64743 64948 65678 65831 65832 
70774 78519 79811 79829 81650 82286 82287 82752 82753 
82754 83434 83621 83696 83949 84010 84397 85906 88402 

89139 90630 91200 96208 98727 98728 99107 100223 105015 
105447 105450 111441 111703 111867 114349 114351 114352 
114434 114436 115397 116078 119850 120507 123835 125407 
136602 137097 138604 142683 142684 146046 149032 149594 
155778 158407 158408 158819 159753 160300 160632 168952 
168953 173258 173260 176856 177852 179985 179986 187749 
187750 189059 189249 192368 192369 192487 192491 192496 
194100 194101 194102 194103 196831 196832 196833 196834 
196835 196836 199924 199925 199927 202186 207617 207618 
207622 209528 209529 213923 214772 215200 215201 217319 
217816 218444 218628 218629 224264 230041 230808 232437 
233309 237149 237152 237153 237154 237155 237156 243107 

243108 244317 244448 244449 248676 248677 248678

 The name of the proprietor has beenשם בעל הסימן שונה ל:
changed to:

Merck Sharp & Dohme Corp. ; (New Jersey Corporation)

ט"ו חשון תשע"ג - 52131/10/2012



177534

 The name of the proprietor has beenשם בעל הסימן שונה ל:
changed to:

BESSEY Tool GmbH & Co. KG

189633

 The name of the proprietor has beenשם בעל הסימן שונה ל:
changed to:

Closed Joint Stock Company "Telecominvest"

199423 199424 199425

 The name of the proprietor has beenשם בעל הסימן שונה ל:
changed to:

ZF Friedrichshafen AG

218754

 The name of the proprietor has beenשם בעל הסימן שונה ל:
changed to:

Tekelec Global, Inc. ; (California Corporation)

226792 227147 231592

 The name of the proprietor has beenשם בעל הסימן שונה ל:
changed to:

ST Holding 

ט"ו חשון תשע"ג - 52231/10/2012



230314 230316

 The name of the proprietor has beenשם בעל הסימן שונה ל:
changed to:

Chobani, Inc. ; (New York Corporation)

236948 237318 237325

 The name of the proprietor has beenשם בעל הסימן שונה ל:
changed to:

Metsa Board Corporation ; (Finland public limited liability company)

240565

 The name of the proprietor has beenשם בעל הסימן שונה ל:
changed to:

Henri Bendel, Inc. ; (Delaware, United States CORPORATION)

242841

 The name of the proprietor has beenשם בעל הסימן שונה ל:
changed to:

QUANTUM ULUSLARARASI SAAT SANAYI TICARET ANONIM SIRKETI ; (TURKEY Joint 
Stock Company)

246843

 The name of the proprietor has beenשם בעל הסימן שונה ל:
changed to:

NAU S.p.A.

ט"ו חשון תשע"ג - 52331/10/2012



26714 26715 44162 56880 58143 64640 155540 157368 157418 
157984

 The name of the proprietor has beenשם בעל הסימן שונה ל:
changed to:

Hoya Corporation

39435 94118

 The name of the proprietor has beenשם בעל הסימן שונה ל:
changed to:

SADIA S.A.

42768 62251 97695

 The name of the proprietor has beenשם בעל הסימן שונה ל:
changed to:

Pernod Ricard Denmark A/S

45052

 The name of the proprietor has beenשם בעל הסימן שונה ל:
changed to:

Dassault Systemes Americas Corp. ; (Delaware Corporation)

45057

 The name of the proprietor has beenשם בעל הסימן שונה ל:
changed to:

B.S.A.

ט"ו חשון תשע"ג - 52431/10/2012



50019

 The name of the proprietor has beenשם בעל הסימן שונה ל:
changed to:

Merck Sharp & Dohme Corp. ; (New Jersey Corporation)

51712 51713 96793 111756 157917 157918 157919 174644 
174645

 The name of the proprietor has beenשם בעל הסימן שונה ל:
changed to:

Sato Holdings Kabushiki Kaisha

53424 56494 70577 78420 78421 78422 82453 82454 83431 
97746 100474 100475 128332 162486 169398 169399 169400 

169401 169402 169403 169404 175951 182312 188665 191886 
193484 204740 204741 204742 208492 214165 214166 214167 

228719 237072

 The name of the proprietor has beenשם בעל הסימן שונה ל:
changed to:

The Absolut Company Aktiebolag

58537 74266 78405 78406 78407 78409 78410 78411 91991 
109019 109078 162020 183094 183095

 The name of the proprietor has beenשם בעל הסימן שונה ל:
changed to:

Reynolds Consumer Products Inc. ; (Delaware Corporation)

60823 90911 238532 238533 238542 239243

 The name of the proprietor has beenשם בעל הסימן שונה ל:
changed to:

כספיט טכנולוגיות תשלום בע"מ

Caspit Payment Technologies Ltd.

ט"ו חשון תשע"ג - 52531/10/2012



69142

 The name of the proprietor has beenשם בעל הסימן שונה ל:
changed to:

KENKO TOKINA CO., LTD.

73217 73657 73658 73659 73660 109300 109301 109303 125060 
125121 133253 136527 137637 149145 149672 150241 150857 
153384 158556 159675 162305 163108 163630 166205 166690 
167327 168575 171880 171885 174684 175310 178129 188880 
190023 195127 197848 202226 204638 209570 211685 224105 

230512 242080

 The name of the proprietor has beenשם בעל הסימן שונה ל:
changed to:

L'OREAL

80862 80863 81392

 The name of the proprietor has beenשם בעל הסימן שונה ל:
changed to:

Basic Properties America Inc. ; (Virginia Corporation)

81289 81290 81291 81292 81662 81663 81664 81665 81666 
81667

 The name of the proprietor has beenשם בעל הסימן שונה ל:
changed to:

VERSALIS S.p.A.

81354

 The name of the proprietor has beenשם בעל הסימן שונה ל:
changed to:

Sayerlack S.r.l.

ט"ו חשון תשע"ג - 52631/10/2012



82535

 The name of the proprietor has beenשם בעל הסימן שונה ל:
changed to:

Huntington Alloys Corporation ; (Delaware Corporation)

83832 83833

 The name of the proprietor has beenשם בעל הסימן שונה ל:
changed to:

POLK AUDIO, INC. ; (Maryland Corporation)

שינויים בכתובת בעלים
CHANGES IN PROPRIETORS' ADDRESS

122082 122083 142220 207109 218255 218257 218258 218259 248362 248364 248365

 The address of the proprietor hasכתובת בעל הסימן שונתה ל:
been changed to:

רח' גיבורי ישראל 44, א.ת. קרית נורדאו ת.ד. 8111 
נתניה , 42293 , ישראל

44 Giborei Israel St., I.Z. Kyriat Nordau 
P.O.B. 8111 Natanya , 42293 , Israel

122084 160000

 The address of the proprietor hasכתובת בעל הסימן שונתה ל:
been changed to:

12, Sowol-ro 2-gil  Jung-gu, Seoul , 
Democratic People's Republic of Korea

161907 194404 194405 199673 199674 199675 204265 204266 204267

 The address of the proprietor hasכתובת בעל הסימן שונתה ל:
been changed to:

No. 3686, Yunnan Baiyao St., Chenggong 
District  Kunming, Yunnan , People's 
Republic of China

ט"ו חשון תשע"ג - 52731/10/2012



239219

 The address of the proprietor hasכתובת בעל הסימן שונתה ל:
been changed to:

 , Hashemonaim St.   Raanana   , 43256 37רח' החשמונאים 37  רעננה , 43256 , ישראל
Israel

241672

 The address of the proprietor hasכתובת בעל הסימן שונתה ל:
been changed to:

Box 55905  SE-102 16 Stockholm , Sweden

242841

 The address of the proprietor hasכתובת בעל הסימן שונתה ל:
been changed to:

Purtelas Hasan Efendi Mah.,   Meclis-i 
Mebusan Cad No; 63, K:5 Beyoglu , Turkey

243238 247422

 The address of the proprietor hasכתובת בעל הסימן שונתה ל:
been changed to:

Via del Lavoro 377, Localita Beni Comunali  I-
40014 Crevalcore (Bologna) , Italy

243239

 The address of the proprietor hasכתובת בעל הסימן שונתה ל:
been changed to:

Via del Lavoro 377 - Localita Beni Comunali  
I-40014 Crevalcore (Bologna) , Italy

243896

 The address of the proprietor hasכתובת בעל הסימן שונתה ל:
been changed to:

2-4-1, Yaesu, Chuo-ku  Tokyo , 104-0028 , 
Japan

80862 80863 81392

 The address of the proprietor hasכתובת בעל הסימן שונתה ל:
been changed to:

c/o Funaro & Co., 350 Fifth Ave., 41th Floor  
New York, NY 10118 , U.S.A.

ט"ו חשון תשע"ג - 52831/10/2012



81380 81381 81382

 The address of the proprietor hasכתובת בעל הסימן שונתה ל:
been changed to:

4201 Marsh Lane  Carrolton, Texas 7500 , 
U.S.A.

81594 81595

 The address of the proprietor hasכתובת בעל הסימן שונתה ל:
been changed to:

Toggenburgerstrasse 41  9230 Flawil , 
Switzerland

84319

 The address of the proprietor hasכתובת בעל הסימן שונתה ל:
been changed to:

814 Livingston Court  Marietta, Georgia 
30067 , U.S.A.

חידושים
RENEWALS

25 89 142 4380 10451 10584 22421 22486 22527 22545 22709 22720 43889 
44796 44826 44827 44888 44921 44946 44947 44948 44954 44955 44956 44970 
45000 45001 45002 45003 45006 45032 45057 45058 45090 45179 45192 45216 
45221 45222 45227 45228 45237 45388 45389 79600 80862 80863 80989 81005 
81143 81184 81206 81212 81248 81288 81289 81290 81291 81292 81302 81303 
81350 81354 81365 81380 81381 81382 81392 81393 81413 81427 81434 81435 
81436 81437 81442 81447 81473 81478 81479 81499 81535 81536 81537 81538 
81572 81594 81595 81600 81627 81637 81638 81649 81650 81662 81663 81664 
81665 81666 81667 81674 81717 81768 81783 81784 81785 81786 81794 81795 
81800 81801 81820 81842 81848 81849 81853 81857 81858 81859 81860 81868 
81898 81949 81950 81951 81998 81999 82000 153759 156327 156328 156975 
157187 157188 157432 157433 157933 158146 158290 158456 158495 159105 
159106 159107 159145 159212 159325 159413 159426 159453 159482 159483 
159484 159536 159538 159548 159576 159577 159600 159603 159612 159629 
159630 159631 159632 159633 159634 159635 159636 159637 159639 159641 
159645 159657 159666 159668 159669 159670 159687 159697 159722 159723 
159741 159747 159750 159754 159755 159774 159779 159784 159825 159836 
159837 159839 159840 159875 159895 159913 159930 159943 159947 159950 
159962 159973 159974 159980 160000 160013 160043 160073 160104 160113 
160120 160126 160127 160128 160148 160149 160150 160151 160152 160153 
160216 160218 160239 160240 160245 160264 160311 160334 160339 160342 
160344 160348 160350 160365 160366 160368 160393 160394 160417 160418 
160419 160420 160421 160422 160423 160431 160432 160433 160466 160473 
160496 160533 160545 160572 160662 160671 160693 160694 160695 160696 
160697 160714 160715 160731 160744 160751 160786 160787 160789 160855 
160858 160868 160895 160896 160907 160908 160920 160921 160947 160951 
160981 160983 160987 161009 161011 161012 161023 161029 161030 161051 
161063 161630 161636 161643 161784 161786 161787 161818 161819 161820 
161822 161853 161854 161891 161907 161908 161924 161963 161964 161966 
161984 162020 162039 162040 162041 162042 162043 162044 162045 162046 
162047 162048 162049 162050 162051 162052 162053 162136 234322 236016 

236947 238651 243271
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אי תשלום אגרת חידוש
RENEWAL FEE HAS NOT BEEN PAID

406 4382 10415 10416 10431 10438 10439 10440 22488 22496 22499 22507 
22509 22528 22536 22554 22566 44786 44791 44797 44810 44812 44845 44846 
44854 44857 44862 44884 44890 44910 44912 44924 44930 44931 44933 44934 
44941 44952 44965 44973 44980 44981 44983 81103 81115 81116 81118 81126 
81127 81128 81129 81134 81135 81136 81137 81138 81139 81152 81153 81154 
81155 81161 81164 81167 81168 81170 81171 81172 81173 81174 81175 81176 
81177 81178 81185 81190 81191 81195 81201 81202 81207 81208 81211 81213 
81216 81226 81230 81243 81246 81253 81258 81260 81262 81263 81265 81266 
81271 81272 81273 81274 81275 81276 81277 81279 81281 81284 81286 81287 
81301 81309 81320 81321 81322 81323 81326 81327 81331 81333 81334 81335 
81336 81337 81342 81343 81347 81348 81351 81352 81353 81356 81357 81359 
81361 81362 81376 81378 81383 81385 81387 81388 81389 81400 81404 81405 
81406 81408 81410 81411 81418 81419 159320 159322 159323 159421 159422 
159454 159458 159466 159495 159496 159498 159499 159500 159501 159502 
159503 159504 159505 159506 159509 159510 159511 159512 159513 159514 
159517 159520 159521 159522 159523 159524 159525 159526 159527 159528 
159529 159530 159531 159532 159533 159535 159537 159540 159541 159542 
159543 159544 159545 159546 159547 159556 159557 159558 159559 159560 
159561 159562 159563 159564 159568 159569 159570 159572 159579 159581 
159582 159590 159598 159599 159602 159604 159605 159606 159607 159613 
159614 159615 159616 159617 159618 159619 159620 159621 159622 159623 
159624 159625 159627 159628 159638 159640 159650 159651 159652 159653 
159656 159658 159661 159662 159663 159665 159667 159673 159677 159678 
159679 159680 159681 159682 159683 159684 159686 159688 159689 159690 
159691 159692 159694 159699 159700 159701 159702 159703 159707 159725 
159726 159727 159731 159733 159734 159736 159737 159738 159739 159743 
159748 159749 159751 159759 159768 159769 159775 159776 159778 159786 
159789 159791 159792 159795 159798 159799 159800 159801 159802 159805 
159806 159809 159810 159811 159812 159814 159819 159820 159821 159822 
159824 159826 159827 159828 159829 159844 159845 159848 159852 159853 
159854 159855 159856 159857 159858 159865 159866 159867 159868 159869 
159870 159871 159873 159874 159876 159877 159878 159879 159880 159881 
159882 159883 159884 159885 159886 159887 159888 159889 159901 159907 
159909 159910 159912 159915 159916 159919 159921 159922 159924 159925 
159926 159927 159928 159929 159935 159936 159937 159938 159944 159945 
159946 159956 159971 159975 159976 159979 159984 159985 159986 159987 
159988 159989 159990 159991 159993 159996 160002 160003 160004 160005 
160007 160008 160009 160103 160107 160108 160109 160110 160111 160112 
160114 160115 160116 160117 160118 160119 160121 160122 160123 160129 
160130 160131 160132 160133 160134 160135 160136 160137 160146 160147 
160154 160155 160156 160159 160160 160161 160162 160164 160167 160170 
160172 160173 160176 160177 160180 160181 160186 160187 160188 160189 
160190 160191 160192 160193 160195 160196 160197 160198 160199 160200 
160201 160202 160203 160204 160205 160206 160207 160208 160209 160210 
160211 160212 160213 160215 160224 160225 160226 160228 160229 160231 
160232 160246 160247 160248 160249 160250 160251 160253 160254 160255 

160256 160257 160258 160263
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נמחק מחמת אי תשלום אגרת חידוש
CANCELLATION THROUGH NON-PAYMENT OF RENEWAL FEE

4200 10167 21889 21892 21895 21950 21994 21997 43892 43911 43916 43918 
43933 43952 43968 43969 43972 43973 43976 43977 43988 43989 43997 43998 
44011 44013 79297 79301 79302 79309 79311 79319 79322 79330 79331 79336 
79338 79341 79342 79343 79344 79348 79349 79350 79353 79354 79361 79362 
79363 79386 79387 79389 79390 79392 79400 79401 79404 79407 79413 79417 
79419 79423 79424 79425 79426 79440 79442 79445 79459 79464 79469 79470 
79471 79472 79473 79480 79486 79492 79493 79496 79497 79502 79504 79507 
79508 79510 79511 79513 79514 79516 79517 79518 79526 79527 79528 79540 

79544 79545 79547 79566 79568 79578 79582 79584 79585 79587 156127 
156128 156131 156139 156140 156168 156176 156177 156180 156190 156191 
156197 156198 156199 156200 156201 156202 156203 156210 156229 156235 
156236 156323 156324 156325 156326 156404 156405 156406 156407 156408 
156409 156431 156436 156437 156475 156484 156515 156516 156518 156519 
156523 156525 156541 156543 156547 156571 156580 156581 156598 156599 
156600 156601 156602 156603 156604 156605 156606 156607 156608 156609 
156610 156611 156612 156613 156614 156615 156619 156620 156622 156623 
156639 156652 156674 156675 156676 156677 156678 156679 156704 156727 

156728 156785 156792 156794 156819 156820 156829 156842 163215

מחיקה על פי בקשת הבעלים
CANCELLATION AT THE REQUEST OF THE PROPRIETORS

177481 177484

VeriSign, Inc.

233731 233737

Farmers' Rice Cooperative

234361

Aviram Harel 

אבירם הראל 

239153

Arla Foods amba

240648

Red Bull GmbH
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שינויים ברשימת סחורות

CHANGES  OF THE LIST OF GOODS

243696

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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243696

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

243696

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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243696

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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243696

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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243696

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
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243696

The specification of goods was changed as 
follows

פרטת הסחורות תוקנה כדלקמן

Class: 42

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; 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;

סוג: 42
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שינוי בפרטי רשות לשימוש בסימני מסחר
CHANGE OF AUTHORIZED USER DETAILS

4458 14449 14450 14451 14453 14456

Huntington Alloys Corporation

רישום עיקול
REGISTRATION OF ATTACHMENT

52264 172590 192909

הוספת הודעה
ADDED DISCLAIMER

234325

The national registration no. 57244 has been replaced by this international registration

57244

סימן לאומי זה מוחלף ע"י סימן בינלאומי שמספרו 234325 בישראל

This national registration has been replaced by international registration no. 234325 in Israel

243696

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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